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Leder

Hermed første nummer af NO NAME.

Blader du siderne igennem, ser du, hvad 
vi vil. Uden at overflødiggøre opslags
tavlerne eller genoplivelsen af et eli/- 
skoleblad vil NO NAME forsøge at fremme 
den fælles kommunikation på skolen og 
derigennem inspirere til større aktivi
tet. Gennem bladet vil vi også give 
forældre og andre interesserede et ind
tryk af, hvad der foregår på Birkerød 
Statsskole.

NO NAME har et vist officielt præg, idet 
det for en stor del financieres over 
skolens bevillinger. Det er meningen, 
at bladet skal udkomme 3 gange om året. 
Normalt i november, marts og august. 
August-nummeret vil erstatte det sæd
vanlige årsskrift.

NO NAME er med dette nummer født, i næ
ste nummer skulle det gerne være døbt. 
Jvf. konkurrencen på side 15. Det mangl
ende navn må gerne opfattes symbolsk 
som tilkendegivelse af en åbenhed fra 
redaktionens side. Det er vort håb, at 
både elever, lærere, øvrige ansatte 
samt forældre og evt. andre vil kunne 
få gavn af bladet og samtidig lære at 
bruge det som et naturligt forum for 
oplysning, synspunkter og debat.

Redaktionen.
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Kun fantasien sætter grænser
Samtale med Gunnar Kindler om EDB

Kort tid før jul meddelte mini
steriet, at skolen - uden an
søgning - havde fået bevilget 
kr. 70.000 til edb-udstyr, så
ledes at skolen fremover skal 
råde over mindst 8 edb-arbejds- 
pladser. Dette førte til hek
tisk aktivitet blandt de edb- 
kyndige lærere - for tiden især 
fysiklærere - for pengene skul
le bruges inden nytår, og sko
len skulle derfor hurtigt af
klare det principielle problem, 
om vi skal udbygge det ABC-80 
system vi har - eller om vi 
skal skifte over til et mere 
egnet system.

Bevillingen på de 70.000 skal 
ses i sammenhæng med at mini
steriet har bestemt, at alle 
l.g'ere - og altså ikke blot 
matematikerne - fra skoleåret 
1984/85 skal have et 30 timers 
grundkursus i edb, som så si
den skal følges op i 2. og 3.g 
med et uspecificeret antal ti
mer. Der er endnu ikke udsendt 
bekendtgørelse og vejledning 
om undervisningen i edb, men 
det anses for givet, at edb- 
undervisningen ikke bliver spe
cielt fagtilknyttet: grundkur
set skal kunne ledes af lærere 
fra vidt forskellige fag, og 
opfølgningen i 2. og 3.g skal 
principielt ske i samtlige fag.

At der skal bruges en del timer 
til edb betyder ikke, mener mi
nisteriet, at der skal gives 
pensumreduktion: indføring i 
edb i de forskellige fag er 
blot en videreførelse af den 
almindelige undervisning med 
moderne midler. Alle fag skal 
heller ikke nødvendigvis sidde 
og 'trykke på tasterne'; en 
række af de perspektiver, som 
knytter sig til brugen af edb 
og i det hele taget til ind
førelsen af 'ny teknologi' kan 
man godt drøfte uden at sidde 
med maskinen i skødet.

EDB ER EN OPLEVELSE 1

Skolebladet har været på besøg 
i edb-rummet, som befinder sig 
på den underste C-gang. Her lå
ser man sig med en speciel nøg
le ind gennem en ståldør og mø
der som regel fysiklærer Gunnar 
Kindler, som sidder og leger 
ved en af datamaterne.
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er det her arbejde for dia - eller 
er det 'lobb'a?

Det er simpelthen kolossalt 
spændende, så jeg opfatter det 
egentlig ikke som arbejde. Sid
der ikke og tæller arbejdstimer 
Det spændende er, at bortset 
fra maskinens kapacitet er det 
kun fantasien, der sætter græn
ser for, hvad man kan lave.
Jeg har jo ikke nogen edb-uddan- 
nelse, men jeg har lært mig det 
hele ved at sidde og lege med

Gunnar Kindter

den i timevis. Man kan ikke læ
se sig til det. Naturligvis har 
jeg læst nogle bøger om det og 
kikket på programmerne, men så 
er det ellers om at tage fat på 
maskinen og finde ud af dens mu
ligheder. Man bliver helt bidt 
af det. Engang i en ferie lånte 
jeg et anlæg hjem, og når jeg 
så trillede ud af sengen, satte 
jeg mig til maskinen - og plud
selig var det frokost. Og efter 
frokost ind igen og arbejde til 
ud på de små timer. I modsætning 
til hvad mange måske tror, er 
det et meget kreativt arbejde.

Jeg er sikker på, at man får 
helt de samme oplevelser, som 
hvis man var forfatter eller 
komponist.

Eleverne har det på samme måde. 
Nogle af dem er helt gale med 
det. Vi har jo et nøglesyslem, 
der giver interesserede elever 
adgang til edb-rummet udenfor 
skoletid. Syste,..et er det, at 
man henvender sig til en fysik
lærer og får en nøgle med et 
nummer - samme nummer som en af 
maskinerne. Det er en speciel 
nøgle til edb-rummet. Når man 
får nøglen, hænges der på dens 
plads i skabet et skilt, hvor 
eleven skriver navn og klasse. 
Og når man forlader edb-rummet 
smider man nøglen i postkassen 
her og smækker efter sig. På 
den måde har vi kontrol med 
det. Vi ved, hvem der har væ
ret her - og hvis der skulle 
mangle en nøgle, ved vi hvem der 
har glemt at aflevere. Derfor er 
der også stort set pænt og or
dentligt hernede, når jeg kommer 
om morgenen: eleverne føler et 
ansvar, fordi de hænger i nøgle
skabet, og de behandler apparat
erne fint. Systemet har nu fun
geret i 1^ år til min fulde til
fredshed, og eleverne er også 
meget tilfredse. De er ihvert- 
fald ret vilde med det. Hvis de 
ikke skulle være ude kl. 21,15 
(om fredagen kl. 16,30) ville de 
blive siddende hele natten.
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ens for de 3.g-elever, som blev 
færdige i 1983. Resultatet er gen
givet i nedenstående plot. På før
steaksen er afsat gennemsnittet af 
årskaraktererne, og på andenaksen 
gennemsnittet af eksamenskarakte
rerne. Hvert kors svarer til en 
elev. Hvis der er fuldstændig o- 
verensstemmelse mellem de to gen
nemsnit for en elev, så vil det 
tilsvarende kors ligge på den 
punkterede linje.

Det første, der falder i øjnene 
er, at de fleste kors klumper sig 
sammen omkring den punkterede 
linje. Der er således 'nogenlun
de' overensstemmelse mellem de 
to gennemsnit. Man finder for 
eksempel ikke nogen, som har 6 i 
årskaraktergennemsnit og 9 i ek

samenskaraktergennemsnit, ja fak
tisk afviger de to gennemsnit 
kun i ganske få tilfælde mere end 
én karakter.

Ved at se lidt nøjere på plottet 
vil man opdage, at de fleste i 
den lave ende har opnået bedre 
årskarakterer end eksamenskarak
terer - mens det er lige omvendt 
i den høje ende.

Det kunne se ud som om, at de e- 
lever, hvis årskarakterer ligger 
lavt, har svært ved at leve op 
til deres årskarakterer, mens 
omvendt - lidt mindre udpræget - 
de elever, som har høje årskarak
terer klarer sig endnu bedre til 
eksamen.

Det er måske ikke så overraskende 
som det lyder. Dels har mange læ-
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rere nok. tilbøjelighed til at gi
ve midterkarakterer som årskarak
terer, frem for yderkarakterer, 
og dels kan man tænke sig, at 
selve eksamensformen favoriserer 
dé elever, som i forvejen har 
greb om stoffet. Den gode elev 
er nök både bedre i stand til at 
udnytte læseferien og bedre i 
stand til at udnytte forberedel
sestiden ved mundtlig eksamen.

Det påstås også somme tider, at 
nogle grene er 'lettere' end an
dre. Nedenstående histogrammer 
viser, hvordan eksamensresultat
erne fordelte sig på de forskel
lige grene i 1983.

Eksamensresultater i gymnasiet 1983.

Efter resultaterne at dømme er 
der klare forskelle imellem 
linierne (sproglige, hhv. ma
tematikere) , mens grenene in
denfor linierne ikke udviser 
væsentlige forskelle. Men man 
skal huske, at undersøgelsen 
bygger på et meget spinkelt 
talmateriale, hvorfor konklu
sioner bør drages med agtsom
hed .

løvrigt bemærkes, at da an
tallet af elever på musik- 
grenen var meget lille, er den
ne gren ikke taget med i under
søgelsen .

NH

Opdeling efter grenhold,

mF-grenen (49 elever) mN-grenen (33 elever) mS-grenen (28 elever)



Stor præmiekonkurrence
Det er ikke lykkedes for redaktionen at blive enig om et navn 
til skolebladet - og det går jo ikke i længden med Nn NAME. Så 
vi griber til den klassiske løsning og be1r læserne hjælpe os.

Find et godt navn til skolebladet

Hvis du vil deltage i konkurrence skal du senest den 1. marts 
1984 aflevere dit forslag til redaktionen eller til rektors se
kretær i en lukket konvolut med påskriften: Forslag til navn. 
Du må gerne indsende mere end eet forslag. Og husk nu også at 
anføre dit navn og klasse.

Det bedste forslag kommer til at figurere på forsiden af næste 
nummer af skolebladet - og i årene fremover. Og den heldige 
vinder modtager en flaske Pierre Cardin Body Lotion (værdi kr. 
210), eller et gavekort til kantinen af samme værdi. Alt efter 
vinderens ønske.

15 Red.



Koks i kulissen?
Eller: Hvor bliver skolekomedien af?

Der mangler en god rytme i tea
terproduktionen her på stats
skolen, en klar sammenhæng imel
lem idé, beslutning og planlæg
ning. Det må blive konklusionen 
af de undersøgelser, som NO NAME 
har foretaget. Der mangler ikke 
teaterinteresse, nej, nej, - 
mange er gale med teater, tea
ter i bred forstand: spil, sang, 
ageren, musik, parodier og fal- 
den-på-halen. Lysten er der, og 
evnerne ligeså (det har vi jo 
set før) - så hvorfor løber det 
ud i sandet i år? Det har vi 
drøftet med Christina Sylvest, 
2b.
Christina (som også lyder navnet 
SmOffi) var sidste forår med 
til at opføre Kjeld Abell's 
"Melodién der blev væk". Det var 
et typisk anarkistisk BS-projekt: 
På det tidspunkt, hvor ingen 
tror, at der vil ske noget, er 
der pludselig en håndfuld fri
ske elever, der tager et initia
tiv - og holder fast ved det. 
Lærerne koblede sig snart af 
projektet, og det blev et rent 
elev-foretagende, som blev gen
nemført på trods af at det var 
dårligt timed: prøverne begynd
te først i februar, og en må
ned før premieren sprang 2 af 
hovedrollerne fra - det var 
3.g'ere, som fik eksamenskul
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ler. Men det gik, - det gik ud
mærket, siger man - og som altid 
havde de, der deltog aktivt i 
projektet, en skøn og anstreng
ende tid. At publikum også kan 
li' det er selvfølgelig godt, 
men kun en del af fornøjelsen.

TEATER ELLER MUSICAL?

Christina, - hvordan er det gået med 
teaterplancme i år?

I starten gik det fint. Vi ind
kaldte til et møde i september, 
og der mødte en masse mennesker 
som snakkede og snakkede og var 
sprængfyldte af ideer. Vi blev 
enige om, at selvfølgelig skul
le vi spille - enten teater el
ler musical. Og vi præsenterede 
sagen på et morgenmøde, med et 
show, og alting så ud til at 
køre på skinner. Men så blev vi 
uenige og kom op at skændes: 
skulle det være teater eller mu
sical? Vi blev nødt til at af
holde afstemning om det, og da 
loddet faldt på teater blev de 
fleste af musical-tilhængerne 
sure og ville slet ikke være 
med mere. Hvis de så blot selv 
havde lavet en musical, men... 
De sprang bare fra. Og til de 
følgende møder kom der færre 
og færre.
Jeg ville selv helst spille mu



sical, men jeg mener bare, at 
man må indrette sig efter hinan
den. Hovedsagen er, at der bli
ver spillet noget - sjovt bliver 
det under alle omstændigheder. 
Så jeg synes, det er lidt dår
ligt, at folk bare springer fra, 
når de ikke får deres vilje.

Droppede I en musieal, fordi det er 
sd stort et musikprojekt?

Slet ikke, næh. Det var vi ikke 
bange for. Der er jo masser af 
folk på skolen som kan både syn
ge, spille og danse. Så det var 
ikke derfor.

Hvad var det for stykker, I tænkte på?

Det var mest nogle af de klas
siske, - Den politiske Kandestø
ber, og den slag^. Ikke nogen 
specielt nye. Af musicals havde 

11 Hu U'ife poilum hun in the ihirj act.'1
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vi haft i tankerne West Side Sto
ry, Jesus Christ Superstar, Teen
agerlove, m.fl.

Nå, men selvom vi blev færre og 
færre, prøvede vi at finde et 
godt stykke. Vi læste adskillige 
og præsenterede dem for hinan
den, men der var lissom ikke rig
tig noget der fængede. Måske for
di vi ikke var så mange tilbage, 
- skænderierne havde slået os 
ud af kurs.

STYRING?

Hvis I nu fik en utrer vil at styre 
det for jer - ville det sd ikke ja me
jet bedre?

Høh. Lærerne har ikke tid. Og 
det er heller ikke nødvendigt, 
at det styres af en lærer; sid
ste år fik vi kun lidt praktisk 
hjælp med penge til sminke. Men 
jeg indrømmer, at vi skal have 
bedre styring på os. Det er for 
ringe, at skolekomedien falder 
fra hinanden på grund af skæn
derier. Der skal simpelthen ta
ges en beslutning og lægges en 
plan. Og så må man nedsætte en 
styringsgruppe, som kan indkal
de til møder, lave dagsordener 
og dirigere møderne, så folk 
ikke bare råber op i munden på 
hinanden, ingenting får udret
tet og biir frustrerede alle
sammen. Det skal køres med en 
ret fast hånd, og planlægningen 
skal være gennemtænkt - ellers 
ligger man vandret i luften de 
sidste uger og er til daglange 

prøver og ved at dø af stress 
og sammenbrud.

Så simpelt er det: Idé, beslut
ning, planlægning, udførelse. 
Og selvfølgelig må lærerne være 
med, på lige fod med os andre.
Jeg mener stadig, vi kan gøre 
det - jeg har ikke mistet håbet, 
og vi er en håndfuld, som ikke 
har. Men forårssemestret er et 
problem p.gr.a. afgangsklasser
ne. Måske skulle vi sigte mod 
at producere skolekomedien i lø
bet af efteråret. Her i foråret 
kan vi så ihvertfald indkalde 
til møde, tage beslutning og 
nedsætte en styringsgruppe. 
Siger Christina.

- Og på Aurehøj?

På Aurehøj Statsgymnasium er det 
gammel tradition at spille skole
komedie én gang om året. I år op
førte de Dario Fo's "Det 7. bud 
- stjæl lidt mindre" i dagene 19. 
til 22. januar, og de ca. 50 med
virkende havde fået Café Teatrets 
instruktør Niels Skjoldager til 
at sætte i scene. At eleverne 
'havde fået ham til det' skal 
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forstås bogstaveligt: På Aurehøj 
ligger det i den grad i luften 
at der skal spilles skolekomedie, 
at hverken lærere eller rektor 
behøver at puffe til foretagen
det - hvert efterår går det i 
gang nærmest af sig selv.

Rektor Søren Brogård fortæller, 
at man for snart mange år siden 
opgav at lade lærerne stå for 
skolekomedien, og takket være 
en bevilling fra kommunen på 36 
timers løn (tidligere 72 timer) 
over fritids- og aftenskolelov
givningen er det muligt at knyt
te en professionel instruktør 
til skolekomedien. Desuden tager 
man jo entré (20 kr.), og hvis 
det kniber, kan Forældreforen
ingen give et tilskud.
Skolekomedien spilles fire gan
ge, fra torsdag til søndag, og 

helst inden jul — og der er tra
dition for, at fredagsforestil
lingen er en lukket forestilling 
for gamle elever, som så bagef
ter hygger sig me ■ the og kage. 
Dét er eleverne, der i praksis 
har ansvaret for afviklingen af 
skolekomedien, men hvad det regn
skabsmæssige angår, mener Søren 
Brogård at det e. nødvendigt at 
være lidt håndfast og pege på 
konsekvenser. Og der skal også 
ses til at eleverne ikke drik
ker for mange øl under prøverne. 
Men ellers skal eleverne selv 
huske at sætte skolens dyre ap
paratur på plads, og de skal 
huske at låse efter sig, når de 
går fra prøverne. Så det kører 
stort set af sig selv, siger Sø
ren Brogård til NO NAME, "vi 
lirker lidt, men dirigerer ikke".

JJ

Kemi-gren
Fra næste år er der en ny gren
valgsmulighed for matematikerne: 
KEMI-grenen.
FYS, NAT og MUS har nu 3 kemitimer 
i 2.g mens SAMF har 1 time; og in
gen af grenene har kemi i 3.g. Men 
KEMI-grenen får 4 timer kemi i 2.g 
og 3 timer i 3.g.

Jævnt sagt flyttes timerne fra fysik 
om så får tilsvarende færre timer i 
2. og 3.g. På KEMI-grenen får man 
derfor fysik på B-niveau, ligesom 
NAT har det.

Min søn. når du ved hvad du vil. og kun vil hvad 
du kan. og kan hvad du vil og ved at du kan, så er 
du på den rigtige side.
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Så er der valg!

Äh nej! Ikke nu igen! Med et nys 
overstået folketingsvalg er det 
næsten for meget igen at skulle 
tage stilling til Livets store 
problemer, men der er ingen vej 
uden om!!
Valget denne gang gælder: GREN
VALG efter l.g.
For en en 'matematiker' udgør 
valgmulighederne: Den samfunds
faglige -, den musiske -, den 
naturfaglige -, den fysiske gren 
- og som noget helt nyt på Bir
kerød Statsskole den kemiske 
gren.
En 'sproglig's muligheder er lidt 
mere begrænsede. Her skal valget 
stå imellem den samfundsfaglige-, 
den nysproglige- og den musiske 
gren.

Mulighederne er mere begrænsede 
end ved folketingsvalget, men 
til gengæld skal alle vælge. Vi 
kan ikke have slappe sofavælgere 
her på BS.

Selve valgkampen vil starte i 
uge 4, hvor de forskellige klas
sers STUDIEVEJLEDERE vil orien
tere eleverne om: Grenopbygning, 
kompetance og uddannelsesvalg.
I uge 5 vil de enkelte faglærere 
så orientere om de forskellige 
fags indhold, lærerbøger, osv. 
Derefter vil ældre, hårdt prø
vede elever lokke, overtale, 
skræmme eller 'bare orientere' 
deres yngre kammerater om det 
forjættende grenvalgsliv: Der 
serveres the og varme boller i 
biologi!! Samfundsfag garanterer 
mindst to store og otte små eks-
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kursioner, heraf mindst én til 
en tidligere oversøisk provins 
for at studere kokospalmesus ved 
nattetide, osv.

Alle disse gode historier får de 
ældre kammerater to uger til at 
underholde med, og så er det på 
tide at STUDIEVEJLEDERNE kommer 
og sætter tingene på plads og 
PERSONLIGT rådgiver og hjælper 
de elever, som stadig er lidt u- 
sikre på deres valg.

Eet valg, som eleverne skal træf
fe, er endeligt, vi lægger derfor 
fra skolens side stor vægt på at 
hjælpe og orientere eleverne så 

godt som muligt. Valget træffes 
af den enkelte elev, men da vi 
er klar over, at forældrene er 
meget involveret i deres børns 
valg, så vil vi o^så gerne orien
tere forældre og elever sammen. 
Det skal ske ONSDAG D. 29/2 kl. 
19,30 på BS, hvor faglærere og 
studievejledere orienterer og 
besvarer spørgsmål.

Der er fra skolens side gjort et 
stort arbejde for at eleverne 
SENEST FREDAG DEN 9. MARTS kan 
træffe det rigtige valg og sætte 
deres kryds det rigtige sted.

00

Uden mad og drikke
- og en lille pose slik...

Hvor der for år tilbage lå en 
festsal med snorlige stolerækker 
og et hul i væggen (en såkaldt 
'barok 1-scene), har vi nu i 6 år 
haft daglig glæde af KANTINEN, 
en af landets smukkeste. Arkitekt 
König tegnede den - og nu besty
res den kærligt, men fast, af fru 
Grethe Knudsen (i daglig tale 
Grethe). Her kan man for 2 kr. få 
sig både en kop kaffe over disken 
og en lille sludder - hvis der 
ikke er for travlt.

Men der er faktisk travlt i kan
tinen, og det bliver til mere end 
enkelte kopper kaffe. Hvert år

Grethe Knudsen
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lægger skolens 800 elever, lærere 
og TAP'er her en lille million - 
og får til gengæld uendelige mæng
der mad og drikke. Og smøger. Fru 
Bodil Sant og fru Else Kristensen, 
söm er ansat på deltid (hver med 
5 tinier om dagen) , hjælper Grethe 
med at^stille de hungrige tilfred
se. O'g'r 'slikbutikken' ekspede
rer p’å: skift 5 elevér, som Grethe 
udpeger blandt 2.g'erne. De har 
hver een dag i kiosken, og de får 
som de øvrige ansatte (og Grethe) 
timeløn.

6 KM CIGARETTER ...

Når de't ringer ud, styrter folk 
straks i kø ved slikbutikken. 
Hvorfor lukker hun ikke op? Hvor 
biir hun af? Vagthavende elev 
skal ikke være mere end et minut 
forsinket, før en kraftig utål
modighed murrer blandt de vent
ende. Det er nemlig stærke behov, 
der her skal tilfredsstilles.

Derfor tegner slikbutikken sig 
for 20% af kantinens omsætning, 
og selvom den nok ikke ligefrem 
er sund, så er den altså uundvær
lig. Der sælger her slik for kr. 
90.000 om året - og hvem ville 
undvære det? For ikke at tale om

de 80.000 ci- 
gåretter? Så 

__gør et æble 
godt, ovenpå.

_____/ Det er slet ik- 
'' ke på alle sko

ler, man kan kø

be slik og ciga
retter. Men kan- g g 
tinen vil gerne 
kunne tilfreds- 
stille hovedpar
ten af elevernes akceptable ma
terielle behov (de åndelige 
tilfredsstilles som bekendt i 
timerne). Så grænsen er sat 
ved øl: det kan man ikke købe 
til hverdag. Ja, det må slet 
ikke serveres i kantinens lo
kaler undtagen ved særlige lej
ligheder - og efter indhentet 
tilladelse fra polijtie-fe-;—Såmi 
derr øvrigt selv finde
balancen imellem sundhed og ø- 
konomi i slikbutikken.

FRIKADELLER, FRIKADELLER ...

I spisefrikvarteret er køen meget 
lang, men tålmodig. Man ser frem 
til en frikadelle.elle-r—tcT-de 
er meget populære, så de kan kø
bes hver dag - og man studerer 
interesseret dagens variationer. 
Mange slags brød - valnøddebrød 
er særlig populært - og de for
skellige grønne salater.

Grethe lægger vægt på, at sorti
mentet varieres i ugens løb. Der 
er frisk frugt. Små gratin'er, 
varme fiskefilet'er, flæskesteg, 
avocados med rejer. Og der er 
forskellige desserter: æblekage, 
ris a la mande. Og tirsdagens op
levelse ikke at forglemme: bikse
mad - en stor og smørglinsende 
sag, som ofte kan antage over
vældende dimensioner, og som i- 
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hvertfald undertegnede har hang 
til.

Engang imellem prøver Grethe no
get helt nyt, og noget af det 
slår an. Men hverken toast eller 
færdiglavede middagsretter fra 
Beauvais blev nogen succes, så 
det gled ud igen.

— Citronerne er blevet lidt billigere. 
— Så lad os tage østers!

Kantinen skal jo simpelthen leve 
op til elevernes ønsker - inden
for det økonomisk realistiske - 
så Grethe er meget åben over for 
elevforslag. Men den RIS/ROS-tav- 
le, hun satte op, hvor enhver 
kunne komme med kritik og forslag 
til forbedringer, gav ikke noget 
udbytte. Og sandheden er nok den 
enkle, at tilfredsheden med kan
tinen er stor og eenstemmig. Vi 
er ikke blot tilfredse med maden 
- og priserne - men også med den 
meget hyggelige betjening.

KANTINEN EJER SIG SELV

Selvom kantinen på selvfølgelig 
måde er en del af skolens hver
dag, er den ikke en del af sko
len på samme måde som fx kemi
lokalerne er det. Det er mere 
indviklet: kantinen er en selv
ejende institution. Den har sine 
vedtægter (i 13 punkter), og en 
aftale i 12 punkter klarlægger 
desuden det økonomiske og prak
tiske forhold imellem kantinen 
og statsskolen.

Det fremgår af vedtægterne, at 
det er en bestyrelse på 6, som 
skal forestå driften af kantinen. 
2 af de 6 skal vælges blandt sko
lens ansatte, og de sidste 4 skal 
vælges blandt HF- og gymnasie
eleverne, således at begge grup
per er repræsenteret. Der er alt
så elevflertal i bestyrelsen.

Kantinebestyrelsen er på valg 
hvert år i december måned, og ef
ter sidste valg ser bestyrelsen 
således ud:
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Henrik Brockdorff og Søren Her
skind (valgt blandt statsskol
ens ansatte), Rasmus Andersen, 
2y, Lisbeth Groes, Iz, Benedicte 
Kastrup, 2z, Bo Nygård, 2y, og 
Marianne Ove, Iq. Det bemærkes, 
at-<en. af de fem elever skal væ
re ©ippleant, og at bestyrelsen 
endrøt ikke har valgt formand.
DeT'er bestyrelsen, som ansætter 
kantinens daglige leder (Grethe), 
og sammen med hende aftales vare
sortiment og priser, og i det he
le taget drøftes alle forhold 
vedrørende kantinen.

KANTINEN OG STATSSKOLEN

Aftalen imellem kantinen og stats
skolen klargør bl.a. de økonomiske 
forhold. Således udlåner skolen 
vederlagsfrit kantinekøkkenet 
til 'kantinen'. Og skolen beta
ler udgiften til varme, el og 
vand. Den del af kantinens inven
tar og udstyr, som skolen har be
talt, skal også fornys og vedli
geholdes af skolen, hvorimod in
ventar og udstyr, betalt af kan
tinen, skal fornys og vedligehol

des af denne.

Aftalen går helt ned i pudsige 
detaljer, såsom at skolen skal 
betale opvaskemidler. Og skolen 
skal betale for rengøring af køk
kenet - mens kantinen selv skal 
betale for oprydning i køkkenet!

Det er et vigtigt punkt i aftalen 
at skolen ikke hæfter for kanti
nens økonomiske forpligtelser. 
Kantinen kan altså ikke gå kon
kurs - og rive skolen med sig i 
faldet! Og det er også et vigtigt 
punkt, at skolen ikke betaler 
kantinepersonalets løn. Med and
re ord: der er ikke statstilskud 
til lønnen. I modsætning til hvad 
der - indtil for nylig - har væ
ret gældende på mange amtsgymna
sier, hvor amtet gav tilskud til 
lønnen, og priserne derfor kunne 
være forbløffende lave.

OPRYDNING!

Lønnen er en tung post på budget
tet. Det er derfor et vigtigt 
punkt i aftalen, at skolen skal 
sørge for den daglige rengøring 
og oprydning i spiselokalerne.

Det er et ømt punkt. Der ser jo 
ofte hæsligt ud på bordene. Og 
man ser ofte, at kantinepersona
let er nødsaget til at bruge tid 
på at gå rundt og fjerne skidt
og møg og rydde op. For der skal
jo vaskes op.

Men der drejer sig ikke blot om
lokalets skønhed. Eller appetit-
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lighed. Og det drejer sig heller 
ikke bare om, at 'man jo skal læ
re at rydde op efter sig'. Det 
er ikke kun moral, eller æstetik.

Næh, det er økonomi: Jo mere tid 
personalet skal bruge på at ryd
de op, jo højere bliver priserne. 
Så simpelt er det - det fremgår 
af aftalen om byrdefordeling i- 
mellem statsskole og kantine.

Så ryd op. Ikke blot efter dig 
selv - men også efter din for
svundne nabo. Og se på opslaget 
i samlingssalen om det er din 
klasses tur til storoprydning i 
denne uge.

rådet i SAS har også været på 
nysgerrigt besøg.

Grethe er meget glad for arbejdet 
som kantineleder, kun ked af at 
oprydningen er et konstant pro
blem. Blev der ryddet bedre op 
af eleverne, kunne kantinen få 
bedre tid til at lave livretter.

En anden ting, som Grethe gerne 
så, var, at spisefrikvarteret 
blev delt i to. Det er faktisk 
for meget at skulle betjene 800 
m/k indenfor time, det kan en
hver regne ud - og iøvrigt se af 
køens længde. Og der er heller 
ikke plads til alle de mennesker.

En ordning med to spisefrikvar
terer kendes fra andre skoler. 
Skolebladet skal hermed opfordre 
læserne til, at fordele og ulem
per ved en sådan ordning drøftes. 
Vi modtager gerne indlæg om sagen.

JJ

2 SPISEFRIKVARTERER?

Grethe har været ansat 15 år på 
statsskolens kostafdeling og nu 
5 år som daglig leder af kanti
nen. Hun har haft fornøjelsen af 
at kunne inspirere og vejlede 
flere andre gymnasier, bl.a. Ä- 
benrå Statsskole, med hensyn til 
kantinedrift. Og Kantinetilsyns-
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Portræt af elevrådet
som en HF-kursist ser det

Gunnar Jelsner, som er 24 år og 
går i 2.r, ér en 'gammeldags' 
HF-kursist, - en af dem, der har 
prøvet livet udenfor murene i en 
del^år, indtil han fik lyst til 
at videreuddanne sig og blev op
taget på HF-kursus her. Gunnar 
er gammel tennisspiller og har 
spillet flere år i Australien 
- og arbejdet, bl.a. på en bom
uldsfarm. Han har også arbejdet 
på restaurant i Indien. Og haft 
en del andre jobs ude og hjemme, 
bl.a. på den engelske ambassade. 
Efter HF-eksamen til sommer vil 
han gerne ind på Journalisthøj
skolen - eller i det mindste stu
dere samfundsfag.

Lige siden Gunnar kom til stats
skolen har han taget aktiv del i 
elevrådsarbejdet, bl.a. som med
lem af fællesudvalget. For tiden 
pusler han med at klippe 8 timers 
videooptagelser fra emneugen sam
men til mere overskuelig længde. 
Men han er blevet lidt pas på 

elevrådsarbejdet og sidder ikke 
mere i fællesudvalget.

Hvad uar dit umiddelbare indtryk, af 
elevrådet, da du kom her?

At det fungerede dårligt, for det 
første. Og for det andet - at dét 
ville jeg gerne ændre på. Jeg kom 
nemlig hertil med meget store am
bitioner om kursusforløbet, og de 
forbedringer, jeg gerne så, kun
ne kun ske gennem et aktivt elev
arbejde. Hermed tænker jeg ikke 
blot på et aktivt elevråd, men 
på aktive elever i det hele ta
get .

ELEVER OG ELEVRÅD

Det viser sig jo, at langt de 
fleste kursister har en ret sløv 
holdning til det at gå på HF- 
kursus. Mange går her uden at 
vide hvorfor. De har ikke andet 
mål end det at gå her i to år, 
og så måske få et stykke papir 
på det. Det er for sløvt og for ■ 
dårligt. Det har utroligt meget 
at gøre med kursisternes alder 
og erfaringer. Oprindelig var 
HF jo ment som et tilbud til de 
lidt ældre, som ikke havde fået 
nogen uddannelse - populært sagt: 
alle bønderne. Men efterhånden 
kommer kursisterne nærmest di
rekte fra 10. klasse. Og de ved 



ikke, hvorfor de går her. Men 
når man som jeg har været ude i 
mange år, har man andre erfar
inger og andre ambitioner.

I 1.HF mærkes det som et skel 
imellem de sløve og de mere mål
bevidste. Men efter et mindre 
frafald sker der somme tider det 
i 2.HF, at kursisterne indser, 
at de lige så godt kan bruge ti
den til noget fornuftigt. De biir 
jo også ældre, og måske har de 
fået nogle eksamenserfaringer, 
som rystede dem lidt.

Måske har de også gjort den er
faring, at det er muligt at gøre 
den daglige undervisning bedre 
og sjovere, hvis man blot selv 
er aktiv. Der skal stilles for
slag, der skal diskuteres i klas
sen, der skal lægges planer.
Hvis eleverne går aktivt ind for 
en sag - og får læreren med på 
den - kan det blive brandgod un

dervisning. Vi har fx selv i år 
haft et tværfagligt samarbejde 
imellem dansk og historie om 
1930'erne. Det stillede store 
krav til vores i litiativ og ak
tivitet - men vi gik op i det, 
og det blev vældig godt.

Elevrådet skal ses i den sammen
hæng. Det er jo ikke bare fine, 
idealistiske id er om DEMOKRATI, 
frit svævende i luften. Næh, det 
er noget håndfast: medbestemmelse 
på arbejdspladsen. Er man med til 
at bestemme, får man større glæde 
og mere udbytte af arbejdet. Man 
er selv med i det. Og sløvheden 
forsvinder.

BRÆNDPUNKT

Jeg synes, at elevrådet - eller 
eleverne - skulle tage mange fle
re initiativer. Elevrådet skulle 
være brændpunkt for elevernes dy
namik. Det er jo påfaldende, at 
den fortrinlige 'Sydamerika - 
aften', der blev lavet sidste år 
ikke blev arrangeret af elevrå
det, men af nogle klasser, som 
fik en god idé. Eleverne skulle 
tage initiativ til afholdelse af
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politiske' og kulturelle møder. 
Og udgivelse af skoleblad. Selv
følgelig’! ' ’ 

..o ja eb j
Formelt set er elevrådet og AOC go vii 
to ting, men reelt to sider af 
den samme sag. AOC er degenere
ret til en ren festforening, - 
men fester skal der naturligvis 
også være. Sidste år var AOC gan
ske velkørende, men i år udkørt. 
Elevrådet kører dårligt, og AOC 
kører dårligt - de to ting hæn
ger sammen: Elevorganisationen 
fungerer ikke. Men man ser kon
krete, sporadiske initiativer 
blomstre frem på tværs af elev
organisationen. Emneugen 1983 
blev således planlagt og vellyk
ket gennemført af en tilfældig 
håndfuld elever - efter at læ
rerne havde fastslået, at den 
altså ikke .blev til noget, på 
grund af den svigtende elevinte
resse! Noget tilsvarende gjaldt 
skolekomedien sidste år, det var 
et rent 'privat' initiativ - 
helt uden lærere, endda.

Så eleverne kan godt. Men elev
rådet burde være den organisa
tion af eleverne som fanger ini

tiativerne ind og sørger for at 
de bliver udført. Ellers bliver 
resultaterne for små og for til
fældige. Det kunne blive meget 
bedre.

EN OND CIRKEL

Hvorfor fungerer c levorganiee t: ionen 
ikke?

Interessen er for lille. Og det 
hænger sammen med, at man ikke 
ser initiativer fra elevrådet, 
som giver resultater. Måske hæn
ger det også sammen med, at en 
del af de aktive elever har 
brændt deres krudt af i folke
skolens elevrådsarbejde, hvor 
muligheden for resultater er rin
gere end her. Og når de så kom
mer her og studerer traditionen 
- ja, så opgiver de på forhånd 
og forskanser sig i det hellige, 
private liv. Det bliver en ond 
cirkel.
Det er også et problem, at elev
rådsmøderne er henlagt til spise
frikvarteret eller til efter sko
letid. Det gider eleverne ikke, 
- de skal på arbejde, eller de 
skal passe deres fritidsinteres
ser, synes de, så de skynder sig 
af sted.

For os i fællesudvalget har det 
været et stort problem, at vi 
savnede en backing-gruppe. Der 
kom ikke ret mange til elevråds
møderne - af ovennævnte grunde - 
og vi følte det som et noget 
tungt ansvar at skulle stille
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forslag til fællesudvalget på 
baggrund af, hvad vi 4-5 styk
ker kunne blive enige om. Jeg hå
ber, at JØ's beslutning, om at 
medlemmer af elevrådet kan få 
fri to timer om måneden, kan gi
ve bedre mødedeltagelse. Det er 
forudsætningen for en aktiv 
elevorganisation. Det er også 
forudsætningen for at fællesud
valget kan blive en udfarende 
kraft. Lærerne er jo ret stærke 
dér, men de deltager ikke særlig 
aktivt mht. at forberede ideer 
og tanker. Ja, de kan godt finde 
ud af at række hånden op til et

forslag om at få fat i Greenpeace 
til et fællesarrangement; det 
kræver jo ikke megen energi. Men 
ellers er det os, der skal være 
de udfarende. Tema-dagen i 1983 
var også klart et elevinitiativ.

Fællesudvalget er elevernes sto
re chance, og har vi en stor og 
frugtbar backing-gruppe, kan vi 
nå langt med hensyn til at præge 
skolens liv.

Måske skulle man gøre et helt 
håndfast forsøg på at bryde den 
onde cirkel af dårlige erfarin- 
ger/metoder - dårlige resultater. 
Ved hvert skoleårs begyndelse 
kunne man betale en kyndig mand 
for at indkøre elevorganisatio
nen ■ Med 3-4 timer om ugen i 
nogle få uger kunne man nok nå 
langt. Han skulle gøre rede for 
systemet. Sørge for valg. Afprø
ve mødeteknik - det kan gøres på 
skægge måder. Fortælle om elev
ernes tidligere resultater, osv. 
Det kunne være et led i 1. klas
sernes intro-uge. Men også 2. og 
3. klasserne kunne have godt af 
en opfriskning og en inspiration.

At lade elevorganisationen bero 
på elevernes eget initiativ bety
der blot, at man lader dem i 
stikken, i den onde cirkel. Og så 
får de afsmag for fællesskab og 
smag for selvtilstrækkelighed.

JJ
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Som den forste artikel i en serie FAGPRRSENTATIONER bringer vi hermed

Historien om Historie
som Kjeld Flensburg ser den

I de gode gamle dage før 1914 
var HISTORIE et højt respekte
ret fag - for at opnå den dan
nelse, som kvalificerede til de 
højeste poster i samfundet, var 
historieundervisningen (på lin
je med græsk og latin) uomgæng
elig. Men det var ikke kun de 
flittige stræbere, der så det 
værdifulde i faget. Der var en 
tid, da hjerter bankede og musk
ler spændtes, når historielære
ren forberedte eleverne på "Ver
denshistoriens hellige dåb".1’ 
Over hele Europa benyttedes.hi
storieundervisningen til "at 
styrke folkets selvfølelse og 
moralske kraft". '

1. verdenskrig betød først sejr 
og derefter nederlag for disse 
idealer. Nazismen havde en tid 
succes med at genoplive dem i 
en særlig forbrugervenlig udga
ve. "Studiet af historien er 
vejledning til nye bedrifter".1’ 
Men bedrifternes omfang medfør
te, at det efter 2. verdenskrig 
blev umoderne at drive historie
undervisning i den nationale ånd.
Men den nye holdning har haft u- 
heldige følger for vurderingen 
af historiefaget. Der er simpelt
hen ikke det samme "Schwung" over 
efterkrigstidens målsætning: at

"klarlægge værdien af den frie 
tanke, tolerancen og den mellem- 4) folkelige forståelse" , eller 
1971-bekendtgørelsens anbefal
ing af "kritisk analyse af sam
fundsproblemer og de værdifore
stillinger, der knytter sig der
til, i fortid og nutid".
Derfor har vi historielærere i 
anseelse måttet se os distance
ret af nye fremstormende kolle
ger - fra samfundsfag til EDB. 
Vi har fået lov at beholde nog
le timer - og "historie" er et 
af de få fag, der binder det 
splittede gymnasium - de gren
delte klasser - sammen. Vi har 
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det også rimeligt godt med vore 
elever, der slet ikke savner de 
gamle helte, der sprang op og 
spændte bælte - de kender dem 
ikke engang fra folkeskolen.
Fra film, TV og tegneserier ken
der de fortiden, og de vil gerne 
vide noget mere, mange har en 
særlig interesse for det, som 
Goethe kaldte "historiens skral
despand": alle skandalehistori
erne, helst godt med blod og el
skov. Det er vi stadig lidt for 
fine til; i stedet for glansen 
fra madame Pompadour, Marie An
toinette og monsieur Guillotine 
plager vi eleverne med fe-udalis- 
me, den amerikanske uafhængig
hedserklæring, censusreglerne i 
forfatningen af 1791 og "påske
krisen" .

For længst har vi opgivet den 
sammenhængende danmarkshistorie 
fra Ansgar til Helveg Petersen, 
og verdenshistorien fra Hammu
rabi til Andropov. Informations
mængden er blevet for stor, og 
tilliden til, at man med "ver

densånden" i hånden kan sortere 
det væsentlige fra det uvæsent
lige, er blevet mindre. Blandt 
fagets mere seriøse udøvere ta
les der om - og eksperimenteres 
med - nogle ’lange linjer'. De 
forudsættes ikke at være ånd
fulde (jvf. ovenfor), men sna-

EN LÆSENDE ARBEJDERS SPØRGSMÅL

Hvem byggede Theben med de syv porte?
I bogerne star kongers navne.
Har kongerne slæbt stenene sammen?
Og Babylon, ødelagt atter og atter -
Hvem byggede det op sa mange gange? I 

hvilke huse
I det guldglinsendc Lima boede håndvær

kerne?
TTvor gik murerne hen den aften da den 

kinesiske mur var færdig?
Det store Rom er fuldt af triumfbuer.

Hvem
Rejste dem? Hvem triumferede cæsurerne 

over?
Havde det højt besungne Byzans
Kun paladser at bo i? Selv i det sagn

omspundne Atlantis
Brølede de druknende den nat det blev 

opslugt af havet
På'deres slaver.

Den unge Aleksander erobrede Indien. 
Helt alene?
Cæsar slog gallerne.
Havde han i det mindste ikke en kok 

med sig?
Filip af Spanien græd, da hans flade 
Var gået under. Græd ellers ingen? 
Frederik den Anden sejrede i Syvårs

krigen. Hvem
Sejrede foruden ham?

En sejr på hver side.
Hvem bagte sejrskagen?
En stor mand hvert tiende år.
Hvem betalte omkostningerne?

Så mange beretninger.
Så mange spørgsmål. 
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rere materialistiske: produktiv
kræfternes udvikling fra austra- 
lopithecus til Milton Friedman.

Fagets dilemma er stort. Der ek
sisterer et begær efter histor
isk viden og baggrund, - i alle 
fag, i alle sociale lag, ved al
le højtidelige og uhøjtidelige 
lejligheder inddrages det histo
riske perspektiv. Vi vil ikke 
være autoriteter, - og dog vil 
vi gerne være med.

MEN - historielæreren har 2-3 
ugentlige timer; klasser, hvor 
nogle elever ved langt mere end 
læreren og andre temmelig meget 
mindre; på vort skrivebord en 
voksende dynge af ulæste, nye og 
spændende historiske afhandling
er; gode kolleger fra de andre 
fag, der undrende spørger, hvor

for 3.b ikke kender principperne 
om magtens tredeling, Luthers el
ler Lenins aprilteser og hjul

plovens betydning for trevangs
bruget.

Hvordan skal vi klare situatio

- Man siger jo. at Historien gen
tager sig.
- Det vil jeg da ikke haabe!

nen? Det bakser vi temmelig me
get med - og det er somme tider 
spændende - selv for eleverne.

Sådan slutter historien og HI
STORIEN: positivt - men uden pra
leri, det er der ingen grund til.

KF

1) Citat fra Orla Lehmanns ridehus
tale, 1845.

2) Citat fra brygger Jacobsens argumen
tation for oprettelsen af det natio
nalhistoriske museum på Frederiks
borg Slot, 1877.

3) Forord af Heinrich Himmler i tysk 
historisk værk, 1938.

4) Det nye gymnasium, betænkning nr. 
269, 1960.

33



Papir, papir

Der bruges ikke så lidt papir 
her på skolen, - det har I ma
ske lagt mærke til. Offset
kopier, fotokopier og spritko- 
pier - det er de tre dominerende 
typer, som den energiske lærer
stab i en jævn strøm lader regne 
over de sagtmodige elever. Dog 
høres der enkelte protester:"Ah, 
skal vi nu have løse ark igen!" 
Men der hjælper ingen kære mor 
- kopieringsmaskinerne er kommet 
for at blive, og det supplement 
til bøgerne, som maskinerne kan 
producere - og som for enkelte 
fag nok er mere end det - er en 
blandet fornøjelse og forband
else, som kræver tykke spring
bind (og så be'r man til at hul
lerne passer).

Spritduplikatoren er en gammel 
opfindelse. Man skriver en math 
og trykker den; det er hurtigt 
og ret billigt. Måske derfor 
sværger mange lærere til den, og 
der trykkes vel en 50.000 sider 
om året. Men den sviner, og det 
er ikke let at rette skrivefejl, 
og der er så meget bøvl med pa
pirindtaget. Der bandes og svov- 
les en del på det pædagogiske 
værksted og arkene fyger omkring, 
når der er gang i spritduplikato
rerne .

Fotokopimaskinen- vi har en Rank 
Xerox 3450 - er mere pålidelig 
og mindre svinsk. Men den er dyr 
i drift. Så da årsforbruget pas
serede de 200.000 kopier, i has
tigt opadgående retning, - det 
var i 1982 - fik lærerrådet be
tænkeligheder. Fra august 1983 
har vi derfor haft et stramt tæl
lersystem: hvert fag har en tæl
ler, som samtidig er nøgle til 
maskinen, og kopieringsudvalget 
stiller forslag til lærerrådet 
om, hvad hvert enkelt fag må bru
ge af fotokopier om året. Idealet 
er, at vi holder os pænt under 
150.000 kopier om året - det er 
nemlig maskinens kapacitet. For 
at mindske forbruget har lærer
rådet også besluttet, at kopi
maskinen fortrinsvis skal benyt
tes som hjælpemiddel til produk
tion af offset-tryk.
Offset er den billigste trykke
form, når man har at gøre med 
større oplag - som fx klassesæt.



Vi har i underetagen (ved siden 
af Formningslokalet) et glimren
de offset-trykkeri, som bestyres 
af en tidligere elev, Jesper Nee- 
rup, på deltid. Trykkeriet glim
rer dog ikke ved sin størrelse, 
men blandt papirbunker, pedel
skrivebord og varme-datamat er 
der altså også blevet plads til 
en AD 80, en professionel tryk
kemaskine til små 200.000. Vi 
fik den i efteråret 1983, og ef
terhånden kører den smukt. Den 
har trykt det, du læser her.

Fremgangsmåden ved offset-tryk
ning er den, at lærerne afleve
rer materiale til trykning tre 
gange om ugen: mandag, onsdag og 

fredag inden kl. 14. Som regel 
er materialet så færdigtrykt til 
næste dag. Det er jo ganske hur
tigt. Og eftersom der ikke er 
mængderestriktic ler på offset
trykning, som der er på fotoko
piering, bliver anlægget flit
tigt brugt. I 1983 blev der så
ledes trykt 275.000 ark papir, 
og da langt de fle te ark var 
trykt på begge sider, trykkes 
der altså mere end million 
sider om året.

De enkelte fag har meget forskel
lige behov for offsettrykning. 
Nedenstående OFFSET-HJUL viser, 
hvor meget de enkelte fag brugte 
offsetanlægget i 1983. Tallene i

Offset-Hjulet



parentes er forbruget i procent 
af 275.000.

Lad os prøve at lægge det hele 
sammen: 50.000 spritark, 150.000 
fotokopier og ca. 500.000 sider 
offsettryk. Det giver 700.000 
sider om året - eller ca. 1.000 
sider pr. elevl
Så der mangler ikke læsestof. 
Men forlagsbranchen så hellere, 
at vi læste det i bogform. Offset-anlægget AD 80

Biblioteket er dit - brug det!

Overskriftens 1. halvdel skal 
ikke forstås helt bogstaveligt 
- men noget er der om snakken. 
Siden efteråret 1982 har elev
erne haft mulighed for at låne 
bøger direkte på biblioteket, 
- tidligere skulle boglån ske 
gennem en lærer, og det var jo 
lidt besværligt. Nyordningen 
blev gennemført samtidig med 
at vi til biblioteket fik knyt-

Bo Tao Michaelis 

tet en langtidsledig bibliote
kar, Tove Vihlborg Andersen, 
som var her indtil februar 1983. 
Hun tog sig af det daglige ud
lån og påbegyndte iøvrigt en 
større revision af kartotekerne 
sammen med den lærer, Bo Tao 
Michaelis, som vi kalder 'bib
liotekaren', fordi han mod en 
meget ringe betaling holder op
syn med biblioteket. Omtrent 
samtidig blev også en langtids
ledig HK'er, Thyge Troelsø, pla
ceret på skolen, bl.a. med hen
blik på renskrivning af karto
tekskort. Og hermed var grunden 
lagt til en langt bedre elevser
vice .

I februar 1983 forlod Tove os 
for en ansættelse hos Chr. Rov
sing, og fra februar til novem
ber 1983 var det den langtids- 
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ledige bibliotekar Ina Sørensen 
som tog sig af biblioteksfunkt
ionerne. I de sidste måneder 
sammen med den langtidsledige 
HK' er Michael Jiitzler, som skal 
blive her til juni 1984.

MAN KAN SE, AT DER HAR VÆRET 
MANGE PENGE ENGANG ...

På biblioteket er der en 15.000 
bøger, hvoraf dog nogle er an
bragt i faglokalerne. Desuden 
abonnerer skolen på små 100 tids
skrifter, og i bibliotekets de
pot i kælderen er der iøvrigt en 
meget fin samling af ældre tids
skrifter. Eftersom fællesudvalg
et for et halvt år siden fore
slog, at eleverne også skulle 
have adgang til en daglig avis, 
finder man rundt om på bordene 
både Aktuelt, Berlingske Tidende, 
Information, Land og Folk, Poli
tiken og Frederiksborg Amts Avis. 
En populær ordning.

Ina blev færdiguddannet som bib
liotekar i 1981, og efter et par 
vikariater på folkebiblioteker 
kom hun her til statsskolen på 
jobtilbud i februar 1983. Skole
bladet havde en snak med hende, 
inden hun forlod os i november.

Hvad har du lavet her på biblioteket, 
Ina?

Jeg har registreret de udenland
ske bøger og fået skrevet kort 
på dem. Det kan nemlig ikke ske 
via Bibliotekscentralen. Og jeg 

har samarbejdet med lærerrådets 
biblioteksudvalg, skrevet bog
lister efter lærernes ønsker og 
gjort dem klar til møderne. Når 
så det uundgåelige slagsmål om . 
bogindkøb er overstået, bøgerne 
bestilt og modtaget, skal Hver 
bog indbindes i plast og forsy
nes med en boglomme. Hos Biblio
tekscentralen h .stiller man kort 
- på danske bøger - og hver bog 
får et kort bagi og kort i kar
toteket. Det er en stort arbej
de. I gamle dage var der jo råd 
til at indbinde bøgerne i læder

- man kan se, at der har været 
mange penge engang - men det kan: 
vi slet ikke klare mere, det er 
for dyrt i forhold til slid og 
budget. En moderne plastindbin- ; 
ding koster vel en 25 kr. i ma- i 
terialer og arbejdsløn.

Det er den ene side af arbejdet. 
En mere spændende side er elev
kontakten. Der sker jo det, at 
en elev kommer og fx gerne vil 
have noget materiale til en 
dansk-opgave, om narkomani fx.
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Så undersøger jeg først, hvad 
vi har af bøger og tidsskrifter 
her på skolen. Hvis det ikke er 
nok, tager jeg ned på Birkerød 
Bibliotek og slår op i deres 
håndbøger og bestiller bøgerne 
dér. Eller hvis jeg finder dem 
på Birkerød Bibliotek lægger jeg 
dem i nogle bakker, og så bliver 
de bragt herop af pedellen fra 
Birkerød Kommune to gange om u- 
gen.

ur en smuk UvU’.'.’ -- .

Ja. Men vi har jo et vidtgående 
samarbejde med Birkerød Biblio
tek. Statsskolens bibliotek fun
gerer som en filial af kommune
biblioteket. Her fra skolebiblio
teket kan man bestille enhver 
bog, som findes på biblioteker 
i Danmark. Og vi skal endda 
ikke betale bøder, hvis vi af
leverer for sent. Så vi har 
særligt gode forhold - hvad 
det angår .

Ellers har en statsskole jo ikke 
så gode biblioteksforhold - 
fordi det er en statsskole■ Der 
er jo kun gode forhold takket 
være den langtidsledige biblio
tekar - og det er en midlertid
ig ordning. Jeg rejser snart, 
og det er uvist, om I får en ny 
bibliotekar.

På mange amtsgymnasier er der 
fast ansat en faguddannet bib
liotekar i 20 timer om ugen - 
endda med tilskud til kontor
hjælp - og disse gymnasiebiblio- 
teker fungerer så som filialer 
af kommunebiblioteket. Lige som 
folkeskolens biblioteker gør 
det, selvom det dér er en lærer 
der er bibliotekar. Men staten 
er for nærig med biblioteksser
vice til statsskolerne.

Tror du at man bruger bib i ioteket 
mere, når der er bedre service?

Naturligvis. Udlånet har været 
stadig stigende - både blandt 
elever og lærere. Og avisord
ningen, som bliver flittigt 
brugt, har også betydet, at jeg 
ser nye mennesker herinde. Og si
den kommer de igen - for at spør
ge efter bøger. Det er dejligt at 
kunne hive fat i en elev ude på

- Har Dr læit alle Ixigerne i Dere, bibliotek?
- Næh - jeg har læir litierne - og nu ikal jeg til at begynde pi 
forfatternavnene
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gangen og spørge: Fik du noget 
ud af det, som vi fandt frem til? 
Hvad blev der ud af det? Man føl
ger lidt med i, hvad de går og 
laver, - det er skønt. Men der 
er stadig mange, som ikke er klar 
over den service, de kan få her 
på biblioteket.

Har du været glad for at være her?

Ja. Lånerkontakten er anderledes 
- og mere spændende - end på fol
kebibliotekerne. Men det burde 
jo være en fast stilling. Vi har 
her 800 elever og lærere, som al
lesammen har brug for en eller 
anden form for bogservice. En 
fastansat bibliotekar ville både 
være en aflastning for det loka
le bibliotek og en naturlig ser
vice på et uddannelsessted. Nog
le af de andre gymnasiebiblio- 
tekarer er faktisk ansat på det 
lokale bibliotek og så blot ud
stationeret på gymnasiet. Men 
når vi så har at gøre med en 
statsskole, skal staten jo re
fundere lønnen - og staten er 
nærig. Eller kommunen er for 
fedtet - det kan jo ses begge 
ve je.

Såvidt Ina. I skrivende stund 
arbejder administrationen hæf- 
tigt på at få en ny langtids
ledig bibliotekar knyttet til 
skolen. En løsning synes at 
være på trapperne. Mere herom 
i næste nr. af skolebladet.

JJ

Intro - Intro
I august 83 startede 11 nye klas
ser på skolen, idt over 300 nye 
elever. Efter en introduktions
uge var de i fuld gang, og nu et 
halvt år efter er de ikke læng
ere "de nye". Nye bliver derimod 
de folkeskolee.1 ^vt. og HF-ansøg- 
ere, som i disse dage modtager 
information på forskellig måde 
om gymnasiet og HF, og som søger 
vores skole. Hvad med dem, hvor
dan skal de modtages til august?

Kan vi lave en anden og bedre 
introduktion for dem end den vi 
kender, eller skal vi blot fin- 
justere vores gamle intro-uge- 
model?

Introduktion er ikke kun noget 
med, hvordan den første uge 
skal forløbe. Ideelt og reelt 
rækker den videre. Op mod halv
delen af skolens elever "skif
tes ud". Introduktionen er mø
destedet mellem nye personlig
heder, nye forventninger, ny 
energi - og så etablerede per
sonligheder, udviklede rutiner, 
en institution med fastlagte 
regler og funktioner. Hvordan 
gøre dette møde "realistisk" 
og frugtbart. Det er ikke kun 
noget med at informere om sko
len, fagene, mødepligten, etc, 
det er også noget med at sti
mulere nogle lære-hinanden-at- 
-kende-processer i de nye klas
ser samt give de nye elever et 
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reelt indtryk af, at den skole, 
de er startet på, også er deres. 
At de kan bruge den og påvirke 
den på mange måder.

Har du nogle synspunkter på 
dette, så skriv om dem i næste 
nummer. Har du lyst til at være 
med til at planlægge og arran
gere næste års introduktion, så 
meld dig når det nye intro- 
udvalg nedsættes - eller henvend 
dig evt. allerede nu til mig.

En af ideerne i sidste års in- 
trouge var adoptions-tanken. 
Meningen var, at en ny klasses 
introledere kom fra eleverne 
fra det foregående års samme 
klasse, evt. suppleret med 
nogle 3.g'ere, altså fx Ix, 2x, 
3x. Der måtte her kunne være 
et særligt erfaringsfællesskab, 
og kontakten kunne så måske ud
vides til ud over intro-ugen.

En anden idé i sidste og andre 
års introduktioner har været 
follow-up-fasen. Det vil sige, 
at de nye klasser senere kan 
afholde en diskussionsdag eller 
tage på en kortere hyttetur med 
én eller flere lærere. Det er 
dog forbavsende få klasser, der 
har benyttet sig af denne mu
lighed i efterårssemestret 83. 
Det skyldes nok bl.a. praktis
ke problemer med at skaffe hyt
ter og penge. Men muligheden 
eksisterer stadig. - Hvorfor 
ikke diskutere jeres egne l.g- 
erfaringer og fremtidige ønsker 
på en follow-up engang her i 

forårssemestret - og så sam
tidig overveje, hvordan I kan 
bidrage til en god introuge til 
august?

RETNINGSLINIER FOR FOLLOW-UP.

Fællesudvalget har den 15/9-83 
vedtaget følgende retningslinier 
for godkendelse af introduktions 
follow-up:

1. Deltagere: Klassen + 1 lærer 
(evt. 2), samt evt. intro-leder- 
ne. Klassen og dens lærere må 
finde ud af, om intro-lederne 
skal inviteres med - skal disse 
med, tæller deres fravær som 
forsømmelse!

2. Klasserne afgør selv, hvornår 
arrangementet skal finde sted - 
kan godt arrangeres så sent som 
november/december el. januar. 
Intro-follow-up behøver ikke væ
re hytteture - kan evt. have sit 
udgangspunkt på skolen!

3. Elever & lærer udarbejder et 
program, der skal godkendes af- 
intro-udvalget, p.t. v/Lars Ton- 
nesen. Programmet udleveres til 
elever og forældre, og det skal 
her klart fremgå, hvad der er 
skolens program (med lærerdel
tagelse) , samt hvornår læreren 
forlader arrangementet og dette 
er uden for skolens regi - her 
tænkes på weekend-ture, hvor 
f.eks. læreren deltager fra fre
dag til evt. lørdag kl. 12,00.

forts, s. 12.



Nekrolog

Den 18. november 1983 døde pe
delmedhjælper Ib Bergmann.

Ib Bergmann, som var frisør af 
uddannelse og siden bl.a. ar
bejdede i en årrække på gardin
fabrikken Gardisette, kom til 
Birkerød Statsskole i 1976. 
Gennem sit arbejde som pedel
medhjælper var han her med til 
at sikre, at de ydre rammer 
for skolens liv fungerede.

Det er et arbejde, hvis betyd
ning man er tilbøjelig til at 
overse, - man lægger især mær
ke til det, hvis det ikke bli
ver udført. Hvis man ikke kan 
få sin bil parkeret på grund 
af sne, eller hvis skolens nær
meste omgivelser ligner en los
seplads .

De 12 tdr. land, som hører 
statsskolen til, gav Ib Berg
mann nok at bestille både som
mer og vinter. Den, som skri
ver dette, husker Ib som en 
fjern skikkelse bag en græs
slåmaskine en sommerdag, eller 
i forbifarten - "Davi" - på 

gangen. Eller ved Kaffeballet 
en ordknap og solid dørvogter. 
Men mange af læserne husker 
ham nok bedre for det store ar
bejde, han gennem årene har ydet 
som træner og leder i "Skjold"'s 
fodboldafdeling.
De, der kendte Ib Bergmann, 
havde vidst det sidste års tid 
at han var meget alvorlig syg. 
Han havde flere gange været 
indlagt på hospitalet og dér 
gennemgået operationer og an
den behandling til bekæmpelse 
af den hjernesvulst, som til 
sidst viste sig skæbnesvanger. 
Men han kom altid hurtigt til
bage til arbejdet; og hvem går 
og regner med, at det værste 
vil ske.

Ib havde det bedste samarbejde 
med sin "chef", pedel Kristian 
Olesen. Og Birkerød Statsskole 
vil huske Ib Bergmann som en 
meget pligtopfyldende og loyal 
medarbejder, hvilket ikke mindst 
viste sig ved, at han altid ef
ter sine hospitalsophold og o- 
perationer kom så hurtigt til
bage til sit arbejde, - måske 
for hurtigt, ser vi nu.

Ib Bergmann blev kun 40 år. 
Han efterlade sig hustru og 
to børn.

Red.
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( Fjrrs . 7!^: 3 . < L :
Hvis det ønskes, kan evt. fær
dig formular udarbejdes.

4. Der skal udarbejdes et pro
dukt efter introduktions follow 
-up arrangementet, dette kan 
være en rapport, dansk el. frem
medsproget stil, film el. andet 
- produktet skal godkendes af 
introduktionsudvalget (Lars Ton- 
nesen) og samles i en mappe, der 
kan være idégrundlag for andre 
ture/arrangementer. Dersom ud
arbejdelsen af et produkt er 
forbundet med udgifter, kan der 
søges om dækning til disse gen
nem "Kulturfonden". Dersom gunk- 
tet med aflevering af produkt 
ikke opfyldes, vil det få kon
sekvenser for fremtidige klas
sers muligheder for intro-fol- 
low-up!

Ønskes der mere information, 
evt. også om det praktiske ved 
en follow-up, kan man henvende 
sig til mig.

Lars Tonnesen

Ganske vi« har man erfaringer, men 
de er meget ubehagelige.
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Prisopgaven 1984

Efter aftale med rektor tager skolebladet hermed en god, gammel 
tradition op. En årlig prisopgave.

Nu er 1984 jo både valg-år og Orwell-år, så vi finder det pas
sende at lade emnet for prisopgaven 1984 være:

Mit politiske standpunkt

Besvarelsen skal ikke være en samfundsvidenskabelig afhandling, 
men en personlig begrundelse for DIT politiske standpunkt.

Enhver, som er elev på skolen, kan deltage i konkurrencen. Be
svarelsen skal have et omfang af højst 8 maskinskrevne sider 
(med dobbelt linieafstand og ca. 66 enheder pr. linie). Besvar
elsen skal dog ikke være skrevet på maskine.

Besvarelser indleveres til redaktionen eller til rektors sekre
tær senest den 1. maj 1984. Dit navn skal ikke fremgå af besvar
elsen, men du skal forsyne den med et 'mærke', et kode-navn. 
Udenpå en vedlagt lukket konvolut skriver du samme mærke, og in
deni anfører du dit navn og klasse. Kun vinderens konvolut bli
ver åbnet.

Denne besværlige fremgangsmåde anvendes for at forhindre, at dom
merne lader deres eventuelle kendskab til forfatteren farve deres 
bedømmelse af besvarelsen.

Besvarelserne vurderes af redaktionen i samråd med rektor, og 
vinderens navn offentliggøres på translokationsdagen. Vinderen 
modtager en pris på kr. 1.000 samt ærefuld omtale - evt. trykning 
af prisopgaven - i skolebladet.

Redaktionen.
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Se den film!

Lad os begynde med det negative. 
FORRÆDERNE er på mange måder en 
noget ujævnt fortalt film, hvor 
man ligesom mærker, at flere 
projekter har haft holdeplads 
i filmen. Roos er oprindeligt 
gået i gang med en slavisk fil
matisering af Aalbæk Jensens 
"minor classic" af en roman. Der
for valgte han i første omgang 
at optage den i sort-hvid cel- 
luoid'. At filme Frikorps Dan-

marks indsats på østfronten i å- 
rene 1941-43 ville koste formuer 
- og samarbejde med russerne, et 
samarbejde som nok ikke var kom
met i stand, idet Sovjet stadig
væk er meget mistroisk over for 
vestlige filmprojekter omkring 
2. verdenskrig på russisk jord. 
Derfor ville Roos gøre flittigt 
brug af autentiske optagelser 
fra krigen, hentet i tyske ar
kiver. Men også dette blev for 
dyrt. Og selvom filmen er dyr i 
danske sammenhænge (over fire 
millioner), er den produceret på 
et skrabet budget. Imidlertid 
kan man endnu-mærke rester af et 
panoramisk projekt især i star
ten af filmen, hvor Roos stadig
væk forsøger at indfange hele 
"frikorpset"s skæbne, således 
som KRIDTSTREGEN gør det. Man kan 
groft sige, at Roos gabte over 
for meget idet han ville filme 
bogen. Og egentlig tror jeg det 
havde været en bedre og mere hel
støbt film, hvis han havde glemt 
alt om det litterære forlæg. Og 
som forbrugervejledning vil jeg 
egentlig sige, at man skal gøre 
lige så, når man går ind og ser 
filmen. Glem altså KRIDTSTREGEN 
og oplev filmen - banalt sagt 



som levende billeder. Det bør 
man iøvrigt altid have som gyl
den regel. Film er NOGET ANDET 
end litteratur.

Og nu det positive - og det er 
faktisk ikke så lidt.

I sit sort-hvjde billedsprog er 
FORRÆDERNE at betragte som en 
slags dansk b-film, oven i køb
et en af dem man på fransk-ame- 
rikansk kalder for en film noir. 
Det vil sige, den slags film som 
blev drejet i 40erne og som i et 
ekspressionistisk billedsprog 
fortalte en melodramatisk (kri
mi) historie om antihelte og so
ciale tabere, som var oppe mod 
Skæbnen med stort S.

Filmen sætter således af med at 
fortælle kort i bogstaver, at 
frikorpsfolket var både sociale 
og endnu mere politiske tabere.

Og Hardy og Bertel er reelt set 
smågangstere, som er ved at for
lade den tabende s-le i et for
søg på at vende hjem til græs
rødderne, det jyske land, og 
ikke mindst de respektive mødre. 
Det sidste giver filmen et vel
lykket og umiskendeligt præg af 
danskhed, som jeg iøvrigt vil 
vende tilbage til om lidt. De 
bliver forfulgt, dels af deres 
egne og dels af danske partisa
ner. Filmen bliver en actionpræg
et "flugtfilm". Og dem har man 
jo set mange af, netop sat i 2. 
verdenskrig.

Når filmen alligevel ikke bliver 
en "flugtfilm" blandt mange, 
skyldes det filmens gennemførte 
"danskhed". Og det er positivt 
ment. Hverken Hardy eller Bertel 
er plastiske, "cool'e" antihelte 
som skæbnesvangert og heroisk 
går deres tragedie i møde. De er 
skildret som forvirrede danske 
ungersvende, som zigzager flæb
ende og målløst hjem til gården. 
De er hjælpeløst fortabte, går 
i ring og snakker i tomgang om 
anekdoter fra fronten, men pla
ges af mareridt om den virkelig
hed, som de oplevede ovre i den 
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værste krig nogensinde.

Deres jægere, de danske mod
standsfolk,, er komiske, selvisce- 
nesatte " jazzbumser", som leger 
krig. Hovedjægeren, spillet frem
ragende af Jesper Kristensen, er 
en skydegal desperado, som sprin
ger rundt i hvid lagen-cottoncoat 
og blød hat, og er helt vild ef
ter at bruge sin store high pow
er Browning pistol kaliber 45.

Men alle actionscener er iscene
sat yderst blødt, nærmest som an
tiklimakser. Hardy skyder to hi- 
pofolk i starten. En nedskydning 
som er kluntet og uheroisk, nær
mest tilfældig. Og ligeledes er 
nedskydningen af Hardy i slut
ningen så underdrejet, at han 
lige frem snubler ind i døden 
fra en sten-gun.
Filmens ubetingede force er skue
spillerpræstationerne. Den jød
iske pige, som de møder midt i 
flugten, er Sanne Salomonsen.

Man kan næsten mærke hvordan fil
men løfter sig, idet hun træder 
ind i biografmørkets hvide lær
red. På én gang signalerer hen
des tøj og manerer 40ernes vat
skuldrede ferme feteie , som taler 
gennem en tændt cigaret og hvis 
ene "sovekammerøje" er pikant 
skjult af en hårlok. På samme 
tid besidder hun en inderlighed 
af menneskelig varme, som mildt 
gennemstrømmer hendes forsømte 
sanselighed.

I en håndfuld af gode skuespil
lere er Allan Olsen mest skuf
fende. På punkter er han lige 
ved at gøre filmen til MIG OG 
CHARLEY MØDER ADOLF HITLER. Ole
Meyer derimod som Bertel er 
langt bedre benyttet, som den
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lille nazispire med de ødipale 
bindinger tilbage til et ufor- 
løst forhold til faderen.
På mange måder altså atter en 
dansk ungdomsfilm. Men for en 
gangs skyld uden Jolly-Cola-glo- 
rie og Silkeborgsøerne i lummer 
technicolorsovs. FORRÆDERNE er 
langt mere en film om hvordan 
en ældre generation så at sige 
svigtede en yngre. Om social 
rodløshed som uden tanke for 
andet end øjeblikkelig vinding 
blev misbrugt politisk. Kynisk, 
fordækt og vægelsindet blev der

skaltet og valtet meden hel 
del dansk ungdom på begge sider 
af hagekorset i tiden mellem 40 
og 45. Lad os ikke cale om u- 
lykkelige omstændigheder. Lad 
os tale om skændsel. Skrev Ber
tolt Brecht en gang, for øvrigt 
mens han boede i Danmark.

TM

Læs den bog!
"Dansen gennem sommeren", debutroman 
af Bo Green Jensen, Gyldendal 1981. 
3. udg. 1983, kr. 48,50.

GÅR DRØMME OVER?

Klaus Rifbjerg har fået en al
vorlig konkurrent til titlen som 
'Bogdepotets sikreste leverandør 
af bogen om unge til unge', og 
det var vel også på tide. Rif- 
bjergs "Den kroniske uskyld" 
fra 1958 har længe savnet et nu
tidigt modstykke. Nu er den her. 
Værsågod...

Bo Green Jensen, født 1955, har 
skrevet en bog for og om unge i- 
dag. En glad og spændende og ung 
bog. Ung på den måde, at Bo Green 
Jensen selv er det, men også i 
sin måde at indfange tiden på. 
Dette betyder, at "Dansen gen
nem sommeren" undgår det, de fle
ste ungdomsbøger ofte lider un
der, - at de er skrevet af voks
ne, som skuer tilbage til en 
ungdom og et liv og derved mis
ter det umiddelbare og intense, 
hastigheden - "the speed of life" 
og nuets stemning og sprog, som 
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i høj grad er en del af de unges 
liv i dag. Netop denne søgen ef
ter drømme og oplevelser i nuet, 
i natten, i mørket og i dansen, 
er nogle karaktertræk som er til
stede i de unge i dag, og disse 
måder at ytre liv på er hvad he
le den nye unge litteraturgene
ration med Bo Green Jensen, Mic
hael Strunge i spidsen på en so
lidarisk måde sender af sted. At 
skabe nye rum. At erkende at rum
met er tomt vil sige, at det er 
ubeskrevet, at intet allerede er 
til stede, hvorfor rummet giver 
plads for egne påskrivninger. I 
denne forstand repræsenterer den 
nye litteratur en frihed, frihed 
til selvudfoldelse, frihed til 
egen dimensionering. Derved kom
mer "dansen"'selv til at udgøre 
en momentan frihedsoplevelse, 
idet den bringer sin udøver fra 
en realitet der er totalt dimen
sioneret, og derfor må fremtræde 
forpligtende og autoritær og

- Bogen blev sabler ned af kritikken.
- Nå - den må man jo læse!

dermed ufri for den enkelte, til 
et univers der fremtræder uden 
disse egenskaber. Bo Green Jen
sens "Dansen gennem sommeren" er 
netop et frihedspotentiale, der 
gør "dansen" attraktiv, den sti
mulerer og kompenserer og er der
med i sidste ende rekreerende, 
dagligt, i weekend-en eller 
sjældnere. Erkendelsen af egen 
styrke og skønhed er målet. Kald 
det narcissisme hvis du ikke har 
andet at sige, du gamle.

"Dansen gennem sommeren" handler 
om de to unge teenagevenner Jac, 
som er arbejdsdreng, og Stankel
ben, som er professionel ledig
gænger. Sammen med Lisa, som går 
i l.g beslutter de en sommer at 
lægge arbejdsløsheden og det al
mindelige mismod bag sig og ta
ger på telt- og cykeltur på Born
holm .
I begyndelsen er alt smukt og 
alt for godt til at være sandt: 
ved mødet med motorcykelbanden 
"Dark Angels" går idyllen i tu
sind stykker, og dansen gennem 
sommeren får en tragisk afslut
ning .

"Dansen gennem sommeren" er en 
solidarisk og indforstået bog 
om at være 'ung, uspoleret og 
arbejdsløs' i firsernes Danmark,



om at leve i hå
bet om uventede 
mirakler og ople
ve miraklet - for 
så at se det for
vandlet og for
vrænget og selv 
komme igennem det 
og være helt for
andret .
Temaet og person
erne har vi mødt 
før. Her hedder 
personerne blot 
Jac, Stankelben og Lisa, og 
hos Rifbjerg Janus, Tore og 
Helle, så rammerne for at udvi
de bogdepotet er til stede ved 
simpel konstatering, men tiden 
taler også for fornyelse. Uden 
at ville rode mig ud i en dis
kussion om de unges læsevaner, 
vil jeg blot sige, at der i dag 
skrives litteratur af en ny ge
neration af forfattere, som for
uden kvaliteter sprogligt og 
stilistisk er i tiden og med i 
tiden. Noget er svært, og no
get er let. Prøv den, læs den, 
køb den og tag med på en flyve
tur gennem sommeren.

"Dansen gennem sommeren" er en 
bog for alle der kan læse og 
drømme, og som tror på begge 
dele. Drømme går ikke over. Kær
lighed heller ikke, - eller med 
Bo Green Jensens ord fra "Dansen 
gennem sommeren": "Kærlighed er 
ikke én ting. Man kan dele den. 
Den kan gro. Og den bliver ikke 

mindre af at blive delt."

NB: Bo Green Jensens nyeste ro
man "I løbet af året" er netop 
udkommet. Læs også den, nu...

Allan Levann

Folk og fæ

Ved skoleårets begyndelse blev 
tidligere kvotaansatte Thomas 
Bjørnbak Mogensen (geografi/bio- 
logi) fastansat ved statsskolen, 
mens Inge Merete Blomquist (mu
sik) og Doris Horst (pigeidræt) 
var nye, kvotaansatte, hoveder 
blandt lærerne.
Anne Vibeke Bjergström (histo- 
rie/engelsk) og Carsten Erich
sen (dansk/religion) var fort
sat kvotaansat ved skolen, som 
vikarer for Henrik Ljungberg og 
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Hans Jacobsen der begge havde 
orlov, den første til nytår og 
den anden til februar 1984.

Tage Bue Andersen (samfundsfag/ 
idræc) vendte tilbage efter et 
års studieophold i USA; vi hå
ber senere at bringe en artikel 
om hans meriter.

Og Betsy Conradsen (matematik) 
vendte også tilbage til skolen 
efter et års ophold i USA.

Zsuzsanna Bjørn Andersen (rus- 
sisk/dansk/idræt) var på stu
dieophold i USSR indtil 1. sep
tember, og i den periode vare
tog Gerard Kruisman hendes rus- 
sisk-timer.

Under Olga Nedergaards barsels
orlov i efteråret har Stig Al
ling og Louise Stampe varetag
et hendes matematiktimer. Olga 
vender tilbage til os i fe
bruar .

I efteråret har vi haft 5 lærer
kandidater: Helle Vang Larsen 
(tysk og religion), Allan Levann 
(dansk og idræt), Poul Erik 
Funch Pedersen (matematik og fy
sik) , Lillian Polack (formning) 
og Pernille Reumert (dansk). I 
forårssemestret får vi fire læ
rerkandidater: Lise Kaarup Bek 
(dansk og russisk), Annemette 
Fogh (formning). Rut Granby (i 
biologi) og Lene Waagstein 
(spansk).
Ved, skoleårets begyndelse var 
lærerrådet konstitueret med Hen

rik Meyer som formand, Ole Os
terberg som næstformand & ord
styrer og Lars Tonnesen som se
kretær .

Ole østerberg afløste desuden 
Inger Lange som lærernes til
lidsmand .

Lærerrådets utallige udvalg 
skal ikke nævnes her; dog bemær
kes, at lærerrådet har valgt 
Else Marie Møllmann og Kjeld 
Flensburg til fællesudvalget. 
Elevmedlemmerne af fællesud
valget er: Anne Lisbet Groes, 
1z, Lesley Krivaa, ly, Peter 
Schaefer, ly, og Jeppe Solmer, 
Ix. Rektor er født formand.

Pedelmedhjælper Ib Bergman 
døde i november (se nekrolog 
s.41 ), og Claus Skov Hansen 
blev nyansat som pedelmedhjæl
per pr. januar 1984.

Den langtidsledige bibliotekar 
Ina Sørensen forlod os i no

vember (se artikel s.36), og 
vi har endnu ikke fundet en 
afløser for hende.
Gudrun Wium-Andersen blev 
valgt til styrelsen for Gym- 
sasieskolernes Lærerforening 
(GL, = lærernes fagforening) 
ved årsskiftet.
Og vi fik to gæsteelever fra 
USA: Laura Humphries (gennem 
organisationen ASSE) og Zena 
Yolanda Downey (gennem AFS).
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Dagbog

AUGUST

8. Det nye skoleår starter.
8.-12. Introduktionsuge for 

nye elever.
17. 3vN undersøger med WA sund

hedstilstanden i to Birke- 
rød-søer.

18. 2aS med GÅ til Japan-udstil- 
lingen i Brede.

19. 3xuS med GÅ til Japan-udstil- 
lingen i Brede.

22. Lærerrådsmøde.
22. Ib med TB til Mølleåen og 

Brede.
23. Fællesarrangement. "Stafford

shire Wind Orchestra" (eng
elsk skoleorkester) gav en 
blæserkoncert.

24. 2.HF på ekskursion med BH.
25. 3z til Louisiana med BH og 

JJ for at se foto-udstil
ling .

26. A.O.C.-fest med "Dieters 
Lieder".

29. Orientering i alle klasser 
om elevorganisationer.

30. 3uvxyzN til Lammefjorden 
med SH, MH og GT for at 
se på landbrug.

30. Morgenmøde.

SEPTEMBER

1. Henrik Meyer har 40 års ju
bilæum som lærer på skolen.

1. 2xyFM på cykelekskursion med 
SH til gi. industri ved 0- 
resundskysten, Dyrehaven og 
Mølleåen.

2. Afstemning i alle klasser, om 
evt. kollektivt medlemsskab 
af landsdækkende elevorga
nisationer .

5. 2xyS med GÅ til Japan-udstil- 
lingen i Br de.

7. 3b med AS på københavnerrund
tur i romantisk ramme (Thor
valdsens Museum, Bakkehuset, 
mm. )

8. Lærerrådsmøde.
9. Morgenmøde.
9. -11. 2u på hyttetur med JJ til 

Sjællands Odde.
13. 2vxN & 2bcS med MH og SH 

til Tisvilde Hegn, Frede
riksværk og Hillerød.

15. 3yFSM med BS til Furesøen.
16. Morgenmøde.
20. 2. og 3. mus. med NB og GB 

til Musikhistorisk Museum.
2 0. Lærerrådsmøde.
21. la, Ib, lu, ly, 2q, 2r, 3a, 

3b (elever med fællesfags
engelsk) med 10, IV, EM, 
SC, CN og AJ til The Lon
don Toast Theatre's opfør
else af Adrian Mitchell's 
"Man Friday".

22. 2xyN med SH til Tisvilde 
Hegn, Frederiksværk og 
Hillerød.

23. 3yzN med MH til Lammefjor
den .

23. 3vzFS på biologisk ekskur
sion med GT til Furesøen 
og Vaserne.

27. Fællesarrangement med fil
men "Af jord er du kommet". 
Instruktøren, Niels Vest, 
medvirkede.

29. 1c med SH til Mølleåen og 
Dyrehaven.

30. Morgenmøde.
30. 3uxN med GT til Furesøen og 

Vaserne.
30. 2 HF med BH til Glyptoteket 

(impressionisme og Gauguin).
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OKTOBER

4. -6. 2 HF (formning) med BH 
til Skagen (skagensmalerne 
og Asger Jorn).

4. 1. og 2. drengehold drager 
til Herlufsholm til den 
første kamp i kostskoler
nes pokalturnering 1983/84 
(med SB).

5. 2z med DU til Vor Frue Kir
ke, Thorvaldsens. Museum 
og Glyptoteket.

6. Historielærerne præsenterer 
faget ved et aftenmøde for 
kollegerne.

7. -9. Ix på intro-follow-up 
med SC.

10. Morgenmøde.
12. ly, 3a og 3v med SC til fil

men "Heat and Dust".
12. 2bcS med SV til dagbladet 

Information (informations
teknologi) .

12. Lærerrådsmøde.
13. 3cS med SH til Japan-udstil- 

lingen i Brede.
13. Lærerforsamlingsmøde om l.g.
14. -21. Efterårsferie.
24. Morgenmøde.
24. Tilvalgsorientering for 

HF'ere.
27. Fællesarrangement om den 

polske fagforeningsbevæg
else Solidaritet.

28. Kaffebal.
31. Lærerforsamlingsmøde om HF.

NOVEMBER

1. Skolens lærere holder møde 
om pædagogikum.

2. Spanskeleverne i 3axz, 2xc 
og 2 HF til filmen "Carmen" 
med IW og JP.

3. Morgenmøde (med masser af 
musik og sang) .

7. Fodboldkamp på Birkerød Sta
dion mellem Stenhus og os 
i kostskolernes pokaltur
nering .

7. Lærerrådsmøde.
9. 3uvyz med TP til Politikens 

Hus for at se hvordan avi
sen trykkes vhja ny teknik.

10. 3yF med BC til Matematisk 
Institut og Datalogisk In
stitut vedr. bl.a. Krumhed 
& Uendelighed.

14. 2x med BM til Trelleborg og 
Roskilde Vikingeskibsmuse- 
um.

14. 3y med TM til Ole Roos' film 
"Forræderne".

15. -18. Terminsprøver.
18. 2bx(formning) med Lillian 

Polack til Kunstindustri- 
museet .

18. Pedelmedhjælper Ib Bergmann 
dør.

21. Emneugen forberedes i 3. og 
4. time.

23. Fællesarrangement. 4 engel
ske officerer viser video
film og fortæller om Falk
landskrigen.

23. 2bcS med SV til KTAS og Reg- 
necentralen vedr. informa
tionsteknologi .

24. 2v og Ir (formning) med BH 
til Magritte-udstillingen 
på Louisiana.

28. -2.dec. Emneuge om KROPPEN.

DECEMBER

2. Emneugen slutter. Fest.
6. Morgenmøde.
6. Lærerforsamlingsmøde om 2.g.
8. Lærerrådsmøde.
8. Forældremøde for 2. og 3.g.

12. Lærerforsamlingsmøde om l.g.
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