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Skolens årsskrift afspejler skoleårets begivenheder - store 
og små. Det er på samme tid en opslagsbog og et lille arkiv, 
hvor man senere kan finde oplysninger, som ellers ville være 
svære at få fat i.

Årsskriftet er især en velkomst til skolens nye elever, som 
for første gang oplever Metropolitanskolen og derfor har 
gavn af at kunne bruge hæftet som en slags vejviser på sko
len.

Jeg henvender mig derfor i det følgende specielt til de nye 
elever - men de gamle elever må gerne læse med:

Jeg vil gerne byde jer velkommen som elever på Metropoli
tanskolen. I kommer på en gammel skole, og vi har naturlig
vis en del traditioner; men jeg håber ikke, at I vil synes, 
at Metropolitanskolen er en gammeldags skole.

I den første tid kan mange af skoledagens faste indslag 
måske virke nye og fremmede for jer, men efter introduktions
ugen er jeg sikker på, at de fleste problemer er løst. Hvis 
der imidlertid er spørgsmål, der skal besvares, er I altid 
velkomne på sekretariatet eller på mit kontor; vi kan klare 
de fleste problemer.

I møder uden tvivl med en del forventninger til skolen og 
lærerne. Det er naturligt, og vi forsøger også at give jer 
en relevant undervisning. De fleste elever er måske tilbøje
lige til at glemme, at de også må stille krav til hinanden. 
Uden gensidig respekt og evne til at indordne sig kan samar
bejdet i en klasse blive meget svært.
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Jeg mener dog, at det vigtigste er, at man som elev lærer at 
stille krav til sig selv - og at forsøge at opfylde dem. Det 
er formentlig det vigtigste blandt gymnasie- og hf-uddannel- 
sens mange mål, at man lærer at arbejde selvstændigt med 
ansvar over for sig selv, og også at arbejde sammen med 
andre med ansvar over for dem.
Jo hurtigere denne holdning bliver klar for jer, jo mindre 
problemfyldt vil jeres tid i uddannelsessystemet være. Dette 
gælder for hver enkelt elev, men også for den enkelte klas
se .

Selvfølgelig skal ungdomstiden ikke kun være alvor og studi
er. Fritidsinteresser og samvær med kammerater skal der også 
være tid til. Enhver af jer må sørge for en fornuftig afba
lancering af den daglige arbejdsindsats og den rekreative 
side af tilværelsen.

Jeg byder alle velkommen til det nye skoleår og venter, at 
alle vil bidrage til det gode arbejdsklima på Metropolitan- 
skolen.

Frans Handest 
rektor
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Lektor Jørgen Hagel - 1930-1989

Da studielektor Jørgen Hagel døde, mistede Metroplitanskolen 
en af sine dygtigste og mest inspirerende lærere. Han vir
kede i 30 år som lærer på Metropolitanskolen, hvor hans 
format, åbenhed og usædvanlige menneskelige spændvidde 
gjorde ham til en institution, både for elever, kolleger og 
talrige lærerkandidater.

Han var en central skikkelse på skolen, det naturlige midt
punkt i diskussioner på lærerværelset, den festlige deltager 
i sammenkomster, og ikke mindst elevernes utrættelige for
taler .

Elevernes vilkår på skolen og samspillet mellem skolen og 
eleverne i dagligdagen var hans mærkesag. Det afspejledes 
også i hans forhold til eleverne som studievejleder, hvor 
han med stor interesse fulgte deres tilværelse, også efter 
at de havde forladt skolen.

Jørgen Hagel efterlader et stort savn på Metropolitanskolen.

- 6 -



Skolens struktur

Metropolitanskolen er Københavns ældste skole og landets 
tredieældste. Den blev grundlagt omkring 1205 som en katolsk 
skole knyttet til Københavns Domkirke (Vor Frue Kirke).
Efter reformationen i 1536 blev skolen overtaget af staten 
og hørte direkte under Undervisningsministeriet.
Metropolitanskolen er nu et kommunalt gymnasium under Direk
toratet for Københavns Kommunale Skolevæsen. Det pædagogiske 
tilsyn med samtlige gymnasier og kurser til højere forbere
delseseksamen hører under undervisningsministeriets Direkto
rat for Gymnasieskolerne og Hf. Metropolitanskolen består af 
en treårig gymnasieafdeling og et toårigt kursus til højere 
forberedelseseksamen (hf). Desuden tilbyder skolen undervis
ning på internationalt niveau (International Baccalaureate).

- 7 -



Skolens styrende organer

Skolerådet

Skolerådet består af repræsentanter for forældre, lærere, 
teknisk-administrativt personale og elever; desuden er der 
en repræsentant for Københavns Borgerrepræsentation. Skole
rådets opgave er at formidle samarbejdet mellem skolen og 
elevernes forældre. Desuden er det skolerådet, der godkender 
skolens budget og medvirker ved den overordnede planlægning 
af skolens drift. Rektor er formand.

Lærerrådet og lærerforsamlingen

Lærerrådet 
består af rektor og alle lærere. Lærerrådet beslutter, af
giver indstilling og høres i en række sager vedrørende sko
lens almindelige forhold. Lærerrådet afgiver også indstil
ling angående antallet og omfanget af de mundtlige årsprø
ver. Lærerrådsformand er lektor Oluf Sten Andersen.

Lærerforsamlingen
består af rektor og samtlige lærere ved skolen. Lærerfor
samlingen behandler elevernes forhold i relation til deres 
faglige standpunkt. Rektor er formand.

Elevrådet

Alle elever har valgret og er valgbare. Elevrådet udarbejder 
selv sine vedtægter og fastsætter selv sin forretningsorden. 
På skolens budget er der afsat en vis sum til dækning af 
udgifterne ved elevrådsarbejdet. Udgifterne afholdes over 
skolens kasse efter godkendelse af rektor. Formand er Tommy 
Willemoes, lr.
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Fællesudvalget

Fællesudvalget er et kontaktorgan mellem rektor, lærerråd og 
elever. Lærerne er repræsenteret ved lærerrådsformanden og 
tre lærere. Elevrådsformanden og tre elever varetager elev
repræsentationen. Rektor er formand.
Fællesudvalget holder møde, når der skønnes at være behov 
for det. Fællesudvalgets opgave er blandt andet at fremme 
samarbejdet mellem lærere og elever og koordinere lærernes 
og elevernes bestræbelser for at fremme trivslen på skolen. 
Det er også fællesudvalget, der fastsætter skolens ordensreg
ler.
I skoleåret 1988/89 bestod fællesudvalget af:
Rektor Frans Randest, lektor Oluf Sten Andersen, adjunkt 
Helle Bjorholm, adjunkt Bjørn Elm, adjunkt Kirsten Hagemann, 
samt skiftende repræsentanter for elevrådet.
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Gymnasiet

Timeplan (tallene angiver ugentlige timer)

MATEMATISK LINJE l.g 2.g 3.g

idræt 2 2 2
dansk 3 3 4
historie 3 3 3
religion 3
biologi 3
geografi 3
sprog 2* 4 4
billedkunst 2
engelsk 3 4
oldtidskundskab 3
matematik 5 5
fysik 3 3
kemi 3
musik 3
valgfag 4(5)
valgfag 5
valgfag 5
valgfag 4(5)

*) sprog 2 er et af sprogene tysk, fransk, russisk og
spansk.
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SPROGLIG LINJE l.g 2.g 3 .g

idræt 2 2 2
dansk 3 3 4
historie 3 3 3
religion 3
biologi 3
geografi 3
fransk/spansk/russisk 4 4
tysk 4 4
billedkunst 2
engelsk 4 4
oldtidskundskab 3
naturfag 3 4
latin 3
musik 3
valgfag 4(5)
valgfag 5
valgfag 5
valgfag 4(5)

Valgfagene kan læses på mellemniveau eller på højt 
niveau.

På Metropolitanskolen tilbydes der følgende valgfag:

Begge linjer: Højt niveau Mellemniveau

tysk 
fransk

samfundsfag 
geografi

spansk 
russisk

biologi 
datalogi

samfundsfag erhvervsøkonomi 
musik 
billedkunst 
idræt
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Højt niveau Mellemniveau

Sproglig linje: engelsk latin 
matematik
kemi

Matematisk linje: engelsk kemi
fysik 
kemi 
matematik 
biologi

latin

Der er en række særlige regler for, hvorledes valgfagene er 
bundet til hinanden. Det vil føre for vidt at omtale disse 
regler her. Eleverne bliver i forbindelse med studievejled
ningen orienteret om valgmulighederne i løbet af 1. og 2. 
gymnasieklasse.

Udover den skemalagte undervisning er der en større skrift
lig opgave. Opgaven udarbejdes i 3.g i dansk eller historie 
eller et af den enkelte elevs valgfag på højt niveau.

Eksamen

Studentereksamen omfatter alle obligatoriske fag (undtagen 
idræt, musik og billedkunst) samt alle valgfag.
Prøven aflægges på det klassetrin, hvor eleven afslutter 
undervisningen i faget. Hvis eleven har valgt et valgfag, 
der også er et obligatorisk fag, aflægger eleven kun prøve i 
valgfaget. Alle elever aflægger efter 3.g skriftlig prøve i 
dansk samt i valgfagene på højt niveau.
Hvis en elev ikke fortsætter med et fag som valgfag i for
længelse af den obligatoriske undervisning, aflægges der 
prøve i det obligatoriske fag og senere i valgfaget. For 
elever, der har valgt latin, biologi eller kemi som valgfag 
på mellemniveau i 3.g, bortfalder en eventuel prøve aflagt 
efter l.g.
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Karaktergivning og prøver

I gymnasiet gives der sædvanligvis standpunktskarakterer i 
november og marts, samt ved skoleårets slutning (årskarak
terer). I 2.g og 3.g afholdes terminsprøve (sædvanligvis i 
marts/april) i de skriftlige eksamensfag. Disse prøver er 
vejledende ved fastsættelse af standpunktskaraktererne. 
Karaktererne indgår i grundlaget for fastsættelse af stand
punkts- og årskarakterer.
Ved udgangen af l.g og 2.g afholdes årsprøver i de skrift
lige fag samt i enkelte mundtlige fag. Udfaldet af disse 
prøver og elevens standpunkt i øvrigt er vejledende med 
hensyn til, om skolen eventuelt vil fraråde fortsættelse i 
næste klasse.
Det er en forudsætning for at fortsætte i 2. og 3.g, at 
eleven har deltaget i samtlige de afholdte skriftlige og 
mundtlige årsprøver.

For at bestå studentereksamen kræves der, at summen af samt
lige karakterer er mindst 6 gange karakterernes antal. 
Bemærk, at visse karakterer indgår med forskellig vægt. 
Eksamen er kun bestået, hvis dette krav er opfyldt både for 
årskaraktererne og eksamenskarakterne.

Dette gælder for studentereksamen og højere forberedelseseks
amen med virkning for de eksaminer, der afsluttes i 1991 
eller senere.
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Sygeeksamen

Hvis en gymnasieelev på grund af sygdom bliver forhindret i 
at møde til en af de mundtlige eller skriftlige prøver, skal 
der straks gives besked til skolen, der sender en ansøgning 
om sygeeksamen, som skal afleveres til rektor senest den 26. 
juni. Ansøgningen skal udfyldes af skolen, eleven og en 
læge. Hvis ansøgningen imødekommes af Direktoratet for gymna
sieskolerne og hf, kan eleven komme til sygeeksamen i begyn
delsen af det følgende skoleår.
Hvis en elev udebliver fra eksamen af anden grund end syg
dom, betyder det normalt, at eleven skal gå klassen om.

Reeksamination

En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller 2. 
gymnasieklasse har fået årskarakteren 5 eller derover, og 
som ved den afsluttende studentereksamen i faget har fået 
eksamenskarakteren 00 eller 03, kan forlange at komme til en 
ny prøve i faget i august/september samme år. Det er den 
sidst opnåede karakter, der tæller.
Hvis en gymnasielev ved afslutningen af 1. eller 2. gymnasie
klasse har fået årskarakteren 00 eller 03 i et fag, der ikke 
er udtaget til prøve ved studentereksamen, kan eleven for
lange at komme til eksamen i faget i august / september.

Anmodning om reeksamination/eksamen skal afleveres til sko
lens kontor senest den 26. juni.
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International studentereksamen 
(International Baccalaureate)

Metropolitanskolen tilbyder også undervisning på IB, som er 
et internationalt, gymnasialt system med skoler over hele 
verden. En IB-eksamen er adgangsgivende til universiteter og 
højere læreanstalter i alle de tilmeldte lande. Undervisnin
gen omfatter sædvanligvis kun elever, der på normal måde 
optages i skolens gymnasieafdeling. IB kan tages som en hel 
eksamen, en såkaldt Diplomeksamen, der omfatter 6 karakter
givende fag: (for tiden følgende:) dansk, engelsk, historie, 
matematik, biologi og økonomi. Dertil kommer 3 ikke-karakter- 
givende, obligatoriske fag: idéhistorie, idræt og en specia
leopgave .
Undervisningen foregår efter et særligt skema i 2.g og 3.g, 
efter at eleven har afsluttet den almindelige undervisning i 
l.g.
I stedet for at tage en diplomeksamen kan man tage en dansk 
studentereksamen suppleret med enkelte fag på det internatio
nale niveau. For den danske studentereksamen udstedes der et 
almindeligt studentereksamensbevis, og for de fag, der er 
valgt på internationalt niveau, udfærdiges et IB-certifikat. 
Derfor kaldes denne eksamen en Certifikateksamen. Undervis
ning til certifikateksamen er velegnet for eksempel for ele
ver, der agter at søge ind i de danske erhvervsvirksomheder, 
der selv uddanner deres medarbejdere.
Sigter man mod en uddannelse i det danske uddannelsessystem, 
er en almindelig dansk studentereksamen som regel at fore
trække .
Yderligere oplysninger om IB fås ved henvendelse til rektor.
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Kursus til Højere Forberedelseseksamen

Hvert af de to kursusår er delt i 2 semestre af et halvt års 
varighed, således at undervisningen strækker sig over i alt 
4 semestre efter følgende plan:

Antallet af ugentlige timer

semester
I II III IV

FÆLLESFAG :
Dansk .......... 3 3 4 4
Religion ....... 0 0 3 3
Historie ....... 3 3 3 3
Biologi ........ 3 2 0 0
Geografi ....... 3 2 0 0
Matematik ...... 5 5 0 0
Engelsk ........ 4 3 4 4
Tysk ........... 3 3 0 0
Samfundsfag .... 2 2 0 0
Musik/formning .. 2 2 0 0
Idræt .......... 2 2 0 0

TILVALGSFAG:
Biologi ........ 0 0 4 4
Matematik ...... 0 0 6 6
Engelsk ........ 0 1 3 3
Tysk ........... 0 0 5 5
Samfundsfag .... 0 0 3 3
Musik .......... 0 0 4 4
Formning ....... 0 0 4 4
Idræt .......... 0 0 4 4
Fransk/Spansk/
Russisk/Italiensk 0 3 4 4
Fysik .......... 0 3 6 5
Kemi ........... 0 0 5 5
Psykologi ...... 0 0 3 3
Datalære ....... 0 0 4 4
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Eksamen

Der afholdes eksamen i de enkelte fag ved udgangen af det se
mester, hvor undervisningen i faget afsluttes. Der afholdes 
dog ikke eksamen i fællesfagene musik, formning og idræt. 
Hf-eksamen omfatter også en større skriftlig opgave, der 
skrives i 2. kursusår, normalt i februar måned.

For at bestå hf-eksamen kræves der, at summen af samtlige 
karakterer er mindst 6 gange karakterernes antal.
Bemærk, at visse karakterer indgår med forskellig vægt. 
Dette angår studentereksamen og højere forberedelseseksamen 
med virkning for de eksaminer, der afsluttes i 1991 eller 
senere.

Sygeeksamen

For hf gælder de samme regler som for studentereksamen.
Se side 12. Bemærk dog, at hf-kursister ikke kan gå en 
klasse om, men må aflægge prøve i eventuelt manglende fag 
fra l.hf ved udgangen af 2. kursusår eller senere.

Reeksamination

En hf-studerende, der har fået karakteren 00 eller 03 ved 
eksamen ved udgangen af 1. kursusår, kan indstille sig til 
eksamen i det pågældende fag ved den førstkommende sygeeksa
menstermin (august/september).
En hf-studerende, der ved den afsluttende eksamen efter 2. 
kursusår ikke har bestået den samlede hf-eksamen, kan også 
gå til eksamen i et eller flere fag ved den førstkommende 
sygeeksamenstermin.
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En hf-studerende, der af anden grund end sygdom ikke har 
været til eksamen i et eller flere fag, kan tidligst ind
stille sig til de manglende prøver ved den næste ordinære 
eksamen, altså efter ét år.
En hf-studerende, der ved den afsluttende eksamen efter 2. 
kursusår har bestået eksamen, men ønsker at forbedre resul
tatet, kan indstille sig til eksamen i et eller flere fag i 
en senere ordinær eksamenstermin. En hf-studerende kan ind
stille sig til eksamen 3 gange i hvert fag.
Anmodning om reeksamination/sygeeksamen skal afleveres til 
skolen senest 26. juni.
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Forsømmelser

Skolen skal føre regnskab over elevernes forsømmelser. Kun 
hvis man følger undervisningen i tilstrækkeligt omfang og af
leverer skriftlige opgaver til de aftalte tidspunkter, opnår 
man ret til at gå til eksamen i begrænset pensum. Årsagen 
til fraværet har ingen indflydelse på proceduren.
Hvis forsømmelserne antager et sådant omfang, at skolen 
nærer betænkelighed over for en elevs mulighed for fortsat 
at følge undervisningen, indkaldes eleven til en samtale, 
hvor eleven gøres opmærksom på konsekvenserne af at for
sømme. Fortsætter forsømmelserne alligevel, giver rektor 
eleven en mundtlig advarsel. Hvis forsømmelserne fortsætter, 
udløses der en skriftlig advarsel, som endelig - hvis for
sømmelserne stadig ikke ophører - kan få forskellige kon
sekvenser :
I hf-afdelingen kan forsømmelser medføre, at eleven over
føres til at blive selvstuderende med eller uden ret til at 
følge undervisningen. Selvstuderende skal til eksamen i 
fuldt pensum i alle fag.
For gymnasieeleverne kan der på samme måde blive tale om 
bortvisning eller eksamen på særlige vilkår efter undervis
ningsministeriets bestemmelser.
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Studievejledning

Studievej lederne har kontorer i stueetagen; 
se deres træffetider på opslagstavlen.

for hf : Svend Mogens Bjørn
Ole Reiter (fra 1.8.1989) 

for gymnasiet: Kirsten Hagemann 
Ada Prebensen

Studievejledning gives til alle klasser i gymnasiet og på 
hf; hver klasse har en bestemt studievejleder.
Det kan give problemer at komme fra folkeskolen eller er
hvervslivet til gymnasiet og hf. Derfor har de nye klasser 
nogle timer med studievejlederen ret hurtigt efter skole
årets start, hvor eleverne får orientering om, hvordan man 
arbejder i gymnasiet og hf (studieteknik, notatteknik m.m.). 
I løbet af gymnasie- og hf-uddannelsen orienterer studie
vejlederen også om uddannelses- og erhvervsmuligheder, dels 
ved at fremskaffe oplysningsmateriale, dels ved at arrangere 
møder med folk fra erhvervslivet og uddannelsesinstitution
erne .
På studievejledernes opslagstavle kan du se, hvornår stu
dievejlederen har træffetid, og du er altid velkommen til at 
opsøge denne, hvis der opstår problemer i forbindelse med 
skolegangen. Du kan tale med studievejlederen om økonomiske, 
sociale, psykiske og studiemæssige problemer (f.eks. læse
problemer, ordblindhed eller skoletræthed), og hvis proble
merne ikke kan klares ved en samtale, vil studievejlederen 
kunne henvise til sagkyndig hjælp. Studievejlederen har 
selvfølgelig tavshedspligt.
Studievejlederen giver også personlig hjælp og vejledning i 
forbindelse med valg af studium, uddannelse, erhverv og 
udfyldning af ansøgningsskemaer samt ved jobsøgning.
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Samarbejde og mødepligt

Vi er på skolen af den opfattelse, at undervisningen er og 
bør være et samarbejde mellem eleverne og lærerne i hvert 
enkelt fag. Det betyder selvfølgelig, at eleverne kan stille 
berettigede krav til lærerne om undervisningen. Denne elev
indflydelse er nævnt i undervisningsbekendtgørelsen, som 
ligger i hvert klasselokale.
Lige så naturligt er det, at lærerne i undervisningen stil
ler krav til eleverne. Det er formålet med, at vi er sammen 
på en uddannelsesinstitution. Disse faglige krav fra lærerne 
er også nævnt i forskellige bekendtgørelser. Som grundregel 
gælder det, at de elever, der deltager i undervisningen i 
normalt omfang og afleverer de skriftlige opgaver til tiden, 
får en "bonus" i form af formindsket eksamenspensum i de 
fleste fag.
Det er naturligvis også lettere at følge den daglige under
visning, hvis man møder regelmæssigt til timerne og ikke 
kommer bagud med aflevering af de skriftlige arbejder; eks
amensarbejdet bliver også lettere. Vi er faktisk kun inter
esserede i at gøre det daglige og regelmæssige arbejde til 
en naturlig ting, så du får en god chance for at indøve 
fornuftige arbejdsvaner, som du kan have nytte af både nu og 
senere. Derfor vil dine lærere holde øje med, om der begyn
der at vise sig tegn på svingende arbejdsindsats eller for
sømmelighed fra din side. Det gør vi selvfølgelig ikke for 
at genere dig; det er et led i vores bestræbelser på at 
hjælpe vore elever til at deres udbytte af skoletiden kan 
blive så godt som muligt.
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Eksaminer 1988

Studentereksamen

3a
05. Nina Dinesen
06. Yvette Ditlevsen
09. Susanne Heilesen
10. Bettina Henriques
12. Janet Kean
13. Birgitte Korbo
14. Sebastian Levine

3b
03. Lene Becker
04. Peter Brøsen
06. Louise Frederiksen
08. Anja Hartmann
09. Lotte Jørgensen
10. Tina Kristensen
11. Tatjana Mitic
12. Morten Olsen

3x
02. Teddy Brandt
05. Mikkel Damgaard
06. Jan Frandsen
07. Carsten Grønberg-

Jensen
11. Unna Mosich
16. Gitte Ravn

15
22
23
24
25
27

14
15
16
17
19
22
24

19
22
23
24
27
29

Patricia Ljungberg 
Gitte Petersen 
Bente Tolstrup 
Antonio Van-de-Vorst 
Ann Wessel
Mille Haslund Nielsen

Jesper Pedersen 
Malene Petersen 
Jeanette Rasmussen 
Selma Ravn 
Kira Schjødt 
Susanne Wærling 
Hamid Ali Shah

Christina Riederich
Michael Stranau
Pia Thomsen
Afrodita Jeftic
Rikke Stürup Knudsen
Anne Helstrup Andersen
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3y
01. Nadeem Ahmad 15. Anna Falcon Møller
02. Shabbir Ahmed 16. Per Markussen Møller
03. Steen Andersen 19. Lizanne Nielsen
05. Margit Clausen 21. Kim Rasmussen
06. Lina Kugge 22. Lars Rygaard
07. Zahid Iqbal 23. Marija Tomicic
08. Sussie Jørgensen 24. Nadeem Wasi
11. Marina Kramaraski 26. Camilla Martinsen
12. Ulf Lindeneg 27. René Steffensen
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Højere Forberedelseseksamen

2p
02. Søren Bang 15
03. Dorthe Bruun 17
04. Kathinka Christoffersen 18
09. Janet Ghosh 21
10. Bettina Hansen 23
12. Anni Jensen 24
13. Tina Jørgensen 25
14. Pia Kronborg 27

2q
01. Christina Alsted 18
04. Pernille Bidsted 19
07. Christina Frederiksen 20
09. Naila Hussain 22
10. Mette Jacobsen 23
12. Poul-Henning Jensen 31
14. Lykke Liltorp

Eva Larsen 
Tanja Nielsen 
Ole Nisbeth 
Camilla Poulsen 
Jan Skøtt 
Lisbeth Slimani 
Frank Sørensen 
Dorthe Rasmussen

Leif Petersen 
Anne Poulsen 
Anja Pyrmov 
Signe Schou 
Alex Schrøder 
Tonny Vorm

2r
04. Karin Christiansen 19
05. Gitte Elsborg 21
08. Jonatan Jacoby 22
09. Winnie Jørgensen 23
12. Mette Laustrup 27
16. Anja-Maria Nielsen 28
17. Majbritt Nielsen 29
18. Vagn Brinckmann 31

Lene Olsen 
Dragana Petrie 
Linette Rasmussen 
Jette Rose 
Karina Strand 
Maiken Sørensen 
Joana Vieten 
Malene Aagaard
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Legater

Ved afslutningen af skoleåret 1987/88 uddeltes følgende 
legater og bogpræmier:

Det Bornemann Lassonske legat 
V. Andræs legat ............  
P. Andræs legat ............ 
Carl Foghs legat ........... 
A. Gameis legat ............ 
Karl Hudes legat ........... 
E. Valentiners legat ....... 
Week-end legatet ........... 
Oplægsstipendium ........... 
Stipendiefonden.............

Tove og Chr. Lypperts legat ..:

De Klarupske Stifteisers legat:

Skolens Venners legat ........:

N. Heltbergs legat ...........:
Helene og Thyge Stubbes legat :
Lektor Rønnaus legat ........ :

Særligt Legat Valentiner .... :
Carsten Mallungs mindelegat ..:
Bogpræmie ....................:

Jan Kim Skøtt 
Marija Tomicic 
Naila Hussain 
Anne Poulsen 
Ann Wessel 
Birgitte Korbo 
Leif Petersen 
Mille Haslund Nielsen 
Kim Rasmussen 
Maria Kramaraska 
Jan Frandsen 
Poul-Henning Jensen 
Mette Jacobsen 
Susanne Wærling 
Afrodita Jeftic 
Ulf Lindeneg 
Linette Rasmussen 
Per Marcussen Møller 
Anni Jensen 
Nadeem Wasi 
Karin Christiansen 
Ole Nisbeth 
Bente Tolstrup 
Anna Falcon Møller 
Shabbir Ahmed 
Anna Falcon Møller 
Wiktor Mazin 
Leif Petersen 
Søren Bang 
Lene Becker
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Eleverne

Gymnasiet

3a
01. Karina Abdel-Hak
03. Cecilie Brædstrup-Holm
04. Camilla Bølling
06. Mette Clausson-

von Kaas
08. Lise Nynne Due
09. Tina Soon Engraff

3b
03. Jette Christensen
04. Morten Eskildsen
06. Jacob Ildor
07. Rakul Johansen
08. Sarah Katz
11. Søren Lau
12. Connie Lillelund
13. Bettina Møller-Iversen

3x
01. Ajden Abduloski
02. Johnny Andersen
04. Minik Christensen
05. Michael Ferdinandsen
06. Piotr Haren
08. Theodoras Intzilakis
10. Heidi Kirkegaard

12
14
17
19
24
26
28

15
16
19
22
25
26
27

12
17
19
20
23
24
25

. Peter Hørk
Maj-Britt Kjerrumgaard

. Sean McManus

. Berit Nielsen

. Jasmina Shaw

. Jeanette Nielsen

. Maja Ottesen

Mette Nielsen
. Trine Nielsen
. Saba Saleem

Eli Stojanovska
. Helle Winther

Stine Nielsen
. Ann Cathrine Suhrholm

Dennis Mathiassen 
Søren Rotzow 
Malene Schultz 
Sam Spiller 
Camilla Thorup 
Navid Ur-Rehman 
Jesper Wozniak
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3y
01. Jacob Andersen 09. Heidi Bachman Holst
02. Abdel Hamid Azzouzi 12. Rudi Madsen
03. Thomas Fredberg 13. Anita Mygind
04. Dina Haffar 21. Latifa Tahtah
05. Dennis Hansen 24. Liana Vulfson
08. Per Mikkel Hansen

2a
01. Frederik Bech 11. Isabel Brandt Jensen
02. Janni Vissing Bech 13. Christine Johannessen
04. Thea Bohm 14. Tine Langendorff-
06. Kim Eskildsen Christensen
08. Mikkel Gadsbøll 20. Lars Nilsson
09. Daniel Hagby 21. Allan Olesen
10. Henriette Harris

2b
03. Maria Caluza 15. Henrik Pedersvend
04. Dijana Dragojevic 16. Allan Poulsen
05. Monica Dumic 17. Lea Rasmussen
06. Birgit Hansen 20. Jacob Schou
07. Karina Kamper 21. Safina Shah
08. Daniella Kuzmanovic 22. Pernille Stievano
11. Rikke Madsen 23. Karen Strandgaard
12. Casper Munch 24. Jesper Sørensen
13. Ditte Rokvist Nielsen 25. Lisa Øgendahl
14. Karina Pedersen

2x
01. Liljana Andonovska 13. Gitte Pedersen
02. Anja Bendixen 15. Rene Pilsby
03. Jan Christensen 16. Morten Poulsen
04. Diana Fosbøl 17. Camilla Ransfort
05. Dina Friis 18. Elin Søndergård
06. Christian Wengel Frost 20. Kirstine Tonnesen
07. Mikkel Gardner 21. Thomas Ravn
11. Carsten Buhl Nielsen 22. Sammy Kjeldsen
14. Simon Højrup Pedersen
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01. loachim Abdel-Moteleb 1]
02. Juri Andersen li
04. Holinda Bozinovska li
05. Tommy Dahl K
06. Mads Damgaard li
07. Dorte Hansen li
08. Kim Hansen 2C
09. Jesper Henriksen 2]
10. Nadja Hørdam 2Í

la
01. Katja Ambech 1'
04. Alice Gronroos li
06. Jeanette Hansen li
07. Sarah Jensen li
08. Line Johansen li
09. Anette Kampf li
10. Julie Køster 2(
11. Mette Lindberg 2]
12. Ture Lykkegaard 2i
13. Maria Malling

lb
01. Stine Bastian li
02. Henriette Bretton-Meyer li
03. Anni Bukland 1'
04. Nikolaj Damm li
05. Lone Danielsen 1(
06. Nete Enggaard li
07. Viviann Flindt li
08. Janus Günsel li
09. Ida Jensen 2(
10. Pernille Jensen 2i
11. Anna Kjældgaard-Larsen 2i

Tine Jacobsen
Î. Guido Lolli
>. Henrik Lund
>. Charlotte Møller
1. Peter Damgård Olsen
3. Michael Petersen
). Shaista Rashid
L. Andrzej Senderacki 
!. Rehana Shah

1. Maria Mortensen
3. Hanne Mølbech
5. Anne-Mette Nielsen
7. Lea Nielsen
3. Kristin Rud Pedersen
3. Charlotte Seidenberg 
). Maia Slange 
L. Alan Stride
’. Morten Buch Sørensen

’. Gitte Larsen
3. Dinah Madsen
1. Ilija Markakowski
5. Naum Markakowski
5. Anja Nielsen
7. Pia Nymannn
3. Rasmus Nøhr
3. Henriette Pedersen
3. Lene Schaumann
’. Sebastian Schou
3. Jannik Voss
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lx
01. Coskun Aktas 14. Charlotte Krag
02. Martin Andersen 15. Thomas Luggin
03. Camilla Bjarnø 16. Caroline Mazin
04. Niels Bromann 17. Monika Michalkiewicz
06. Mikkel Haarder 18. Jon Møller
07. Frederik Hengstenberg 22. Maria Rasmussen
09. Kenneth Hæsumgaard 23. Ellen Schou
10. Helle Jensen 24. Anja Sørensen
12. Morten Jensen 25. Anisa Tomaszewska
13. Dyveke Korn 26. Michael Whyte

ly
01. Anders Abildskov 13. Heidi Jacobsen
02. Catharina Agger 14. Dan Kvistbo
03. Andreas Ahlstrøm 15. Jon Lambrecht
04. Michael Andersen 16. Karina Madsen
05. Georgia Atkins 17. Patrick Mortensen
06. Luise Bræstrup 18. Mette Nielsen
07. Michael Damgaard 19. Vasco Ortuzar
08. Kim Frederiksen 20. Fernanda Palma-Alvarez
09. Simon Gatke 21. Claus Pedersen
10. Eva Hansen 22. Kirsten Pors
11. Thorbjørn Hansen 23. Jens Wagner
12. Jacob Jacobsen
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Højere Forberedelseseksamen

2p
01. Christina Baagø
02. Rikke Baagø
03. Charlotte Bragenholt
05. Christian Canzanella
06. Malene Emborg
07. Tine Faurholt
08. Elsebeth Lund Hansen

2q
02. Trine Andersen
05. Gitta Dahlerup
08. Katrine Hansen
09. Tina Jensen
10. Finn Johansen
13. Linda Kraul
16. Gitte Matthiesen

2r
01. Ayten Baykal
02. Jon Bjarnason
04. Tobias Fog
06. Carrie Gibbons
10. Charlotte Hansen
12. Meta Højholdt
14. Laila Jensen
15. Dorthe Jørgensen

09
12
19
20
21
22
25

21
25
27
28
29
30
32

16
17
18
19
20
24
25
29

. Gitte Hansen

. Louise Holmberg 
Janne Nielsen

. Rikke Nordby 
Karina Pedersen

. Uli Pedersen

. Merete Vranov

Flemming Larsen
. Neriman Sahin
. Sune Traberg Smidt 

Cathy Douglas
. Tina Frantzen
. Anette Bloch
. Ann-Bettine Damgaard

. Glenn Kejser

. Annette Lindhardtsen

. Bo Lundgaard-Jensen 
Christine Marvil

. Pia Morelli

. Pia Pedersen

. Stefan Rud Pedersen

. Barbara Hougård
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lp
02. Mia Banke-Hansen 14. Kenneth Majgaard
03. Bettina Christiansen 15. Heidi Nielsen
04. Lisa Dahlkild 16. Susan Nielsen
05. Pernille Erikstrup-

Melchert
17.
19.

Las Olsen
Gurli Olstrøm

06. Helle Frederiksen 20. Stine Pedersen
07. Jannie Gerval 22. Charlotte Reeve
09. Shamshad Hussain 23. Jesper Ring
10. Ditte Køcks 25. Michael Kuhre
11. Søren Larsen 26. Torben Vincentsen
12. Jacob Lech 27. Steen Wodschow
13. Annette Leiling 28. Shabana Younas

lq
01. Lisbeth Andersen 18. Herik Nielsen
02. Lise Asli 19. Mohammad Oali
06. Helle Christiansen 21. Mikkel Petersen
07. Henriette Sundgaard 23. Heinrich Thomsen
08. Nesko Dordevic 24. Sussie Thomsen
09. Dorte Ebert 26. Bjørn Tønnersen
11. Anders Hansen 27. Hanne Tønnsen
12. Uffe Hansen 28. Louis Viberg-Jespersen
13. Ronnie Holm 29. Morten Billing
16.
17.

Gitte Mortensen
Helle Nielsen

30. Maria Mikolajek

Ir
01. Mohammed Ahsan 17. Katrine Pedersen
03. Christina Christensen 18. Rikke Pedersen
05. Morten Hansen 19. Flemming Petersen
07. Aneela Hoffmann 21. Allan Rasmussen
09. Jonas Jacobsen 22. Mai Rothgardt
10. Nicolai Jensen 24. Flemming Schmøde
11. Dennis Jonasen 25. Henrik Skjelmose
12. Michael Kirkegaard 26. Sandra Urioste
13.
16.

Evelyn Larsen
Anja Olsen

27. Tommy Willemoes
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Lærerne

Den 1. august 1988 ansattes 
adjunkt Ulf Schlamowitz (historie og samfundsfag) 
adjunkt Henrik Aaes (engelsk og musik).

Undervisningen i skoleåret 1988/89:

Lektor Oluf Sten Andersen: Fysik 3xyS, 2xyF, lx. Matematik 
3xyS.

Adjunkt Steffen Andersen: Dansk 3y, lp. Idræt 3by, 2x. Fri
villig idræt.

Adjunkt Helle Bjorholm: Dansk lx. Engelsk 3abN, la.
Studielektor Svend Mogens Bjørn: Matematik 2b. Studievejled

ning.
Adjunkt Karen Boesby: Oldtidskundskab 2x, 2y.
Timelærer Claus Brydensholt: Idræt 3ax, 2a, 2b, 2y, lax, 

Iby.
Adjunkt Mark Chytræus: Musik 3abxy, 2abxy, la, ly, Iqr. 

Spansk 2x, 2PQR.
Lektor Anthony Courtney: Engelsk 3abs, 2abN, lb. IB English
2 . g og 3. g.

Adjunkt Susanne Dostorp: Religion 2b, 2y, 2p. Historie 3a, 
2x, 2q, Iq.

Adjunkt Bjørn Elm: Historie 3x, 2a, lb, lp. Samfundsfag
3abS, lp.

Timelærer Laila Fischer: Matematik 3xyN, 2xyNS.
Lektor Lise Gaarde: Matematik 2xyF, 2a, lq.
Adjunkt Kirsten Hagemann: Dansk 3x. Engelsk 2qr, Ir. Studie

vejledning.
Rektor Frans Handest: Matematik lx. IB Mathematics 2.g og
3 .g.

Adjunkt Beth Hansen: Kemi 2xyF, 2xyN, 2xyS, lx, ly. Fysik 
2xyNS. Naturfag lb.

Lektor Grete Hansen: Biologi la.
Adjunkt Ditte Høffding: Dansk 3b, la, lq. Fransk 2a.
Adjunkt Bo Jacobsen: Fysik ly, 2PQR. Matematik 3xyF.
Adjunkt Inge Jensen: Spansk lb.
Timelærer Irma Kobæk: Spansk ly, 1PQR
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Lektor Hans Jørgen Koch: Biologi 3xyN, 2xyN, lx, ly. Data- 
vejledning.

Lektor Vagn Lauersen: Samfundsfag 3xyS. Datalære 2PQR. Data
vejledning. IB Economics 2.g og 3.g.

Adjunkt Gudrun Lund: Biologi lb, lp. Idræt 2a, 2x.
Timelærer Anders Lundsgaard: Fysik 1PQR.
Lektor Svend Ole Madsen: Dansk 3a, 2p. Engelsk lp.
Adjunkt Morten Meisner: Geografi 3bS, 3xyN, 3xyS, 2abS,

2xyF, lp, lq.
Adjunkt Lene Siff Melander: Biologi 3a, 3b, 3xySF, 2PQR, lq, 

Ir.
Lektor Kirsten Metz: Religion 3a, 3b, 2r. Latin 2abN, la, 

lb. Oldtidskundskab 2a, 2b.
Lektor Hans Olsen: Dansk 2b, 2q. Tysk la, lq.
Adjunkt Britt Pedersen: Religion 3x, 3y, 2a, 2x, 2q. Dansk 

2x, ly, Ir.
Adjunkt Svend Wodtmann Pedersen: Engelsk 2abS, 2PQR, lq.
Tysk 2bN.

Adjunkt Hanne Petersen: Russisk 3ax, 2ax, lax. Idræt la, 
Ixy, lp, lqr.

Adjunkt Aase Petersen: Psykologi 2PQR.
Lektor Ada Prebensen: Fransk 3b, 3x, 3y, 2x, 2y, la. Studie

vej ledning.
Adjunkt Ole Reiter: Dansk 2y. Historie 3b, 2y, Ix, ly, 2r, 

lr. IB History 2.g.
Lektor Hanne Rohde: Dansk 2a, lb, 2r. Fransk 2b, lx.
Adjunkt Tom Rundqvist: Engelsk lx, 1PQ. Tysk 3abN, lq.
Adjunkt Ulf Schlamowitz: Historie 3y. Samfundsfag 2abS, 

2xyS, 2PQR, lq, lr.
Adjunkt Aage Schmidt: Formning 3a, 3b, 3x, 3y, 2a, 2b, 2x, 

2y, 2PQR, lp, lq, lr. Frivillig formning.
Lektor Ole Schwenger: Tysk 2aN, lx, lp, lr. Fransk 3a, 2PQR. 

Italiensk 1PQR.
Lektor Susanne Tarp: Matematik ly, 2PQR, lr.
Studielektor Henrik Tarp-Johansen: Fysik 3xyF, 3xyN. Matema

tik lp. Naturfag la.
Adjunkt Lisa Thorslunde: Fransk Iby, 1PQR.
Adjunkt Peter Velin: Geografi 3aS, 2xyN, 2xyS, lr, lr. Idræt 

2PQR, lqr.
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Adjunkt Henrik Aaes: Engelsk ly, 2pq, lr. Musik lb, Ix, lp.

Undervisningen af skolens kor har været varetaget af 
Mark Chytræus og Henrik Aaes.

Følgende vikarer og timelærere har været ansat i skoleåret 
1988/89: 
Hector Caro, spansk
Birgitte la Cour Bergmann, idræt
Lene LeMaitre, idræt

Følgende lærerkandidater har gennemgået praktisk pædagogisk 
kursus : 
i efterårssemestret 1988:
Adjunkt Wenche Nøss, formning.
Kunstpædagog Bernhardt Hutters, formning.

Under adjunkt Hans Folkes orlov har cand.mag. Morten Meisner 
været vikar i skoleåret 88/89.
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Frans Handest Oluf Sten Andersen Steffen Andersen Helle Bjorholm

Svend Mogens Bjørn Karen Boesby Claus Brydensholt Mark Chytræus

Anthony Courtney Hanna Decker Susanne Dostorp Bjørn Elm

Laila Fischer Lise Gaarde Kirsten Hagemann Beth Hansen

Grete Hansen Ditte Høffding Bo Jacobsen Inge Jensen



Svend Ole Madsen

Vagn Lauersen

Morten Meisner

Gudrun Lund

Lene Siff Melander

Hans Olsen Britt Pedersen

Anders Lundsgård

Kirsten Metz

Tom Rundqvist

Ada Prebensen

Ulf Schlamowitz

Ole Reiter

Aase Petersen

Hanne Rohde

Aage Schmidt Ole Schwenger



Susanne Tarp Henrik Tarp-Johansen Lisa Thorslunde Peter Velin

Henrik Aaes Kirsten Bernhoff 
sekretær

Hannelore Kindt 
sekretær

Børge Kronholm 
pedel



Dagbog over skoleåret 1988/89

August
Introduktionsuge for nye elever i gymnasiet og hf.
Fest for nye elever.

September
Skolens idrætsdag med muligheder for at dyrke mange 
"olympiske" discipliner.

Oktober
Den årlige Septemberfest var af forskellige grunde i år 
flyttet til oktober. Der var mulighed for at besøge: Det 
store Diskotek, Rock Café, Fransk Café, Tyrolerværtshus, 
Western Saloon, Græsk Taverna, Italiensk Pizzeria, 80'er 
Café, Drag-Inn og Synge-Danse Show.

November
Ud-af-huset-dag: Skolens elever gik uden for skolen for 
at besøge en række virksomheder, institutioner, museer 
m.m.

December
Juleafslutning med oplæsning af Svend Ole Madsen og under
holdning ved skolens kor.

Februar
3.g'erne var af Det kongelige Teater inviteret til for
premiere på Mussorgskijs opera Boris Goudunov.

Marts
Orientering om videregående uddannelser. Besøg af stude
rende fra 18 uddannelsesinstitutioner.

la og Ix var på en rundtur på i Det kongelige Teater og 
overværede derefter en prøve på en lille opera af Fuzzy.

Temadag om Aids for l.g og l.hf klasserne.
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April
Orientering om arbejdsmarkedssituationen. Afgangsklas
serne får besøg af Annette Juel Jensen fra arbejdsformid
lingen.

Ud over de nævnte arrangementer har der været flere museums- 
og teaterbesøg, og der har været afholdt en række skolefest
er.

I årets løb har der været afholdt en række fællesarrange
menter :

05.10.88: Diasshow som oplæg til Operation Dagsværk til 
fordel for Namibia.

10.10.88: Operation Dagsværk med mødested og café på skolen.

30.11.88: "Calypso Band" - en gruppe af unge musikstuderende 
spillede sydamerikanske rytmer.

23.02.89: Foredrag om "ud-af-krop"- og "nær-død"-oplevelser 
og andre okkulte fænomener ved cand. psyk. Else Kammer 
Laursen.

08.03.89: Moden lige nu - og på museum. Lysbilledforedrag om 
tøj og mode gennem tiderne ved museumsinspektør Bjarne 
Kildegaard.
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EKSKURSIONER 

2abS og 2xyS på studietur i Ungarn 11. - 18 marts 1989:

Lørdag den 11. marts tog vi afsted fra hovedbanegården med 
Ulf Schlamowitz og Peter Velin, og endte 24 timer senere i 
Budapest i en lettere opstemt tilstand.
Som en god start på turen forsøgte enkelte elever sig på det 
sorte marked og blev snydt for ca. 3000 danske kroner. Andre 
(smartere) personer vekslede sort til mere favorable kurser 
og satte derefter afsted mod McDonalds for at smage den 
"lokale cuisine".
De følgede dage udførte vi de obligatoriske skole- og virk
somhedsbesøg, men fik også tid til meget andet. Vi mængede 
os på bedste vis med lokalbefolkningen og var både i tyrkisk 
bad og med til at fejre den nationale helligdag (den 15.3.), 
og herudover legede vi ellers almindelige turister med ryg
sæk og fotoapparat.
Alt var uhyre billigt og vi tillagde os lettere ekstrava
gante vaner; i nattetimerne var vi temmelig livlige, hvilket 
resulterede i, at hotelpersonalet var ganske glade, da vi 
fredag morgen forlod hotellet for at rejse hjem.
Selve hjemturen forløb stille og roligt, allerede kl. 22 
faldt man om i forskellige tilfældigt fundne liggevogne. 
Dagen derpå blev vi modtaget på Hovedbanegården af familie 
og venner.

3x - studietur til Paris

Ugen før efterårsferien begav vi os med tog fra Hovedbanegår
den mod byernes by Paris. Vi mødtes - til stor overraskelse 
for mange elever - under uret. Fremmødet var enormt, alle 
kom til tiden, selv vores lærere Ada Prebensen og Jørgen 
Hagel.
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Som alle sikkert ved, er Paris en dejlig by, hvor der er 
utrolig mange spændende seværdigheder. Vi var heldige og fik 
set det meste af Paris, såvel om dagen som om natten. Turens 
højdepunkt var et besøg på en fransk skole. Her blev vi delt 
op i mindre grupper og fordelt i forskellige klasser. Dette 
skolebesøg lærte os bl.a., at man i Danmark har en mere 
afslappet holdning til det at gå i skole, at man stadigvæk i 
Frankrig har ufattelig megen disciplin, så som at rejse sig 
op, når læreren kommer ind i klassen og mange andre ting. 
Det smukkeste indtryk, vi fik af Paris, var uden tvivl 
slottet Versailles, hvor vi 3.g'ere til slut måtte bære 
vores lærere hjem efter 17 fascinerende timer, med tomme 
maver og ømme fødder. Maverne blev elegant klaret ved den 
nærmeste burger bar, men med fødderne var det værre. 
Alt i alt må turen betragtes som en meget inspirerende tur, 
både fagligt og socialt. Undervejs på studieturen fik vi et 
andet og mere afslappet forhold til vores 2 lærere, hvilket 
gør det endnu sværere at leve med tabet af vores højt 
elskede historielærer Jørgen Hagel.
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FORÅRSKONCERT

Metropolitanskolen har en lang tradition for at opføre en 
musical som forårskoncert, og i år spillede elever og lærere 
Leonard Bernsteins "West Side Story" til succes. Denne fore
stilling var et ambitiøst projekt: Den komplicerede musik, 
de mange dansenumre og dramaet, der spænder fra farce til 
dyb tragedie stiller store krav. Netop i år havde vi de 
kræfter af musikalsk og dramatisk art, der skulle til, og vi 
tog chancen.
30 medvirkede på scenen (heraf 2 lærere), 10 musikere i 
orkestret, og 10 mand bag scenen. De medvirkende elever 
udførte ikke blot de spændende, kunstneriske jobs, men også 
de rent praktiske funktioner som fx transport af instrument
er og rekvisitter, indkøb, oprydning osv. 10 lærere assi
sterede heri.
Forestillingen var vellykket, og vi håber, at vi har fået 
skabt et grundlag for at lave forestillinger med stor orke
sterbesætning og med den massive opbakning fra elev- og 
lærerside, som vi oplevede i år.

Henrik, Mark og Tony
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KUNST PÅ SKOLEN

foto:
Annette Lindhardtsen, 2r.

Ved begyndelsen af efterårssemestret fik Metropolitanskolen 
fra Gymnasieskolernes Vandreudstilling en meget stor og 
omfattende udstilling af maleren Frans Kanniks værker. Ud
stillingen blev ophængt i de to trapperum og humanistisk 
laboratorium, og eleverne fandt den både spændende og inspi
rerende.
I november modtog vi udstillingen "Ny Abstraktion" fra Semi
nariernes Vandreudstilling, og denne blev fulgt op af to 
grafiske udstillinger fra Københavns Kulturfond, nemlig 5 
værker af den nu afdøde maler og grafiker Knud Hansen, der 
var medlem af kunstnersammenslutningen Den Frie, og 5 farve
træsnit af Jørgen Haugen Sørensen.
Skolernes Kunstforening har i lighed med tidligere stillet 
et bredt udsnit af dansk nutidskunst til rådighed for sko
len, ligesom elevernes arbejde indgår som en naturlig del af 
den kunstneriske udsmykning på skolen.
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Praktiske oplysninger om ...

befordringsgodtgørelse : Der kan efter særlige regler, som 
fastsættes af amterne, ydes befordringsgodtgørelse til ele
ver. Ansøgningsskemaer hertil udleveres på skolens sekreta
riat. Se iøvrigt opslagstavlen.

bibliotek: Biblioteket findes på balkonen i Humanistisk Labo
ratorium og ledes af bibliotekaren. Der er ikke mulighed for 
hjemlån, men biblioteket anvendes i forbindelse med gruppear
bejde, laboratorielæsning og lignende under lærerens medvir
ken . 
Skolens bibliotekar er Hans Olsen.

bogdepot : Bogdepotet findes i sidebygningen på mellemetagen 
og ledes af boginspektor Steffen Andersen. Der er åbent hver 
dag i frikvarteret 9.35-9.50. En del bøger udleveres første 
skoledag, men flere kommer til i løbet af skoleåret. Eleven 
er økonomisk ansvarlig for alt det lånte materiale.
Hæfter, indskrivningspapir og arbejdsmapper udleveres ved 
skoleårets start. Se under papirudlevering.

erstatningspligt :
Skolen er ikke erstatningspligtig i forbindelse med tyveri
er; derfor tilrådes det, at

1. undlade at medbringe større pengebeløb, smykker og 
lign.

2. undlade at efterlade værdigenstande i tasker og over
tøj ,

3. sikre cykler og knallerter effektivt mod tyveri,
4. undersøge personlige forsikringer og eventuelt ændre 

dem, så de også dækker tyveri på skolen.

Hvis man en dag er nødt til at have penge med i skole, kan 
disse opbevares i skolens pengeskab.
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fritagelse fra idrætsundervisning: Uddrag af cirkulære om 
fritagelse fór idrætsundervisning i gymnasium/hf af 11. 
marts 1986:

1. I tilfælde, hvor hindringen for fysisk aktivitet er 
umiddelbart indlysende, kræves ingen dokumentation.
2. I alle andre tilfælde gives fritagelsen kun på grund
lag af lægeattest. Denne skal angive fritagelsens årsag, 
omfang og varighed. Lægeattesten afleveres til rektor, 
som orienterer idrætslæreren og sender attesten til un
dervisningsministeriet sammen med indberetningerne om 
adgang til at deltage i eksamen ved skoleårets slutning.

fritagelse fra undervisning i religion: Elever, der tilhører 
et anerkendt trossamfund uden for folkekirken, kan efter 
dokumentation fritages for at deltage i undervisningen i 
religion.
Bemærk: Ønske om fritagelse skal være fremsat senest den 15. 
august i det skoleår, hvor undervisningen begynder. Oplys
ninger om, hvilke trossamfund, der er anerkendte, fås på 
sekretariatet.

frivillig idræt: Efter skoletid er der i vid udstrækning 
mulighed for at dyrke frivillig idræt, f.eks. volleyball, 
basketball, gymnastik, svømning og roning. Frivillig idræt, 
som annonceres ved opslag, er et tilbud, der står åbent for 
alle, der har lyst til at være med. Der kræves ingen forud
sætninger. Aktiviteterne varetages af skolens idrætslærere. 
I det forløbne år har Metropolitanskolen deltaget i Gymna- 
sie- og hf-turneringer for piger og drenge i volleyball og 
basketball. På årets idrætsdag gennemførtes traditionelle 
turneringer i basket, volley, bordtennis, svømning og 
stafet. Desuden forsøgte vi os med nye aktiviteter: skak
turnering, lanciers, vandcykelløb på Søerne samt motionstur 
(cykel/løb) i Utterslev Mose, og disse ting med stor succes. 
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frivillig undervisning i billedkunst: Undervisning finder 
sted med 3 ugentlige timer. Der kræves ingen forudsætninger, 
kun interesse. Alle kan deltage. Undervisningsforløb samt 
tidspunkt for undervisningen aftales nærmere mellem form
ningslæreren og deltagerne. Tilmelding i august (se efter 
opslag).

frivillig undervisning i sang og musik:
Enhver kan blive medlem af skolens kor, der øver en gang om 
ugen. Hertil kommer solisterne, som prøver individuelt. Der 
indstuderes normalt en operette, musical eller lignende, som 
opføres på skolen i begyndelsen af marts, som regel over 3 
aftener. Der er også ved forestillingerne brug for teknik
ere, lysfolk, sminkefolk og lignende.
Endvidere er der mulighed for at danne små rockgrupper.

kontaktlærer : For at sikre, at eleverne har en bestemt lærer 
at henvende sig til om praktiske spørgsmål, er der to såkald
te kontaktlærere for hver klasse.

Metrosamlinger : Efter ønske fra skolens administration, 
lærere eller elever kan der afholdes Metrosamlinger. Ved at 
forkorte alle dagens lektioner med 5 minutter, opstår der en 
"ekstra" halv time, som kan bruges til et eller andet formål 
med fælles interesse. Dette kan være orientering om: elev
rådsvalg, elevrådets arbejde, idrætsdagens forløb og senere 
uddeling af præmier til vinderne, mærkesager som fx aktions
dage og Operation Dagsværk. Endelig kan Metrosamlingerne 
også bruges til en form for uderholdning, fx koncert med 
skolens eget band.

ordensregler : VIS HENSYN til andre mennesker, til de loka
ler, du færdes i, samt til de ting, du færdes blandt og de 
ting, du har lånt på skolen.
Vis et særligt hensyn over for skolens rengøringspersonale 
ved at anbringe papiraffald, papbægre, mælkekartoner og 
lignende i affaldskurvene.
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Efter den sidste time hver dag skal stolene sættes op på 
bordene af hensyn til rengøringen. Der er i hver klasse 
opslået en oversigt over, hvilke timer, der er sidste time 
på de enkelte dage.
Af hensyn til undervisningen skal støjende adfærd på gangene 
undgås; benyt Humanistisk Laboratorium i mellem- og friti
mer .

ringetider : 1. lektion 8.00 - 8.45
2. lektion 8.50 - 9.35
3. lektion 9.50 - 10.35
4. lektion 10.45 - 11.30

frokostpause 11.30 - 12.00
5. lektion 12.00 - 12.45
6. lektion 12.55 - 13.40
7. lektion 13.45 - 14.30
8. lektion 14.35 - 15.20
9. lektion 15.25 - 16.10

alternativ ringning (ved Metrosamlinger o.lign.)

1. lektion 8.00 - 8.40
2. lektion 8.45 - 9.25

hultime 9.40 - 10.10
3. lektion 10.20 - 11.00
4. lektion 11.05 - 11.45

frokostpause 11.45 - 12.15
5. lektion 12.15 - 12.55
6. lektion 13.00 - 13.40
7. lektion 13.50 - 14.30
8. lektion 14.35 - 15.20

- 44 -



rygning: Det er KUN tilladt at ryge i Humanistisk Laboratori
um.
Rygning er altså FORBUDT overalt på skolen i øvrigt.

statens uddannelsesstøtte: Efter særlige regler kan elever, 
der er over 18 år, opnå støtte fra Statens Uddannelsesstøtte 
(SU). Alle oplysninger om disse regler fås på sekretariatet 
hos Hannelore Kindt, der også udleverer ansøgningsskemaer.

studiekredse : Der kan, efter rektors godkendelse, oprettes 
studiekredse, hvis mindst 10 elever ønsker det, og hvis der 
kan skaffes en lærer. I studiekredse (højst 10 timer) må man 
ikke gennemgå gymnasiets eller hf's undervisningsstof.
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ÅRSAFSLUTNINGEN

finder sted i Nørrebrohallen

fredag den 23. juni 1989 kl. 9.30.

DET NYE SKOLEÅR begynder

mandag den 14. august 1989.

De nye elever i l.g og l.hf møder kl. 10.

De gamle klasser møder kl. 11.

METROPOLITANSKOLEN, den 31. marts 1989

Frans Handest
rektor
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METROPOLITANSKOLEl

1989
Faksimile af hertuginde Ingeborgs gavebrev 

af 26. januar 1340. 
Det ældste endnu eksisterende dokument, 

som udelukkende angår Metropolitanskolen. 
Skolen blev grundlagt omkring år 1200.


