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NEKROLOG:
Umiddelbart før jul fik Metropolitanskolen den chokerende 
meddelelse om lektor Svend Ole Madsens alt for tidlige død. Han 
blev kun 46 år.

Svend Ole Madsen stiftede første gang kontakt med Metropolitan
skolen for 35 år siden, da han blev optaget i 1. mellemskole
klasse. Han blev student i 1965 og efter et studieophold i USA 
ansat på skolen, først som vikar, senere som timelærer. Sidelø
bende med sin ansættelse gennemførte han sit studium i fagene 
dansk og engelsk. Han blev cand.mag. i 1974, hvorefter han blev 
fastansat ved skolen.

Svend Ole Madsen var en højt værdsat lærer, som gennem sin 
umiddelbare charme og sit ligefremme væsen hurtigt vandt 
elevernes tillid. Herefter var vejen banet for, at han i 
timerne - på en meget levende og engageret måde - kunne øse af 
sin store viden om litteratur.
Også som kollega var Svend Ole Madsen afholdt. Han var kendt 
som en loyal og festlig kollega, for hvem sager i småtingsaf
delingen absolut ikke kunne frembringe andet end et overbærende 
smil. Gjaldt det derimod seriøse problemstillinger, var han 
tændt. Det kom bl.a. til udtryk på den måde, han forvaltede sit 
hverv som Metropolitanskolens første informationsmedarbejder. 
Her var han tydelig stolt af de fremragende resultater, han 
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meget hurtigt opnåede.

Svend Ole Madsen vidste, at der også fandtes et liv uden for 
skolen. Allerede i 1974 udgav han sin første bog, der senere 
blev fulgt op af den meget roste novellesamling "Krakelerin
ger" .
Men det var ikke blot som lærer og forfatter han arbejdede med 
litteraturen. Igennem en lang årrække var han tilknyttet 
forlaget Borgen som redaktør. Og sidste efterår blev Svend Ole 
Madsen indvalgt i Dansklærerforeningens bestyrelse - et arbejde 
han glædede sig meget til at gå i gang med.

Svend Ole Madsen vil blive husket og savnet.
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OM SKOLEN

Metropolitanskolen blev grundlagt omkring 1205 og er således en 
af landets ældste skoler. Det betyder selvfølgelig, at vi har 
gamle traditioner, som vi værner om; samtidig vil vi gerne 
betone, at skolen er en moderne undervisningsinstitution. Denne 
dobbelthed giver hverdagen en bredde, som jeg tror, at alle på 
skolen nyder godt af. Vi er meget bevidste over for det vigtige 
i at tage det bedste fra vores fortid og indpasse det i en 
nutidig og relevant undervisning.

I årsskriftet retter jeg en velkomst til vores nye elever, men 
det er lige så meget en tak til de elever, som nu forlader 
skolen. Jeg siger jer tak for jeres engagement i skolens liv, 
både i faglige sammenhænge, men også - og måske især - uden for 
den egentlige undervisning.

Med udgangen af dette skoleår dimitteres skolens sidste hf- 
hold. Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at sige, at det 
er med stor beklagelse, Metropolitanskolen har måttet afvikle 
hf-afdelingen. Vi har været med fra hf-uddannelsens start i 
1967 og har altid set det som en styrke at have både gymnasium 
og hf under samme tag. Vore hf-kursister har givet en vigtig 
dimension i den daglige undervisning. Det vil vi savne.

Til dig - den nye elev, som nu skal begynde i gymnasiet - vil 
jeg sige velkommen og udtrykke ønsket om, at du og dine kam
merater må få tre gode år her på skolen.

Undervisningen i gymnasiet begynder, hvor folkeskolen slap, men 
du vil snart mærke, at der er forskel på undervisningsformerne. 
Foruden den brede, almene viden får du i gymnasiet en uddannel
se, der giver dig et godt grundlag for din efterfølgende 
erhvervsrettede eller videregående uddannelse.
Jeg håber, at du glæder dig til at komme i gang med nye op
gaver, men måske er du også lidt urolig, fordi du skal møde nye 
kammerater, nye lærere og helt nye omgivelser. For at hjælpe 
vore nye elever over disse begynderproblemer har nogle af vore 
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nuværende elever sammen med lærerne gennemført en række arran
gementer i den første uge af skoleåret. Disse arrangementer 
skal hjælpe jer til at lære hinanden at kende. Samtidig kommer 
I godt ind i skolen, møder lærerne og får en idé om skolens 
daglige rytme.

Du møder uden tvivl med en række ønsker og forventninger til 
skolen. Vi vil selvfølgelig gøre alt for at opfylde dem, men 
mange er tilbøjelige til at glemme, at elever også skal stille 
krav til hinanden og til sig selv. Uden gensidig respekt og 
hjælpsomhed og uden vilje til at indordne sig, kan samarbejdet 
i en klasse blive svært. Et af gymnasiets vigtigste mål er 
dels, at man lærer at arbejde selvstændigt med ansvar over for 
sig selv, dels at man lærer at samarbejde ansvarsbevidst med 
andre. Denne svære kunst er et af vores vigtigste mål i under
visningen på Metropolitanskolen.

Jeres gymnasietid skal naturligvis ikke kun være alvor og 
arbejde. Der skal også være plads til fritidsinteresser og 
samvær med kammerater både i og uden for skolen.
Metropolitanskolen giver tilbud om kor, orkester, frivillig 
svømning, frivillig billedkunst, studiekredse og andet, og du 
kan prøve dine organisatoriske evner i elevrådsarbejdet eller 
ved deltagelse i andre af skolens organer. Skolen er også et 
sted, hvor du kan gøre erfaringer med demokratiets muligheder 
og begrænsninger.

Vi er mange på skolen, og vi skal alle have det godt. Derfor 
opfordrer jeg jer til at vise hensyn, ikke alene over for 
hinanden, men også ved at behandle skolebygningen, inventaret 
og undervisningsmidlerne med omtanke.

Rigtig hjertelig velkommen !

Ved juletid blev det besluttet, at gymnasieafdelingen på 
Sortedam Gymnasium skulle lukkes og eleverne overføres til 
Metropolitanskolen pr. 1.8.1992. Jeg forstår selvfølgelig godt 
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at det er med blandede følelser, eleverne fra Sortedam kommer 
til en ny skole. Vi har gjort os megen umage for at modtage 
vore nye elever og nye kolleger godt. Der har allerede været 
afholdt adskillige skolefester, hvor elever fra begge skoler 
har deltaget; vi holder også en temadag i løbet af foråret med 
det formål at ryste folk sammen. Det er meget vigtigt, at vi så 
hurtigt som muligt får en ny, samlet og velfungerende skole.

Derfor skal der lyde et særligt velkommmen til 
elever og lærere fra Sortedam Gymnasium.

Maj, 1992 Frans Randest
rektor
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REKTORS AFSKEDSORD

Efter at have været ansat i gymnasieskolen i 40 år, heraf de 
sidste 25 som rektor for Metropolitanskolen, føler jeg, at 
tiden er inde til at holde op. Jeg vil derfor gerne benytte 
lejligheden til at takke de personer, der har medvirket til, at 
jeg har haft en lykkelig tid i gymnasieskolen. At nævne navne 
vil være uoverkommeligt, og det vil jeg derfor undlade.

Tak for mine læreår og lærerår på Vestre Borgerdydskole. Her 
blev grunden lagt til, at jeg fik lov til at prøve meget - ja 
så at sige alt - indenfor den danske gymnasieskole. Der er vist 
ikke det hjørne, den krog af det danske uddannelsessystem, jeg 
ikke har været i.

At blive rektor for Metropolitanskolen i 1967 var en drøm, der 
gik i opfyldelse, fordi jeg derfor fik mulighed for at rea
lisere de visioner, jeg havde om de gymnasiale uddannelsers 
fremtid. Afskaffelsen af realskolen og dermed adskillelsen fra 
folkeskolen, og den naturlige indførelse af HF skete allerede 
året efter. Senere fulgte etableringen af den internationale 
studentereksamen. Arbejdet med ændringer af læseplanerne i 
folkeskolen, HF og gymnasiet kom ind imellem med de store 
revisioner i første halvdel af halvfjerdserne. Selv havde jeg 
den glæde at være medlem af det rådgivende udvalg til mini
steren, senere formand for det.

Samtidig med alt dette fik jeg lejlighed til i 35 år at føle 
mit fag "på langs", som det hedder i dag, i folkeskolen, i 
gymnasiet og på universitetet. Ikke alene i Danmark, men også 
ude i den store verden. Fra Grønland i nord til Sydeuropa i 
syd, fra Los Angeles i vest til Singapore i Øst.

Jeg er utrolig glad og taknemmelig for det liv, gymnasieskolen 
og især Metropolitanskolen har gjort det muligt for mig at 
gennemleve. En helt speciel tak skal rettes til mine mange 
kolleger på Metropolitanskolen, der med venlighed og velmente 
råd, når det var nødvendigt, og med løftet pegefinger og lige 
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så velmente råd, når det faldt for, har hjulpet mig gennem den 
labyrint, som skolelivet er.

Og en tak til mine mange elever, der med engagement både i 
timerne og udenfor, har tilført mig det brændstof, der gør det 
muligt at være glad for at undervise i så mange år. Uden 
kollegers og elevers inspiration, entusiasme og gode humør 
havde skoletilværelsen ikke været så glædesbetonet for mig, som 
tilfældet er.

I de 40 år, jeg har arbejdet i gymnasiet, har det gennemgået 
store forandringer, og nye udfordringer ligger forude. Jeg vil 
ønske for Metropolitanskolen, at den i samarbejde med den nye 
rektor vil møde disse udfordringer med optimisme og lydhørhed. 
Jeg ønsker skolen alt mulig held og lykke med den fornyelses
proces og den omstillingsproces, den skal igennem i de kommende 
år.

Frans Randest
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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 i de følgende 450 år direkte under Undervisningsmi
nisteriet .

Metropolitanskolen er efter statsskolernes overdragelse til 
amterne i 1986 nu et kommunalt gymnasium under Københavns 
Skolevæsen. Det pædagogiske tilsyn med samtlige gymnasier og 
kurser til højere forberedelseseksamen hører under Gymnasieaf
delingen i Undervisningsministeriet. Metropolitanskolen består 
af en treårig gymnasieafdeling. Desuden tilbyder skolen under
visning på internationalt niveau (International Baccalaurea
te) - i daglig tale kaldet IB. IB på Metropolitanskolen er 
under afvikling, og 3g'erne i skoleåret 1992/93 er vore sidste 
IB-elever.
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SKOLENS STYRENDE ORGANER

SKOLEBESTYRELSEN
Bestyrelsen ved en gymnasieskole i Københavns Kommune omfat
ter repræsentanter for Borgerrepræsentationen, forældrene, 
skolens elever og personale samt eventuelt andre grupper og 
organisationer efter behov. Rektor er tilforordnet bestyrel
sen uden stemmeret.

Bestyrelsen fastlægger efter indstilling fra rektor det 
maksimale elevtal i klasserne og skolens fagudbud, samt 
ferieplan. Bestyrelsen skal herudover formidle det sociale 
samarbejde på skolen, blandt andet ved at fastsætte skolens 
ordensregler.
Endelig fastlægger bestyrelsen efter indstilling fra rektor 
skolens budget, selvfølgelig inden for de rammer, der er 
fastsat af Skolevæsenet.

REKTOR er skolens daglige leder og er ansvarlig over for 
Borgerrepræsentationen. Rektor har også det pædagogiske ansvar 
for skolens undervisning og eksaminer over for undervisnings- 
og forskningsministeren.

PÆDAGOGISK RÅD
Det pædagogiske råd, som er rådgivende for rektor, omfatter 
rektor og alle skolens lærere.

ELEVRÅDET
Rådet vælges af og blandt eleverne. Alle elever har valgret 
og er valgbare. Elevrådet udarbejder selv sine vedtægter og 
fastsætter selv sin forretningsorden. Elevrådet afgiver 
udtalelser til rektor, dog ikke om den enkelte lærers for
hold. 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 Katrine 
Krogh Jacobsen, 2a.
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LÆRERFORSAMLINGEN
består af rektor og samtlige lærere ved skolen. Lærerfor
samlingen behandler eleverne i relation til deres faglige 
standpunkt. Rektor er formand.

FÆLLESUDVALGET
Fællesudvalget er etableret som et kontaktorgan mellem rek
tor, pædagogisk råd og eleverne. Lærerne er repræsenteret ved 
lærerrådsformanden og tre lærere. Elevrådsformanden og 
tre elever varetager elevrepræsentationen. Rektor leder 
udvalgets møder. Fællesudvalget holder møde, når der er 
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.
I skoleåret 1991/92 bestod fællesudvalget af: Rektor Frans 
Handest, lektor Helle Bjorholm, lektor Tony Courtney, adjunkt 
Henrik Aaes og eleverne Kristin Skougaard 3x, Louise Sieben 3x, 
Katrine Krogh Jacobsen 2a og Esben Jørgensen 2q.
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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 (begynder eller fortsæt
ter) , fransk (begynder eller fortsætter), italiensk, russisk 
og spansk.

SPROGLIG LINJE

idræt 
dansk 
historie 
religion 
biologi 
geografi 
sprog*

l .g 2.g 3.g

2 2 2
3 3 4
3 3 3

3
3

3
4 4
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tysk (beg/fort) 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.

*) sprogene er fransk (begynder eller fortsætter), itali
ensk, spansk og russisk.

På Metropolitanskolen tilbydes der følgende valgfag:

Begge linjer: HØJT NIVEAU 
tysk 
fransk 
spansk 
russisk 
italiensk 
samfundsfag 
musik

MELLEMNIVEAU 
samfundsfag 
geografi 
biologi 
datalogi 
erhvervsøkonomi 
musik 
billedkunst 
idræt
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Sproglig linje:

Matematisk linje:

HØJT NIVEAU MELLEMNIVEAU
engelsk latin

matematik 
kemi 
fysik

engelsk kemi
fysik latin
kemi 
matematik 
biologi

I løbet af 1. og 2. gymnasieklasse bliver eleverne orienteret 
om valgmulighederne af studievejlederne. Undervisningen 
omfatter desuden en større skriftlig opgave, der giver en 
selvstændig eksamenskarakter. Opgaven udarbejdes i 3.g i 
dansk eller historie eller et af elevens valgfag på højt 
niveau.

EKSAMEN

Studentereksamen omfatter ialt 10 skriftlige og mundtlige 
prøver, som kan finde sted i alle obligatoriske fag undtagen 
idræt, musik og billedkunst, samt i 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. Efter 3.g aflægger alle elever 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 (i marts/april) i 
de skriftlige eksamensfag. Resultatet af disse prøver indgår 
i grundlaget for fastsættelse af standpunkts- og årskarak
terer .
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 
en har deltaget i samtlige de 
lige årsprøver.

rykke op i 2. og 3.g, at elev
afholdte skriftlige og mundt-

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 eksamenskaraktererne.

SYGEEKSAMEN

Hvis en elev 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 sygeeksa
men, som skal afleveres til rektor senest den 22. juni. An
søgningen skal udfyldes af skolen, eleven og en læge. Hvis 
ansøgningen imødekommes af Gymnasieafdelingen, kan eleven komme 
til sygeeksamen i august-september samme år. Hvis en elev 
udebliver fra eksamen af anden grund end sygdom, betyder det 
normalt, at eleven skal gå klassen om.
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REEKSAMINATION

De gamle regler gælder stadig for elever optaget før 1. august 
1991. Det vil sige, at en gymnasieelev, der i et fag ved 
slutningen af 2. gymnasieklasse har fået 5 eller derover, og 
som ved den afsluttende studentereksamen i faget har fået 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 2. gymnasieklasse har 
fået årskarakteren 00 eller 03 i et fag, der ikke er udtaget 
til prøve ved studentereksamen, kan eleven forlange at komme 
til eksamen i faget i august/september.
Anmodning om reeksamination/eksamen afleveres til skolens 
kontor senest den 22. juni.

INTERNATIONAL STUDENTEREKSAMEN
(International Baccalaureate).

Metropolitanskolen er ved at afvikle undervisningen i IB-fag. 
3g'erne i det kommende skoleår er de sidste, der undervises til 
en prøve i International Baccalaureate. IB er et internatio
nalt, gymnasialt system med skoler over hele verden. En IB- 
eksamen er adgangsgivende til universiteter og højere lærean
stalter i de tilmeldte lande.
IB-undervisningen supplerer en dansk studentereksamen med 
enkelte fag på det internationale niveau. For den danske stu
dentereksamen udstedes der et almindeligt studentereksamens
bevis, og for de fag, der er valgt på internationalt niveau, 
udfærdiges et IB-certifikat.
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SÆRLIGE REGLER FOR HF:

EKSAMEN
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.

SYGEEKSAMEN
For hf gælder de samme regler som for studentereksamen.
Se side 18.
En hf-studerende, der ved den afsluttende eksamen efter 2. 
kursusår ikke har bestået den samlede hf-eksamen, kan gå til 
eksamen i et eller flere fag ved den førstkommende sygeeksa
menstermin .
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 (efter 1984- 
ordningen) kan indstille sig til eksamen 3 gange i hvert fag.

Bemærk: denne ordning udløber med skoleåret 1992/93.

Anmodning om reeksamination/sygeeksamen afleveres til 
skolen senest 22. juni.
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REGLER OM FORSØMMELSER.

Skolen skal føre regnskab over elevernes forsømmelser. Kun 
de elever, der følger undervisningen i tilstrækkeligt omfang 
og afleverer skriftlige opgaver til de aftalte tidspunkter, 
opnår ret til at gå til eksamen i begrænset pensum.
Årsagen til fraværet har ingen indflydelse på proceduren. 
Første gang, 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 forsøm
me. Fortsætter forsømmelserne alligevel, giver rektor eleven 
en mundtlig advarsel. Det er i denne forbindelse vigtigt at 
præcisere, at forsømmelsesregistreringen også omfatter (retti
dig) aflevering af skriftlige opgaver.

Hvis forsømmelserne stadig fortsætter, er næste trin en skrift
lig advarsel.
I særligt graverende tilfælde - dvs hvis forsømmelserne fort
sætter - overføres eleven til at gå til eksamen på særlige 
vilkår og i alle fag, som afsluttes det pågældende år. Eleven 
har i denne situation stadig pligt til at følge undervisningen.

Hvis forsømmelserne trods alt fortsætter, risikerer eleven at 
blive bortvist fra skolen. Det betyder, at man ikke kan fort
sætte i næste klasse.
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SAMARBEJDE OG MØDEPLIGT

Vi er på Metropolitanskolen af den opfattelse, at undervis
ningen naturligvis skal foregå som et samarbejde mellem elever
ne og lærer i hvert enkelt fag. Selvfølgelig kan eleverne 
stille berettigede krav til lærerne om undervisningen. Det er 
en rimelig og nødvendig forudsætning for, at undervisningen kan 
foregå i et frugtbart klima. Lige så indlysende er det, at 
lærerne i undervisningen stiller krav til eleverne. Disse gen
sidige krav og forventninger er helt centrale for arbejdet i en 
uddannelsesinstitution.
Som hovedregel gælder det, at de elever, der deltager i 
undervisningen i det foreskrevne omfang og afleverer de 
skriftlige opgaver til tiden, får en "bonus" i form af for
mindsket 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 holder vi på skolen øje med, om der begynder 
at vise sig tegn på svingende arbejdsindsats eller forsømme
lighed 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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STUDIEVEJLEDNING

Studievejlederne har kontorer i stueetagen; 
se deres træffetider på opslagstavlen.

for hf : Svend Mogens Bjørn
Ole Reiter

for gymnasiet: Kirsten Hagemann
Ada Prebensen
Ole Reiter

Studievejledning gives til alle klasser i gymnasiet og på hf; 
hver klasse har en bestemt studievejleder.
Det kan give problemer at komme fra folkeskolen til gymnasiet. 
Derfor har de nye klasser nogle timer med studievejlederen ret 
hurtigt efter skoleårets start, hvor eleverne får orientering 
om, hvordan man arbejder i gymnasiet (studieteknik, notatteknik 
m.m. ) .
1 løbet af gymnasie-uddannelsen orienterer studievejlederen 
også om uddannelses- og erhvervsmuligheder, dels ved at frem
skaffe oplysningsmateriale, dels ved at arrangere møder med 
repræsentanter fra erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne. 
På studievejledernes opslagstavle kan du se, hvornår studievej
lederen har træffetid, og du er altid velkommen til at opsøge 
ham/hende, hvis der opstår problemer i forbindelse med skole
gangen. Du kan tale med studievejlederen om økonomiske, socia
le, psykiske og studiemæssige problemer (f.eks. læseproblemer, 
ordblindhed eller skoletræthed), og hvis problemerne ikke kan 
klares ved en samtale, vil studievejlederen kunne henvise til 
sagkyndig hjælp. Studievejlederen har selvfølgelig tavsheds
pligt .
Studievejlederen giver også personlig hjælp og vejledning i 
forbindelse med valg af studium, uddannelse, erhverv og ud
fyldning af ansøgningsskemaer samt ved jobsøgning.
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EKSAMINER 1991

STUDENTEREKSAMEN

3a
01. Katja Ambech
06. Jeanette Hansen
07. Sarah Jensen
08. Line Johansen
09. Anette Kampf
10. Julie Køster
11. Mette Lindberg
12. Ture Lykkegaard
13. Maria Malling

3b
01. Stine Bastian
02. Henriette Bretton-Meyer 
03. Anni Bukland
04. Nikolaj Damm
05. Lone Danielsen 
06. Nete Enggaard
07. Vivian Flindt
08. Janus Günsel

3x
06. Mikkel Haarder
07. Frederik Hengstenberg
09. Kenneth Hæsumgaard
10. Helle Jensen
12. Morten Jensen
13. Dyveke Korn
14. Charlotte Krag
15. Thomas Luggin
16. Caroline Mazin

14
15
16
17
18
19
20
21
22

09
11
15
16
17
19
20
22
23

17
18
23
24
25
26
27
28

Maria Mortensen 
Hanne Mølbech 
Anne-Mette Nielsen 
Lea Nielsen 
Kristin Rud Pedersen 
Charlotte Seidenberg 
Maja Slange 
Alan Stride 
Morten Buch Sørensen

Ida Ragn Jensen 
Anna Kjældgaard-Larsen 
Naum Markacowski 
Anja Nielsen 
Pia Nymann 
Henriette Pedersen 
Lene Schaumann 
Sebastian Schou 
Jannik Voss

Monika Michalkiewicz 
Jon Møller 
Ellen Schou 
Anja Dupont 
Anisa Tomaszewska 
Michael Whyte 
Michael Laursen 
Line Hansen
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3y
01. Anders Abildskov 14 . Dan Kvistbo
02 . Catharina Agger 15. Jon Lambrecht
03. Andreas Ahlstrøm 18. Mette Nielsen
04. Michael Andersen 20. Vasco Ortuzar
07. Michael Damgaard 21. Fernanda Palma-Alvarez
08 . Kim Frederiksen 22 . Claus Pedersen
09. Simon Gätke 23. Kirsten Pors
11. Thorbjørn Hansen 23. Falko Wagner
13. Heidi Jacobsen
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HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN

2p
02. Diana Allen 07 . Mia Jensen
04. Marianne Freisieben 12. Dorthe Nielsen
08. Mikkel Jensen 14. Thomas Olsen
13. Ulla Nielsen 17 . Sasa Popovic
16 . Henriette Petri 23. Kristina Udsen
22 . Anne Svarre 25. Heidi Visby
24. Camilla Ungermann 28. Daho Øzcan
27. Amalie Wichmann

2q
05. Mia Attle 06. Mette Bisgaard
07 . Britt Bovien 14 . Merete Højgaard
13. Annika Helsinghof 17. Elisabeth Jungløv
15. Anita Jensen 19. Kirstine Kærn
18. Jesper Jørgensen 27 . Anne-Marie Streibig
25. Maria Rasmussen 30. Mette Frederiksen
29. Lisbeth Tilsted

2r
01. Christian Andersen 02 . Karina Behringer
04. Frederik Bretton-Meyer 05. Camilla Bruheim
06. Mathies Erlandsen 07 . Camilla Frandsen
09 . Naweed Iqbal 10. Frederik Jakobsen
12 . Benni Jeppesen 15 . Ann-Sofie Krarup
17 . Maria Lerking 18 . Kirsten Madsen
19. Lene Madsen 23. Anders Randløv
26. Ivan Singh 27 . Dorthe Sørensen
29 . Thomas Rosenberg
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LEGATER 1991

Ved afslutningen af skoleåret 
legater:
V. Andræs Legat 
P. Andræs Legat 
Carl Foghs Legat 
A. Gameis Legat 
Karl Hudes Legat 
P. M. Plums Legat 
E. Valentiners Legat 
Week-end Legatet 
Stipendiefonden :

Oplægsstipendium 
Stipendium 1 
Stipendium 2 
Stipendium 3 
Stipendium 4 
Stipendium 5

Det Bornemann-Lassonske Legat 
Tove og Chr. Lypperts Legat:

1. legat 
2. legat 
3. legat

De Klarupske Stifteisers Legat 
1. legat 
2. legat 
3. legat

Lektor N. Heltbergs Legat 
Helene og Thyge Stubbe 
Lektor Rønnaus Legat: 

1. legat 
2 . legat 

Lektor Bjørn og 
lektor Hagels legat 
Særligt legat 
Særligt legat

1990/91 uddeltes følgende

Anni Bukland 3b
Sanne Lambrecht lx
Thomas Luggin 3x
Naweed Iqbal 2r
Katja Ambech 3a
Frederik Hengstenberg 3x
Thorbjørn Hansen 3y
Frederik Bretton-Meyer 2r

Camilla Bruheim 2r
Kirstine Kærn 2q
Kim Frederiksen 3y
Falko Wagner 3y
Andreas Ahlstrøm 3y 
Christian Andersen 2r 
Zacha Whyte 3x

Morten Sørensen 3a
Vasco Ortuzar 3y 
Hanne Mølbech 3a

Sasa Popovic 2p
Nete Enggaard 3b
Henriette Bretton-Meyer 3b
Mette Bisgaard 2q 
Jesper Jørgensen 2q

Mikkel Haarder 3x
Zacha Whyte 3x

Anna Kjældgaard-Larsen 3b
Daho Øzcan 2p
Thomas Rosenberg 2r

27



ELEVERNE

GYMNASIET
3a
01. Cecilie Andersen 03. Maria Bennedbæk
04. Maria Borg 05. Nanna Bruun
06. Camilla Bus 08. Anette Dinesen
09 . Ravinder Dole 11. Tobias Fussinger
13 . Lise-Lotte Gümoes 14 . Ozlem Gun
19. Kristian Pedersen 20. Shagufta Qurban
21. Sumera Sadiq 22. Camilla Stockmann
23. Sara Stockmann 24. Elizabeth Szabo
25.
28.

Güzel Turan
Christian Rasmussen

26. Line Tvenstrup

3b
01. Mette Andersen 03. Luise Bræstrup
04 . Christel Christiansen 05. Henrik Eckert
08. Lone Jensen 09 . Signe Kjeldsen
10. Jeppe Larsen 11. Javier Lopez Garido
12 . Annie Nielsen 13. Christina Nielsen
14 . Kai Olsen 16 . Charlotte Rasmussen
17 . Jacob Rathje 18. Henrik Schiøtt
20. Nanna Smed 21. Eskil Thylstrup
22. Kenneth Midttun 23. Boris Bertram

3x
01. Stina Andersen 02. Morten Bjerager
03. Claus Hansen 05. Andrea Hoffmann
06. Gustav Jacobsen 08 . Christa Linder
09 . Alican Met 10. Barbara Mortensen
11. Jesper Mortensen 13. Torstein Nilsen
15 . Jakob Rachmanski 16. Ann-Britt Samuelsen
17 . Seemab Sheikh 18. Anne-Louise Sieben
19.
34 .

Bjørn Singh
Mikael Pedersen

20. Kristin Skougaard
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3y
01. Amira Abdel-Moteleb 02. Jonas Bertolt
03. Rune Borre 04. Pernille Bruun
05. Rasmus Damgaard 06. Rasmus Espholm
07. Mette Fog 08. Nina Grøsfjeld
09. Niels Hagen 10. Sevki Harmankaya
12. Mikael Jensen 13. Thomas Jørgensen
14 . Flemming Krintel 15. Thomas Kronby
16. Heidi Lundin 18. Kezia Oldenskov
20. Shazia Rehman 21. Azhar Saeed
22 . Maria Sander 25. Rikke Sindet
27 . Simon Wesche 28. Rikke Bruhn
29 . Adam Beneard 30. Louise Brønden
31. Rana Al-Chaer

2a
03. Charlotte Brask 05. Bonnie Colville
07. Fayza Dawwas 08. Tenna Greve-Rasmussen
09. Laila Gülsen 11. Janne Høltzer
12. Katrine Jacobsen 14. Suzanna Knudsen
15. Niels Kristensen 16. Christian Larsen
17 . Henrik Lieberoth 18. Martin Liechti
19. Jeppe Nielsen 20. Trine Nielsen
22. Pernille Petersen 24 . Terkel Risbjerg
25. Christina Schnegelsberg 26. Ann Skovle
27 . Tina Steinlein 28. Rune Taxbøl
29. Katja Mühlich 30. Marianne Dencker

2b
01. Annebeth Andersen 02 . Cecilie Berg
04 . Tanya Christensen 05. Camilla Eriksen
06. Runa Fosbøl 09 . Nancy Higuera
10. Juliet Hemcker 11. Pia Jørgensen
12 . Mikkel Kaas 13. Karen Kjældgård-
14 . Line Leander Larsen
15. Miklas Nielsen 16. Trine Nielsen
17 . Christina Pehrsson 18. Rikke Petersen
19 . Martin Rasmussen 20. Maria Sarquah

29



21.
23.
26.

Nina la Cour Sell 
Trine Stephensen 
Sarah Williams

22.
24.
27.

Kristine Solis
Mads Svendsen
Magdulin El Halawani

2x
01. Rene Andersen 02 . Morten Arngren
03. Aisha Butt 04. Farhan Choudhary
06. Henriette Dam 08. Tore Friis
11. Janus Jensen 13. Anne Ladegaard
14 . Martin Lindboe 15. Jakob Melchior
16. Hayat Mouna 18. Ditte Nielsen
19 . Monika Nielsen 21. Mikkel Nøhr
22 . Pernille Overby 23. Nickolaj Price
25. Allan Rouchmann 26. Naveed Sheikh
27. Naumce Trajcevski

2y
02 . Lasse Borch 03. Andrea Budde
05. Nicolai Gylling 06. Zainab Hashim
09 . Lubna Ikram 11. Sara Koch
15. Lisbeth Mortensen 16. Ana Nakman
17 . Nicolai Neergaard 18. Kenn Nielsen
21. Henrik Petersen 22 . Mikkel Petersen
23. Peter Pilsby 26. Jakob Wilms
27 . Monica Hansen

la
03. Suzanne Bartenbach 04 . Aygun Baykal
05. Diana Bilberg 07 . Henriette Dyring
08. Ann-Luise Folke-Olsen 09. Pernille Hagendal
10. Jabeen Hussain 11. Sofie Jepsen
12 . Christina Jørgensen 13. Kamilla Kampmann
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15 . Pauline Lennholm 17 . Anna-Marie Nyberg
18. Gry Olsen 19. Tina Daugaard Olsen
20. Peter Poulsen 21. Mette Rasmussen
23 . Eva Urne 25. Jan Petersen

lb
01. Lotte Andersen 02. Martin Andersen
04. Tanja Christoffersen 05. Christine Espholm
06. Sara Jacobsen 07. Tina Jacobsen
08. Thomas Jønsson 09. Zarah Khan
10. Philippe Kock 11. Rikke Kristensen
12. Pia Larsen 13. Marianne Lind
14 . Line Madsen 15. Astrid Mikolajek
16 . Mia Møller 17 . Jacob Nørby
18. Rikke Poulsen 19. Lisa Ravndam
20 . Stine Ringvig 21. Nicolai Rørvig
22. Bo Saleem 24 . Anders Thomsen
25. Susan Zekiros 26. Anne Knage

lx
01. Jess Albertsen 02. Ahsan Aziz
03. Sigrid Bang-Nielsen 05. Thomas Christensen
06. David Diemer 07 . Ali-Reza Firouzan
08. Christian Furst 10. Christoffer Hagen
11. Lene Jensen 12. Morten Kristensen
13. Pelle Krøgholt 14. Peter Kølgaard
16. Martin Madsen 17 . Marcel Matern
18. Lobna Nabulsi 19. Christina Nielsen
20. Charlotte Pedersen 21. Carina Rasmussen
22 . Mikael Rasmussen 23 . Sara Rasmussen
25 . Celli Shenar 26 . Farina Shoaib
27 . Maria-Louise Streif
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ly
01. Anne Marie Ahier 02. Fadi Al Chaer
03. Tina Andersen 04. Danielle Baltoft
05. Arthur Berkowicz 06. David Birch
07 . Ea Brandt 08. Sarah Brevadt
09. Maria Christensen 10. Erin Cooper
11. Ane Hansen 12 . Kenneth Holm
13. Nis Jacobsen 14 . Marlene Jahrsdorfer
15. Ruth Jakubowski 16. Daniella Jensen
17 . Rikke Jensen 18. Thomas Jensen
19 . Katrine Lassen 20. Mikael Lyngby
22. Kasper Magnusson 23. Suzanna Markovska
25. Helga Nielsen 26 . Pegah Pourahmad
27 . Zile-Huma Rashid
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HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN

2p
03.
05.

Ajten Asanovska 
Pelle Elikofer

04.
07.

Mette Christensen
Stine Hansen

08. Mette Hiort-Lorenzen 12. Mette Kirchhoff
13 . Cathrine Kondas 15. Sidse Mikkelsen
18 . Hanne Nielsen 20. Sascha Pedersen
21. Hanne Petersen 22 . Marianne Rose
23.
29 .

Julie Rørdam
Heidi Middleton

27 . Enver Vardar

2q
01. Camilla Aagesen 02. Beata Bay
03. Karin Blum 04. Sidsel Boesen
06. Jakob Fog 07. Britt Frederiksen
08. Annika Gaarde 09 . Maiken Hansson
11. Rihana Hussain 14 . Lise-Lotte Jensen
16. Rolf Jørgensen 18. Malgorzata Koziol
21. Linda Sakhri 23. Jeanette Staffeldt
25. Ann Vangsgaard 26. Lone Vestergaard
27 .
30.

Susan Yirtici
Esben Jørgensen

29. Vibeke Nørregaard

2r
01. Catherina Bech 04 . Susie Christensen
06. Pia Dedenroth 07. Nana Eriksen
08. Camilla Fangsø 10. Stine Hansen
11. Tania Hansen 12 . Lizette Hindsgaul
13 . Anja Holm 16 . Henrik Kjerrumgaard
17 . Karina Kjærside 18. Katarina Kjærulff
19. Trine Lauridsen 20. Dorrit Møller-Iversen
21. Paramjit Nagre 22. Anja Nielsen
26. Daniel Shakoor 28. Camilla Sørensen
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LÆRERNE

Den 1. august 1991 ansattes
Adjunkt Rasmus Knudsen
Årsvikar Henrik Bang
Årsvikar Marianne Zinckernagel

Den 1. januar 1992 ansattes adjunkt Susan Olsen.

Lektor Hans Folke har pr. 1.8.1992 fået bevilget orlov fra 
skolen i 2 år.

Lektor Vagn Lauersen har pr. 1.8.1992 fået bevilget orlov fra 
skolen i 3 år.

Lektor Gudrun Lund har fået bevilget orlov fra skolen i 3 år 
fra 1.8 1991.

Undervisningen i skoleåret 1991/92:

Lektor Oluf Sten Andersen:
Fysik 2x. Matematik 3s MA. Naturfag 2a, Ib.

Lektor Steffen Andersen:
Dansk 3x, ly. Idræt 3ax, 2by, lby. Frivillig idræt.

Cand.scient. Henrik Bang:
Matematik 3m MA. Fysik Ix.

Adjunkt Birgitte la Cour Bergmann:
Dansk 2x, Ib. Idræt 3ax, 2ax, 2by, lax, lby. Frivillig 
idræt.

Lektor Helle Bjorholm:
Engelsk 3s EN, 2b, lx.

Studielektor Svend Mogens Bjørn:
Matematik ly. Studievejledning.

Adjunkt Mark Chytræus:
Musik la, lx, ly. Spansk 3g SP. Frivillig musik.

Lektor Anthony Courtney:
Engelsk 2a, 2pq. IB English 3g, 2g.
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Lektor Susanne Dostorp:
Religion 2q. Oldtidskundskab 3x, 3y. Historie 3x, 2b, 2r. 

Adjunkt Bjørn Elm:
Historie Ib, 2p. Samfundsfag 2g SA, 2pqr. Erhvervs
økonomi: 2g3g.

Lektor Hans Folke:
Geografi 3g Ge, 2b, 2x.

Lektor Lise Gaarde:
Matematik 2x, 2y.

Lektor Kirsten Hagemann:
Dansk 3y. Engelsk 2r. Studievejledning.

Rektor Frans Handest:
IB Mathematics 3g, 2g.

Adjunkt Beth Hansen:
Kemi 3m KE, 2xy KE, Ix, ly.

Lektor Grete Hansen:
Biologi 3m BI.

Adjunkt Susanne Hansen:
Datalogi 2g3g Dl. Datalære 2pqr.

Lektor Ditte Høffding:
Dansk 3a, 2y. Fransk Ibx, Ixy.

Adjunkt Nils Skov Jørgensen:
Biologi la, lx, 2pqr.

Adjunkt Rasmus Knudsen:
Geografi 2a, 2y. Idræt lax, 2ax, 3by, 2pqr.

Lektor Hans Jørgen Koch:
Biologi 2g3g Bi, 2xy BI, lb, ly. Datavejledning.

Adjunkt Leif Calundann Larsen:
Historie 3b, 2y, la, lx, 2q. Tysk lb.

Lektor Vagn Lauersen:
Datavejledning.

Lektor Svend Ole Madsen:
Dansk 3b, 2a.

Lektor Kirsten Metz:
Religion 3a, 3b. Latin 2g3g La, la, Ib. Oldtidskundskab 
3a, 3b.
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Adjunkt Kurt Bjønager Nielsen: 
Kemi 2g3g Ke. Naturfag la, 2b.

Lektor Hans Olsen: 
Dansk 2b, la. Tysk 3g TY, Ixy.

Adjunkt Susan Olsen: 
Dansk 2a, ly.

Adjunkt Britt Pedersen: 
Religion 3x, 3y, 2p, 2r. Dansk lx, 2q.

Adjunkt Svend Wodtmann Pedersen: 
Engelsk 3m EN, la. Tysk 2b. 

Adjunkt Hanne Petersen:
Russisk 3g RU, 2by. Idræt 2g3g Id, 3by, lax.

Adjunkt Aase Petersen: 
Psykologi 2pqr.

Lektor Ada Prebensen: 
Fransk 2a, 2xy. Studievejledning.

Adjunkt Ole Reiter: 
Dansk 2r. Historie 2x, ly. Studievejledning.

Lektor Hanne Rohde : 
Dansk 2p. Fransk 3g FR, la, 2pqr. 

Lektor Tom Rundqvist: 
Engelsk 2x, lb. Tysk lbx, 2pqr.

Adjunkt Ulf Schlamowitz:
Historie 3y, 2a. Samfundsfag 2g3g Sa, 3g SA, IB economics 
3g, 2g.

Lektor Aage Schmidt: 
Billedkunst 3a, 3b, 3x, 3y, 3g Bk, 2g Bk, 2pqr. Frivillig 
billedkunst.

Lektor Ole Schwenger: 
Tysk 2a, 2x, la. Italiensk labxy, 2pqr.

Adjunkt Lissie Struer: 
Historie 3a. Spansk 2b, 2y, lby, 2pqr.

Lektor Susanne Tarp: 
Matematik 3m MA, lx, 2pqr.

Studielektor Henrik Tarp-Johansen: 
Fysik 3m FY, 2y, ly.
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Adjunkt Henrik Aaes :
Engelsk 3s EN, ly. Musik 2g3g Mu, Ib. Frivillig musik.

Årsvikar Marianne Zinckernagel:
Engelsk 2y, 2pqr. Idræt Iby.

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

Følgende vikarer og timelærere har været ansat i skoleåret 
1991/92:

Cand. mag. Anne-Marie Kristensen
Stud. mag. Anne Therese Rude

Cand. scient. Lone Appel har gennemgået praktisk pædagogisk 
kursus i kemi.
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Frans Handest Oluf Sten Andersen Steffen Andersen

Birgitte Bergmann Helle Bjorholm Svend Mogens Bjorn Mark Chytræus

Anthony Courtney Susanne Dostorp Bjorn Elm Hans Folke

Lise Gaarde Kirsten Hagemann

Susanne Hansen Ditte Hoffding Nils Skov Jorgensen

Grete Hansen

Rasmus Knudsen



Hans Jørgen Koch Leif Calundann Larsen Vagn Lauersen

Kurt Nielsen Hans Olsen Britt Pedersen

Hanne Petersen Ada Prebensen Ole ReiterAase Petersen

Tom Rundqvist Ulf Schlamowitz Aage SchmidtHanne Rohde

Ole Schwenger Lissie Struer Susanne Tarp Henrik Tarp-Johansen



Marianne Zinckernagel Henrik Aaes Kirsten Bernhoff 
sekretær

Hannelore Kindt 
sekretær

Bent Lindelund
Pedel

Per Christensen
Pedelmedhjælper



ÅRET 1991-92 I HØJDEPUNKTER

August
Introduktionsugen for nye elever i gymnasiet afsluttedes me,d en 
fest for de nye 1.g'ere.

September
IDRÆTSDAG - den bedste nogensinde!
Årets idrætsdag - den 29. august - var henlagt til skovene 
omkring Bagsværd Sø. Her var arrangeret orienteringsløb med 
levende poster. Det var skolens lærere, der havde lagt hoveder
ne i blød for at udtænke de mest spidsfindige spørgsmål, som 
skulle besvares, før man fik lov til at løbe, jogge eller blot 
gå til næste post.

Og der blev gået til sagen. De mest sporty hold havde valgt den 
lange distance på 9 km. De mere magelige nøjedes med den 
kortere på 6 km. Men efter en cykeltur fra Metro til Bagsværd 
og med udsigt til hjemtur på samme transportmiddel kunne selv 
den korte distance såmænd godt mærkes i benene.

Solen stod højt på himlen. Alle nød naturen - og enkelte nød 
vandgangen i Bagsværd Sø.

SEPTEMBERFEST.
Skolens årlige fest for nuværende og tidligere elever blev 
traditionen tro afholdt den sidste fredag i september. Eleverne 
brugte torsdag eftermiddag og det meste af fredag til at 
udsmykke skolen.
De havde på forhånd valgt sig ind i forskellige grupper, der 
skulle stå for underholdning, optræden, forskellige typer 
caféer og restauranter samt diskotek. Af nyskabelser kan nævnes 
en teatercafé med oplæsning, en bluescafé indrettet som tog
kupé, Jonas's badeværelse med en ubeskrivelig scenografi, en 
tyrkisk/pakistansk/orientalsk restaurant samt lærernes restau
rant "Skammekrogen" med servering af "Lektorens Lammelår" og 
"Adjunktens Deller”.
Skolen summede af aktivitet både torsdag og fredag, og an- 
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strengeiserne bar frugt ved en meget vellykket og velbesøgt 
fest.

Oktober

Den opsøgende Opera besøgte Metro den 21. oktober 1991. 
Formålet er at nedbryde de skranker, der er mellem unge menne
sker og levende sang. Og det lykkes over al forventning.

De deltagende kunstnere var Lise-Lotte Nielsen (selv student 
fra Metropolitanskolen), Edith Guillaume, Jørgen Ole Børch og 
Tonny Landy, alle operasangere på Det kgl. Teater. De blev 
akkompagneret af pianisten Torben Petersen, som har en datter 
på Metro. Programmet indeholdt arier og duetter fra "Barberen i 
Sevilla", "Rigoletto" og "Carmen" og nyere ting fra "Cats" og 
"Miss Saigon”.

Den gamle gymnastiksal summede af vellyd. Alle fremmødte fik en 
festlig og musikalsk oplevelse.

Fransktime i Scherfig-salen - den officielle indvielse af den 
nyistandsatte Scherfig-sal.

"Nå, kommer der snart et svar? Kom så, kom så, kom så". Ordene 
falder som et piskesmæld.

Vi er midt i en fransktime. Der er dyb tavshed. Alle i Scher- 
fig-Salen lytter spændt. På podiet står Ove Sprogøe og læser op 
fra Hans Scherfigs bog "Det forsømte forår". Anledning: Den 
officielle indvielse af Scherfig-Salen den 31. oktober 1991.

Og Scherfig-Salen blev indviet. Salen fik sjæl. Efter ind
vielsen blev der budt på pindemad og et lille glas. Gæsterne 
havde haft en god dag, og pressen havde fået sin historie.

Forud for denne begivenhed ligger godt et års arbejde: Projekt 
"Ung-i-arbejde", Københavns Kommune, har stået for det hånd
værksmæssige; Ny Carlsbergfondet og Københavns Kulturfond har
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gjort det muligt at hænge Scherfigs billeder på væggene - og 
Gyldendals Forlag betalte selve gildet.

Samtidig med den officielle indvielse af salen, var gruppen 
"Oriental Mood" i færd med at underholde eleverne med orien
talsk musik og dans.

November

Temadage på Metro 13.-16. november 1991.
Emnet for dette års temadage på Metro var "Alverdens musik".
Bag denne overskrift gemte sig et antal emner, som blev gennem
arbejdet af undergrupper, spændende fra klassisk musik, reggae, 
jazz/blues, Østens musik og dans, 60'er musik, musicals, 
filmmusik, reklamemusik og -videoer til konstruktion af instru
menter, historisk musik og vor tids musik. Grupperne arbejdede 
intenst i tre dage, og som noget nyt blev resultaterne af 
anstrengelserne præsenteret for indbudte gæster om lørdagen. 
Flere hundrede elever, lærere, forældre, kærester og søskende 
deltog i en række inspirerende arrangementer, der bidrog til at 
præsentere Metro for en bredere kreds.

Pædagogiske dage på Metro.
Som led i det overordnede mål: at gøre Metropolitanskolen til 
en bedre skole, satte Skolekulturudvalget i første omgang fokus 
på Metro som arbejdsplads.
Med titlen "Skolekultur" afvikledes pædagogiske dage for 
lærerne og kontorpersonalet 29.-30. november.

Formålet var - gennem oplæg og diskussion - at nå til en fælles 
vurdering af vores stærke og svage sider og på grundlag heraf 
at forbedre vores arbejdsmiljø.

Vi inviterede Anette Wolthers, personalechef i DSB, som efter 
sit oplæg om arbejdspladskultur lagde op til drøftelse med 
spørgsmål om bl.a. Metropolitanskolens menneskesyn og værdier, 
ritualer og symboler, lærerroller og kommunikation.
Desuden havde vi i et par dage haft besøg af lektor ved Han
delshøjskolen Katrin Hjort, som med udgangspunkt i sine obser
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vationer på skolen gav sit oplæg titlen: "Sådan ser Metropoli
tanskolen ud udefra".

Der udspandt sig en livlig debat blandt kollegerne, som mundede 
ud i ønsker og perspektiver for fremtiden grupperet i to 
hovedområder: "elevpleje" og "kollegapleje".

Der er herefter allerede taget en række konkrete initiativer 
til forbedring af skolemiljøet.

Skolekulturprojektet vil blive fortsat i skoleåret 1992/93 og 
vil bl.a. blive fulgt op af en pædagogisk dag i november 1992 
for både elever og lærere, hvor overskriften bliver: "Elevge
nerationen - lærergenerationen, roller og forventninger".

December
Juleafslutning med oplæsning af skuespilleren Lisa Thorslunde 
og underholdning ved skolens kor.

Januar

Tværfagligt erhvervsprojekt i l.b i samarbejde med FDB.
I januar/februar 1992 deltog den sproglige l.b klasse i et 
tværfagligt projekt i samarbejde med FDB, hvori fagene biologi, 
naturfag, historie, engelsk, dansk og studievejledning deltog. 
Efter indledende samtaler med FDB og efter at have modtaget en 
del materiale, arbejdede klassen med en række forskellige 
emner :
Dansk: Efter en introduktion til emnet "massekommunikation" 
arbejdede klassen med analyse af reklamer i medierne, specielt 
tv-reklamer og FDB's reklamekampagner.
Biologi: I forbindelse med undervisningen i fysiologi - sundhed 
og sygdom valgte klassen bl.a. emnet: "Ernæring og sundhed". 
Undervisningen bestod af følgende delemner: Madens nærings
stoffer, fordøjelsen, hvem spiser hvad?, fødevarernes for
ringelse, fødevareallergi og fødevareintolerance, nitrit og 
nitrat i fødevarer, kost og kræft.
I undervisningsforløbet indgik desuden 2 undersøgelser/eksperi- 
menter: En kostundersøgelse vha. et edb-program fra FDB (kost- 
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Pyramiden) og et enzymforsøg med relation til fordøjelsen. 
Erfaringerne fra FDB-besøget vil endvidere blive brugt i et 
efterfølgende undervisningsforløb om hjerte/kar-sygdomme (fedt 
og åreforkalkning).
Naturfag: Vi har beskæftiget os med grundlæggende organisk kemi 
for at nå frem til en kemisk forståelse af, hvad et fedtstof 
er.
Vi tog udgangspunkt i varedeklarationer på madvarer og foku
serede på fedtindholdet og fordelingen på mættede og umættede 
fedtstoffer.
Forløbet har omfattet en teoretisk del og en eksperimentel del. 
I den teoretiske del har vi set på, hvordan man systematisk 
opbygger organiske stoffer (dvs. stoffer, der indeholder 
kulstofatomer).
Den eksperimentelle del har omfattet arbejde med molekylemodel
ler, hvordan et fedtstof størkner/stivner, og ved hvilken 
temperatur det sker, og til sidst har vi bestemt næringsind
holdet i solsikkeolie.
Forløbet blev afsluttet med en lille testopgave og med at se en 
video om fremstilling af margarine.
Historie: I historie var endemålet selvfølgelig også at sige 
noget om FDB, men vi skulle også sætte det ind i en historisk 
sammenhæng. Derfor har vi gennemgået landboreformerne, andels
bevægelsens og arbejderbevægelsens udvikling. Derudover har vi 
set på, hvorledes samfundet generelt har udviklet sig i perio
den fra omkring 1800 og frem. Arbejdet har foregået i grupper, 
hvor produktet skulle være let tilgængeligt for resten af 
klassen. Produktet kunne være en rapport, en dias-serie, en 
videofilm eller lignende - således at eleverne kan forklare, 
hvorfor brugsforeningerne opstod, og hvorfor de har udviklet 
sig, som de har, og således at eleverne samtidig har fået et 
overblik over, hvad der er sket i perioden.
Engelsk: I engelsk har eleverne arbejdet med materiale fra FDB- 
koncernen. Det har drejet sig om breve til EF om varebetegnel
ser, deklarationer og skrivelser om virksomhedens miljøpolitik. 
Endelig har rapporter om "figen-skandalen" og om salmonella- og 
historiaforekomster i fødevarer udgjort en væsentlig del af det 
gennemgåede stof.
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I studievejledning fik eleverne mulighed for at få indsigt i en 
meget stor virksomheds opbygning: Personalegrupper, ansættel
sespolitik, medarbejdersamtaler og uddannelses- og karrieremu
ligheder. De forberedte sig ved at arbejde med tilsendt materi
ale og fik en meget lærerig og frugtbar diskussion med ud
dannelseschef Regnar Mandsbjerg, da vi besøgte FDB's hoved
kontor i Albertslund den 23. januar. Elever og lærere fik også 
mulighed for at diskutere med underdirektør Ole Jepsen efter 
hans indlæg om koncernens kundepolitik og reklamefremstød. 
Besøget indledtes med en rundvisning på centrallaboratoriet, 
hvor eleverne blev præsenteret for helt moderne metoder for 
levnedsmiddelanalyse, og hvor de fik lejlighed til at diskutere 
levnedsmiddelinformation .

Efter dette meget spændende besøg på FDB, hvor spørgelysten var 
høj, tog eleverne direkte tilbage til skolen og formidlede 
deres viden videre ved skolens orienteringsaften for kommende 
elever og deres forældre. I Scherfig-Salen var der nemlig 
indrettet en "kundeservice", hvor eleverne på computere ud
regnede kostprogrammer for de fremmødte gæster.

Marts
Forårskoncert: "Troldmanden fra Oz"
Som traditionen byder, var Metropolitanskolens forårskoncert en 
musical, og vi havde i år valgt "Troldmanden fra OZ". Den 4., 
5. og 6. marts opførtes den kendte og elskede musical, bedst 
kendt i filmversionen fra 1928 med Judy Garland i rollen som 
Dorothy. Vores udgave var nyoversat af 2b, og musikken var 
sammensat af gamle og nye numre. Orkester, kor, dansere, 
solister og folkene bag scenen havde en hektisk periode efter 
juleferien, men resultatet blev flot - og alle er klar til at 
tage fat igen til næste år.

Studieorienterende møde for alle elever i 2.g + 3.g og
l .hf + 2. hf. med besøg fra mange uddannelsesinstitution-
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KKUP (Københavns Kvalitets-Udviklings-Projekt) på Metropolitan
skolen .

KKUP er opstået som et samarbejde mellem Undervisningsmini
steriet (Gymnasieafdelingen), Københavns Skolevæsen og de 9 
kommunale gymnasier/2-årige hf-kurser.

Formål: Udvikling af kvalitet generelt på den enkelte 
skole.
Styrkelse af samarbejdet mellem gymnasierne og kommunen. 
Afprøvning af mulighederne i et sådant projekt: Opstil
ling af en skitse til en samarbejdsmodel til inspiration 
for andre skolegrupper.

Projektet har været under opbygning siden efteråret 1990 og er 
nu nået til den fase, hvor 7 delprojekter er gået i gang - med 
støtte fra Undervisningsministeriet til konsulentbistand og til 
reduktionstimer for lokalkoordinatorer. Metropolitanskolen del
tager aktivt dels i fællesprojekter, dels gennem et lokalt 
oprettet KUP-udvalg.
Metropolitanskolens fællesprojekt, i samarbejde med Østre og 
Vestre Borgerdyd Skole, drejer sig om "skolekultur", et forsøg 
på at beskrive arbejdsforhold, informationsveje, beslutnings
processer m.m. med det formål at ændre skolernes svage sider og 
gøre de bedre sider endnu bedre.
Metropolitanskolens lokale KUP-udvalg har i år særligt be
skæftiget sig med koordinering og udvikling af undervisnings- 
evaluering, elevkontakt og gennemførelsen af et minikursus for 
elevrådet. Forskellige underudvalg har specielt beskæftiget sig 
med kontakt til erhvervslivet i undervisningssammenhæng, samt 
planlægning af "pædagogiske dage" om skolekultur for lærerne. 
Som en del af KKUP-projektet har kommunen inviteret en stor 
gruppe lærere fra folkeskoler, gymnasier og 2-årige hf-kurser 
til et længere arbejdsforløb, kaldet Bro-projektet. To lærere 
fra Metropolitanskolen deltager i dette projekt.
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UDVEKSLINGSREJSE MED ELEVER FRA STAVANGER
13. - 25. januar 1991 var Andrea, Louise, Stine og Christian 
fra 2x og 2y gæster hos elever fra St. Olav Videregående Skole 
i Stavanger. Til gengæld kom så den 21. september 1991 4 norske 
elever, Hilde, Cecilie, Mona og Kenneth og boede hos de danske 
elever.
De norske elever fulgte i 2 uger de to klassers skema og deltog 
i undervisningen, hvor man i flere fag benyttede lejligheden 
til at beskæftige sig med norske sprog og kultur.
Uden for skoletiden havde de danske elever de norske gæster med 
på sightseeing i København og omegn, i teatret og til andre 
kulturelle aktiviteter. Den største oplevelse for de norske 
elever var uden tvivl, at de var med til årets Septemberfest.

UDVEKSLINGSPROJEKT METRO-SANKT PETERSBURG.
Metros russisk-elever i 2. og 3.g slog sig i februar 1992 
sammen med Efterslægtens russisk-elever om et udvekslingspro
jekt med en højere teknisk skole i Sankt Petersburg (tidl. 
Leningrad).

Aftalen indebar, at den russiske skole skulle modtage os, i alt 
12 personer, en uge i februar, og at vi skulle indkvarteres 
privat hos de russiske elever og lærere, som ligeledes skulle 
tilrettelægge et fagligt/kulturelt program for os. Omvendt 
skulle vi arrangere en genvisit på de samme betingelser sidst i 
marts.

Den første del af aftalen gik efter planen. Kun ærgerligt - set 
fra et russisk-fagligt synspunkt - at de russiske elever talte
så godt engelsk, at engelsk 
sprog med værterne. Russisk 
og på ture i byen.

blev det daglige kommunikations- 
blev dog afprøvet i værtsfamilierne

Efter opfyldelsen af 1. del af planen (som det hed tidligere i
den sovjetiske terminologi) startede problemerne. Det viste
sig, at priserne på tog- og flybilletter - ligesom alt andet i
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Rusland - var steget voldsomt i starten af året. (En flybillet 
St. Petersburg-Kbh. retur kostede nu 30.000 rbl., en månedsløn 
for en gymnasielærer er ca. 1.200 rbl.). Genbesøget kunne 
derfor kun komme i stand, hvis vi fra dansk side hjalp med at 
dække rejseudgifterne, evt. arrangerede rejsen herfra.

Kort fortalt: Vi havde det held og den store glæde, at vi på en 
ansøgning til Udenrigsministeriets Demokratifond modtog 24.000 
kr. til dækning af vores gæsters rejse. Efter mange telefonsam
taler, telefax og velvillige danskeres hjælp, lykkedes det 
os - i sidste øjeblik, hvis genbesøget skulle nås i dette 
skoleår - at få skaffet pengene til Rusland og få sammensat et 
godt program, som desuden opfyldte betingelserne fra Demokrati
fonden :

Besøg på skolen, overværelse af undervisningen og møde 
med elevrådet.
Eksperimentariet, Brüel og Kjær, Sognepræsten i Brønshøj, 
Politikens Hus, borgmester Lars Engberg på Københavns 
Rådhus,byture samt besøg på Louisiana.

I forbindelse med udvekslingen blev der - for både danskere og 
russere - mange nye og spændende indtryk at forholde sig til. 
Ikke mindst den private indkvartering føjede en dimension til 
opholdet, som et almindeligt turistarrangement ikke ville have 
haft.
Projektet har på mange måder, herunder naturligvis først og 
fremmest fagligt, været en oplevelse og meget lærerigt.

MOZARTS REQUIEM.
Sammen med 5 andre københavnske gymnasier og hf-kurser opførte 
Metropolitanskolen Mozarts Requiem med kor, solister og orke
ster ved to store koncerter den 8. og 10. november 1991 på hhv. 
Københavns og Frederiksberg Rådhus. Dirigent var Morten Topp. I 
koret sang 200 elever (og lærere!), og koncerterne blev over
været af i alt 1500 mennesker.
Samarbejdet mellem de københavnske gymnasier om store koncert
projekter startede i 1990 med en gospel-workshop og koncert med 
Etta Cameron. Vores næste projekt bliver endnu mere storstilet 
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end de forrige; det finder sted i 1993-94, men værkets titel 
offentliggøres først senere i år. Glæd jer!
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FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 1992/93

Skolestart 10. august 1992.
Efterårsferie 12.10. - 16.10. 1992 (uge 42).
Juleferie 23.12. 1992 - 3.1. 1993
Vinterferie 15.2. - 19.2. 1993 (uge 7).
Påskeferie 5.4. - 12.4. 1993
Sommeraislutning 19.6. 1993

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 ved henvendelse til Kirsten Bernhoff.

bibliotek: Biblioteket findes på balkonen i Hans Scherfig 
salen 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.

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
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overtøj,
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.

fritagelse fra idrætsundervisning:
1. I tilfælde, hvor hindringen for fysisk aktivitet er 

umiddelbart indlysende, kræves ingen dokumentation.
2. I alle andre tilfælde gives fritagelse 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 undervisningsministeriet 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. Oplysninger om, hvilke trossamfund, der er 
anerkendte, fås på sekretariatet.

frivillig idræt: Frivillig idræt, som annonceres ved opslag, 
er et tilbud, der står åbent for alle, som har lyst 
til at være med. Der kræves ingen forudsætninger. Der 
har i det forløbne år været tilbud om volleyball, 
svømning og roning.
Metropolitanskolen har deltaget i gymnasie- og hf- 
turneringer for piger og drenge i volleyball, basket-
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ball og badminton.

frivillig undervisning i billedkunst: Undervisning finder sted 
med 3 ugentlige timer. Der kræves ingen forudsæt
ninger, kun interesse. Alle kan deltage. Undervis
ningsforløb samt tidspunkt for undervisningen aftales 
nærmere mellem formningslæreren og deltagerne. Til
melding i august.

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 musical, som 
opføres på skolen i begyndelsen af marts, som regel 
over 3 aftener. Der er også ved forestillingerne brug 
for teknikere, lysfolk, sminkefolk osv.
Koret er tilknyttet de københavnske gymnasiers fælles 
mus ikpro j ekter.

Metromeldinger: (MM) er navnet på skolens blad, som med ujævne 
mellemrum er udkommet det sidste halvandet år. Det 
redigeres af en gruppe lærere, fremstilles med primi
tiv teknik og i et ret lille oplag. Det er meningen, 
at bladet først og fremmest skal oplyse om, hvad det 
sker på skolen, men der er også plads til historier, 
anmeldelser og beretninger fra skolens liv og nærmeste 
omegn.
I princippet udkommer det den første dag i hver 
skolemåned og deles ud med nogle få eksemplarer til 
hver klasse. Indlæg er naturligvis velkomne og kan 
afleveres/aftales med redaktørerne Birgitte Bergmann 
og Steffen Andersen.

Metrosamlinger: Efter ønske fra skolens administration, 
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lærere eller elever afholdes der regelmæssigt Metro
samlinger. 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: elevrådsvalg, elevrådets 
arbejde, idrætsdagens forløb og senere uddeling af 
præmier til vinderne, mærkesager som fx aktionsdage og 
Operation Dagsværk. Endelig kan Metrosamlingerne også 
bruges til en form for underholdning, 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 rengøringsper
sonale ved at anbringe papiraffald, papbægre, mælke
kartoner og lignende i affaldskurvene.
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 Hans-Scherfig-Salen og Lektor- 
Blomme-Stuerne i mellem- og fritimer.
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ringetider: normalringning :

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 ringing (ved lærermøder o.lign.)

1. lektion 8.00 - 8.40
2 . lektion 8.45 - 9.25
3. lektion 9.40 - 10.20
4 . lektion 10.30 - 11.10

frokostpause 11.10 - 11.40
5 . lektion 11.40 - 12.20
6 . lektion 12.25 - 13.05
7 . lektion 13.10 - 13.50
8. lektion 13.55 - 14.35

rygning : Det er KUN tilladt at ryge i Lektor-Blomme-Stuerne.
Rygning er altså FORBUDT overalt på skolen i øvrigt.

skolens kontor er åbent hver dag i skoletiden, men elever og 
lærere bedes henvende sig mellem kl. 9.35 og kl. 13.00.

statens uddannelsesstøtte: Efter særlige regler kan elever, 
der er over 18 år, opnå støtte fra Statens Uddannel
sesstøtte (SU). Alle oplysninger om disse regler fås på 
sekretariatet hos Hannelore Kindt, der også udleverer
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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 
lørdag den 20. juni 1992 kl. 9.30.

DET NYE SKOLEÅR

begynder
mandag den 10. august 1992.

De nye elever i l.g møder kl. 10.
De gamle klasser møder kl. 11.

METROPOLITANSKOLEN, den 18. maj 1992

Frans Randest 
rektor
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METROPOLITANSKOLEh

ic)92
Faksimile af hertuginde Ingeborgs gavebrev 

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

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


