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Velkommen til
Metropolitanskolen
Kære lg-er!
Der er på skolen en meget gammel tradition for hvert år at lave et årsskrift, og du 
er nu i gang med at læse i det seneste af en lang række. Kigger man tilbage i de 
gamle årsskrifter, får man et væld af informationer om undervisningen til 
skiftende tider samt de lærere og elever, der har færdedes på skolen og været med 
til at gøre Metropolitanskolen til det, den er i dag. Den lange række af årsskrifter 
er altså med til at skrive skolens historie.
Men skriftet er ikke kun lavet for at skue tilbage i tiden, det er i lige så høj grad 
ment som et introduktionshæfte til de nye elever.
Du kan i hæftet læse om gymnasiet i almindelighed og Metropolitanskolen i 
særdeleshed, således om

gymnasieforløbet
dine rettigheder og pligter
hvem der bestemmer hvad på et gymnasium
dagligdagen på Metro
eksamen og karaktergivning
udlandsrejser
elevråd og meget, meget mere...

Det er altid spændende at skulle begynde på noget nyt, og alle vordende lg-ere er 
en smule usikre over for det ukendte, de går ind til. Men har du tænkt over, hvad 
du vil med din gymnasietid? Vil du blot være passiv i timerne og lære noget stof 
i de enkelte fag, eller vil du tage aktivt del i den udvikling, du og alle vi andre er 
midt i og en del af, i samfundet og i skolen? Du kan være med til at præge din egen 
fremtid ved at være aktiv og kritisk, på en konstruktiv måde, i din daglige 
skoledag.
De nuværende elever, lærerne samt undertegnede vil gøre vort bedste for at give 
dig tre gode år på Metropolitanskolen, hvor du 
forhåbentlig vil opleve mange nye og spæn
dende ting - samtidig med at du aktivt lærer 
noget.

Rigtig hjertelig velkommen.

Hans Lindemann 
rektor
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En levende, gammel skole
IVEetropolitanskolen er Københavns 
ældste skole og landets tredieældste. 
Den blev grundlagt omkring 1205 som 
en katolsk skole knyttet til Køben
havns Domkirke (Vor Frue Kirke).
Efter reformationen i 1536 blev skolen 
overtaget af staten og hørte i de følgen
de 450 år direkte under Undervis
ningsministeriet. Metropolitanskolen 
er i dag et kommunalt gymnasium un
der Københavns Skolevæsen. I skole

året 1994/95 havde skolen ca. 400 ele
ver fordelt på 16 gymnasieklasser, her
af 7 sproglige og 9 matematiske.

Der er langt fra Vor Frue Kirkes peb
linge og disciple til Metropolitansko- 
lens gymnasieelever. Tidligere tiders 
terperi af latin, græsk og religion - 
afbrudt af kortjeneste - er afløst af en 
levende dagligdag med varierende un
dervisning i en lang række fag.
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En hilsen fra Iz til dig, 
der skal starte i I g
En smuk august morgen, da solen 
skinnede frem fra en forureningsfuld 
sky, kunne man se en strøm af håbeful
de og let nervøse unge mennesker van
dre ned ad Struenseegade og forsvinde 
ind gennem porten, der i over 50 år 
havde været indgangen til Metropo- 
litanskolen. At starte på gymnasiet er 
for de fleste forbundet med en overvæl
dende følelse af at være meget, meget 
lille. Ret hurtigt afløses denne følelse 
dog for de fleste af en rar følelse af at 
have fået nye kammerater, nye lærere 
og nye muligheder.

Der er mange lektier i gymnasiet, 
men arbejdet bliver af de fleste elever 
opfattet som noget positivt og lærerigt. 
At gå i gymnasiet er en frivillig sag, et 
valg du har truffet. Men det er vigtigt 
at gøre sig klart, om man er parat til at 

tage det ansvar, der følger med. Hvis du 
er, kan vi med garanti love dig, at de tre 
år i gymnasiet bliver meget mere end 
lektier og karakterer.

F ester, øl, studieture, kærester, sam
menhold, fællesarrangementer samt 
sjov og ballade er også en del af hverda
gen. Og alt dette kan Metro byde på, 
fordi her er en stor blanding af både 
kulturer og mennesker. Stort set alle 
personligheder kan udfolde sig med 
deres specielle egenskaber. På Metro er 
der plads til alle.

elkommen til Metro:
Fremtiden er nu, chancerne er der, det 
gælder blot om at gribe dem og opnå sit 
livs levende forår.

Kærlig hilsen Iz
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Skolen for livet
Hvornår blev du egentlig færdig fra 
Metropolitanskolen, er der sommetider 
nogen, der har spurgt mig, og jeg plejer 
at svare, at det blev jeg i 1960.
Den dystre sandhed er, at jeg aldrig 
nogensinde blev færdig med skolen.
Metropolitanskolen sidder fast i ens 
bevidsthed mange, mange år efter, at 
skoleporten smækkede i for sidste gang. 

Dengang hed årsafslutningen "trans
lokation", dvs. overflytning til næste 
klasse. Festen foregik i gymnastiksa
len, der var pyntet med friske bøgegre
ne og lyserøde nelliker. Lærerne så 
underligt renvaskede og fremmedarte
de ud - de var i kjole og hvidt. Og år efter 
år sang man de samme traditionelle 
sange, f.eks. den svært højtidelige:

"Metropolitaner, drag i livet frem, 
hvor din vej du baner, 
skolen ikke glem..."

Andet vers var kulminationen på Me- 
tropolitanerstoltheden. Under bevæ
get skramlen med stolene rejste hele 
salen sig, og vi sang i kor en hymne til 
selve skolen:

"Metropolitana, gammel, 
slidt og grå, 
dog for dig i Dana 
unge hjerter slå!
Tak for al din lærdom, 
tak for alle råd.
Du har skabt vor manddom!

Den vil skabe dåd!"

Pigerne sang også om deres mand
dom, men det var der ingen, der lagde 
noget særligt i. Det var klart, at man 
blev mandig af at gå på denne skole, 
dengang som nu den bedste i hele Kø
benhavn.
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J eg har gemt mange af de gamle "ind
bydelsesskrifter til de offentlige eksa
miner", som årsskrifterne hed engang. 
Eleverne var som nu opført med navn, 
klasse for klasse, men man må sige, at 
informationerne var noget mere fyldige 
dengang. Elevens fødselsdag var opført 
i parentes og dernæst: faderens stilling! 
Her kunne man så orientere sig om, at 
Ottos far var Skræddermester, Ulfs far 
var Revisor, Eriks far var Overbetjent i 
Statspolitiet og Fredes far var Blikken
slager. Det kunne forekomme, at der 
ingen fader var, og i så fald stod der 
opført: "Enkefrue" - til forskel fra det 
mere mistænkelige "Frue", som kunne 
antyde en unævnelig social tragedie, en 
såkaldt skilsmisse.

Var Metropolitanskolen da en snob
bet skole dengang?

Det mente Scherfig vistnok, men det 
er ikke sandt. Den var ånds-snobbet - 
og det er noget andet! Vi var stolte af de 
originale lærere og de afvigende elever. 
En af dem var Johannes Møllehave, 
som allerede i gymnasietiden var krea
tiv nok til at skrive en satirisk skole
revy. Jeg husker et af omkvædene:

"Skolen er et tyranni!
Vi vil ha' lidt mere fri!
Lærerne, dem hænger vi 
i en sytråd, sytråd, sytråd!”

Den gode humoristiske ånd har altid 
været Metropolitanskolens fornemste 
ressource. Metropolitanskolen var og 
er en skole, hvor man gerne må være 
forskellig. Enhver form for intelligent 

oprørsånd blev vurderet efter fortjene
ste. Man kunne tillade sig meget - og 
det tror jeg stadig man kan - hvis der 
vel og mærke var liv og kreativt initia
tiv til stede. Den kloge gudinde Miner
va har altid været skolens skytsånd, 
men en Minerva med humor.
Mange år senere er jeg vendt hjem igen 
ad porten som bestyrelsesmedlem. 
Meget er forandret, og det meste for
mentlig til det bedre. En elsket dansk
lærer sagde til os, at de tre år i gymna
siet måske er de bedste i hele livet, og 
derfor skal man passe godt på dem. Det 
er mit indtryk, at Metropolitanskolen 
nu som altid værner om den sandhed.

Bettina Heltberg



Skoleudvikling: 
Ny ledelsesstruktur
Med vedtagelsen i foråret 1994 af 
tillæg til overenskomsten for gym
nasieområdet skete der en række æn
dringer i ledelsesstrukturen på landets 
gymnasier. Overenskomstændringen 
er sket ud fra et ønske om at styrke de 
pædagogiske og administrative ledel
sesfunktioner, og der er med ændrin
gen også sket en omfordeling og tilfør
sel af ressourcer til ledelsen.

IVIens rektor tidligere stort set var 
ene om at udøve ledelsesfunktioner, 
med administrativ inspektor som sted
fortræder, indføres nu et ledelsesteam. 
Dette udgøres af rektor, en ledende 
inspektor, som er rektors stedfortræ
der, samt en række øvrige inspektorer. 
På Metropolitanskolen har vi to in
spektorer foruden ledende inspektor. 
Med udgangspunkt i et omfattende 
udvalgsarbejde besluttede man her på 
skolen en ledelsesmodel, hvor den le
dende inspektors arbejdsopgaver pri
mært skal være skolens pædagogiske 
udvikling samt elevkoordination og 
økonomistyring. Den ene af de to øvrige 
inspektorer, administrativ inspektor, 
skal tage sig af henholdsvis den daglige 
administration samt prøver og eksami
ner, mens den anden tager sig af bogad
ministration, ekstern information 
samt af bygningsvedligeholdelse.

D e tre hverv varetages af henholdsvis 
lektor Grete Hansen, adjunkt Ulf Sch- 
lamowitz og lektor Steffen Andersen.

Hans Lindemann
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Pædagogisk efteruddannelse

Procesorienteret 
skrivepædagogik

Fra efteråret 1994 skulle alle 1 g klas
ser gennemgå et basiskursus i skriftlig 
fremstilling. Basiskurset varetages af 
dansklærerne, men har det formål at 
lære eleverne arbejdsformer, som de 
kan bruge i skriftlige opgaver i alle fag. 

I den anledning afholdt skolen den 2. 
september 1994 et kursus for samtlige 
lærere i procesorienteret skrivepæda
gogik på GL's kursusejendom, So- 
phienberg Slot. Kurset blev ledet af 
Henrik Jagd.

Lærerne fik her mulighed for selv at 
arbejde i en typisk skriveproces og fik 
undervisning i forskellige metoder og 
teorier, som de senere skulle bruge i 
deres egen undervisning.

]\Ltropolitanskolens lærere planlag
de dernæst at koble introduktionskur
set til edb sammen med basiskurset og 
lade disse kurser indgå i et tværfagligt 
samarbejde, hvilket derefter skete i de 
seks Ig klasser.

Den flerkulturelle skole

Den 10. november 1994, hvor skolens 
elever var engageret i Operation Dags
værk, deltog lærerne i en pædagogisk 
dag om tosprogede elever og flerkul- 
turalitet.

Jørgen Bæk Simonsen, lektor, dr. phil. 
fra Carsten Niebuhr Instituttet, Kø
benhavns Universitet, fortalte om ak
tuelle tendenser og udviklinger i det 
danske samfund og redegjorde for gym
nasiets rolle i et flerkulturelt projekt. 
Lars Holm, cand. mag. fra Danmarks 
Lærerhøjskole i Odense fortalte deref
ter om sine erfaringer med kulturmø
det i undervisningen.

Efter en dejlig frokost på en lokal 
pakistansk restaurant diskuterede 
skolens lærere, hvordan man i den dag
lige undervisning kan inddrage det 
flerkulturelle aspekt og drage nytte af 
hinandens erfaringer.

Pædagogiske 
diskussionsaftener
Der har været afholdt to pædagogiske 
diskussionsaftener, hvor en del af læ
rerkollegiet har diskuteret pædagogi
ske tanker og ideer om fremtidens 
gymnasium.

Den brede rekruttering til gymnasiet 
og gymnasiereformens struktur stiller 
store krav til lærergruppen og til ele
verne, der for manges vedkommende 
har en forjaget tilværelse.

Planer om et udvidet samarbejde mel
lem lærerne om den enkelte klasse og 
den enkelte elev og planer om et forsøg 
med en ombrydning af skemaet er fore
løbig resultatet af disse diskussioner.

Kirsten Hagemann
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De fysiske rammer

De nyudsmykkede hovedtrapper ind
vies med sang. Billedkunstneren Jette 
Segnitz ses midt i billedet til venstre.

To omfattende projekter af virkelig 
betydning for skolens udseende og mil
jø er blevet gennemført i dette skoleår. 
Gavlen ud mod Struenseegade er ble
vet restaureret, og nye vinduer isat. 
Målet er naturligvis, at alle ydermure 
skal have den nye smukke teracotta 
farve i løbet af de næste par år.
Det andet projekt var en gennemgri
bende renovering af de to hoved
trapper. Et stort arbejde som blev ud
ført af Teknisk Service og Arbejds- 
sekretariatet i Københavns Kommune. 
Billedkunstneren Jette Segnitz har 
stået for en meget vellykket udsmyk
ning af de før så triste trapper, som nu 
fremstår i klare, lysende pastelfarver 
af sart gul, sart grøn og sart blå, og som 
giver en lysvirkning af stor lethed og 
friskhed. Ornamenteringen er dels di
skrete, abstrakte mønstre, dels fine, 
stiliserede blomster og blade, en orna

mentering, der danner en raffineret 
kontrast til trappernes klassicistiske 
byggestil.

Den 5.maj var der fernisering med 
deltagelse af kunstneren, håndvær
kerne samt repræsentanter for Køben
havns Kommune.

Også 4 klasselokaler på 1. sal er ble
vet malet og er nu helt anderledes ind
bydende.

Et særligt udvalg tager sig af skole
gårdens pleje, og der ligger planer pa
rat om nye møbler, ny asfaltering, nye 
planter etc., men som med alle vores 
projekter sætter økonomien grænser 
for, hvor hurtigt vi kan føre dem ud i 
livet.

Helle Bjorholm
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Studieture & ekskursioner
Far til femten i Norge - 
med mor på slæb!

Der var engang en kæmpe familie, 
som elskede at lege i sneen. Derfor tog 
far, mor og femten børn til Beitostølen 
i Norge, et meget udsøgt (?) skisports
sted. De tog af sted fredag d. 10/2-95, i 
en antisovekørebus, hvor der var me
get varmt/koldt.

Turen der op var meget...! Hytterne 
var meget, meget... indrettet! (vældig 
fint). Ski-forholdene var OK på en ska
la! (hæ-hæ!). Lidt smøring her, lidt 
smøring der og så af sted... men hvor
hen? Jaah... spurgte man mor, fik man 
ofte svaret: "Det er vistnok den vej". 
Der var sne, sne, sne, sne, hvor vi kig
ged' hen, og Steffen og Birgitte (alias 
far og mor) ku' godt li' de små hvide 
fnug.

Økonomien var slet ikke med på tu
ren, den havde familien gladeligt glemt 
derhjemme, men de norske priser holdt 
stik, og de var de højeste priser i Norge, 
i den uge! Alkoholisterne var ikke den 
folkegruppe der prægede de norske 
fjelde i højeste grad, da en halv liter øl 
kostede 42 NKr!!!

Foto: Dorthe Madsen, 3z.

IVlor, med den "kæmpe" skierfaring 
(der under ingen omstændigheder 
oversteg børnenes), lærte dog først på 
ijerde-dagen at bruge et løjpekort efter 
hensigten, og havde dermed sat nor
disk rekord i indlæring af ukendte be
greber.
Bortset fra enkelte (!) uoverensstem
melser forløb turen godt, da alle jo kom 
hjem uden alt for mange brækkede 
knogler.

Ski-skolen, Idræt mellemniveau



2a's studietur til Malaga
Vores studietur foregik fra den 31. 
marts til den 7. april 95, og vi var i alt 
20 elever og 2 lærere, som nød en uge i 
Spanien, nærmere bestemt Los Boli
ches, 45 min fra Malaga. Ved afrejsen 
fra Danmark var vi dog 22 elever, men 
pga nogle misforståelser vedrørende 
visum, var der desværre 2 elever, som 
kun nåede til Malagas lufthavn - vi 
savnede jer.

Ellers var det en travl og spændende 

uge. Vores "skoleprogram" var spændt 
hårdt for, for slet ikke at tale om vores 
aftener. Vi nåede at opleve en masse 
typisk spanske ting, bl.a. at se tyre
fægtning og flamingo, hvilket var me
get spændende. Vi nåede også at spise 
tortille og paella, og vi mødte selvfølge
lig også det spanske natteliv, der til 
tider kunne blive meget uheldigt for 
nogen - på et diskotek fandtes der nem
lig en svimmingpool.... !

Mirja Birck, 2a

2b, Barcelona
BARCELONA! SOL! PAL
MER!

Lørdag den 1. april ankom vi til Bar
celona, hvor vi blev modtaget af den 
velkendte spanske varme, og en over
stadig glæde bredte sig straks.

I den følgende uge blev vi heldigvis 
ikke overbelastet med ulideligt lange 
gåture, alligevel lykkedes det os at se 
følgende:
"Santa Maria del Mar" - en utrolig 
smuk kirke.
"Picasso Museet" - udmærket udstil
ling.
"Den olympiske by" - grimt, men det 
skulle jo ses.

"La Sagrada Familia" - Gaudis berømte 
kirke - ubeskrivelig oplevelse.
"Park Guell" - Gaudis overvældende 
park med mange utrolige detaljer.
"Montserat" - kirken med "Den Sorte 
Madonna".
"Det olympiske Stadion" - stort og flot, 
bygget i forbindelse med Olympiaden i 
Barcelona 1992.
(Trods alle disse seværdigheder er der 
intet, der slår synet af Hans Jørgen i 
blå underbukser, alt imens vi var ved at 
blive smidt ud af hotellet femte nat i 
træk).

Alt i alt var det en rigtig god uge med 
de traditionelle drukture, intriger og 
sjove oplevelser.

Anja, 2b
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Tre Metro sheiker. Foto: Julija Markovic, 2x

Tunesien, 2x
Yes, så var dagen oprundet, alle vi 
Johns + Lilly mødte friske og "velud- 
hvilede" op i Kastrup Lufthavn kl. 6.00. 
Vores største problem var, at Spæjcie 
først kom kl. 7.00, han havde som sæd
vanlig en god undskyldning for at kom
me for sent. Det koster flødeboller!! 
Hvem opfandt bødekassen? Hvem blev 
ruineret? og hvem kan denne nørd 
være, hvis det ikke er Behrndt?

Vi ankom til øen Djerba (Tunesien, 
Nordafrika) søndag den 2.4.95. Ikke 
mange sekunder efter var der Johns på 
den store, flotte strand. Eftersom vi var 
ankommet til en form for attraktivt 
sted for Johns, så kan vi fortælle følgen
de: By? nej, det var der ikke her, men 
vores "lille" hotel havde det hele. Plads 
til 4.480 mennesker og 20 Johns, re
stauranter, købmænd, souvenirbutik
ker, barer, disco m.m. Ja, Fattma spurg
te, om det forholdt sig sådan, at vi evt. 
kunne få et kort over hotellet. Det lyk
kedes også de to Dulgies at fare vild. Da 
na na na...... !!

vJnsdag op kl. 5.30. Nu kunne vi se 
frem til en tre-dages safari. Vi blev 
placeret i "8"-personers land-cruisers, 
hvor den vildeste wochraa skulle 
transportere os rundt, ved at trykke 
speederen i bund, give den gas og pille 
lidt ved sin 3-gears stang. (Puha Hans, 
få så fingrene væk). Så kunne vi se frem 
til tre dages spanking til bagdelen (ci
tat guiden Hans). Vi bumlede mod 
Ksourhøjderne ad nøjagtig de samme 
"veje" som Montgomerys ørkenrotter 
benyttede.

Vi vandrede op ad en bjergvej, som 
førte op til de såkaldte Trogladytes (hu
ler af kalksten, hvor berberne bor). Vi 
kørte, og vi kørte, og endelig kom vi fra 
stenørkenen ind i sandørkenen (Saha
ra), her skulle vi på karavanetur, som 
skulle foregå på kameler. 20 Johns og 
Lilly og Behrndt blev placeret på hver 
sin kamel, og det var jo meget spass. 
2x's motto: Stay John.

Maiken, 2x
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ly og hele den tyrkiske musik
Ta'r man sand
med til Sahara?

JVIoské ikke - men når 2y rejser til 
Istanbul, medbringer man mavedanse- 
re, cirkusartister, millionærer, tolke, 
handelstalenter, party-freaks og ... nå 
ja - også et par ideal turister, som de 
tyrkiske handlende var ret glade for. 
Istanbul: Den tyrkiske musik - maden, 
vandpiber og tyrkisk bad, hvor man 
blev forsvarligt skrubbet, vasket og 
vredet. Taxaræs gennem travle gader 
og gyder. Skopudsning med 10 års ga

ranti. Skoene med hjem fra moskéen. 
Drengene med hjem fra sultanens ha
rem. Måske(?) vandt vi en fodbold
kamp på Hippodromen mod nogle tyr
kiske drenge.

Og måske var der flere, der havde en 
god tur med hele den tyrkiske musik i 
Istanbul.

Jens Henrik Lynge Jensen 
og Marianne Zinckernagel

Gang i vandpiberne. Foto: Nikolaj Skjødt, 2y.

14



2z's studietur til ROM
Lørdag

A, B, C, D, E, F, G...2z befinder sig nu 
i lufthavnen. Det er den 1. april. A, B, 
C....2z befinder sig stadig i lufthavnen, 
men det er mindst 5 minutter siden, de 
sidst blev talt op. De sidder nu i flyet. 2z 
har lært i biologi, at alkohol - ved hyp
pig indtagelse - dræber de væmmelige 
sydlandske bakterier, der kan forårsa
ge lever-betændelse. Der var ingen i 2z, 
der fik leverbetændelse.

A, B, C...2z står nu i en skummel 
baggård til deres hotel (?)... øhrm...det 
der i brochuren stod beskrevet som et 
hotel. Men det var det ikke! Anyway: A, 
B, C... Sergent Hageman og Sergent 
Ritter tager nu deres menige 2z'ere på 
løbetur op og ned ad Roms syv høje og 
giver dem en masse smagsprøver på, 
hvad de skal se den kommende uge. A, 
B, C... Det er mørkt, og en underlig lugt 
af brændt gummi og fødder omgiver 
den slagne klasse, som ellers lige havde 
vænnet sig til den friske og sunde luft, 
der ellers præger Rom. Don Ole Ritters 
kone, Donna Eva kan ikke længere 
udholde de hjerteskærende hulk, der 
kommer fra 2z og deres fødder, og tvin
ger sin mand til at give de små stakler 
et pit-stop med forsåling af nedslidte 
sko og indtagelse af mad og drikkeva
rer. A, B, C...2z løber nu de sidste 300 
km af aftenens tur.

Lørdag
A, B, C, D....2z står igen i den meget 
skumle baggård. Der er nu gået en uge, 
og de er meget brunere, meget fattigere 
og meget mere fordrukne. De er kede af 
at sige farvel til "hotellet", og den dejli
ge bløde marmortrappe, man kunne 

lægge sig på og sove, hvis portieren 
ikke ville lukke op. Men de siger også 
farvel til meget andet. Paven, den 
smukke og meget store Peterskirke, 
Colosseum, Forum Romanum, Gebis
set (Nej, ikke Oles! Det ligger i øverste 
skuffe i katederet.), Palatinerhøjen, og 
alle de mange andre ting I også får at 
se, hvis I tager Ole og Kirsten med på 
Studietur til Rom, verdens navle.
A, B, C...2z kan nu alfabetet, og fyrer 
det af en sidste vemodig gang i Køben
havns lufthavn. Trætte øjne og for
brændte næser præger billedet, da 2z 
tager afsked med hinanden og deres 
sergenter for at drage hjem og atter 
blive ædru.
Windy Tseng Nielsen og Karen Møller

Jespersen, 2z
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Set og sket i 1994-95:

Operation Dagsværk.

D. 10 november var dagen for det store 
arrangement: Operation Dagsværk, 
bedre kendt som OD. Alle landets gym- 
nasie- og HF-klasser deltog i projektet. 
I år var Dagsværks formål at samle 
penge til oprettelse af tosprogede sko
ler i Ecuador, for at bevare den truede 
indianerkultur.

Her på Metro havde vi oprettet en 
OD-gruppe, der prøvede at arrangere 
dagen. Der var problemer med at skaf
fe nok arbejdspladser, så en stor del 
måtte selv finde jobs, dog kunne man 
også vælge at sælge pins eller rasle. 
Nogle af de mere opfindsomme aktivi
teter var: skopudsning, salg af kaffe og 
kage, optræden på strøget og rengøring 
af legetøj.

Da den, for nogen, hårde arbejdsdag 
var overstået, var det tid til afregning 
på skolen, hvor OD-gruppen sad parate 
til tællearbejde. Der var nogen, der 
blev ubehageligt overraskede, da de 
fandt ud af, at raslebøsserne blev åbnet 
på stedet. Det viste sig, at enkelte ele
ver havde tømt deres egne sparegrise 
for 25-ører, og ellers holdt fri...pinligt! 
Andre havde derimod taget dagen seri
øst og gjort en stor indsats. 875 kr. i een 
raslebøsse, og 400 kr. for en arbejdsdag 
var topscorerne.

320 elever deltog i projektet og alt i alt 
blev det til over 50.000 kr. Det var en 
"bon" dag!

Maja og Marianne, 3z.

Idrætsdagen
bød på lidt af hvert - også for de virkelig 
seje.

I år var der 4 sportsgrene at vælge 
imellem: fodbold i Fælledparken, ba
sketball i Nørrebrohallen, oriente
ringsløb i Hareskoven og som noget nyt 
for de virkelig seje, triathlon. 26 hård
føre deltagere kastede sig ud i denne 
meget krævende sportsgren: 500 m 
svømning i Hillerødgade Svømmehal, 
30 km cykling Bagsværd Sø tur/retur 
og 7 km løb rundt om søen. Resultater
ne var imponerende. Kim Carlssen 
strøg ind som en flot nr. et med tiden 1 
t. og 50 min. På andenpladsen Henrik 
Thygesen med 1 t. og 53 min. og på 
trediepladsen Anders Christiansen 
med 2 timer rent. Rektor Hans Lin
demann måtte udgå kort efter start på 
grund af maskinskade. En utæt 
cykelventil, og så var det løb kørt.
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Virkelig mange havde valgt oriente
ringsløbet. Rune og Ulrik kom miljørig
tigt klædt i camouflagetøj. Og de gen
nemførte da også det sværeste terræn
løb på bedste tid: 6,5 km med 20 poster 
på 1 time og 46 minutter. Dennis og 
Martin mødte op iført et særpræget 
sportsudstyr bestående af Mickey 
Mouse slips, seler, opsprættede cow
boybukser med badebukser udenpå og 
til slut lysegrøn paryk. Efter løbet blev 
de spurgt om, hvad de havde oplevet 
som det frygteligste på turen. - Det 
frygteligste var helt klart, at et rent 
pigehold hele tiden var foran, svarede 
de to sportshelte forpustede.

JVIen om aftenen havde alle igen mas
ser af energi til en hyggelig fællesspis
ning og dans i gården.

Helle Bjorholm

Motion styrker livet

Per og Poul skulle cykle, hoppe og 
holde balancen i dagene fra den 20. 
januar til den 3. februar. Det skete som 
følge af, at vandreudstillingen "Motion 
styrker livet" nu var nået til Metropoli- 
tanskolen.

Udstillingen er blevet til gennem et 
samarbejde mellem Sundhedsstyrel
sen, Undervisningsministeriet og for
skellige undervisningsinstitutioner. 
Den har til formål at styrke dansker
nes motionsvaner gennem en forebyg
gende indsats, der bl.a. skal sikre , at 
børn og unge gennem opvæksten får 
udviklet sunde krops- og bevægelses
vaner og en lyst til livet igennem at 
vedligeholde kroppen.

Her var maskiner til at måle blod
tryk, teste rygudholdenhed, balance, 
kondition, lungeventilation og meget, 
meget mere. En samlet EDB-udskrift 
sammenlignede Per og Pouls resulta
ter med landsgennemsnittet - og de 
endte med en fin placering på skalaen.

Grete Hansen og Birgitte Bergmann
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Rejselegat fra
Connemare Fonden

Connemare Fonden har sponsoreret 
en studierejse til et udviklingsland til 
næste år. Med seks lg-klasser var der 
ikke andet at gøre end at lade en lod
trækning afgøre, hvilken klasse der 
skulle være den heldige modtager af 
legatet. Efter en ulideligt spændende 
og sindrig lodtrækning ved en Metro
samling blev la vinder. Studierejsen 
finder sted i foråret 1996, og målet 
bliver Kina, et helt nyt rejsemål for 
vores skole.

Hollywood Fest

Hvem leger ikke med tanken om at 
være en stor stjerne? Chancen for at 
lege stjerne for en aften fik Metros 
elever ved årets julefest, og rigtig man
ge mødte op i fantasifulde kostumer. 
Der var Dracula, Marilyn Monroe i 
mange variationer og Mafiabosser med 

deres gangsterpiger. Festudvalget hav
de sat alle sejl til, og det blev en virkelig 
god aften.

Kemi - olympiade

To elever fra Metro deltog i årets 
Kemi - olympiade. Det var Changez 
Khan og Faisel Butt fra 3y, og de klare
de sig begge fint. Changez modtog en 
bogpræmie, og Faisel gik videre til en 3 
dages finalerunde på Københavns Uni
versitet og Eksperimentarium. Faisel 
nåede en flot placering blandt den bed
ste halvdel af de 30 bedste kemikere på 
gymnasieniveau i hele landet.

Georg Mohr konkurrence

dre tre elever, nemlig Henrik
Münther og Anh Thuc Ngo fra 2z og 
Anders Lau Olsen fra 2y deltog i denne 
særlige matematikkonkurrence ind
stiftet af en berømt dansk matema
tiker. Alle tre klarede sig med et flot 
resultat.



Rå drenge og labre larver i 
GREASE

I tre dage i februar var Metropolitan- 
skolens scene omdannet til Rydell 
High School, USA. På scenen optrådte 
en gruppe tough guys i sort læder og 
med masser af fedtstof i håret. Og pi
gerne gav ikke drengene noget efter, 
men rullede sig ud som labre larver. 
Stykket var GREASE, en musical, der 
virkelig gav eleverne lejlighed til at 
kaste sig ud i en forrygende forestilling 
med både musik, sang, dans og skue
spil.

Der var jubel blandt publikum, når 
kammeraterne oppe på scenen rockede 
og rullede i bedste Elvis-stil. Alle tre 
aftener blev forestillingen spillet for 
fulde huse. En velfortjent succes for 
instruktøren Søs Haugaard og for de 
mange medvirkende - 73 ialt - der hav
de lagt et kolossalt arbejde i stykket. 
En fed forestilling som en af eleverne 
udtrykte det.

Helle Bjorholm

En medvirkendes 
kommentar:

F or mig som elev, var det en god ople
velse at være med til at opføre Grease. 
Vi brugte -alle os implicerede- en mas

se tid på prøver og andre forberedelser, 
og til tider føltes det som det rene spild, 
når man var på skolen fra otte morgen 
til ti aften, samtidig med at mængden 
af skriftlige opgaver og alt det andet 
man skubbede foran sig, hobede sig op. 
Det meste af tiden så det temmelig 
håbløst ud, men jeg synes, vi fik stablet 
en udmærket forestilling, der holdt 
amateurismen i højsædet, på benene, 
og det var rart som medvirkende at 
mærke at hele skolen bakkede op om
kring projektet.

Jeg synes, og jeg tror, jeg taler på de 
flestes vegne, at det allerbedste ved det 
hele ikke så meget var selve forestillin
gen - klart det var sjovt at stå på scenen 
og dumme sig mere eller mindre - men 
derimod det sammenhold de mange ti
mers samvær skabte. Det er alle de 
samtaler om mærkelig emner og de 
helt specielle situationer både før, un
der og ikke mindst efter forestillinger
ne, der har gjort det til netop VORES 
opførelse af et ellers temmelig gennem
spillet stykke. Folk formåede for første 
gang i min gymnasietid at nedbryde de 
traditionsbundne grænser mellem 
klassetrinene, og det var en god for
nemmelse at være sammen med folk 
omkring en opgave der interesserede 
os alle så meget, at vi helt glemte at 
opfatte hinanden ifølge de roller vi til 
daglig er tildelt.

Kamma, 3y
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Stor ståhej for ingenting
Skolens dramahold debuterede i 
marts med deres egen version af 
Shakespeares Stor ståhej for ingenting. 
Eleverne havde stået for det hele sam

men med deres dramalærer Søs Hau- 
gaard, og resultatet var en fornøjelig 
forestilling, som Shakespeare nok ville 
have nikket anerkendende til.

Gave fra Tuborg Fondet
Ved en reception den 3. marts kunne 
Metro byde velkommen til distrikts
chef Jørgen Knudsen fra Tuborg, som 
var kommet for at overrække en gave
check på 12.000 kr til køb af musikin
strumenter. Instrumenterne var alle
rede indkøbt, så musikholdet fra 3g 
kunne straks demonstrere for vores 

gæst, at gaven er til stor nytte og fornø
jelse. To festlige numre: "Master Bla
ster" og "Get out ofYour Lazy Bed" var 
blevet grundigt indstuderet og blev 
fremført med spontan spilleglæde. In
gen tvivl om at livet på Metro fra denne 
dag bliver lidt grønnere ! !

Helle Bjc rholm

Distriktschef Jørgen Knudsen fra Tuborg overrækker gavechecken.

22



Fællesarrangementer 1994-1995
Der har i det forløbne år været fire 
fællesarrangementer i Fællesudval
gets regi. Der lagdes 19/9 ud med et 
debatmøde i forlængelse af Folke
tingsvalget, repræsentanter fra for
skellige politiske partier diskuterede 
indbyrdes og med skolens elever. Da 
først genertheden havde lagt sig, var 
talelysten stor, så det blev en underhol
dende og lærerig formiddag.

I forbindelse med den megen offentli
ge debat om genteknologi havde skolen 
23/11 besøg af en repræsentant fra Det 
etiske Råd, der gav os en grundig ind
føring i genforskningens udvikling.

Under sloganet "Motion for livet" be
søgte Claus Bøje den 23/1 skolens l.g- 
klasser og causerede underholdende og 
vidende over emnet "Løb for livet”.

Skoleårets sidste arrangement 9/3 
var en festlig og sjov gennemgang af 
rock'ens historie, kaldet Rock Comics. 
Det lykkedes de to unge talentfulde og 

musikalske skuespillere at få hele sa
len til at svinge med på alle de gamle 
kendte numre.

Caféaftener
Årets første Caféaften blev afholdt 
27/10, som en afslutning på Operation 
Dagsværk. Den 26/1 gentoges succes
sen fra sidste år med en talentaften. 
Det viste sig selvfølgelig, at der fandtes 
masser af talenter blandt skolens ele
ver, så det var en fin aften. Den 23/3 
arrangeredes årets sidste Caféaften, 
denne gang uden tema.

Det er karakteristisk for alle tre afte
ner, at mange af skolens elever synes, 
det er hyggeligt og rart at komme en 
aften på skolen for i fred og ro at snakke 
og grine sammen, derfor har der hver 
gang været en god stemning.

Susanne Dostorp
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Studievejledningen på 
Metropolitanskolen
Et skoleskift er nok altid både spæn
dende og lidt skræmmende. "Kan jeg 
leve op til de krav, der bliver stillet? og 
hvordan bliver jeg modtaget?" Du vil på 
mange måder opleve gymnasiet som 
noget nyt og anderledes, men også som 
en naturlig fortsættelse af folkeskolen, 
fordi både lærere og studievejledere 
gør et stort arbejde for, at de to skolefor
mer skal hænge sammen.

Fagligt vil dine lærere begynde under
visningen der, hvor du befinder dig, og 
i starten gå langsomt frem, for at alle 
skal opnå et godt fagligt grundlag og 
blive fortrolige med de nye arbejdsfor
mer, og samtidig vil din studievejleder 
følge med i, hvordan det går både for 
klassen og for den enkelte elev.

I løbet af de første uger vil studievejle
derne fortælle, hvilken form for vejled
ning, vi kan tilbyde jer, og vi vil give en 
indføring i almen studie- og notat
teknik. I løbet af efteråret taler vi 
med hver enkelt elev om jeres første 
erfaringer med fagene, lærerne og 
klassekammeraterne. Disse samtaler 
er også et godt udgangspunkt for en 
vejledning i forbindelse med de valg, I 
skal foretage blandt de nye fag, der 
tilbydes i 2g og 3g.

i orienterer generelt om principper
ne for karaktergivning. I forbindelse 
med hele bedømmelsessystemet er det 

vigtigt, at I ved, at studievejledningen 
er et tilbud til alle, der har problemer, 
som på en eller anden måde påvirker 
skolearbejdet. Til hjælp til løsningen af 
eventuelle sociale eller psykiske pro
blemer har Metropolitanskolen et godt 
samarbejde med rådgiverne i Køben
havns Kommunes PPR (Pædagogisk- 
Psykologisk rådgivning).

Studievejlederne har selvfølgelig 
tavshedspligt.

I 2g og 3g orienterer vi bredt om ud
dannelses- og erhvervsmulighe
der og om de krav, der stilles om særli
ge faglige niveauer og karakterer. Vi 
fremskaffer oplysninger, som er nød
vendige for, at I kan træffe jeres valg af 
studium eller erhverv på så godt et 
grundlag som muligt. SU-systemet 
(Statens Uddannelsesstøtte) gennem
gåes, og i slutningen af 3g taler vi med 
hver af jer om valg af uddannelse og 
erhverv, om jobsøgning og om udfyldel
se af ansøgningsskemaer.

En studentereksamen åbner dørene 
til virkelig mange uddannelser, også 
selvom gennemsnittet ikke er tårnhøjt, 
og derfor gælder det om, at I får de 
bedste betingelser for at gennemføre 
gymnasiet.

Grethe Due, Ada Prehensen 
og Ole Reiter
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Studievejlederne ved Metropolitanskolen. Fra venstre: Grethe Due, 
Ada Prebensen og Ole Reiter.
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Metropolitanskolens 
opbygning og ledelse

kolebestyrelsen

Skolebestyrelsen fastlægger efter ind
stilling fra rektor det maksimale elev
tal i klasserne og skolens fagudbud, 
samt ferieplan. Bestyrelsen skal her
udover formidle det sociale samarbejde 
på skolen, blandt andet ved at fastsæt
te skolens ordensregler. Endelig fast
lægger bestyrelsen efter indstilling fra 
rektor skolens budget inden for de ram
mer, der er fastsat af Skolevæsenet. 
Rektor er sekretær for bestyrelsen. I 
skoleåret 1994/95 er følgende personer 
medlemmer af bestyrelsen:

Kim Christensen (afd.leder - udpeget 
af Borgerrepræsentationen)
Bettina Heltberg (journalist ved Politi
ken)
Benny Pedersen (skoleinspektør ved 
Havremarkens skole),
Karin Andresen (forældrerepræsen
tant)
Verner Villensgaard Jensen
(forældrerepræsentant)
Kirsten Hagemann (lærerrepræsen
tant)
Bjørn Elm (lærerrepræsentant)
Anja Mittet (elevrepræsentant)
Frederik Hantho (elevrepræsentant)
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Rektor
Rektor er skolens daglige leder og er 
(økonomisk) ansvarlig over for Køben
havns Skolevæsen. Det pædagogiske 
ansvar for skolens undervisning og ek
saminer har rektor over for Under
visningsministeriets Gymnasieafde
ling.

1. Ledende inspektor, rektors stedfor
træder. 2. Administrativ inspektor. 3. 
Informations- og boginspektor.

ædagogisk råd
Det pædagogiske råd omfatter alle sko
lens lærere og rektor. Pædagogisk råd 
høres bl.a. om skolens fagudbud, hold
oprettelse, time- og fagfordeling, for
søg, temadage, principper for ekskursi
oner samt alle sager, som er af interes
se for skolen.

Lærerforsamlingen består af rektor og 
samtlige lærere for en klasse eller et 
hold. Lærerforsamlingen drøfter ele
vernes faglige standpunkt og forsøm
melser.

levrådet
Til elevrådet, hvis formål er at vareta

ge elevernes fælles interesser, er valgt 
en repræsentant samt en suppleant fra 
hver af skolens klasser. Alle elever har 
valgret og er valgbare.

F 'ællesudvalget
Fællesudvalgets opgave er at etablere 
kontakt mellem rektor, pædagogisk 
råd og elevrådet. Lærerne er repræsen
teret ved ledende inspektor samt tre 
lærere, mens fire elever, valgt af elev
rådet, varetager elevrepræsentatio
nen. Herudover deltager forskellige 
elever som observatører, uden stemme
ret. Rektor leder udvalgets møder, som 
afholdes, når der er behov for det.
Fællesudvalget drøfter afholdelse af 
introduktionsdage, fællestimer og te
madage, ligesom skolefester og idræts
stævner m.m. aftales her.

amarbejdsudvalget
Som institution under Københavns 
kommune har skolen et samarbejds
udvalg med repræsentanter fra ledel
sen og de forskellige personalegrupper. 
Det er bl.a. udvalgets opgave at frem
me samarbejdet på skolen og dermed 
sikre effektiviteten, samt øge medar
bejdernes tryghed og trivsel.
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Valgfag på Metropolitanskolen

HØJNIVEAUFAG:

Sproglige Fælles Matematikere

ENGELSK
MATEMATIK

ENGELSK 
MATEMATIK 
FYSIK
KEMI

BIOLOGI 
MUSIK 

SAMFUNDSFAG 
TY SK begyndere 
JYSK fortsættere 

FRANSK begyndere 
FRANSK fortsættere 

TALIENSK 
SPANSK

Mellemniveaufag:

Sproglige Fælles Matematikere

Latin
Matematik
Fysik 
Kemi

Latin 
Kemi

Musik 
Datalogi 
Geografi 

Billedkunst 
Erhvervsøkonomi 

Samfundsfag
Biologi 
Filosofi 
Drama
Idræt

Valgfagene kan du ikke sammensætte helt frit. Følgende krav skal opfyldes:

1) Du skal vælge mindst to valgfag på højt niveau.

2) På sproglig linie skal du vælge mindst ét sprogfag på højt niveau.

3) På matematisk linie skal du vælge mindst ét af fagene: Mat., fys., kemi, bio., 
musik eller samf. på højt niveau.

4) Hvis du på mat.linie vælger samf. eller musik på højt niveau, skal du også 
vælge mindst ét af følgende fag: Mat. eller fys. på højt niveau, bio., geo. eller 
kemi på mellemniveau.

NB: Du skal dog vide, at holdoprettelse er afhængig af elevtilslutningen!
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Eksaminer
3a
Aygun Baykal 
Henriette Dyring 
Kirstine Fryd 
Sofie Jepsen 
Thomas Jønsson 
Christina Jørgensen 
Pauline Lennholm 
Gry Olsen
Tina Daugaard Olsen 
Jan Petersen
Peter Weiss Poulsen 
Eva Urne

3b
Lotte Andersen 
Tanja Christoffersen 
Sara Jacobsen 
Tina Jacobsen 
Zarah Khan 
Mathilde Knage 
Philippe Kock 
Rikke Kristensen 
Marianne Lind 
Philip Lipski 
Line Madsen 
Mia Møller 
Jacob Nørby 
Rikke Poulsen 
Lisa Ravndam 
Stine Ringvig 
Nicolai Rørvig 
Camilla Sørensen 
Anders Thomsen 
Susan Zekiros

3c
Malati Arim 
Ottilia Brøndsted 
Emil Ejlersen 
Troels Folmann 
Janko Gøttlicher

1994
Linnea Holm 
Thor Irming 
Heidi Jensen
Kristina Jørgensen 
Trine Jørgensen 
Maria Kiertzner 
David Ottesen
Maj-Britt Pedersen 
Shafika Peyman 
Maria Yde
Bonnie Ølbye

3x
Jess Albertsen
Ahsan Aziz
Sigrid Bang-Nielsen 
Thomas Christensen 
David Diemer 
Ali-Reza Firouzan 
Tore Friis 
Janus Fürst 
Christoffer Hagen 
Lene Jensen
Pelle Krøgholt 
Peter Kølgaard 
Martin Madsen 
Marcel Matern 
Lobna Nabulsi
Anders Hagen Nielsen 
Christina Nielsen 
Mikael Rasmussen 
Sara Rasmussen 
Adam Savel
Peter Tranberg-Hansen

3y
Anne Marie Abler 
Fadi Al Chaer 
Tina Andersen 
Danielle Baltoft
Diego Beltran del Alisal 
Arthur Berkowicz

David Birch 
Ea Brandt 
Sarah Brevadt 
Maria Christensen 
Ane Hansen 
Kenneth Holm 
Nis Jacobsen 
Marlene Jahrsdorfer 
Ruth Jakubowski 
Daniella Jensen 
Thomas Jensen 
Katrine Holt 
Kasper Magnusson 
Suzanna Markovska 
Helga Nielsen 
Pegah Pourahmad 
Zile-Huma Rashid

3z
Morten Andersen 
Karsten Bjerring 
Kristian Elbo
Henrik Ellingsgaard 
Ole El-Taftazany 
Daniel Gilabert 
Alexandra Handt 
Thomas Bræck Hansen 
Kasper Harpsøe 
Anders Hoick 
Camilla Jensen
Ruth Kvols 
Oliver Kjær 
David Rasmussen 
Jan Sundvall
Vivian Troung
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Legater 1994
Ved afslutningen af skoleåret 1993/94 uddeltes følgende legater:

Det Bornemann-Lassonske Legat 
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:

Helga Nielsen, 3y
Ruth Kvols, 3z
Emil Ejlersen, 3c
David Diemer, 3x
Marianne Philip Lind, 3b
Christine Urne, 3a
Vivian Truong, 3z 
Michael Rasmussen, 3x
Jan Petersen, 3a

Oplægsstipendium
Stipendium 1
Stipendium 2
Stipendium 3
Stipendium 4
Stipendium 5
Tove og Chr. Lypperts Legat:

Kristina Korsholm Jørgensen, 3c
Christoffer Hagen, 3x
Maria Frost Christensen, 3y
Peter Weiss Poulsen, 3a
Heidi Jensen, 3c
Mia Møller, 3b

1.
2.
3.
4.
De Klarupske Stifteisers Legat:

Kasper Harpsøe, 3z
Janus Fürst, 3x
Danielle Baltoft, 3y
Tanja Christoffersen, 3b

1.
2.
3.
4.
5.
Lektor N. Heltbergs Legat
Hagel og Bjørns Legat
Lektor Rønnovs Legat

Thor Irming, 3c 
Henriette Dyring, 3 a 
Sigrid Bang Nielsen, 3x 
Pelle Krøgholt, 3x 
Linnea Holm, 3c
Camilla Brandt Jensen, 3z
Lobna Nabulsi, 3x
Maria Yde, 3c
Susan Zekiros, 3b
Arthur Berkowicz, 3y 
Helga Nielsen, 3y 
Jens Pedersen (eks. 1987)
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Metropolitanskolens elever
3a
Tashi Borup Andersen 
Kim Carlsson
Rune Chidekel 
Aisha Chowdary 
Angelo Chrisafis 
Anders Hastrup 
Joel Haviv 
Mette Jacobsen 
Martin Johansen 
Hellene Jørgensen 
Thomas Kjeldsen 
Stine Larsen 
Nanna Lietmann 
Lars Maarbjerg 
Malene Neis 
Birgit Nielsen 
Heidi Peterson 
Casper Seidenberg 
Nermin Selmanovska 
Thomas Simsby 
Michel Thigpen 
Silvija Trajcevska 
Malene Lerager 
Marianne Paudal 
Helga Isager

3b
Maria Biilmann 
Anna Calledda 
Angelica Carriero 
Lena Christiansen 
Camilla Cornelius 
Signe Houth
Nina Holm Jensen 
Nanna Kjeldsen 
Pernille Krog 
Mikkel Kure 
Marianne Liechti

Kasper Mortensen 
Ellen Mølgaard 
Laura Nielsen 
Søren Nielsen 
Camilla Parbst 
Marcel Pedersen 
Kristian Rasmussen 
David Rich 
Stine Simonsen 
Sarah Worsøe 
Marie Graunbøl

3x
Tanwir Ahmed 
Martin Andersen 
Elena Andrade 
Mette Blem 
Tue Brisson 
Dennis Daner 
Anja Deleuran 
Mustafa Erdem 
Søren Göttlicher 
Rune Kværnø 
Hans Landgreen 
Emmanuel Larsen 
Anders Madsen 
Imigil Mustafi 
Lenka Otap 
Martin Petersen 
Mette Rasmussen 
Kristoffer Skafte 
Christina Strauss 
Katarina Tomicic 
Louise Wenzel-Petersen

3x
Daniel Andersen 
Faisel Butt
Hoa Thu Dinh 
Peter Hansen 
Tanja Hansen 
Saira Hassan 
Changez Hussain 
Jabeen Hussain 
Anders Liljeberg 
Ozcan Met 
Birgit Nielsen 
Sandra Rostrup 
John Ryborg 
Robena Shaheen 
Kamma Svensson 
Jamila Tahtah 
Marianne Thomassen 
Helga Thomsen 
Karina Troest 
Henrik Urban 
Søren Whitt 
Saiqa Yasmin

3z
Michael Ambech 
Jakob Bindslet 
Christian Christensen 
Mikael Dupont 
Rehab El Magrabi 
Abdel Elghiovane 
Frederik Hantho 
Michael Henriksen 
Mona Husher
Vicky Jung 
Maja Larsen 
Katrine Lester 
Christian Madsen 
Dorthe Madsen
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Nikolaj Nissen 
Marianne Pedersen 
Linda Petersen 
Thomas Roer 
Tobias Bertram

2a
Claudia Arim 
Ayfer Baykal 
Patricia Berg 
Mirja Birck 
Robert Christiansen 
Marie Coistrup 
Yildirim Demirkiran 
Rowena Frandsen 
Daut Güven 
Pernille Hyldekrog 
Maja Kailesen 
Alon Kohavi 
Tina Ladegaard 
Dot Levy 
Rashad Mahmood 
Katja Nielsen 
Louise Nielsen 
Nanna Olesen 
Maja Rachmanski 
Camilla Sindet 
Sarah Husein 
Dorthe Eriksen 
Farnaz Farhadi

2b
Samaira Ali 
Rebecca Andersen 
Lene Bertelsen 
Laura Frick 
Joanna Gasparski 
Morten Gjøl 
Anders Hauberg 
Ignace v.d.Recke 
Kam atari 
Carina Liado 
Camilla Løwe 
Anja Mittet 
Britt Nielsen 
Susanne Nielsen 
Katja Petersen 
Thomas Petersen 
Rebecca Poncelet 
Natasja Rasmussen 
Pernille Røder 
Anne-Sofie Tamsmark 
Krzysztof Cyganiak

2x
Khuram Ahsan 
Fatima Ali 
Figen Atici 
Asma Bashir 
Khalid Biari 
Michail Farberov

Maria Frederiksen 
Thuria Hamad 
Sajila Bobby Haqui 
Hans Christian Kock 
Katrine Ladegaard 
Tina Larsen 
Julija Markovic 
Henriette Moestrup 
Maiken Nissen 
Malene Petersen 
Lisbeth Rømer 
Kweku Sarquah 
Kirstine Skadhauge 
Rune Voegtle 
Majbritt Korsholm 
Troels Krabbe

Nora Adamsen 
Ilyas Bicak 
Thorkild Chabert 
Mette Cramer 
Slah Ud Din 
Fikre El-Gourfti 
Ahmet Erkök 
Ina Jensen 
Lisa Jørgensen 
Attiya Malik 
Sameena Malik 
Habiba Mohamed
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Thomas Nielsen 
Anders Olsen 
Nikolaj Skjødt 
Hanne Pedersen 
Pernille Petersen 
Asiya Ugur 
Henrik Winther- 
Jørgensen 
Nuzha Biari

2z
Erol Alcevski 
Peter Breinning 
Anita Dole 
Brian Hansen 
Karen Jespersen 
Klaus Jønsson 
Christian Jørgensen 
Pia Krainer 
Mads Lenskjær 
Sanne Lydø 
Maja Mulis 
Shahid Munir 
Henrik Münther 
Anh Thuc Ngo 
Windy Nielsen 
Cemil Özdemir 
Phuong Pham 
Christian Poulsen 
Silvija Rako 
Casper Sciegienny 
Christoffer Skov 
Behfar Sohrabi 
Ulrik Sommer 
Pia Stubman 
Nanna Sørensen

I a
Serap Altuntas 
Christoffer
Gerner Andresen 
Susanne Dohn
Signe Drost-Nissen 
Fatma Gürkan
Maria Henriksen 
Camilla Mølgaard 
Jensen
Maria Moustgaard 
Jensen
Stine Lindberg 
Josip Milosevic 
Lana Nabulsi
Ronny Nygaard Nielsen 
Josefine Nyeland 
Camilla Pedersen 
Kia Pedersen
Isabella Savi 
Leonardo Schirripa 
Vadedin Selmanovski 
Anna Carmen Thomson 
Agapi Christina 
Triantafillidis 
Christian Fink-Jensen

lb
Daniel Vigueras Aguilar
Nusrat Ali
Mehavesh Askari
Rikke Bransner
Kirstine
Eva Christensen 
Anders Christiansen

Bodil Marie Gabrielsen 
Helene Gianakos 
Lotte Greve
Anne Hindborg 
Johansen
Susanne Jørgensen 
Ebru Kahveci 
Humaira Khan
Iram Khawaja
Jean Schønning Larsen 
Annemarie
Kraglund Madsen 
Stine Narvedsen 
Johnnie Padrick Nielsen 
Anne Staal Rasmussen 
Thinne Rasmussen 
Marina Egelund 
Schnegelsberg 
Kristine Sejer sen 
Henrik Thygesen 
Diana Weitling 
Tina Obert
Sine Gry Palmer Lund

I C
Michelle Andersen 
Cornel Bineata 
Catharina
Runge Cleemann
Anna Vasiliki Devantier 
Ranjana Rina Dole 
Kamilla Islington 
Bettina Jensen 
Nurije Merdzam 
Trine Møller 
Shazia Nawaz
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Henrik Ott-Ebbesen 
Sami Don Petersen 
Anette Rasmussen 
Darija Selmani 
Mona Kanwal Sheik 
Dorthe Sletved 
Uyen Thi Cam Tran 
Lone Maike 
Gottschalk Truelsen 
Serap Ugur
Julia Kinsperger Wendt 
Heidi Seidelin 
Christensen

Ix
Adnan Ahmad 
Hacer Bakir 
Rie Skotte Bjerg 
Ditte Boesgaard 
Kenneth Dinesen 
Kolja Sejl Eggebrecht 
Duja Madhat N.

El-Khamisi 
Jan Farberov 
Frederik Præstholm 
Haarder 
Rolf Hansen
Maria Gry Henriksen 
Mike Holm 
Iskandar Ali Khan 
Hussain
Nis Bjørn Jørgensen 
Tine Jørgensen 
Yusuf Karakaya 
Solmaz Khalash 
Sajet Mahmudovski 
Jacob Rune Mathiassen 
Camilla Nielsen 
Stina Nielsen 
Juan Jose 
Palma-Alvarez 
Igor Popovski 
Ishfaq Rasul 
Rosa Winther 
Birgitte Rosen Ølbye 
Lone Marner Mortensen

ly
Hisham Ali 
Farah Boota 
Frederik Dahl 
Thomas Djursing 
Pia Refslund Elbo 
Jesper Hansen 
Nadia Kamel Hasan 
Mette Bæk Jakobsen 
Kurt Holm Jensen 
Mia Louise Tjørved 
Jeppesen 
Bilal Köse 
Farhat Khan 
Camilla Kronby 
Anders Vestermark 
Køber
Peter Lindboe 
Morten Andreas Lunn 
Christian
Julsgaard Madsen 
Sahdia Malik 
Jonas Moehrdel 
Ala Mohammed
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Ømer Mor
Asif Muhammad 
Camilla Guldlov 
Petersen
Nicklas Skjoldager 
Jakob Christian 
Stæhr Poulsen

Iz
Rikke Maria Andreasen 
Janus Bosen Barnewitz 
Marie Bjerrum 
Usman Chaudhry 
Niklas Hagström 
Kresten Peter Frederik 
Hesseldahl
Aske Martin Holst 
Rikke Holsteen 
Katrine Jensen 
Camilla Johansen 
Ann-Sophie Jørgensen 
Mustafa Ghulam Liaqat 
Stine Richardt 
Møller Madsen 
Kristian Martinsen 
Jakob Mollerup 
Tobias Nawrocki 
Jeppe Skjold Nielsen 
Mette Plum Nielsen 
Esteban Cambeiro 
Rodeiro
Jordan Elliot Savel 
Marianne Schiøpffe 
Bjørn Kortbæk 
Svendsen
Lauge Dissing 
Søndergaard 
Ailah Chowdary

Og så er der gallafest for 3g.
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Personalia

Behrndt Andersen (BA): 
Matematik, idræt 
Dalsgårdsvej 7 
2930 Klampenborg 
tlf. 31 64 31 37

Steffen Andersen (SA):
Dansk, idræt 
Svanevænget 24, 2100 0, 
tlf. 31184904

Birgitte la Cour 
Bergmann (BB): Dansk, 
idræt
Vibevænget 28, 2880 
Bagsværd, tlf. 44987895

Kirsten Bernhoff (KBe): 
Sekretær
Svinget 12, 2.th., 2300 S, 
tlf. 31579735

Lars Birtø (LB): Fysik, 
naturfag
Provstevej 2E, l.tv.
2400 NV, tlf. 31871556

Helle Bjorholm (HB): 
Engelsk, dansk 
Batterivej 10, 2791 
Dragør, tlf. 32536316

Kirsten Botoft: Tilsyns
assistent
Tårnbyvej 67 A, l.th., 
2770 Kastrup, 
tlf. 31516269

Clarissa Bryld (CB): 
Filosofi, oldtidskundskab, 
latin, Frederiksberg 
Alle 47,1820 Frb. 
tlf. 31 24 35 42
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Mark Chytræus (MC):
Musik, spansk
Egevej 3, 2600 Glostrup, 
tlf. 43431543

Anthony Courtney (TC): 
Engelsk
Forchhammers vej 26 
1920 Frederiksberg C. 
tlf. 35375151

Susanne Dosterp (SD): 
Historie, religion, 
oldtidskundskab 
Rodosvej 25, 2300 S, 
tlf. 32973339

Grethe Due (GD): 
Engelsk, fransk 
Vejlemosevej 55, 2840 
Holte, tlf. 42421812

Jens Drewsen (JD): 
Samfundsfag, geografi 
Ryesgade 63, 4.tv., 2100 
0, tlf. 31352586

Bjørn Elm (BE): 
Samfundsfag, historie, 
erhvervsøkonomi 
Trekronergade 37 B, 
2500 Valby, 
tlf. 31463889

Dorte Grene (DG): 
Musik, dansk
Høyrups Alle 25, 2900 
Hellerup, tlf. 31629087

Lise Gaarde (LG): 
Matematik
Krogshøj vej 158, 2880
Bagsværd, tlf. 44984645

Kirsten Hagemann (KH): 
Dansk, engelsk, 
studievejledning
Skt. Thomas Alle 1,1824 
Frb.C, tlf. 31240750
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Beth Hansen (BtH): 
Kemi, fysik, naturfag 
Skovgårdsvej 6, 3460 
Birkerød, tlf. 42818857

Grete Hansen (GH):
Biologi
Stolbergvej 13, 2820
Gentofte, tlf. 31680698

Ingelise Hansen 
(HA): Fransk, idræt 
Nyvej 73, l.th., 2620 
Gentofte, tlf. 43623306

Ulla Birgit Haugaard 
(SH): Engelsk, drama 
Østerbrogade 144, 3.th, 
2100 0, tlf. 31383865

Ulla Lisbeth Hoffmann 
(UL): Matematik, kemi 
Vendersgade 17, 3.th., 
1363 K

Ditte Høffding (DH): 
Dansk, fransk 
Martensens Alle 6,4.tv., 
1828 Frb.C, 
tlf. 31222979

Jens Henrik Lynge 
Jensen (JH): Historie, 
idræt, dansk
Falkoner Alle 88, 4.th., 
2000 F, tlf. 31358271

Kjeld H. Jensen (KJ): 
Dansk, fransk 
Klosterparken 22, 2680 
Solrød Strand, 
tlf. 53145058

Anne Lindahl Jessen 
(AJ): Musik, 
Vordingborggade 32, 
3.tv., 2100 0 
tlf. 35269302
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Hannelore Kindt (HL): 
Sekretær
Svinget 2, 4., 2300 S, 
tlf. 31546880

Hans Jørgen Koch (HK): 
Biologi, datavejledning 
Landevejshøjen 19, 
4320 Lejre, tlf. 46481082

Anette Larsen (AL): 
Musik, dansk 
Hejrebakken 6 
3500 Værløse 
tlf. 44471474

Leif Calundann Larsen 
(LC): Historie, tysk 
Strandboulevarden 141, 
2100 0, tlf. 35265482

Vibeke Stilling Larsen 
(VS): Billedkunst 
Sankt Pauls Plads 5, 
2.th., 1314 K, 
tlf. 33320440

Susanne Birgitte Leschly 
(SL): Spansk, Dalgas 
Have 36, st.th., 2000 F. 
tlf. 31861520

Bent Lindelund (BL): 
Skolebetjent 
Helgesensgade 20, 3.tv., 
2100 0, tlf. 31382012

Hans Lindemann (Li): 
Matematik, fysik, 
naturfag 
Hvidkilde vej 45, 
2400 NV, tlf. 38347753

Kirsten Metz (KM): 
Latin, oldtidskundskab 
Forchhammersvej 26, 
2.tv., 1920 Frb. C, 
tlf. 31390052
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Kurt B. Nielsen (KN):
Fysik
Lobeliavej 16, 2300 S, tlf. 
31599654

Maja Susanne Olsen 
(SU): Engelsk, idræt 
Weysesgade 28, st., 
2100 0, tlf. 31182117

Hans Olsen (HO): Dansk, 
tysk
Duevej 4, 5.tv., 2000 F.
tlf. 31878269

Svend W. Pedersen (SP): 
Engelsk, tysk 
Forchhammersvej 26, 
2.tv. 1920 Frb.C, 
tlf. 31390052

Ingrid Engelbrekt 
Petersen (IP): Engelsk 
Vester Fælledvej 22, 2. 
1750 V, tlf. 31230266

Britt Pedersen (BP): 
Religion, dansk 
Nørre Alle 11B, 3.tv., 
2200 N, tlf. 31354592

Preben Philipson (PP): 
Idræt, Sigurdsgade 7, 
2.tv., 2200 N, 
tlf. 31857516

Ada Prebensen (AP): 
Fransk, studievejledning 
Lindebugten 46, 
2500 Valby, 
tlf. 31160295

Ole Reiter (OR): 
Historie, dansk, 
studievejledning 
Kvædevej 90, 2830 
Virum , tlf. 45830015
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Lilian Rønne (LR): 
Biologi, geografi 
Klausdalsbrovej 142, 
2860 Søborg, 
tlf. 31676256

Tom Rundqvist (TR): 
Tysk, engelsk 
Rådmand Steins Alle 5, 
2.tv., 2000 F, 
tlf. 31717623

Niki Salimian (NS): 
Fysik, naturfag 
Titangade 5G, 2.th., 
2200 N, tlf. 31836327

Ulf Schlamowitz (US): 
Historie, samfundsfag 
Svendborggade 4, l.tv., 
2100 0, tlf. 35267727

Ole Schwenger (OS): 
Fransk, tysk,italiensk 
Holbergsgade 26, 
1057 K, tlf. 33133858

Aage Schmidt (SC): 
Billedkunst
Nellikevej 24, Smidstrup 
Strand, 3250 Gilleleje, 
tlf. 48 318321

Michael Stangerup (MI): 
Datalogi, fysik, naturfag 
Baunegårdsvej 14 A, 
2820 Gentofte, 
tlf. 31658838

Morten Strømstad (MS): 
Idræt 
Godthåbsvænget 31, 
2000 F, tlf. 31196650

Lissie Struer (LS): 
Historie, spansk 
Kastanievej 11 A, 1876 
Frb. C, tlf. 31233033
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Tove Sørensen (TS): 
Bibliotekar 
Kalvebodvej 166, 
2791 Dragør, 
tlf. 32530069

Susanne Tarp (TP): 
Matematik
Ordrup Have 12, 
2920 Charlottenlund

Henrik Tarp-Johansen 
(TJ): Fysik, matematik, 
naturfag
Ordrup Have 12, 
2920 Charlottenlund

Marianne Zinckernagel 
(MZ): Engelsk, idræt 
Korfu vej 25, st., 
2300 S, tlf. 31586090

Henrik Aaes (AA): 
Engelsk, musik 
Kiplings Alle 13, 
2860 Søborg, 
tlf. 31562542

Eigil Rienecker

Lærerkandidater:
Birgitte Andersen: Dansk, idræt 
Camilla Christensen: Idræt, biologi 
Gunnar Gunnarsson: Matematik, 
fysik
Keith Graham Harris: Matematik 
Nicholas Schelde: Samfundsfag, 
engelsk

Eigil Rienecker
Pr. 1. december 1994 tog vi afsked med 
lektor Eigil Rienecker, som fratrådte 
efter 29 år på Sortedam Gymnasium og 
2 år på Metropolitanskolen. Vi ønsker 
Rienecker held og lykke med et velfor
tjent otium efter mange års arbejde i 
gymnasieskolen.
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Praktiske oplysninger om...

Befordringsgodtgørelse:

Der kan efter særlige regler, som fast
sættes af amterne, ydes befordrings
godtgørelse til elever. Ansøgningsske
maer hertil udleveres på skolens kon
tor ved henvendelse til Kirsten Bern
hoff.

Bibliotek:

Bibliotekar Tove Sørensen træffes: ma. 
ti. to. fr: 9-14.
I forbindelse med de store skriftlige 
opgaver vil bibliotekaren være til stede 
ud over de anførte tider.
Bøgerne kan under normale omstæn
digheder ikke hjemlånes, men snak 
med bibliotekaren, hvis du har ønske 
om hjemlån af en bog.
Brug biblioteket - bibliotekaren er an
sat til også at hjælpe dig.

Bogdepot:

Bogdepotet findes i kælderen ved ho
vedindgangen 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. 
Eleverne er økonomisk ansvarlige for 
alt det lånte materiale.

Datalokale:

Findes på 2. sal og er åbent for alle 
elever i skoletiden, når det ikke anven
des til undervisning. Eleverne kan her 
løse opgaver ved hjælp af edb og i øvrigt 
afvikle fagprogrammer til hjælp ved 
deres forberedelse.

Bemærk, at der findes særlige regler 
for brugen af datalokalet.

Eksamen:

Studentereksamen omfatter ialt 10 
skriftlige og mundtlige prøver, som kan 
aflægges i alle valgfag, samt i alle obli
gatoriske fag undtagen idræt, musik og 
billedkunst. Hvis eleven har valgt et 
valgfag, der også er et obligatorisk fag, 
aflægger eleven kun prøve i valgfaget. 
Efter 3g aflægger alle elever skriftlig 
prøve i dansk samt i valgfagene på højt 
niveau. For elever, der har valgt latin, 
biologi eller kemi som valgfag på 
mellemniveau i 3g, bortfalder en even
tuel prøve aflagt efter Ig.

Erstatningspligt:

Skolen er ikke erstatningspligtig i 
forbindelse med tyverier; derfor tilrå
des det, at
1. undlade at medbringe større penge

beløb, smykker og lign.
2. undlade at efterlade værdigenstan

de i tasker og 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 en 
større sum penge med i skole, kan disse 
opbevares i skolens pengeskab.

Forsømmelser:

Skolen skal føre regnskab over elever
nes forsømmelser. Kun de elever, der 
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følger undervisningen i tilstrækkeligt 
omfang og afleverer de stillede skriftli
ge opgaver, kan gå til eksamen i be
grænset pensum, dvs. på normale vil
kår.
Hvis skolen skønner, at en elevs for
sømmelser når et betænkeligt omfang, 
indkaldes eleven til en samtale med 
rektor, hvor der gøres opmærksom på 
konsekvenserne af at forsømme. Fort
sætter forsømmelserne alligevel, gives 
en skriftlig advarsel. Det er i denne 
forbindelse vigtigt at præcisere, at 
forsømmelsesregistreringen også om
fatter aflevering af skriftlige opgaver. 
I særligt graverende tilfældé- - altså 
hvis forsømmelserne fortsætter - over
føres eleven til at gå til eksamen på 
særlige vilkår, dvs. i alle fag, som af
sluttes det pågældende år og som regel 
i fuldt pensum. Eleven har i denne 
situation stadig pligt til at følge under
visningen.
Hvis forsømmelserne trods alt fortsæt
ter, risikerer eleven at blive bortvist fra 
skolen, hvilket betyder, at vedkom
mende ikke kan fortsætte i næste klas
se.

Frivillig billedkunst:

Undervisning finder sted med 3 ugent
lige timer. Der kræves ingen forud
sætninger, kun interesse. Alle kan del
tage. Undervisningsforløb samt tids

punkt for undervisningen aftales nær
mere mellem billedkunstlæreren og 
deltagerne. Tilmelding i august.

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 volley
ball og basketball, men vi prøver også 
at tilgodese elevernes egne ønsker.
Metropolitanskolen har deltaget i 
gymnasie- og hf-turneringer for piger 
og drenge i volleyball, basketball, bad
minton samt fodbold.

Frivillig musik:

Alle, der har lyst til at synge og spille, 
kan deltage i skolens frivillige musik. 
Metro har et kor, der øver en gang om 
ugen og optræder ved forskellige lejlig
heder i løbet af året: caféaften, juleaf
slutning, forårskoncert (ofte med en 
musical), årsafslutning m.m. Herud
over deltager koret sammen med andre 
københavnske gymnasiekor i større 
fælles projekter.
Foruden kor er der mulighed for at lave 
bands eller andre grupper. Netop i år er 
det bl.a. ved elevrådets indsats, blevet 
muligt at spille i et øvelokale - åbent for 
alle elever.

ferieplan 1995/96: Skolestart 14/8-95
Efterårsferie 16/10-95 - 20/10-95 (uge 42)
Juleferie 23/12-95 - 3/1-96 (begge dage incl.)
Vinterferie 12/2-96 -16/2-96 (uge 7)
Påskeferie 1/4-96 - 8/4-96
Arsafslutning 22/6-96
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Karaktergivning:

Der gives standpunktskarakterer 2 
gange årligt, i november/december og 
marts. Desuden gives årskarakterer og 
årsprøve- og eksamenskarakterer i 
maj/juni. For at bestå studentereksa
men kræves karakteren 6 i gennem
snit, både i årskarakter og i eksamens
karakter.

Klasselærer:

For at hjælpe klassen og den enkelte 
elev til at fungere bedst muligt, fagligt 
og socialt, har vi en klasselærerord
ning. Klasselæreren fungerer også som 
bindeled mellem klassen og admini
strationen.

Konsultationer:

Forældre- og elevkonsultation afholdes 
1 gang om året. Her har forældre, ele
ver og lærere lejlighed til at drøfte det 
faglige standpunkt og andre forhold af 
betydning for samarbejdet. I øvrigt kan 
forældre og elever altid kontakte rek
tor og studievejledere, hvis der opstår 
problemer.

Lektiecafé:

Lektiecaféen har i år været åben to 
gange ugentligt. Eleverne har haft 
mulighed for at benytte skolens PC'ere 
samt få vejledning og hjælp i forbindel
se med udarbejdelse af opgaver, øvel
ser, rapporter etc. af 1 - 2 tilstedevæ
rende faglærere. Denne ordning tæn
kes fortsat i skoleåret 1995/96.

Metro-boden:

Elevstyret salg af sandwiches, toast, 

kager, slik, frugt og sodavand m.m. i 
Salen.

Metro-nyt:

er en lille informationsskrivelse, der 
udkommer hver fredag. Det primære 
formål er at informere alle, dvs. elever, 
lærere og TAP'ere, om det, der sker på 
Metro. Med andre ord, at samle alle de 
informationer, der findes på opslags
tavlerne rundt om på skolen, samt ikke 
mindst alt det, der måske ellers ikke 
når ud til alle. Alle er velkomne til at 
bidrage med indlæg, som bedes afleve
ret til rektor senest torsdag kl. 12, men 
gerne før.

Metrosamlinger:

afholdes ca. hver 14. dag efter 3. lekti
on. På Metrosamlingen gives med
delelser af almen interesse for skolens 
elever og ansatte, men Metro
samlingen skal ses også som et forum, 
hvor alle kan komme til orde.
Endelig kan Metrosamlingen bruges 
til forskellige former for underhold
ning.

Mødepligt:

Der er mødepligt i gymnasiet. Det bety
der dels, at du skal møde til alle timer, 
dels at du skal aflevere alle skriftlige 
opgaver. Som hovedregel gælder det 
nemlig, at de elever, der deltager i under
visningen i mindst 85% af det afholdte 
timetal i hvert fag og som afleverer de 
skriftlige opgaver til tiden, får en "bonus" 
i form af reduceret eksamenspensum.
Du er velkommen til at meddele årsa
gen til dit fravær på en seddel og afleve
re den på kontoret (evt. aflevere 
lægeattest). Men husk, at alt fravær 
registreres.
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Ordensregler:

VIS HENSYN til andre mennesker, til 
de lokaler, 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, mælke
kartoner og lignende i affaldskurvene. 
Af hensyn til undervisningen skal stø
jende adfærd på gangene undgås; be
nyt biblioteket og salen i mellem- og 
fritimer.

ringe 1. lektion 8.00- 8.45
tider: 2. lektion 8.50- 9.35

3. lektion 9.50 - 10.35
4. lektion 10.45 - 11.30

frokost 11.30 -12.00
pause 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

Skolens kontor:

er åbent hver dag i skoletiden, men 
elever og lærere bedes fortrinsvis hen
vende sig mellem kl. 9.35 og kl. 13.00.

Statens uddannelses
støtte;

Efter særlige regler kan elever, der er 
over 18 år, opnå støtte fra Statens 
Uddannelsesstøtte (SU). Alle oplysnin
ger om disse regler fås på kontoret hos 
Kirsten Bernhoff, der også udleverer 
ansøgningsskemaer.

Studiekredse:

Hvis du har et emne, der interesserer 
dig, kan der, efter rektors godkendelse, 
oprettes studiekredse, hvis mindst 10 
elever ønsker det, og hvis der kan skaf
fes en lærer. I studiekredse (højst 10 
timer) må man ikke gennemgå gymna
siets undervisningsstof.
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Sygeeksamen:

Hvis en elev på grund af sygdom bliver 
forhindret i at møde til en af de mundt
lige eller skriftlige prøver, skal der 
straks gives besked til skolen, der sen
der en ansøgning om sygeeksamen. 
Denne skal afleveres til rektor senest 
den 21. juni. Ansøgningen skal udfyl
des af skolen, eleven og en læge. Hvis 
ansøgningen imødekommes, kan ele
ven komme til sygeeksamen i august
september samme år. Hvis en elev ude
bliver fra eksamen af anden grund end 
sygdom, betyder det normalt, at eleven 
skal gå klassen om.

Terminsprøver:

Afholdes i 2g i skriftlig engelsk for 
sproglige og i skriftlig matematik for 
matematikere.
I 3g afholdes terminsprøve i skriftlig 
dansk og højniveaufag. Tidspunkt: 
marts/april.

o

Årsprøver:

I lg er der skriftlige årsprøver i dansk 
og engelsk/matematik. I 2g er der 
skriftlige årsprøver i dansk og højni
veaufagene. Det samlede antal mundt
lige årsprøver og officielle mundtlige 
eksaminer er normalt 3. Det er en 
forudsætning for at rykke op i 2g og 3g, 
at eleven har deltaget i de fastsatte 
årsprøver.



ÅRSAFSLUTNINGEN finder sted i Radiohusets Koncertsal 
lørdag den 24. juni 1995 kl. 9.30.

DET NYE SKOLEÅR begynder mandag den 14. august 1995.

De nye elever i Ig møder kl. 9, 
mens 2g og 3g møder kl. 12.

METROPOLITANSKOLEN, den 8. maj 1995

Hans Lindemann 
rektor
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