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GRUPPEEKSAMEN
I en aviskronik 10. april 1979 skrev K.. Helveg Petersen om gymnasiets krise 
blandt andet: »- Adgangsbegrænsningen ved de højere uddannelser har 
konsekvenser i det daglige arbejde på gymnasierne. For eksempel har 
mange gymnasieelever under jagten på de høje karakterer mistet interessen 
for gruppearbejde. Nu drejer det sig om at konkurrere. Undervisnings
emnerne bliver dermed forvandlet til eksamensstof«.

Vi lærere, der stod over for indførelsen af adgangsbegrænsningen sidste 
år, behøvede ikke at vente 1!6 år på at få dette at vide. Vi behøvede ikke 
nogen som helst form for pædagogisk fantasi til at forestille os sådanne kon
sekvenser af adgangsbegrænsningen, blot den viden, der kommer af nogle få 
års undervisningserfaring. Ganske vist benægtede vor daværende undervis
ningsminister, Ritt Bjerregård, på det ivrigste, at dette kunne være tilfældet, 
i hvert fald så længe det ikke statistisk var bevist. Men lidt ældre læsere af 
dette årsskrift vil måske kunne huske en artikel fra 1977 skrevet af en af 
skolens lærere, der pegede på de trøstesløse perspektiver af adgangs
begrænsningen, som man i dag kan læse i aviserne.

Siden adgangsbegrænsningen har gymnasiet imidlertid fået endnu et 
voldsomt pres på sig, der i første omgang nok kun virker fysisk, men i aller
højeste grad osse får/har psykiske konsekvenser. Jeg taler om den eksplo- 
sionsagtige stigning af ansøgere til gymnasiet. I år søger ca. 40% af folke
skolens afgangsklasser gymnasiet, i visse nordkøbenhavnske kommuner 
endda op mod 50%. For blot 2-3 år siden drejede det sig om 25%-30%. Det 
betyder naturligvis, at der i denne sæson er fuld gang i gymnasiebyggeriet 
over hele landet. Men de eksisterende gymnasier bliver osse berørt heraf, 
fordi hver enkelt klasse bliver fyldt til bristepunktet, hvilket vil sige 28 elever. 
Jeg vil i denne forbindelse oplyse, at Vallensbæk Statsskoles klasserum er 
bygget til at rumme 24 elever, den daværende klassekvotient.

Det er altså i første række et konkret problem om borde, stole og luft. 
Men det er jo osse et spørgsmål om undervisningen: hvor meget taletid får 
den enkelte elev (ud af 28) i en lektion på 45 minutter? Hvor meget 
opmærksomhed fra læreren? Det forøger helt sikkert den indbyrdes karak
terkonkurrence. Nogle gymnasiaster sammenlignede i en avisartikel 28. april 
deres situation med burhønsenes. - Og så taler vi slet ikke om de interne 
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psykologiske og sociale problemer, som opstår ved den bredere sociale 
rekruttering i klassen. Og heller ikke om de heraf afledte pædagogiske pro
blemer som møder lærerne. Og endelig slet ikke om den stigende kløft 
mellem gymnasiets målsætning og indhold og disse store elevårganges 
baggrund, motivation og behov for netop denne skoleform. Og hvor fører 
den hen? Er man endda kommet gennem nåleøjet til en højere uddannelse, 
hvad så? Akademikerarbejdsløsheden er stor og bliver større. - Nej, det er 
sandelig ikke underligt, at flere dagblade i dette forår kører artikel- og 
kronikserier om gymnasiets krise. Uddannelsesplanlægningen synes at have 
fejlet. Mildt sagt.

Denne korte situationsrapport er selvfølgelig tankevækkende nok i sig 
selv, både for elever og forældre. Men hvad gør vi lærere? Vi føler os natur
ligvis svigtet og frustrerede, for hvad kan vi egentlig stille op? Næsten ingen 
ting, i hvert fald ikke noget, der ændrer ved de grundlæggende mekanismer 
i dette rotteræs. Ligeså optimistiske mange af os følte os for 10 år siden, hvor 
vi lærte nye pædagogiske ideer og inddrog nyt undervisningsstof, ligeså 
opgivende kan vi mange gange godt føle os nu. Tanker i retning af: nu 
gælder det bare om at holde eleverne inden for dørene, holde disciplinen 
med de mange mennesker og hælde informationer i hovedet på dem svirrer 
rundt i hovedet på én. Det er krav man i tilsløret form møder fra eleverne, 
og tydeligt fra forældrene. Og hvad kan man egentlig selv gøre? De fine 
pædagogiske landvindinger fra 60erne synes forsvundet ud ad vinduet.

Men tænker man sig om, kan vi godt bruge noget af det vi lærte; måske 
er det endda sådan, at denne tilspidsede situation netop kræver ekstra 
gennemtænkt pædagogik. - Jeg vil da her fortælle om et forsøg, jeg kørte 
med en klasse, der sidste år gik til studentereksamen i faget dansk i grupper. 
Ideen opstod spontant mellem klassen og mig netop på baggrund af de 
ovenstående tanker, som kom ved adgangsbegrænsningstruslen i efteråret 
1976. Vi var godt klar over, at vi ikke kunne ændre verdenssituationen 
derved, eller påvirke udadtil politisk, men kunne vi gøre noget indadtil, 
inden for klassen, som kunne afbøde de værste virkninger i form af jungle
mentalitet og alles kamp mod alle, ville vi prøve det. Osse selv om vi vidste, 
hvor begrænset virkningen heraf ville blive, fordi vi kun rådede over tre og 
fire timer ud af skoleskemaets 30. Klassen gik da i 2. g, og vi besluttede os til 
at starte noget mere samarbejde i form af gruppearbejde i fastere og mere, 
forpligtende rammer end normalt, evt. med en gruppeeksamen for øje.

Nu er gruppearbejde jo efterhånden en forslidt frase i manges øjne. 
Mange elever har prøvet denne arbejdsform i folkeskolen. De er faktisk 
dødtrætte af den, fordi de meget ofte har dårlige erfaringer med den. »Vi 
lærer ikke noget, læreren tager bare fri, det kræver for meget af os selv, det 
bliver bare slappe-af-timer« lyder ofte som et refræn fra eleverne, når man 
første gang foreslår gruppearbejde i gymnasiet. Som lærer må man da spe
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kulere over, hvorfor de får disse erfaringer. For at gruppearbejde øger 
motivationen for arbejdet og arbejdsmoralen i det hele taget er jo næsten 
videnskabeligt bevist. Ligeså at det styrker kammeratskabet og øger sam
menholdet inden for en klasse. Og endelig véd vi jo allesammen, hvor højt 
samarbejdsevner i dag sættes af erhvervslivet. - Min tanke var da, at når 
gruppearbejdet ikke fungerede, var det ganske simpelt hen fordi det ikke 
blev taget alvorligt, hverken af lærer eller elever. Alvorligt og forpligtende 
bliver tingene naturligvis kun taget, hvis de kan bruges til eksamen. Det er 
lidt firkantet sagt, men man kan ikke komme uden om synspunktet hos 
eleverne i disse år, og hvem vil fortænke dem deri? Desuden opdagede jeg, 
at næsten ingen i landet faktisk havde prøvet en gruppeeksamen. Altså var 
det værd at prøve, og vi stilede derfor med det samme mod en ansøgning til 
Direktoratet om at gå til mundtlig eksamen i grupper, hvis arbejdet under
vejs da ellers gik godt. Da det var et forsøg, var vi ret påpasselige med ikke 
at tvinge nogen; på den anden side vidste vi, at det ikke ville blive tilladt at 
lade nogle elever gå til eksamen individuelt, og andre i grupper. Derfor blev 
vi enige om, at bare én elev ikke ville, måtte forsøget falde. Det var osse 
grunden til, at vi gav forsøget så lang prøvetid som vi teknisk set kunne, dvs. 
fra lidt før jul 2. g til januar 3. g (-78) - da var det nemlig sidste frist for en 
ansøgning til Direktoratet. Ét år, mente vi, var rimelig lang tid til at øve sig 
på og vænne sig til arbejdsformen og gennemprøve alle mulige gruppesam
mensætninger.

Jeg vil naturligvis ikke skildre forløbet i detaljer på dette sted. Vi beslut
tede os for forsøget jul 3. g, og klassen kom faktisk til eksamen i grupper. 
Kort kan det siges, at det var ikke let, men det gav - for alle parter, censor 
indbefattet - forbløffende gode resultater, både hvad eksamenskarakterer 
og samarbejde angik. Der var osse under forløbet en mærkbar bedring at 
spore i arbejdsklimaet: hver følte større og større ansvarlighed over for 
arbejdet; det er jo sådan, at hvis blot én i gruppen svigter, falder hele arbej
det til jorden, og fremlæggelsen bliver mangelfuld.

Det svære lå på to områder: i og med den større ansvarlighed der fulgte 
med gruppearbejdet følte eleverne, at de ikke kunne tage netop dette fag 
let: i dansk måtte man knokle - hele tiden - og enkelte gange måtte grup
perne osse mødes uden for skoletid, når det større arbejde skulle frem
lægges. Det andet område lå i det psykiske klima, som på en vis måde blev 
mere hårdt og intenst, både eleverne imellem og mellem dem og mig. Vi var 
nødt til ligesom at være »ærlige« over for hinanden, ingen kunne gemme 
sig. Fx under gruppesammensætningerne, hvor vi sammen diskuterede, 
hvem der var »dårlige« og hvem der var »gode«, når vi ville frem til en fag
ligt blandet gruppe. Ligeså var vi nødt til åbent at diskutere, hvor og hvem 
der var samarbejdsvanskeligheder med, hvem der var »lette« og hvem der 
var »svære« at samarbejde med.
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Jeg kan kun sige, at det var en klasse, der kunne tackle og overvinde disse 
problemer. Der var ikke alvorlige outsider-problemer, klassen var lille, og 
sammenholdet var faktisk rimeligt godt fra starten. Desuden var der heller 
ikke de store faglige udsving. Disse betingelser følte jeg i hvert fald under 
forløbet var meget vigtige, måske endda bestemmende for det gode resultat, 
og jeg er derfor slet ikke sikker på, at alle klasser er lige velegnede til denne 
arbejdsform, tværtimod. Men under visse betingelser kan det altså lade sig 
gøre.

Hele foråret 3. g arbejdede klassen i de samme grupper å fire, de samme 
som de osse gik til eksamen i. Normalt er det sådan ved mundtlig studenter
eksamen i dansk, at hver elev får en halv times forberedelsestid og en halv 
times eksamination. Der skal fortolkes én, evt. to meget korte tekster. Her 
fik hver gruppe to timers forberedelse, fem kvarters eksamination og 
tre-fem tekster at arbejde med. Selve eksaminationen foregik således, at de 
enkelte gruppemedlemmer i den rækkefølge, som de selv blev enige om, 
fremlagde det resultat, gruppen samlet var nået frem til under forberedel
sen. Der blev lagt stor vægt på, at alle sagde lige meget, og de enkelte spage 
elever blev individuelt eksamineret, sådan at censor fik dannet sig et rimeligt 
skøn af hver enkelt elev. Eventuelle uenigheder blandt gruppens medlem
mer af faglig art kom naturligvis osse frem under fremlæggelsen, og det 
endte undertiden i frugtbare diskussioner alle implicerede imellem. Bedøm
melsen foregik således, at censor og eksaminator først lagde et generelt 
niveau for gruppens resultat som helhed, og derefter foretog vi den endelige 
individuelle bedømmelse ud fra en differentiering af dette niveau. Hver elev 
fik altså sin særlige karakter, som normalt. Fra eksamen i øvrigt blot denne 
kommentar, at censor og jeg selv var meget overraskede over det tilsyne
ladende totale fravær af nervøsitet blandt eleverne. De var oplagte på at 
komme i gang og virkede uhæmmede og trygge under eksaminationen. Det 
lange samarbejde havde altså osse givet dem selvtillid og tryghed, selv i en så 
presset situation som eksamen.

Selvfølgelig skriver man kun om forsøg der lykkes, og dette var altså 
vellykket. Men jeg håber, at det osse er fremgået, at jeg ikke mener at 
enhver klasse kan gennemføre det med godt udbytte. Sammenhold betyder 
meget i denne sammenhæng, og jeg er ikke sikker på, at denne arbejdsform 
i sig selv i nogle få timer om ugen kan løse svære konflikter i en klasse, eller 
få særlig vanskeligt stillede elever med i samarbejdet.

Gruppeeksamen er én mulighed blandt flere for at afhjælpe de interne 
problemer i gymnasieskolen i dag. Den har ikke været benyttet ret meget, 
men man kan i hvert fald sige, at det er nødvendigt, at lærere og elever 
kaster sig ud i flere forsøg fremover, hvis ikke gymnasiet skal ende i totalt 
kaos eller ligegyldighed.

Henriette Lund
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SKOLEBLADET

Studie- og erhvervsvejledning 
i gymnasiet

I forbindelse med den famøse og fuldstændige adgangsbegrænsning til de vi
deregående uddannelser vedtog Folketinget og regeringen som et plaster på 
såret at indføre en studievejlederordning for gymnasiet. I henhold til denne 
ordning skal en studievejleder tage sig af dels en kollektiv erhvervs- og stu
dieorientering, dels en personlig rådgivning af den enkelte gymnasiast.

Det er især dette sidste punkt, der er den egentlige nyskabelse, og her har 
studievejlederen fået en meget bred opgave. Han eller hun skal tage sig af 
gymnasiasternes økonomiske, sociale og personlige problemer. Denne 
mundfuld er naturligvis for stor, men det er da også en selvfølge, at en studie
vejleder vil (og skal) gøre meget for den enkelte. Det kan sikkert hjælpe 
mange at få diskuteret nogle problemer igennem med en person, som ikke 
sidder i den almindelige lærerrolle.

I denne forbindelse er det vigtigt at understrege, at studievejlederen ikke 
har noget at gøre med det almindelige sanktionssystem på gymnasiet - han 
skal som studievejleder ikke give karakterer eller smide elever ud af skolen.

Funktionens vigtighed understreges af, at klasselærerordningen i gymna
siet er yderst mangelfuld i forhold til folkeskolens.

På Vallensbæk Statsskole kan studievejlederen træffes på kontoret umid
delbart til venstre ved hovedindgangen, hvor træffetiderne er anført.

Studievejlederne
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Karakterskalaen
Om anvendelsen af de enkelte karakterer gælder følgende:
13: Gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation.
11: Gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10: Gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation.
9: Gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8: Gives for den middelgode præstation.
7: Gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel.
6: Gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende præstation.
5: Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.

03: Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende præ
station.

00: Gives for den helt uantagelige præstation.
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Gymnasiet

Normaltimeplan

Fag

Sproglig linje Matematisk linje

Fællesfag

1. 2. 3.

Sær fag

Fællesfag

1. 2. 3.

Særfag

Sam
fundsfag- 
lig gren

Matema
tisk-fy

sisk gren 
2. 3.

Sam
fundsfag- 
lig gren 
2. 3.

Natur
faglig 
gren 

2. 3.

Religion ................... 
Dansk .......................  
Engelsk ................... 
Tysk .......................  
Fransk (russisk) . . 
Latin ....................... 
Græsk med oldtids

kundskab ..........
Oldtidskundskab
Historie og samfunds

kundskab ......  
Samfundsfag ..........  
Geografi ...................  
Biologi ...................  
Biokemi ...................  
Kemi .......................  
Fysik .......................  
Matematik ............... 
Musik, særfag ....

Legemsøvelser .... 
Fællestimer..............  
Musik . . . ! max-

1 min.
Formning og kunst

forståelse ..........

0-1-2
3-3-4
4 - 4‘6! 3-5
3 - 3 - 5 f
5-3-3
4 - 4-0

1 - 2-0 2-0

2-3-3 0-1
5 - 5

2 - 3-2
0-0-3

2-3-0

0-1-2
3-3-4

J 5 - 0 - 0

5-3-3

1-2-0

2-3-3 0-1 0-1
5 - 5

3 - 0 3 - 2 3 -2
0-3 0 - 3| 3 . 7

2 - 3-0 1-0 3-0
3 - 3 - 5 2 - 2 2 -2
5 - 5 - 6 3 - 3 3 -3

26-13-15 13-12 13-12

2-2-2

2-2-1
(2)-(0)-(0)

(0)-(2)-(l)

26-12-12 14-15 14-15 14-15

2-2-2

2-2-1
(2)-(0)-(0)

(0)-(2)-(l)
30-17-18 13-12 13-12 30-16-15 14-15 14-15 14-15

På Vallensbæk Statsskole findes p.t. følgende grene: 
SPROGLIGE:

nysproglig
klassisksproglig
samfundssproglig 
fransksproglig

MATEMATISKE:
matematisk-fysisk 
matematisk-samfundsfaglig 
matematisk-naturfaglig
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HF-eksamen
En HF-studerende skal være fyldt 18 år inden den 1. februar i det år, han/hun 
indstiller sig til eksamen. Der aflægges eksamen i fællesfagene og i de til
valgsfag, eksaminanden har valgt. - Karakterskalaen er den sædvanlige 13- 
skala. For at bestå kræves mindst 5,5 i gennemsnit, samt at summen af de to 
laveste karakterer + gennemsnittet af de øvrige er mindst 13.

Hvert år opdeles i to semestre, således at undervisningen strækker sig over 
i alt fire semestre efter følgende plan:

Antallet af ugentlige timer

1. 2. 3. 4.
semester semester semester semester

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

TILVALGSFAG:
Biologi ............................. ........... 0 0 4 4
Matematik ...................... ........... 0 0 6 6
Engelsk ............................ .......... 0 1 3 3
Tysk ................................. ........... 0 0 5 5
Samfundsfag .................... .......... 0 0 3 3
Musik .............................. .......... 0 0 4 4
Formning......................... .......... 0 0 4 4
Idræt ............................... .......... 0 0 4 4
3. fremmedsprog ............. ........... 0 3 4 4
Fysik ................................ .......... 0 3 6 5
Kemi ............................... .......... 0 0 5 5
Psykologi ......................... ........... 0 0 3 3
Der holdes eksamen i de enkelte fag ved udgangen af det semester, hvor 
undervisningen i faget afsluttes. Der er ikke eksamen i fællesfagene musik, 
formning og idræt.
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F ællesarrangementer
Skolen skal hvert år afholde et antal fællesarrangementer af underholdende 
eller oplysende karakter for samtlige lærere og elever.
Programmet sammensættes af Samarbejdsudvalget, hvori såvel lærere som 
elever er repræsenteret. Skønt udvalget kun har et beskedent beløb at råde 
over, har der i dette skoleår fundet følgende arrangementer sted:
Den 21. september:

Filmen »De 141 dage« forevises.
Den 2. oktober:

Besøgende DGS- og LAK-repræsentanter orienterer.
Den 1. december:

Mr. Reg. Austin taler på engelsk om situationen i Zimbabwe (Rho
desia.

Midt i december:
2. b opfører et middelalderspil, et historieundervisningsprojekt.

Planlagt i december:
»Lasse og Matilde« skulle være kommet, men blev fanget i en sne
storm.

Den 22. december:
Juleafslutning. Skolens lærere opførte Erik Bøghs »Bertel og hans 
æsel«, Bjarne Dollerup, 2. c, spillede, Inger Blum Petersen og Hans- 
Erik Fuglsang-Damgaard sang en duet fra Mozarts »Don Juan«, koret 
sang og sidst men ikke mindst læste skolens konstituerede rektor, Svend 
Andersen, eventyret »Det er ganske vist«.

Den 12. marts:
Jacob Holdts fem-timers show med lysbilleder og båndoptagelser, 
»Amerikanske billeder«, vises.

Dramatisering i undervisningen
Ved de ugentlige morgensamlinger på VS er der tradition for, at I. hf erne, 
I. g og 2. g’erne skal forsøge at levere én eller anden form for underholdning 
for resten af skolen.

I november måned viste det sig, at 2. sb i usædvanlig grad var plaget af 
skole- og måske historietræthed og trang til variation i skoletilværelsen. De 
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spurgte derfor, om vi ikke skulle dramatisere Danmarks middelalder, som vi 
netop var ved at afslutte som periode i faget historie.

1 fællesskab fandt vi frem til nogle dramatiske højdepunkter, som vores 
kilder kunne levere råstof til. Vi gennemdiskuterede, hvilke sider af middel
alderens dagligliv, sociale og økonomiske forhold og menneskesyn, vi måtte 
prøve at få indflettet i de forskellige dramatiske scener. Derpå satte vi os ned 
i grupper og prøvede ved hjælp af kilder, historiske folkeviser, legender osv. 
at skrive drejebog til de enkelte scener. Problemerne viste sig allerede her at 
være mangfoldige: Hvordan skulle man afspejle de middelalderlige kilders 
ofte modstridende syn på begivenhederne? - Hvordan skulle de enkelte 
scener sammenkædes? - Var der vigtige forhold eller sammenhænge, som 
ikke var blevet tilgodeset sådan, at flere småscener måtte indflettes? - Var de 
enkelte replikker for lange, for tørre og mundrette nok? Ville det være 
muligt for publikum at finde ud af, hvad der skete på scenen? Mange pro
blemer kunne først løses i sidste øjeblik under indstuderingen. Fx: hvordan 
kunne man variere scenerne? Hvilke overraskelseseffekter skulle man vælge 
for hele tiden at holde publikums interesse fangen? En meget vanskelig ting 
var at lære, hvordan man skal gå, stå og bevæge sig på scenen. Udtaltes 
ordene tydeligt og langsomt nok? Endelig hvilke lysbilleder og hvilken musik 
på bånd skulle vælges, når de forskellige scener skulle indvarsles, eller der 
skulle skiftes kostumer bag scenen - og et mellemspil blev nødvendigt: hvad 
ville være ideel underlægningsmusik til krig, elskov, uhygge, had og arbejde? 
Var det hele nu overhovedet sjovt for medeleverne at overvære?

Rollefordelingen foretog vi hen ad vejen ud fra princippet: Hvem har lyst 
til hvad, og hvilke roller mangler vi nogen til at spille? Kan en lille tynd 
konge og en stor frodig dronning give forestillingen et ekstra pift? Alle må i 
sving, og selv den mest generte elev indser, at der må gøres noget, og kaster 
sig ud i skuespilleriet, først tøvende - siden med dødsforagt. Endelig bliver 
der brug for at sy kostumer, male kulisser og organisere sceneskift, tæppe
fald, påklædning og sminkning - alt er vigtigt for at forestillingen kan fun
gere.

Som det ses af ovenstående må det vigtige for såvel læreren som klassen 
være selve processen - det færdige produkt kan blive en kikser - hvilket det 
til dels blev i vores tilfælde. Vi var i hvert fald bagefter enige om, at til trods 
herfor havde vi lært en masse om os selv og om hinanden på en måde, som 
vi normalt er afskåret fra i den daglige undervisningssituation. Det bliver 
nemlig i løbet af skrive- og indstuderingsprocessen klart, at der er brug for 
alle hænder, for alles talenter, og det er til dels op til de enkelte selv at finde 
ud af, hvor og hvordan han eller hun kan gøre sig nyttig. Selv om opførelsen 
var præget af tidnød og tekniksvigt fik vi lært, at samarbejde er altafgørende 
for at få et sådant foretagende op at stå.
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Rent fagligt bevirker de mange fælles anstrengelser naturligvis, at et 
historiestof, som er blevet gennemarbejdet og gennemlevet på denne måde, 
står langt mere levende for deltagerne, og virkningen for klassens holdning 
til faget har en chance for at blive forbedret i resten af gymnasieforløbet. 
For mig - læreren - var det uhyre lærerigt at opleve, i hvor høj grad min 
oplevelse af stoffet og min evne til at få ideer var afhængige af de impulser, 
som eleverne indirekte eller direkte gav mig. Endelig fik jeg et langt mere 
nuanceret billede af de enkelte elever, end det er muligt til daglig, hvor jeg 
naturligvis er tilbøjelig til at bedømme eleverne ud fra de faglige sammen
hænge, hvori jeg har flest berøringsflader med dem.

Jeg tror godt, at 2. sb med mig kunne anbefale andre faglærere og klasser 
at forsøge sig med dramatiseringer af egnet stof på ét eller andet tidspunkt i 
gymnasieforløbet. Lærerrådet behøver ikke at være nervøs for de timer, 
klassen mister i denne forbindelse. En sådan fælles oplevelse giver nemlig 
langt bedre humør, selvtillid og arbejdsklima i klassen som gør, at den 
hurtigt kan indhente det forsømte.

Frederik Badse

Lærerliste skoleåret 1978/79
AL Almar, Knud, adjunkt 

latin,fransk (01)35 16 24
AN Andersen, Svend, konstitueret rektor 

biologi, geografi (01)62 32 80
AR Arndt, Heinrich, adjunkt 

gymnastik, engelsk (02)73 81 74
BA Badse, Frederik, adjunkt 

historie, samfundsfag, russisk (01) ØB 46 36
XF Bentzen, Søren, timelærer 

fransk (01)21 80 06
BR Brier, Bodil, adjunkt 

engelsk, gymnastik (01) 39 15 01
BU Burchall, Jytte, adjunkt 

engelsk, tysk (02)45 01 38
RØ Christensen, Lene Rønnest, timelærer 

fransk, idræt (01)79 01 19
CH Christensen, Mogens, adjunkt 

historie, engelsk, oldtidskundskab (02)90 91 97
CN Christensen, Nina, adjunkt 

historie, samfundsfag, oldtidskundskab (02)89 18 43
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CA Christiansen, Eigil, adjunkt 
dansk, geografi (01)3107 08

SN Karsten Christiansen, vikar 
matematik,fysik (01)62 87 89

CL Clante, Carsten, lektor 
dansk, tysk (02)89 18 43

DL Dalberg, Lise, timelærer 
gymnastik (01)22 40 18

DB Dalberg, Niels, årsvikar 
kemi,fysik (01)22 40 18

ER Eriksen, Jørgen, adjunkt 
fysik, matematik (02) 5206 09

ES Eskesen, Lone, adjunkt 
dansk (01)46 19 95

FJ Fjelster, Stig, lektor 
engelsk, dansk (02) 99 11 58

FD Fuglsang-Damgaard, Hans-Erik, adjunkt 
tysk, religion, historie (03) 16 35 06

GL Glente, Karen, adjunkt 
latin, religion (01) 12 22 73

GO Gotved, Uffe, adjunkt 
musik, russisk (01) 39 70 34

GR Groth, Susanne, adjunkt 
engelsk, gymnastik (02) 65 43 20

HE Henningsen, Erik H., adjunkt 
dansk, religion (02)45 01 38

HU Husum, Karen, vikar 
engelsk (01)87 52 86

IB Ibsen, Agnete, adjunkt 
engelsk, idræt (02) 85 55 46

JS Jensen, Steen Anker 
gymnastik (03) 70 84 41

KU Jensen, Ulla Kürstein, adjunkt 
matematik,fysik (01)75 97 73

PI Johannessen, Søren Pii, adjunkt 
kemi, fysik (01) 37 22 09

JÆ Jæger, Jørgen E., lektor 
fysik, kemi, matematik (02)96 91 71
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DJ Jørgensen, Dorte, timelærer 
samfundsfag (01) 37 33 25

JG Jørgensen, Erik, adjunkt 
historie (01)46 42 62

Jø Jørgensen, Ingrid, adjunkt 
historie, fransk (01)46 42 62

PJ Jørgensen, Poul-Erik, timelærer 
gymnastik (02)64 16 68

KA Karbo, Bjarke, adjunkt 
formning, kunstforståelse (03) 27 42 06

KN Kristensen, Ellis, adjunkt 
matematik (02) 99 62 54

XI Kristiansen, Kristian, timelærer 
idræt (01)65 48 36

KR Krogh, Ole, adjunkt 
dansk, samfundsfag (01)49 69 87

LR Larsen, Ingelise, timelærer 
geografi (01) 34 64 68

LA Larsen, Karsten Bøving, adjunkt 
matematik (01) 29 38 08

LG Larsen, Lars, Lundgren, adjunkt 
fysik, kemi (01) 10 20 58

LD Lund, Birgitte, adjunkt 
dansk, fransk (02) 64 33 60

LU Lund, Henriette, adjunkt 
dansk, græsk, oldtidskundskab (01)46 95 93

OD Mathisen, Oddvin, adjunkt 
musik, psykologi (01)65 40 92

MP Mollerup, Thomas, adjunkt 
fysik, matematik (02) 98 98 12

RK Mortensen, Erik, rektor 
undervisningsinspektør (01) GO 42 42

MØ Mørk, Flemming, adjunkt 
matematik (02)44 04 94

XS Nielsen, Asger Lykkegaard, adjunkt 
samfundsfag, religion (01)24 18 48

SK Nielsen, Henrik Skovgaard, lektor 
historie, samfundsfag, engelsk (02) 89 26 18
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NL Nielsen, Irene, adjunkt 
tysk, engelsk (02) 96 29 01

NI Nielsen, Torben, adjunkt 
fysik, matematik (01) 57 25 97

NO Nordmann, Lene, adjunkt 
dansk, engelsk (02)4406 58

PA Paldam, Anne Louise, årsvikar 
latin, oldtidskundskab (01) 1067 09

PD Pedersen, Hans Chr., adjunkt 
biologi (02)62 06 65

LN Pedersen, Ole Thestrup, årsvikar 
engelsk (02) 52 26 34

PE Petersen, Inger Blum, adjunkt 
tysk, religion (01) 19 68 34

PT Petersen, Poul Henning, adjunkt 
samfundsfag (01) 29 38 08

PR Preisz, Lise, adjunkt 
fransk, religion (01) 13 27 13

RA Ragborg, Anne Grethe, adjunkt
biologi (01)60 83 35

RO Rothe, Birgitte L., adjunkt 
fransk, dansk (01) 18 18 65

MK Rühl, Otto, vikar 
religion (01)79 17 32

SA Sanotra, Tove S., adjunkt 
biologi (01)60 67 06

SC Scharling, Ebba, adjunkt 
tysk, fransk (02) 42 08 95

XT Schroller, Flemming, årsvikar 
tysk (01) 79 12 36

SM Skjoldager, Mogens, adjunkt 
geografi (01) 74 34 17

SH Skovholm, Jens, timelærer 
dansk (01) 35 72 06

XD Sørensen, Ivan Z., timelærer 
dansk (01)95 13 59

TE Terstrup, Kjeld, adjunkt 
matematik (01)78 6041
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VE Vestergaard, Ulla S., adjunkt 
musik, gymnastik (02) 64 65 36

VM Vestermark, Gert, adjunkt 
matematik,fysik (02) 64 86 90

WO Worm, Erik, adjunkt 
latin, græsk, oldtidskundskab (01)68 02 40

Administration

Konstitueret rektor: Svend Andersen
Administrativ inspector: adjunkt Mogens Skjoldager 

adjunkt Heinrich Arndt
Boginspector:

Indre inspection:
Bibliotekar:

adjunkt Heinrich Arndt 
adjunkt Birgitte Rothe 
adjunkt Lone Eskesen

Sekretærer: Aase Blume Rasmussen telefon (02) 64 59 69
Kirsten Mathiesen telefon (02) 73 83 93
Anette Møller telefon (02) 90 87 53

Pedel: Frank Lund telefon (02) 64 19 68
Pedelmedhjælper:

Kantine:
Peter Møller telefon (03) 16 23 13
Ragnhild Mortensen telefon (02) 73 87 89

Studievejledning
HF:

Gymnasiet:

adjunkt Jytte Burchall
adjunkt Torben Nielsen
adjunkt Erik H. Henningsen
adjunkt Karsten Bøving Larsen 
adjunkt Poul Henning Petersen 
adjunkt Erik Worm
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Pædagogikumkandidater
Hvert år modtager skolen et antal pædagogikumkandidater, dvs. kandida
ter, der har afsluttet et universitetsstudium, og som for at kunne undervise i 
gymnasier o.lign, skal gennemgå et pædagogisk kursus af et halvt års varig
hed. Dette kursus veksler mellem teoretisk undervisning og praktik som 
lærer.

I efterårssemesteret 1978 var der følgende kandidater på Vallensbæk 
Statsskole:

Kandidat: Fag: Vejledere:
cand.scient. Lars Brincker matematik KÜ, MØ, LA,JÆ
cand.mag. Henrik Storm Fich klassisk filologi LU, WO, BA, 

Al, SK
cand.phil. Bodil Folke Frederiksen engelsk GR, CH, BR,SK
cand.mag. Marianne Gade musik GO, OD, VE, JÆ
cand.scient. Bente Hansen geografi SM, CA, AN
cand.mag. Gerd Have historie JG, SK, FD

og fransk LD, SC
cand.mag. Karsten Schaltz dansk CL, KR, NO,

og idræt AR, JS, AN
cand.scient. Søren Vienberg biologi RA, SA, JÆ

og idræt AR, JS

og i forårssemesteret 1979: 
cand.mag Bo Bjørnvig historie FD, JG, BA

og dansk GL, ES, SK
stud.mag. Jens Hilton Christiansen samfundsfag XS, KR

og historie SK, FD, AN
cand.scient. Else Gerd Frydendal biologi RA, PD,JÆ

og idræt GR, RØ, BR
cand.mag. Marianne Gade idræt BR, IB,JS, JÆ
cand.phil Bodil Hansen dansk HE, KR, SØ, CL, 

SK
cand.scient. Finn Hoe fysik NI, ER,

og matematik AN, JÆ, LA
cand.mag. Henrik Jagd dansk HE, NO, CA

og idræt AR,JS, JÆ
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Elevrådet
Som på de fleste andre gymnasier har Vallensbæk Statsskole et elevråd, der 
på lokalt plan varetager gymnasieelevernes interesser over for lærerforsam
lingen og skolens ledelse samt udtrykker gymnasiets holdning til forskellige 
problemer. Da elevrådet er en åben gruppe, kan alle interesserede møde 
op, dog har kun klasserepræsentanten stemmeret. Klasserepræsentanten er 
ansvarlig over for sin klasse, hvis interesser repræsentanten selvfølgelig 
varetager i elevrådet.

Elevrådet har nogle faste udvalg, der repræsenterer elevrådet i råd, udvalg 
og den daglige administration. Den daglige administration af elevrådet sker 
gennem koordinationsgruppen, der henter post, laver dagsorden, indkalder 
til møder m.v. Derudover findes der også en DGS-gruppe, der formidler 
kontakter til gymnasieelevernes fagforening. På skolen findes også et sam
arbejdsudvalg, hvor der sidder tre elever, tre lærere samt rektor. Dette organ 
er den øverste instans inden for skolens rammer.

Dette var kort om elevrådet på Vallensbæk Statsskole. Lejligheden her 
skal benyttes til kraftigt at opfordre alle til at tage del i elevrådsarbejdet. Kun 
ad denne vej får vi en rimelig arbejdsplads.

Hilsen elevrådet

HF-rådet
HF-rådet er i dag et elevråd, hvis opgave det er at behandle problemer, der 
måtte opstå i hverdagen, samt formidle kontakten til LAK (Landsorganisa
tionen af Kursusstuderende), der er vores fagforening og rådgivende instans 
i alt, der kunne skabe problemer på de enkelte kurser.

Rådets daglige arbejde består i møder hver tirsdag, hvor to repræsen
tanter fra hver klasse diskuterer aktuelle emner og forslag. Udover en sekre
tær, der varetager referater og arkivering, vælges to personer, der virker som 
kontaktpersoner, dels til LAK og dels til gymnasieklassernes elevråd. Først
nævnte gennemgår nogle kurser for at blive skolet til denne post.

Den første del af skoleåret arbejdede HF-rådet med den forventede 
energi, mens der i anden del opstod problemer med at holde sammen på 
stumperne, fortrinsvis på grund af de store 2. og 4. semesteropgaver og den 
øgede lektiemængde.

HF-rådet har dog i det forløbne år været i stand til at få flere fornuftige 
diskussioner i gang i klasserne, for eksempel omkring SU-reformen, menne
skerettighederne og SV-regeringen. Men nogen uforglemmelig indsats har 
vi desværre ikke kunnet yde, da den brede opbakning fra klasserne ikke blev 
mobiliseret.
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I den forbindelse kan det kort siges, at repræsentationen ved LAKs besty
relseskomitémøder og kongresser er afhængig af medlemstallet på skolen. 
Vi har i årets løb deltaget med tre repræsentanter på BK-møderne, hvilket 
svarer til 45 medlemmer. Unægtelig! et urimeligt lille tal, idet der kun er tale 
om 25% af eleverne. Hvervningen af nye medlemmer i det kommende skoleår 
starter en af de første dage efter sommerferien! Med andre ord: Hvis ikke de 
kursusstuderende står sammen i én kamp, vil kampen ikke være slagkraftig, 
og eftersom LAK har vist sig at være en organisation, der på fornuftig vis 
varetager vore problemer, må det være LAK og ingen anden organisation, 
vi skal være tilsluttet.

På HF-rådets vegne 
Finn Egon Hansen, l. HF R

SU-regler 1978/79
For at opnå stipendium fra Statens Uddannelsesstøtte skal eleven være fyldt 
18 år. For de 18-22årige beregnes stipendiet efter den korrigerede forældre- 
indtægt. Fuldt stipendium ydes, hvis den korrigerede forældreindtægt er 
under 94.000 kr. Stipendium kan ikke fås, dersom indtægten overstiger 
154.000 kr. Den korrigerede forældreindtægt beregnes på grundlag af den 
skattepligtige indkomst. Fra den kan trækkes 9.900 kr. pr. barn under 23 år, 
der er under uddannelse eller under den undervisningspligtige alder. Har 
forældrene en formue på over 300.000 kr., medregnes 10% af det oversky
dende beløb som indtægt. Elevens egen indtægt skal være under 31.800 kr., 
heri medregnet stipendium. Har eleven en formue på over 25.000 kr., vil det 
overskydende beløb regnes som indtægt. Stipendier til hjemmeboende 
18—22årige elever er på mellem 300 kr. og 12.331 kr. For 23årige kan der 
søges stipendium uden hensyn til forældreindtægten, og stipendiet udgør 
9.823 kr., hvis ansøgerens egen indtægt ikke overstiger 31.800 kr. (samme 
regler som for 18-22årige). Alle kan opnå statsgaranteret banklån på maksi
malt 15.400 kr., dog må summen af stipendium og banklån ikke overstige 
22.531 kr.

KFS
Kristeligt forbundfor studerende 

og anden skoleungdom
Her på VS er vi en gruppe elever, der samles et par gange om ugen i spise
frikvarteret for at læse og tale om Gud.

Vi er glade for at kunne samles og tale om det centrale i vor hverdag. - 
Alle interesserede er velkomne'.
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Elevforeningen
På Vallensbæk Statsskole bliver der i løbet af skoleåret arrangeret en række 
fester. Disse arrangementer afholdes af elevforeningen, der består af frivil
lige elever, som alle er enige om at noget må gøres for at skabe fest og stem
ning i hverdagen.

Arbejdet i elevforeningen består hovedsageligt af forudgående planlæg
ning, salg af billetter og øl samt oprydning efter fester. Her har vi imidlertid 
en bestemt ordning på grund af det ret anstrengende arbejde. Ordningen går 
ud på, at elevforeningen hyrer frivillige, som mod betaling klarer skærene.

Da vi selvfølgelig alle ønsker nogle gode fester, kræver det også en indsats 
fra mange villige og aktive. Vi vil derfor opfordre alle, der har lyst til at være 
med i elevforeningens arbejde, til at komme, når vi i starten af det nye 
skoleår indkalder til introducerende møde. Da arbejdet i elevforeningen er 
ulønnet, følger der selvfølgelig andre goder med, som vi føler er sliddet 
værd.

En ekskursion
2. v i Amsterdam 7-14. oktober 1978

Varmet op af Nederlandenes historie i det 17. århundrede drog 2. v og Fugl
sang med futtog til Amsterdam. Højt humør og (for) lidt søvn undervejs.

Udmarvet af togrejsen drev programmet os med det samme ud på en læn
gere byvandring, hvor vi fandt ud af, at Amsterdam er Christianshavn ca. 50 
gange. Hvad Københavns bystyre tankeløst har smadret, er en selvfølge i 
Amsterdam - en fungerende storby i et historisk miljø.

De følgende dages program førte os til både åbne og i særdeleshed luk
kede museer. Vi var heldige med Rijks- og bymuseet, hvorimod orlogs- og 
tropemuseet bød os stængte porte.

For ikke at forsumpe i storbyen var vi tirsdag ude at se blomsterauktio
nen; opkøbere fra hele Vesteuropa aftager her den hollandske blomsterpro
duktion.

Onsdag deltes vi og drog hhv. til Monnickendam - møller, diger, indvun
det land, gammel idyl - og sydpå til Rotterdam, Utrecht og Delft.

Logementet, vandrerhjemmet i Vondelpark, og 2. v passede ikke rigtigt 
sammen. Folk var for tvære og vi for livlige, hvilket medførte enkelte 
konfrontationer.

Amsterdam - undtagen vandrerhjemmet - er absolut at anbefale.
Klassen havde stort set en fagligt givende ekskursion med et kraftigt islæt 

af fugtige stunder - herligt vejr - og fede vibrationer.
2. v
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Introduktionskursus 1978
Igennem de sidste år har der på Vallensbæk Statsskole været afholdt intro
duktionskurser for de nye 1. g’ere og 1. H F’ere. Kurserne har varet 3-4 dage 
og har som formål haft dels at lette overgangen fra erhverv til andre skolefor
mer til den ny skole, dels at give eleverne i de enkelte klasser mulighed for at 
lære hinanden at kende hurtigt, og endelig at sætte de nye ind i skolens dag
ligdag.

Disse mål søges opnået gennem et program, som blev udviklet for seks år 
siden, og som senere er blevet raffineret og udbygget. Oprindelig blev det 
kørt af en lærergruppe; men de sidste tre år har der kun været 2-3 lærere 
med, og resten er blevet overtaget af de elever, som frivilligt har meldt sig.

Programmet blev fastlagt i en række møder i forårsmånederne, og et par 
dage før det nye skoleårs begyndelse mødtes man for at give programmet en 
sidste afpudsning.

Den første dag var bygget op således, at eleverne efter en generel intro
duktion ved skolens konstituerede rektor gik ud i klasserne og her gennem 
forskellige øvelser blev introduceret for hinanden. Til hver klasse var der 
knyttet 2-3 trænere (gamle elever), som skulle sørge for, at øvelserne blev 
gennemført i overensstemmelse med hensigterne.

Herefter var der dels flere gruppedynamiske øvelser, dels var der lavet et 
program, således at eleverne fik skolens lokaler præsenteret - et program, 
som fortsattes næste formiddag. Om eftermiddagen var der et notatteknik
kursus.

Næste dags formiddag så man i Albertslund Bio en film, hvis indhold ba
gefter blev diskuteret i klasserne.

Eftermiddagen gik med optakt til en fest, som skulle holdes den tredje 
dags aften. Klasserne skulle selv arrangere den. Der blev derfor nedsat for
skellige grupper, som skulle sørge for forskellige ting: udsmykning af lokaler, 
bespisning, borddækning, indkøb osv. Som noget nyt fik hver klasse udleve
ret nogle brædder, nogle søm og en presenning, og med disse ting skulle klas
sen opstille en bod i skolens gård. Der kom således 12 forskellige boder - 
nogle mere korrekt opstillet end andre - og disse indgik i aftenens fest, såle
des at nogle af dem blev udskænkningssteder, andre tombolaer, lykkehjul, 
loppemarkeder osv.

Den fjerde dag gik med introduktion til de forskellige elevorganisationer, 
forholdene omkring Statens Uddannelsesstøtte samt tid til spørgsmål fra 
de nye elever til deres trænere om alt, hvad de måtte ønske at få at vide om 
skolen.

Efter frokost fik eleverne deres skemaer og bøger.
Man må nok konstatere tilfredshed med programmet hos eleverne. Dette 

kan blandt andet ses af, at der hvert år har været virkelig mange, der har øn
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sket at fungere som trænere for de nye elever, så mange, at det faktisk har 
været et problem at få antallet reduceret.

Spørgsmålet er dog, om man ikke kan opnå de samme ting på andre må
der. Der er derfor nedsat et udvalg, bestående af elever og lærere, som nær
mere skal gennemdrøfte kursets form og indhold for de nye elever i 1979, og 
herefter komme med en indstilling, som skal drøftes i elev- og lærerråd.

Henrik Skovgaard Nielsen

Det frivillige musikliv på skolen
Der synges meget på Vallensbæk Statsskole. Hver mandag aften kl. 19 sam
les skolens kor til to timers ihærdig musiceren. Herefter er der gerne te
bord, hvor man kan få sig en hyggelig snak eller få gjort det endeligt af med 
stemmen ved endnu en times sang. Koret er åbent for alle elever/lærere, der 
har lyst til at synge.

Korarbejdet har haft seks milepæle i årets løb. Først en ryste-sammen- 
weekend i Holte i september. Dernæst indøvelse af bidrag til følgende kon
certer: Broget aften 17. november 1978, julekoncert i Herstedvester Kirke 
17. december, juleafslutning på skolen 22. december, forårskoncert i Ringe 
23. marts og vor egen forårskoncert 30. marts.

Der spilles også meget på Vallensbæk Statsskole. Ikke mindre end 18 
forskellige grupper har eftermiddage og aftener øvet i skolens musiklokale, 
som står til rådighed for alskens musikudfoldelse.

Derfor kan det heller ikke undre, at programmerne for de to store kon
certer har været bugnende, idet den frivillige syngen og spillen her er for
enet med adskillige klassers og solisters bidrag.

VelGolOd
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»Broget aften«
17. november 1978

1) Mercy: »66«
Mercy: »The Fear of the Witch«

Mercy Band - Claus Herreborg-O. ,3.t- Finn Herreborg-O., ex - Max
Guld Madsen, ex - Søren Heick, ex - Arne Kock Nielsen, ex

2) Paul Simon: »American Tune«
Klaus Peter Jensen, 3.c

Beatles: »Here, There End Everywhere«
Marianne Ortwed, 3.a

Beatles: »I Will«
3) Fr. Chopin: »Etude i c-mol«

Torben Brieghel Jensen, 3A
4) Procul Harum: »Boredom«

2.mt
5) Shadows: »Apache«

Søren Mac Larsen: »Lidt depression«
Anonym: »Do You Wanna Dance«

Bullshit - Søren Mac Larsen, 2.x - Flemming Simonsen, ex - Allan
Holm, ex - Torben Pøhis, ex - Erik Frederiksen, ex

6) Anonym: »Romance«
Michael Rasmussen, 3.t

7) Gastoldi: »11 bel Humore«
Brahms: »In stiller Nacht«
Ellington: »It Don’t Mean a Thing«

Koret
8) Engelsk Folkemelodi: »Greensleeves«

Lisbeth Olesen, 3.c
9) Doobie Brothers: »Listen to The Music«

Roxy Music: »Love is ...«
Thin Lizzy: »Don’t Believe a Word«
Linda Ronstadt: »It’s so Easy«

Bronto Band - Evy Bentzen, ex - Bjarne Dollerup, 2.c- Svend
Zachariasen, ex - Carl Manncher, ex - Roland Davidsen, ex

10) »De glade 50ere«
3.SC

11) John Denver: »Leaving On a Jetplane« - »Five Foot Two«
Debbie Broo, 2.q
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12) Claes Johansen: »What I’ve Got and What I Lack«
Claes Johansen: »Lyrics«
Claes Johansen: »Kidnapped«
Claes Johansen: »Händel-Mozart-variation«

DMC - Per Bech, 3.x - Per Madsen, ex - Mons Olesen, ex -
Claes Johansen, ex

Forårskoncert
fredag den 30. marts 1979

LAFDELING
1) Jørgen Benzon: »En romersk fortælling«

Vallensbæk Statsskoles Kor
Solister: Merete, 3.b - Jan, ex - Peter, ex - Torben, 3.t

2) »Time of Selfdestruction (Claes)
»To minutter over tid« (Per Bech, Claes)

Medvirkende: DMC - Per Bech, guitar, 3.x - Per Luske, bas, ex - Disco 
Mons, trommer, ex - Claes Maestro, tangenter, vokal, ex - Peter Lyd, 
lyd, ex

3) »California Dreamin« (Mamas and Papas)
3.C

4) »Please Be With Me« 
»Scarborough Fair« (trad.)

Lisbeth Olesen, 3.c, sang - Bjarne Sørensen, guitar
5) »When I’m Sixty Four« (Lennon McCartney)

Lz

6) »Little Tin Soldier (Shawn Phillips)
»Jamaica Farewell« (ukendt)

Klaus Peter Jensen, 3.c
7) »Solveigs sang«

Medvirkende: »os«
8) L. v. Beethoven: »Sonate, op. 22, B-dur, 1. sats«

Torben Brieghel Jensen, 3.t, klaver
9) Duke Ellington: »Azur«

»Oh, What a Day« (arr. Svend Asmussen)
Midtfyns Gymnasiums Kor og Big-Band

10) »Whole Lotta Shakin’ Goin’ On« (Bill Haley)
Lv

11) »Choro« (arr. Jan Rønnow) syd-amerikansk
Michael Rasmussen, 3.t, guitar
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12) »Krisens Dance Macabre« (Claus Flygare/R. & S. Brüel)
2.C

13) »Streets of London« (Ralph McTell)
»House of The Rising Sun« (trad.)

Birgitte Utzon, Lb
14) »Let It Grow« (Eric Clapton)

I. cog 2. t
15) G. F. Händel: »Hallelujah« (fra »Missiah«)

Midtfyns Gymnasiums Kor - Vallensbæk Statsskoles Kor

2. AFDELING
1) »Who’ll Stop The Rain« (John C. Fogerty)

»Car Crash« (Steffen Johannesen)
»Den blå agurk« (Arthur)
»Who Killed Cock Robin« (børnerim)

Medvirkende: »Råbjarne og Gurkerne« - Steffen Johannesen, 2.t, klaver -
Carsten Poder, 2.t, bas - Per Siglev, 2.x, trommer -
Tom »Arthur« Andersen, ex, guitar - Bjarne Tønnesen, ex, guitar

2) Midtfyns Spillemandsorkester
3) »Pipeline« (Shadows)

»Pink Rhapsody« (F. Simonsen)
»Proud Mary« (Credence Clearwater Revival)
»Udslet« (S. M. Larsen)
»Fed Rock« (Shubidua)
»You Keep on Knocking«

Medvirkende: »Solid Service« - Per Elleby, sang - Flemming Simonsen, 
rytmeguitar, kor - Søren Mac Larsen, rytme- og leadguitar, kor - Allan 
Kongsholm, basguitar - Torben Pøhis, percussion, kor

4) Midtfyns Gymnasiums Big-Band
5) MidtfynsSpillemandsorkester
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IDRÆT
på Vallensbæk Statsskole

I skoleåret 1978/79 deltog Vallensbæk Statsskole i basketball-turneringen for 
gymnasiehold. Den indledende runde var V. S. arrangør af - her vandt 
yngste og ældste hold det hele, hvilket kvalificerede begge hold til næste 
runde, som Tårnby Gymnasium arrangerede. Her måtte V. S.’ yngste hold se 
sig slået af arrangørerne, men vandt dog de to andre kampe og fik en 
andenplads. Det gik bedre for ældste-holdet, der gik ubesejret igennem - 
dermed var holdet klar til finalerunden.

Finalen skulle afholdes i Fredericia; holdet ankom aftenen før og over
nattede på vandrerhjem. De mødte i første kamp Kildegård Gymnasium, 
der på holdet havde en ynglinge-landsholdsspiller og to I. divisionsspillere. 
V. S. måtte her se sig slået. Efter at stillingen havde været lige efter de første 
tre perioder, kom Kildegård foran i fjerde periode, og dette forspring lykke
des det aldrig for V. S. at indhente. Hvis V. S. havde trænet noget mere 
effektivt, var der stor sandsynlighed for at det var dem, der var løbet af med 
sejren. Mod Fredericia og Randers havde V. S. ingen problemer og vandt 
begge kampe stort; dermed kunne holdet tage hjem med en andenplads.

Hjemturen forløb med nogen spænding, fordi de offentlige transport
midler var ramt af arbejdsnedlæggelser af og til. Det var Store Bæltsfær
gerne også denne dag, fik holdet at vide under stævnet, men de var heldige. 
Da de kom til Nyborg, skulle den første færge til at sejle.

Jan Holm, I. r
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Ferier og fridage
skoleåret 79/80

EFTERÅRSFERIE:
15. oktober- 19. oktober

JULEFERIE:
24. december - 2. januar 

VINTERFERIE:
18. februar - 22. februar 

PÅSKEFERIE: 
31. marts - 7. april

GRUNDLOVSDAG:
5. juni

SOMMERFERIE:
23.juni

Det nye skoleår starter 
mandag den 13. august 1979 

lærere kl. 8 faglærermøder 
kl. 9 lærerrådsmøde

l.gog LHFkl. 10
2. g, 2. HF og 3. g kl. 11.30
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