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til OPfterslæ&t 
selskabets Skole

Velkommen til Efterslægtselskabets skole’
For at du hurtigt skal finde dig til rette, 
er her en kortfattet orientering om byg
ningens indretning:

Når du træder ind gennem indgangsdø
rene Hyrdevangen 62, 2400 NV), ser du lige 
foran dig en buet mur, hvor vægfladen er 
prydet med billeder af kendte Efterslægtere: 
Digteren Adam OehlenschlMger 
Maleren Constantin Hansen 
Skuespilleren Ludvig Phister 
Oberst Frederik Læssøe 
Maleren Johan Thomas Lundbye 
Ingeniøren Enrico Mylius Dalgas
Til højre for dig har du fællesgarderoben 
og en gang, som fører hen til matematiklo
kalet og cykelkælderen.
Går du til venstre onad den første trappe, 
vil du på væggen kunne læse:
Efterslægtselskabet stiftet 4. marts 1786.

Neden under denne tekst findes en forteg
nelse over samtlige skolens rektorer. 
Fortsætter du op ad tranpen, har du på din 
venstre hånd et udhængsskab, hvori alle med
delelser fra administrationen til eleverne 
vil være at finde. Det kan meget anbefales, 
at du hver dag ser efter, om der er en eller 
flere meddelelser, der vedrører din klasse 
(måske får du tidligere fri en dag).
Når du begiver dig videre fra skabet, har 

du foran dig indgangen til skolens musik
lokale og længere til højre døren, der fø
rer ind til aulaen.
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Herinde venter morgenmåltidet dig. Du vil 
let kunne finde det bord, du skal sidde 
ved; der er nemlig på hvert bord et skilt, 
der fortæller, hvem der skal sidde der. 
Her møder du for første gang dine nye kam
merater og nogle af dine lærere. Du føler 
dig sikkert en lille smule beklemt, hvad 
der ikke er noget at sige til, men tænk på, 
at det gør alle de andre også! Nu har du 
en lille times tid til at vænne dig til at 
være her; det plejer at hjælpe!
Under måltidet vil der blive givet jer for
skellige praktiske oplysninger om bogudle
vering, skemaskrivning m.m.
Hvis du begiver dig videre op ad trappen, 

er du nået til 1. etage.
Her findes: Rektors kontor, skolens kontor, 
lærerværelset, faglokaler for tysk, engelsk, 
historie og dansk. For enden af gangen lig
ger biblioteket, hvor du i fri- og mellem
timer kan sidde i fred og ro og arbejde. 
(Skulle du under dit arbejde have benyttet 
nogle af bibliotekets håndbøger, så husk 
at stille dem tilbage på reolerne inden du 
forlader biblioteket!). Lidt længere frem
me finder du studievejlederkontoret og pæ
dagogisk værksted.
Går du op på 2. etage vil du her finde 
sproglaboratoriet og faglokaler for fransk 
og russisk o§ for enden af gangen lokalerne 
for fysik ocr kemi. På etagen ovenover, 3. 
etage, har religion, biologi og geografi 
til huse.
Skulle du have f^^dot denne beskrivelse lidt 
tung,er der en trøst. I introduktionsugen vil 
der blive arrangeret rundvisning, så du med 
dine egne øjne kan se det hele.



Fra det øjeblik ... man kommer ind på Efter
slægten, har man et stort mål at stræbe ef
ter, nemlig at komme ud igen, så. man kan kom
me ind i EFTERSLÆGTSAMFUNDET, det rette sam
lingssted for alle gamle Efterslægtere. 
Også fra de gamle elevers forening skal der 
lyde et hjerteligt velkommen til dig, der nu 
er optaget i kredsen af Efterslægtere. Snart 
vil du nemlig høre mere fra os, og så er det 
godt, at du kender os. EFTERSLÆGTSAMFUNDET 
arrangerer hvert år tre fester, hvortil også 
skolens nuværende elever er indbudt. Derud
over står vi årligt for uddelingen af to le
gater ved translokationen.
I EFTERSLÆGTSAMFUNDETS bestyrelse sidder to 
medlemmer fra skolen, nemlig en lærerrepræ
sentant, p.t. lektor Erik Garby, og en elev
repræsentant. Sidstnævnte vælges af og blandt 
eleverne her umiddelbart efter skoleårets 
start.
Alle gamle Efterslægtere byder dig hermed vel
kommen som aktiv deltager i EFTERSLÆGTSAM
FUNDETS aktiviteter.

Chr. B. Sonne Christensen, formand.
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erhvervsorientering
Kære nye 1. g'er.
Velkommen til "Efterslægten".' - Et skole
skift er en stor forandring, og selv om 
alle håber, at det vil gå let og smerte
frit, kan der opstå problemer, når man 
begynder på en ny skoleform og får nye 
fag, nye lærere og nye kammerater. Mange 
spørgsmål kan I sikkert få klaret ved at 
snakke med jeres lærere og kammerater, men 
I skal være klar over, at I desuden har mu
lighed for at snakke evt. problemer igennem 
med en studievejleder, som specielt er an
sat for at hjælpe jer. I år er det mig, der 
har den opgave. Jeg hedder Helle Badse, og 
foruden at være studievejleder for 1.g'erne 
er jeg dansk- og tysklærer her på stedet. 
Der vil være træffetid på mit kontor på nr. 
16 tre gange om ugen - tidspunkterne vil 
blive bekendtgjort, så snart skoleåret star
ter.
Måske er nogle af jer allerede begyndt at 
tænke på videreuddannelse og erhverv. 
Det kan jeg også hjælpe jer med at finde 
oplysninger om. Vi har en del materiale 
til formålet på nr. 16, og desuden vil jeg 
i løbet af skoleåret tage nogle undervis
ningstimer med klasserne, hvor vi neton skal 
se på uddannelses- og erhvervsspørgsmål. 
Det vigtigste emne for de kollektive: timer 
i l.g vil dog være grenvalget. I ved for
modentlig, at I i l.g skal træffe bestem
melse om, hvilken gren I vil fortsætte med 
i 2. og 3.g. For at I kan træffe dette valg 
på forsvarlig måde, skal I have noget at vi
de om indholdet af de enkelte grene og om, 
hvad valget af gren betyder for videreuddan
nelse og erhverv.

Vel mødt til skoleåret 1978/79
4 Helle.



l.a

Dansk Ragnhild Rørdam Olesen
Engelsk Anna Bjarnt
Tysk Helle Badse
Fransk Else Arltoft
Russisk Benedicte Scott
Latin Erling Brodersen
Oldtidskundskab Erling Brodersen
Historie Kaj Rostvad
Geografi Jørgen Frørup
Matematik Erik Garby
Musik Torsten Emborg
Idræt, drenge ?
Idræt, piger Else Arltoft

l.b

Dansk Rektor Alf Ove Jensen
Engelsk Benedicte Scott
Tysk Else Dalvin
Fransk Inge Jensen
Latin Anne Lybecker
Oldtidskundskab Anne Lybecker
Historie Peter Sørensen
Geografi Peter Sørensen
Matematik Jørgen Brager
Musik Susanne Emborg
Idræt, drenge ?
Idræt, piger Else Dalvin $



Dansk Inge Jensen
Engelsk Kaj Rostvad
Tysk Gerda Lund
Fransk X
Latin Erling Brodersen
Oldtidskundskab Erling Brodersen
Historie Flemming Ib-Nielsen
Geografi Poul Erik Nielsen
Matematik Ole Ryttersgård
Musik Torsten Emborg
Idræt, drenge Ole Ryttersgård
Idræt, piger Q

Dansk Søren Anker-MøIler
Engelsk Anna Bjarnt
Tysk Agnete Bruun Hansen
Fransk X
Russisk Benedicte Scott
Oldtidskundskab Erling Brodersen
Historie Steen Andersson
Kemi Annelise Andersen
Fysik Annelise Andersen
Matematik Erik Garby
Musik Susanne Emborg
Idræt, drenge ?
Idræt, niger Q



Dansk
Engelsk
Fransk
Oldtidskundskab
Historie
Kemi
Fysik
Matematik
Musik
Idræt, drenge 
Idræt, piger

l.z

Dansk
Engelsk
Fransk
Oldtidskundskab
Historie
Kemi
Fysik
Matematik
Musik
Idræt, drenge
Idræt, piger

Inge Jensen 
Alfred Rasmussen 
Ebba Berg-Sørensen 
Børge Bøgsted Møller 
Peter Sørensen 
Svend E. Lorenzen 
Bente Kalhauge 
Tim Bjarnt 
Torsten Emborg 

? 
?

Søren Anker-Møller 
Anne Lybecker 
Anna Bjarnt
Anne Lybecker 
Peter Sørensen 
Annelise Andersen

Y
Ole Ryttersgård 
Susanne Emborg 
Ole Ryttersgård 

?
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Dansk Ragnhild Rørdam Olesen
Engelsk
Fransk

Søren Anker-Møller
Børge Bøgsted Møller

Oldtidskundskab Børge Bøgsted Møller
Historie Steen Andersson
Kemi Poul Erik Stentsøe
Fysik
Matematik

Poul Erik Stentsøe
Jørgen Brager

Musik Torsten Emborg
Idræt, drenge 
Idræt, piger

?
?

Skai du søge lån eller stipendium, skal du 
henvende dig nå nr. 16 (åbent tirsdag, ons
dag og fredag kl. 8.30-10.30).
Her udleveres ansøgningsskema samt vejled
ning om de nye regler, der kommer til at gæl
de skoleåret 1978/79. Henvend dig snarest 
muligt inden 1. september. I øvrigt henvises 
til meddelelser i onslagsskabet.

S t i n end i enævnet.
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mødepligt
Eleverne både i gymnasiet og på HF har møde
pligt - d.v.s. at lærerne i den enkelte ti
me fører regnskab over afleverede opgaver 
og rapporter.
Hvis du har været fraværende, eller hvis du 
i helt specielle tilfælde ønsker at få fri, 
har du ret til at aflevere en seddel til 
rektor. Bliver antallet af dine forsømmel
ser betænkeligt, kan det få betydning, at 
du har afleveret dokumentation for årsagen 
til dem, selv om fravær principielt er fra
vær uanset grunden.
Er du over 18 år, kan du skrive den selv, 
er du under 18 år, skal dine forældre/værge 
skrive den.
Skal du fritages for gymnastik i mere end 
4 uger, skal du have en lægeattest. Blan
ketten skal du hente på kontoret, inden du 
skal til lægen.
Hvis du skal til tandlægen, skal du så vidt 
muligt sørge for at bestille tid uden for 
skoletiden.
Du kan ikke få fri fra skole, hvis du skal 
til køreprøve. Prøven kan godt lægges uden 
for skoletiden, hvis kørelæreren får besked 
i god tid.
I øvrigt vil rektor i begyndelsen af skole
året komme rundt i de nye klasser for at 
orientere om mødepligten, fraværsregistre
ring osv. og besvare eventuelle spørgsmål 
herom.
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&&rnarbej6&ii6v*
Samarbejdsudvalget er den direkte 

kontakt mellem rektor, lærerne og ele
verne. Rektor fungerer som formand, og 
endvidere deltager fire lærere og fire 
elever.
Samarbejdsudvalget træffer afgørelse 
vedrørende fællestimer, der kan være 
af kunstnerisk såvel som oplysende art.

Udvalget godkender endvidere etable
ring af studiekredse. Der kan arrangeres 
studiekredse, hvis mindst lo elever bli
ver enige om et emne, og skolen kan skaf
fe en leder. Initiativer til studiekredse 
tages først på skoleåret.

Endelig træffer udvalget afgørelse 
om praktiske forhold for eleverne og fæl
les arr angement er.

efeuråtM
Kære Nyel Vort elevråd består af to re
præsentanter fra hver klasse (HF såvel 
som gymnasium), og elevrådet har en be
styrelse, som består af en formand, kas
serer, sekretær samt 3 menige medlemmer. 
Vort elevråd er repræsenteret i de fleste 
af skolens besluttende organer.
Ud over elevrådet har vi et HF-råd, der 
behandler sager, som netop berører dem. 
Vi håber på stor interesse for elevrådet 
fra jeres side, og vi håber, at I vil 
hjælpe os til større aktivitet nå sko

len.
Vi har fået tilladelse til at orientere 
om elevrådet en time i hver af jeres klas
ser efter introduktionsugen, og denne time 
ser vi frem til.
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Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er 
gymnasieelevernes faglige organisation. 
Den varetager vores interesser bl.a. gen
nem de forskellige udvalg under undervis
ningsministeriet , hvor DGS sidder som vo
res repræsentant.
Her var DGS f.eks. med til at vedtage den 
meget omtalte paragraf 25 i ministeriets 
bekendtgørelse (16.6.71) om elevernes ret 
til medindflydelse på undervisningens form 
og indhold, samt på udvælgelsen af eksamens- 
p ensum.
En anden side af DGS.'s arbejde er de udad
vendte aktioner. Emnerne er f.eks. adgangs
begrænsning, nedskæringspolitikken, den 
planlagte nedlægning af samarbejdsudvalgene, 
en bedre studiestøttelov og bedre boligfor
hold.
Sidste år resulterede bl.a. vores aktioner 
i, at vi fik 14o mill. kr. ekstra udbetalt 
i stipendier.
Mange af vores krav deler vi med andre ud
dannelsessøgende , og DGS samarbejder meget 
med LAK (de kursusstuderende), LOE (skole
eleverne) , Studenterrådet med flere.
Meget vigtigt for arbejdet er en nær kon
takt til skolerne. Herfra er Kirsten Lund 
3a, kontaktmand.
Hvert år afholdes landsmøde og tre repræ
sentantskabsmøder. Her kritiseres den fore
gående periodes arbejde og den kommende fast
lægges. Der kommer repræsentanter fra både 
medlemsskoler og ikke-medlemsskoler samt fra 
andre organisationer, men beslutningerne ta
ges naturligvis af medlemsskolerne.
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Ved afstemninger har den enkelte skole 
en stemme for hvert individuelt medlem. 
Det er nemlig sådan med medlemsordningen, 
at først meldes skolen kollektivt ind,og 
derefter sælges individuelle medlemskort 
a 10 kr.
Efterslægten er medlem af DGS, men havde 
sidste år lidt over 50 individuelle medlem
mer. DGS-udvalget (et udvalg under elevrå
det) består af ca. 5 mennesker, så det er 
vigtigt, at både nye og gamle elever træder 
ind i arbejdet.
Med flere individuelle medlemmer kan vi 
styrke vores indflydelse på de besluttende 
møder, styrke DGS og dermed være med til at 
forbedre vores egne forhold.
Hvis du vil vide mere om DGS, har Eva Black 
eller undertegnede principprogrammet og de 
øvrige resultater fra sidste landsmøde.
Du kan også henvende dig direkte til sekre
tariatet, Vesterbrogade 20 mez., tlf. 
01-22 92 20.

Kirsten Lund 3a.

kanfiné
Her på skolen drives en kantine, som er åben 
i 11-, 12- og 13-frikvarteret fra omkring 1. 
september. I kantinen kan købes flere for
mer for slik, samt æbler og appelsiner.
Varerne sælges til butikspriser, og det even
tuelle overskud får samarbejdsudvalget rådig
hed over. Kantinen drives af elever nå fri
villig basis - så hvis du har lyst til at gi
ve en hjælpende hånd en dag hver anden uge, 
så mød op, når der bliver indkaldt til kan
tinemøde ved skoleårets start.

Gitte B. 3z
Steen A. 2x
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chj^ion
Dette er navnet nå skoles eminente elev-, 

fest- og koncertforening. Elysion er en fuld
kommen unolitisk forening med formål at for
nøje foreningens medlemmer og skolens elever. 
Et medlemsskab koster 10,- og giver billigere 
entre til foreningens tre fester, så med
lemsskabet tjener sig ind. Foreningens sidste 
fest er en stor begivenhed på skolen, nemlig 
Elysions Talentshow, hvor skolens egne ori
ginaler 'optræder. Blandt foreningens andre 
arranementer kan fra 1976 nævnes en aften 
med en hypnotisør, og fra 1977 det store 
glansnummer et 2| times show med C.V.Jør
gensen, hvilket for medlemmer kun kostede 
10,-.

Alle disse fordele får du for kun 10,- 
så når du kommer til sommer: 
Mød op omkring Elysion og køb et medlemskort.

Elysions bestyrelse 1978/79.
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temauge
I den sidste uge før efterårsferien 

holder skolen temauge. Det vil sige, at 
det normale skoleskema afløses af en uge, 
hvor alle i grupper vil arbejde med et 
emne inden for samme tema. Vi har i for
året valgt det overordnede tema: KØBENHAVN. 
I begyndelsen af skoleåret skal alle vælge 
sig ind i en gruppe, så vi hurtigt får klar
hed over, hvem der vil arbejde med hvilke 
emner. Emnerne vil blive præsenteret på en 
række opslagstavler på gangen på l.sal.

Derfor: se på tavlen, diskuter emner
ne med dine kammerater, meld dig til en 
gruppe og tænk over, hvad du særlig vil 
beskæftige dig med i gruppen. Der vil blive 
lejlighed til at møde gruppen før temaugen 
går igang, så I kan diskutere emnet nærme
re igennem.
NB: På opslagstavlerne kan du også komme 
med nye forslag og kommentarer til emnerne.

idrølsakhuiteter
I fritimer og efter skoletid er der lejlig
hed for ”at få rørt den dovne kron". Alle er 
velkomne til frivillig idræt(motion) om ef
termiddagen. Vi spiller normalt badminton, 
basketball eller volleyball, - fra i år har 
vi også fået mulighed for at springe trampo
lin. Vi håber, at mange i det kommende år 
vi] deltage i den frivillige idræt. Det er 
en sjov måde at lære andre nå skolen at ken
de oå.

Idrætslærerne.
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CW. 75
Velkommen til denne ærværdige skole med 
traditioner. Skolens "nationalsport" er 
volleyball, og dette resulterede i, at 
nogle kvikke elever i april 1973 starte
de en klub med det forkortede navn E.V. 73, 
en forkortelse for Efterslægtselskabets 
Volleyballklub af 1973. Hvis du er interes
seret i dette fascinerende spil, som både 
er for piger og drenge, så skal du se ef
ter et opslag på skolen, der vil informere 
dig om træningstider og andre praktiske 
oplysninger. Vi har desuden et klublokale 
på Utterslev Torv, hvor der efter træningen 
kan indtages forfriskende drikke.
Hvis der er mere, du vil vide om E.V.73, 
kan du blot henvende dig til

Yvonne Zinn, 2z.

e.b.
Hvis du er interesseret i at spille basket
ball samt i at deltage i et hyggeligt kam
meratligt samvær, bør du snarest stifte be
kendtskab med Gladsaxe-Efterslægtens Bas
ketballklub.
Spillested er Kennedyhallen i Høje Gladsaxe. 
Hvis du ønsker yderligere oplysnincrer kan du 
ringe til:
Irene Rydahl
Uffe Mortensen

Tlf: ol 79 08 57
: o? 65 15 61
Med venlig hilsen

Torben Køldal.
15



hor
Kan du lide at synge? Kan du lide at hygge 
dig med vennerne? Så er koret lige sagen. 
Repertoiret snænder lige fra "Kaj og Andrea" 
til Bach*
Der er prøve hver mandag kl. 19.30-21.30, 
første gang den 4. september.
Hvis du har lyst, så ses vi i den nye sæson.
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£U itarun öeruisni ng
Under forudsætning af tilstrækkelig tilmel
ding vil der blive guitar-holdundervisning 
med kommunalt tilskud, så det bliver meget 
billigt for deltagerne, nemlig ca. 300,- 
for hele skoleåret.
Hurtig henvendelse til Torsten Emborg, så un
dervisningen kan begynde i sentember.

^tpvein6
I foråret 1975 startede en kreds af 

elever et skoleblad, SLØVSIND, som siden 
er udkommet 18 gange. SLØVSINDer et u- 
censureret blad,der optager indlæg fra 
alle skolens elever og lærere. Af ind
holdet kan nævnes:
- orientering om vore interesseorganisa

tioner DOS og LAK.
- orientering om andre studerendes forhold. 
- anmeldelse af revy og komedie.
- diverse digte og noveller.
- adskillige artikler om adgangsbegræns

ning, for at blotlægge dens følger.
SLØVSIND kan utvivlsomt forbedres bety
deligt. Vi vil derfor onfordre jer til at 
sikre SLØVSINDS fortsatte udgivelse og for
bedring. I kan bidrane såvel med indlæer som 
med at deltage i arbejdet omkring SLØVSIND. 
Pedaktionen er åben for alle.

Læsernes indlæer - SLØVSINDS stvrke.

podaktj onen.
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prakhskc oplysninger
REKTOR: Alf Ove Jensen.
Kontortid: 12-13. Elever er selvfølgelig 
også velkomne i frikvarterer og mellem
timer. Her afleveres sygesedler, når man 
genoptager skolegangen. Og her anmodes om 
ekstraordinær fritagelse senest dagen før, 
man ønsker sig fri (skriftligt).
I øvrigt kan alle spørgsmål og problemer 
fremlægges her.
ADMINISTRATIV INSPEKTOR: Peter Sørensen.
SEKRETARIAT: Inger Warnov, Jette Boysen, 
Lis Egeskov og Jette Schlenkert.

Her meddeles adresseforandringer umiddel
bart efter flytning.
Her opbevares svampe og kridt, glemte sa
ger og post til elevråd, elevforeninger 
m. f 1.
Her afhentes blanketter til befordrings
godtgørelse: Alle elever, som har mindst 
14 km's skolevej - fra hjem til skole og 
tilbage igen - kan få befordringsgodtgø
relse.
BOGINSPEKTORER: Tim Bjarnt og Ib Nielsen.
Bogrummets åbningstider meddeles ved op
slag.
BIBLIOTEKAR: Jørgen Brager.
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SKOLEBETJENT: Carl Winther.
ADRESSE: Hyrdevangen 62, 2400 Kbh.

NV. Tlf. 01-60 23 06.
MEDHJÆLPER: Harald Nørregård Nielsen.
ELEVERNES TELEFON: hænger ved indgangen: 

01-60 56 97.
KANTINEN er det sted, hvor 3.g*erne og 
2.HF’erne spiser, men i alle andre fri
kvarterer er alle velkomne.

PÅ OPSLAGSTAVLEN bliver der dagligt givet 
besked om timeændringer o.l. Opslagstavlen 
finder du nå trappeafsatsen foran aulaen.

MORGENSAMLINGEN foregår i aulaen en gang 
om ugen i andet frikvarter. Her har alle 

mulighed for at give oplysninger, ontræde 
osv.
RYGNING er tilladt alle steder på skolen 
undtagen i aulaen og i undervisningslo
kalerne. Du vil blive respekteret, hvis 
du lægger skod og tændstikker i bøtterne.
LEKTIONER:

08.00-08.45
08.50-09.35
09.45-10.30
10.40-11.25 
Spisefrikvarter 
12.00-12.45 
12.55-13.40 
13.50-14.35 
14.45-15.30
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timeplan for

Mandag den 7/8.
9.00-10.00

10.00-10.15
10.15-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00

Morgenmad i aulaen for de nye 
elever og lærerne.
Onrydning’.
Velkomst og skema.
Folkedans.
Møde i aulaen.

Tirsdag den 8/8.
8.00- 8.45
8.50- 9.35
9.45-10.30

10.40-11.25
11.25-12.00
12.00-12.45
12.55-13.40

Møde med faglærer.
Møde med faglærer.
Møde med faglærer. 
Folkedans.
Frokost.
Bogudlevering.
Festforberedelse.

Onsdag den 9/8.
8.00-12.00

12.00-12.45
12.55-13.40

Som tirsdag.
Festforberedelse.
Festforberedelse.

Torsdag den 10/8.
8.00-13.40 Se programmet for onsdag.

Fredag den 11/8.
8.00-13.40 Se programmet for torsdag.

17.00- Fest for elever og lærere.
I hele intrduktionsugen er der i me]lem
kontoret (ved lærerværelset) administrativt 
hovedkvarter. Hertil bedes alle henvendel
ser rettet.’
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