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CHRISTIANSHAVNS
GYMNASIUM 1SW



VELKOMMEN TIL GYMNASIET!

I går ind til 3 års arbejde og samarbejde med mange 
mennesker. Jeg ønsker, at I må finde jer til rette — hver især 
og sammen med os andre på Christianshavns gymnasium. 
Der vil altid være nogle vanskeligheder — en af dem prøver 
vi at klare med denne lille tryksag.

HELD OG LYKKE TIL

Ole Barfoed 
rektor



Christianshavns gymnasium
Prinsessegade 35
1422 K.
Tlf. (01) 54 50 05

Rektor træffes: kl. 12—13 
forelever: kl. 9.40—9.55
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1. PRAKTISKE OPLYSNINGER

BEFORDRINGSGODTGØRELSE

Alle elever, der har mindst 14 km’s skolevej kan få befordringsgodtgørelse. 
Blanketter fås på kontoret.

DEN DAGLIGE BRUG AF SKOLEN

Alle må samarbejde om at holde orden i klasseværelserne, så rengøringspersonalet 
har rimelige betingelser for at udføre deres arbejde. Ryd derfor op, når I forlader 
lokalet og stil møblerne på plads. I må ikke opholde jer i faglokaler, medmindre der 
er en lærer til stede. Der må IKKE DRIKKES ØL på skolen eller efterlades tomme 
flasker i klasseværelserne. TOBAKSRYGNING er KUN TILLADT uden for 
undervisningslokalerne — brug askebægrene!

ELEVKONSULTATIONER

I løbet af efteråret vil der blive afholdt elevkonsultationer, hvor den enkelte elev får 
lejlighed til at henvende sig og drøfte sin faglige situation og evt. problemer med de 
enkelte lærere.

FERIER OG FRIDAGE

mandag 17/10 — fredag 21 /10: efterårsferie
fredag 23/1 2 - ondsag 4/1: juleferie
mandag 20/3 — tirsdag 28/3: påskeferie
mandag 5/6: grundlovsdag
mandag 19/6 - fredag 4/8: sommerferie

FORÆLDREMØDER

Sædvanligvis afholdes der et møde for 2. og 3. g’ere og deres forældre, og et møde 
for 1 .g’ere og deres forældre (hvor der især bliver orienteret om grenvalget efter 1 .g) 
i februar måned.
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timel. Lars Kristensen (Kr) 
historie

adj. Kirsten Mogensen (KM) 
matematik

Ikt. Leif Mogensen (LM) 
matematik

Ikt. Jon Monrad Møller (MM) 
dansk, latin

Ikt. Birthe Okholm (Oh) 
fransk, tysk

adj. Birthe Olsen (01) 
matematik, fysik, datalære

S I \ i z' . . . -
adj. Helge Lykkegaard 
Nielsen (Ly) 
historie, engelsk, oldtids
kundskab

timel. Anette Palme (AP) 
gymnastik

Ikt. Jens Pedersen (Pe) 
dansk, gymnastik, filmkuni 
skab
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listorie, geografi
adj. Erling Rasmussen (Ra) 
musik, gymnastik

adj. Ehrenfried Richter (ER) 
matematik, fysik

kt. Kirsten Rickelt (Ri) 
ysk, fransk

adj. Søren Riishøj (SR) 
samfundsfag, religion, old
tidskundskab

dj. Inge Merete Svend
en (IS)
ansk, oldtidskundskab

Ikt. Ole Thygesen (OT) 
matematik, fysik, kemi

adj. Lise Svane-Mikkelsen (Sv) 
engelsk, fransk, erhvervs
orientering

adj. Janne Wandall (JW) 
fransk, gymnastik

dj Sven Svenningsen (SS) 
emi, fysik 
lillede mangler).
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