
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


SØBORG GYMNASIUM OG HF-KURSUS
1977



SØBORG GYMNASIUM OG HF-KURSUS

1977



INDHOLD

Fordord...... .........   side 3
Indtryk fra introduktionsugen......... - 4
Program for den/de første dage........ - 6
- om at gå på HF....................... - 7
- om at gå i gymnasiet..... ........... - 8
Ringetider.............................. - 9
Biblioteket............................. - 1O
Gymnasiets fag- og timefordeling......  - 11
HF's fag- og timefordeling............. - 12
Ferier og fridage...................... - 13
Skolens lærere..... .................... - 14
Skolens administration................. - 16
Karaktergivning og evaluering......... - 17
Årsprøver............................... - 17
Reeksamination......................... - 18
Mødepligt............................... - 19
Råd og vejledning...................... - 20
Skolenævnet............................. - 20
Elevstruktur........................... - 22
DGS og LAK.............................. - 24
Statens Uddannelsesstøtte.............. - 26
Ungdomsydelse.......................... - 28
Transportgodtgørelse................... - 28
Aktiviteter på skolen.................. - 29
Nogle ord du møder på skolen. .......... - 31
Skitse over skolen..................... - 33

i redaktionen:
Sven Behrend
Niels Thuesen Nielsen
Ralf Nielsen
Inge Damsgaard - 2b
Liselotte Astrup - 2b 
Susanne Aagaard - IHF



3

FORORD

Dette lille hefte er udarbejdet af nogle elever og lærere 
i fællesskab.

Heftet fortæller lidt om, hvad der sker på skolen, hvor det 
sker og hvornår. Du kan også læse om, hvordan andre synes 
om at gå på Søborg Gymnasium.

Vi håber, at heftet vil blive en støtte for såvel HF'ere 
som gymnasieelever.

så læs heftet igennem, stik det i tasken, så du kan 
slå op i det, når du kommer i tvivl om noget.

VELKOMMEN !

Redaktionen
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INDTRYK FRA INTRODUKTIONSUGEN

Det jeg husker bedst fra den første uge på Søborg Gymnasium 
er den allerførste dag. Med hele Danmarks bestand af sommer
fugle i maven stod jeg kl. 9 mandag morgen overfor nogle 3g'er, 
der trykkede et hvidt skilt fast på min mave. På det skilt stod 
mit navn og klasse. Næste skridt på vejen var terrassesalen, 
hvor alle nye elever skulle samles til morgenmad og et par ord 
fra rektor. Alle stod og skulede til hinandens maver i håb om 
at finde nogle af dem, man skulle gå i klasse med.

Efter morgenmaden fik vi udleveret en kæmpe stabel bøger - jeg 
var glad for min kuffert.
De næste to dage var vi på hyttetur. Her lavede vi så lidt som 
overhovedet muligt, bortset fra at lære hinanden at kende.

Dagene efter turen gik man lidt fortabt rundt på skolen. Man 
kunne ikke rigtig finde rundt, der var ikke nogen man kendte 
særlig godt, man blev kigget an af de "gamle" elever, - der var 
nye lærere o.s.v.
Men det var noget, man hurtigt glemte igen, og skolen er heldig
vis ikke så stor, så man ustandselig farer vild.
De fleste timer gik med, at læreren i hvert fag fortalte om, hvor
dan han/hun ville undervise, og hvad man skulle nå. I det hele 
taget fløj den første uge afsted, og hele tiden var der nye ind
tryk, man skulle nå at samle op.

Annemette - Iq.

Det er april - jeg har nu gået på Søborg Gymnasium i næsten 1 år. 
Jeg føler mig hjemme, kender hele skolen og mange elever og læren 
Men sådan har det ikke altid været, jeg kan stadig med gru se den 
første skoledag her for mig.
Jeg kom slæbende med 2 store tasker til bøger, gik ned i vores 
garderobe, hvor det vrimlede med mennesker. For mig så det ud, soi 
de allesammen kendte hinanden. Jeg følte mig helt alene og havde 
mest lyst til at gemme mig i en af mine store tasker. Da jeg havd< 
stået ovre i et hjørne og rystet af skræk, tog jeg mig sammen og 
forsøgte at finde ud af, hvad det var meningen, jeg skulle gøre 
med mig selv. Efter megen puffen og masen kom jeg hen til et bord 
hvor omkring 3 forvirrede piger sad, og fik - efter 10 gange at 




