
 

 
 

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/


AMTSGYMNASIET I GREVE 
JUNI 1974



Redaktionsudvalg: Jette Kihm, Lars Hansen, Helmuth Sørensen, 
Peter Andersen 1 .b, Marianne Kruse 1.x.



Adresse og telefon: 
Amtsgymnasiet i Greve, 
Holmeagervej 4, 
267o Greve Str., 
Tlf.: (ol) 9o 53 o3, 
Rektor træffes normalt ml. 12-13.



Skolens rektor

Adm. inspektor

Sekretær

Studievejleder

Studievejleder

Bibliotekar

Skolebetjent

: Helmuth Sørensen, Becksvej 18, 4600 Køge. 
Tlf.: (o3) 65 o7 73.

: Adj. Lars Hansen, Agerstien 8, Tune, 
4ooo Roskilde.
Tlf.: (o3) 13 89 17.

: Anni Bach Kristensen, Årøjel 28, Hundie, 
267o Greve Str.
Tlf.: (ol) 9o 32 44.

: Adj. Dora Spure Hansen, Lindevej 25, 
263o Tåstrup.
Tlf.: (ol) 99 63 80.

: Knud Johannes Larsen, Vejlegårdsvej 111, 
262o Albertslund.
Tlf.: (ol) 64 95 72.

: Annette Hansen, Agerstien 8, Tune, 
4ooo Roskilde.
Tlf.: (o3) 13 89 17.

: Finn Larsen, Grevevej 53, 267o Greve Str.
Tlf.: (ol) 61 06 47.



UDVALG OG NÆVN, SKOLENS ADMINISTRATION.

Undervisnings- og kulturudvalget:

Amtsrådsmedlem Johannes Hansen, Grønhøjgård, 
Tune, 4ooo Roskilde.
Amtsrådsmedlem Tage Jensen, Nældebjerggård, 
267o Greve Strand.
Amtsrådsmedlem Svend Jørgensen, Bispegården, 
432o Lejre.
Amtsrådsmedlem Povl Kildemoes, Sdr. Ringvej 51, 
4ooo Roskilde.
Amtsrådsmedlem Arne Nielsen, Degnevænget 4, 
269o Karlslunde.
Amtsrådsmedlem Kristian Nielsen, Elmevej 1, 
433o Hvalsø.
Amtsrådsmedlem Arne Mie Rahr, Karlslundevej 17, 
269o Karlslunde.

SKOLENÆVN:
Amtsrådsvalgte:

Amtsrådsmedlem Johannes Hansen, Grønhøjgård, 
Tune, 4ooo Roskilde.
Amtsrådsmedlem Tage Jensen, Nældebjerggård, 
267o Greve Str.
Amtsrådsmedlem Arne Nielsen, Degnevænget 4, 
269o Karlslunde.
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Forældrevalgte:
Hr. vicekontorchef Johannes Bolø, Mønstedsvej 5 A, 
267o Greve Str.
Fru Birgit Ullerichs, Jerisroosevej 86, 267o Greve Str.

Forældre suppleanter:
Hr. salgsinspektør Erik Vandborg, Storeholm 16, 267o 
Greve Strand.
Hr. konsulent Erling Stavad, Østrøjel lo, 267o Greve Str.

(Skolen er ved møderne repræsenteret af rektor, lærer
rådsformanden og to elever).

Undervisnings- og kulturforvaltningen:
Kontorchef J. Birkegård Jensen, Ringstedgade 14-16, 
4ooo Roskilde, tlf.: (o3) 35 o2 62.



SKOLEÅRET 1973/74 OG PLANERNE FOR 1974/75.

Samarbejde?

Sidste år undlod eleverne at skrive til årsskriftet, for
di samarbejdet mellem lærere og elever forløb nogenlunde 
gnidningsløst. I år er situationen derimod noget anderle
des.
Vi startede året med den formodning, at samarbejdet ville 
kunne fortsætte i samme gode ånd som tidligere; men delvis 
på grund af det mere end fordoblede personantal og delvis 
på grund af de mange nyankomne og i nogle tilfælde usædvan
ligt konservative lærere har det vist sig, at samarbejdet 
er blevet vanskeliggjort.
Vi vil herunder skitsere vor opfattelse af samarbejdet i 
et "indflydelsesdiagram":

Pilenes tykkelse antyder indflydelsens størrelse.

Som det fremgår af diagrammet, er samarbejdsudvalgets 
kompetence minimal i de afgørende tilfælde. Det må ind
rømmes, at de af Direktoratet fastsatte bestemmelser o- 
verholdes fuldt ud; men den indflydelse, som vi opnår 
hermed, er yderst begrænset.
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Det var lykkedes os at gå et lille stykke ud over disse 
normer i forbindelse med en ordensdukseordning; men ef
ter protester fra Lærerrådet - man var utilfreds med, at 
kolleger i S. U. havde vist et selvstændigt initiativ og 
taget en beslutning på egen hånd - blev ordningen ændret 
efter Lærerrådets ønske.
Vi har et par repræsentanter i Lærerrådet, som fungerer 
som observatører og som ind imellem fremkommer med ele
vernes synspunkter.
Sidst på året var der en diskussion om, hvorvidt elever
ne skulle forlade mødet under et bestemt dagsordenspunkts 
drøftelse efter forslag fra et par af lærerne; men fler
tallet af lærerne stemte for, at eleverne skulle blive og 
overvære mødet.
Det var en udmærket beslutning, da en eventuel anmodning 
om elevernes fravær under lærerrådsdrøftelser, som ikke 
er undtaget af Direktoratets anvisninger for elevernes 
observatørmuligheder, ville kunne se ud som en manglende 
tillid til de med tavshedspligt pålagte elever. 
Lyspunkter har der selvfølgelig også været. Da rektorbe
villingens rådighedsbeløb skulle fordeles på de forskel
lige fag, fik eleverne af rektor tilladelse til at delta
ge i faglærernes udarbejdelse af materialelister. Dette 
er vist en nyhed indenfor gymnasieskolerne, og det fun
gerede efter udsagn fra de implicerede elever og faglæ
rere udmærket.
Det trak også op til en konfrontation mellem lærere og 
elever, da eleverne, for at bevise at de havde den an
svarsfølelse, som lærerne havde fradømt dem, ønskede selv 
at overtage ansvaret for oprydningen efter elevfesterne 



og dermed undgå lærervagt "hunde" efter festens afslut
ning.
Diskussionen endte efter velvillig indstilling fra rek
tor med en forsøgsordning efter ovenstående retningsli
lier, hvorefter ordningen skulle tages op til revision. 
De realistisk indstillede lærere måtte derefter indrøm
me, at ordningen havde fungeret udmærket, og den blev 
derfor gældende fra da af.
Sidste år vedtoges det af lærere og elever, at den 
enkelte elev selv måtte vælge hvilke fag, han ønskede 
at gå op i udover eventuelle afsluttede eksamensfag. Ord
ningen fungerede efter alles mening ganske udmærket, og 
vi regnede derfor med, at den ville fortsætte i år. Et 
udvalg bestående af elever, lærere og rektor udarbejde
de et forslag, der blev forelagt Lærerrådet; dette for
slag mindede om det foregående års ordning; men det blev 
nedstemt af Lærerrådet med én stemmes flertal.
Efter denne deprimerende afgørelse afholdtes en afstem
ning blandt eleverne, som enigt gik imod Lærerrådets af
gørelse, og forslaget blev derfor optaget nå næste Læ
rerrådsmøde. På dette møde blev der truffet beslutning 
om, at elevernes forslag blev gennemført.
Vi er ikke fuldt tilfredse med det samarbejde, der har 
været i år; men vi stiller store forventninger til de 
nye lærere, der næste år skal have vores nve gymnasium 
som arbejdsplads, og vi håber at de sammen med de gam
le lærere og eleverne kan skabe en god atmosfære dér.

Elevrådet.
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Biblioteket på den nve skole.

Skolens bibliotek indrettes på 2. sal ved vest-trappen. 
Bogsamlingen er endnu ikke ret stor, men vil blive udvi
det betydeligt i de kommende år.
Bøgerne bliver opstillet efter samme emne-inddeling, som 
alle folkebiblioteker bruger.
Der bliver oprettet et kartotek over bøger, vi har. Jeg 
lægger vejledninger i brugen af kartoteket frem, og rea- 
ner ellers med, at I spørger om det, I ikke kan finde. 
Alle bøger med bogkort bag i bogen (se ill.), kan lånes 
ud af biblioteket. De øvrige er opslagsbøger, som man. 
har mest brug for til korte opslag. De skal derfor altid 
kunne findes på biblioteket.

Bodelsen, Anders ex.l

Når du vil låne en bog, tager du bogkortet ud af bogen og 
skriver dit navn oa din klasse i det øverste frie felt på 
kortet og afleverer det ved bibliotekarbordet i "postkas
sen". Hvis du skal bruge bogen mere end en måned, må. du 
give mig besked om det.



Lånte bøger skal også afleveres ved bibliotekarbordet, 
så dit lån af bogen kan slettes igen.
Når elever og lærere selv noterer boglånene på denne 
måde, kan biblioteket være åbent hele skoledagen.

Jeg vil være at træffe i biblioteket i andet frikvar
ter og første halvdel af spisefrikvarteret - evt. me
re, der skal nok blive opslag om det. Desuden kan man
til enhver tid lægge sedler om bogønsker på bibliote
karbordet.

Beretning fra rektor.

Da skolen begyndte sit andet leveår, mandag d. 13. au
gust, var elevtallet mere end fordoblet. Det var stadig 
en lilleskole med 183 elever, men lokaliteterne kunne 
absolut heller ikke rumme flere. Værst var det med hen- 
syn til fællesrummet både lvdmæssigt og størrelsesmæs
sigt, hvilket bevirkede, at kommunikationen blev besvær- 
liggjort. Det beklager jeg meget. Mens vi i det første 
skoleår havde et fællesmøde omtrent hver uge, hvor pro
blemerne blev diskuteret, er vi i år kommet ned på ca. 
ét om måneden, og der har i højere grad været tale om 
informationsmøder.
Skoleåret begvndte med et par introduktionsdage for 1.



g'eme, og 2.g'erne blev draget med ind i et vist afsnit, 
nemlig indførelsen i Lanciers.
En stor del af året har især for lærernes vedkommende 
været præget af planerne for fremtiden, byggeriet og ind
retningen af den nye skole. Forhåbentlig har eleverne ik
ke følt denne opbrudsstemning alt for meget; men det er 
en kendsgerning, at lærerne har måttet engagere sig me
get i denne side af skolens liv; der er blevet trukket 
store veksler på deres velvilje, og leg må med taknem
lighed konstatere, at alle har været særdeles villige til 
at ofre tid og energi på at gøre skolen til så god en ar
bejdsplads som muligt. Der har været talrige møder med 
gennemgang af inventar og udstyr. Den mest tidkrævende 
opgave har været udformningen af forslag til rektorbevil
lingen, skolens udstyr i form af samlinger, bøger og ap
paratur. Også eleverne skal have tak for deres medvirken; 
en hel del udvalg har sammen med lærernes faggrupper ydet 
deres bidrag til forslagets endelige formulering.
Der har været en hel del aktiviteter ud over den alminde
lige undervisning. Mange elever har deltaget i frivillig 
idræt, kor og musik, og i foråret har der været en FDB- 
studiekreds. Skolen har med held deltaget i gymnasiesko
lernes atletik- og vollevballtumering.
2.y har været på rejse til Amsterdam., og med l.a har sko
len indledt en udvekslingsforbindelse med. et tysk gymna
sium i Ahlen, Westfalen, idet klassen i slutningen af a- 
pril var på en uges besøg der.
Skolens fester har dels været arrangeret af elevfestud- 



valget alene og dels af et kombineret lærer- og elevfest- 
udvalg. Især ved sidstnævnte type har vi kunnet glæde os 
over god lærerdeltagelse også, og ved de to sidste fester, 
d. 29.3. (skolekomedie, uddrag af B. Brechts "Laser og 
Pjalter" og "Svejk i anden Verdenskrig") og d. 17.5. (for
årskoncert) var forældrene også inviteret og deltog i 
stort tal. Der er god grund til at sige de to festudvalg 
tak for deres indsats.

Værtsskolen, Tjømelvskolen, har måttet døje med os i to 
år. Vi siger tak for denne tid; det har givet været be
sværligt at have os. Specielt tænker jeg på skoleinspek
tør Hårbo og vores fortræffelige ædel Finn Hågensen. Vi 
håber, at vores tilstedeværelse ikke har sat sig alt for 
tydelige spor i bvgningen.

Alle er vi spændte på tilværelsen på HOlmeagervej 4, den 
nye adresse til august. Vi begynder der med en tilvækst 
på 6 l.g-klasser, to sproglige og 4 matematiske og 2 HF- 
klasser. Ud over de eksisterende grendelinger vil der bli
ve en samfundssproglig og en naturfaglig gren. Lærerkol
legiet vil blive forøget med 15 nyansatte, deraf 3 time
lærere .

Tak til lærere og elever for godt sam
arbejde i det forløbne skoleår.

1]
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SKOLENS ELEVER.

Pr. 1. juni 1974 167 elever..

1. sa.

Lone Andersen, tlf.: (ol) 9o 2o 91
Lene Danneribaum, (ol) 73 19 24
Maj-Britt Eriksen,
Lene Birgitte Højrup, (ol) 9o 27 85
Annette Westh Jacobsen, (o3) 14 22 86
Helle Jacobsen, (o3) 15 17 63
Anne-Marie Klint Jørgensen, (o3) 15 11 76
Gitte Ebbe Jørgensen, (o3) 15 06 81
Steen Gunnar Jørgensen, (o3) 13 86 91
Anne Mortensen, (ol) 9o o2 72
Birgitte Mortensen, (ol) 9o o2 72
Lise Olufsen, (o3) 15 11 89
Lone Nørgård Petersen, (o3) 15 o4 58
Steffen Skovgaard Petersen, (ol) 9o 24 96
Birgitte Eskelund Schmidt, (ol) 15 11 67
Hanne Winther, (ol) 9o 22 53
Pia Wright, (ol) 9o 26 51
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1. sb.

Peter Andersen,
Vibeke Lautrup Frederiksen,

'Tlf.: (ol)
(ol)

9o lo o7
61 o2 87

Annette Hansen-Jacobsen, (ol) 9o 33 32
Birgitte Hansen-Jacobsen, (ol) 9o 33 32
Lone Helk, (o3) 66 93 36
Charlotte Helles, (Ol) 61 o9 lo
Helle Fangel Jensen, (ol) 61 oo 57
Inge Klarlund Kristensen, (o3) 66 92 87
Poul Flemming Mortensen, (ol) 9o o4 87
Vibeke Haulrig Munk, (03) 14 08 61
Beate Ahm Petersen, (o3) 14 27 31
Anette Plage, (ol) 9o 19 98
Helle Hartmann Poulsen (o3) 15 2o 25
Lisbeth Arvad Rasmussen, (ol) 9o 15 86
Helle Fortmann Storm, (ol) 9o 19 13
Michael Gustav Winckler, (Ol) 61 o3 25

1. mx.

Winnie Jytte Dahl, (Ol) 9o 18 8o
Ole Gam, (ol) 9o ol 21
Birgitte Engholm Hansen, (o3) 14 lo 2o
Finn Iversen, (Ol) 9o 28 36
Morten Winterlich Jensen, (ol) 9o 06 92
Hanne Udengaard Johansen, (ol) 9o 37 35
Robert Konstantinovitsch, (ol) 9o o5 16
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Merete Elisabeth Larsen, (o3) 38 52 69
Preben Ljungberg, (ol) 9o 16 52
Claus Chabert Lund (ol) 9o 14 5o
Steen Marcher, (ol) 9o 19 83
Jesper Skogstad Mogensen, (ol) 9o 47 25
Irene Nicolaisen, (ol) 9o 4o 16
Susanne Elisa Vinther Nielsen, (ol) 9o o3 66
Torsten Helmer Nielsen, (ol) 9o 21 57
Marianne Kruse Olsen, (ol) 9o lo 29
Jesper Parkhøi, (ol) 9o 38 43
Per David Radmer, (o3) 15 11 o5
Henrik Rasmussen, (ol) 9o 15 45
Hanne Sørensen, (ol) 61 06 91
Steen Sørensen, (ol) 9o 28 57
John Ullerichs, (ol) 9o 11 21
Bjarne Westerberg, (ol) 9o 23 79

1. my.

Jesper Bach, (o3) 15 15 33
Klaus Hansen, (ol) 73 33 74
Anette Trantel Hansen, (o3) 15 o2 77
Ole Holmboe, (ol) 9o 16 99
Henrik Islin, (ol) 9o 16 39
Bjørn Jacobsen, (o3) 15 17 26
Cai Henrik Jørgensen, (ol) 9o 26 3o
Flemming Jørgensen (o3) 15 15 o4
Marianne Kofæd, (ol) 9o o9 41
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John Flenming Koldorf, (o3) 15 o4 ol
Jens-Erik Larsen, (ol) 9o 2o 73
Sven Lauridsen, (ol) 9o 3o 53
Kim Hagelund Lundsbjerg, (o3) 15 12 97
Joe Kold Mikkelsen, (Ol) 15 12 19
Christian Anders Nørgaard, (o3) 15 o4 26
Birgitte Olsen, (ol) 9o 33 14
Harald Jørgen Pedersen, (Ol) 9o 16 8o
John Allan Rasmussen, (ol) 9o 14 45
Asbjørn Riedel, (o3) 15 o3 ol
Erik Schmidt, (o3) 15 06 29
Dorte Stavad, (ol) 9o 08 98
Lone Stavad, (ol) 9o 08 98
Linda Mohr Svendsen, (ol) 9o 17 95
Hanne Walther, (ol) 9o 06 6o

1. mz

Tom Peter Andersen, (o3) 14 o7 3o
Liv Barfoed, (ol) 73'4o 3o
Else Margrethe Hansen, (o3) 14 28 15
Kim Krogh Hansen, (ol) 73 41 o9
Erich Torenholt Hansen, (o3) 14 27 lo
Per Jul Hessel, (ol) 73 32 51
Adam Gyula Laszh Jarolics, (o3) 14 16 36
Dorthe Sandau Jensen, (ol) 9o 38 99
Dan Birke Jakobsen, -
Niels Erik Jurlander, (ol) 9o o5 48
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Niels Rosenlund Lorenzen,

Peter Jørgensen,
Anne Kaltoft-Jørgensen,
Tom Eian Koch, (ol) 9o 29 2o
Brian Jørn Lerche, (ol) 9o 2o 56
Jan .Martin Lyngshauge, (o3) 14 o2 13
Pia Bjerrum Mikkelsen, (ol) 73 56 43
Bo Riebeling Nürnberg, (ol) 61 o4 45
Jørgen Olsen, (ol) 99 14 76
Dan Olsson,
Flemming Pawelczyk,

(ol) 9o 15 08

Hans-Henrik Busk Rasmussen, (o3) 14 o4 74
Sven Jørgen Rosenaa, (ol) 9o 24 ol
Per Bent Sørensen, (ol) 73 o5 65
Franz Vinther Johnsen, (Ol) 73 18 22

2. gs.

Pia .Mareil Andersen, (ol) 9o 29 33
Anne Helena Bay, (o3) 15 16 79
Ann Christin Graungaard, (o3) 15 o5 7o
Vibeke Hartvigsen, (ol) 9o 22 63
Annie Holst Jensen, (ol) 9o 35 5o
Inger Marie Jørgensen, (ol) 9o 46 41
Steffen Klint Jørgensen, (o3) 15 11 76
Birte Ladegaard, (ol) 99 24 ol
Anne Westergård Larsen, (ol) 9o ol 74
Jan Larsen,
Birgitte Lindebod,

(o3) 15 15 26

(ol) 9o 38 82



Jesper Mailind,
Anne Marie Møller,

(ol)
(ol)

9o 2o 78
9o 58 81

Anette Nielsen, (o3) 14 11 6o
Birgitte Dabelsteen Nielsen, (ol) 9o 4o 73
Mette Dreyer Nielsen, (ol) 9o o7 31
Dorthe Lykke Olsen, - -

Lis Rasmussen, (ol) 9o 25 o5
Anette Stavad, (ol) 9o 08 98
Pia Elisabeth Toft, (ol) 9o o9 4o

2. mx.

Claes Martin Vestergaard Søren

Per Villy Christensen, (o3) 13 83 64
Kellis Elin Domsten, (ol) 9o 45 91
Dann Erik Frantzen, - -

Erik Hansen, (ol) 78 o5 88
Peter Hansen, (o3) 15 o3 64
Søren Hoe Hansen, (o3) 13 85 44
Lars Iversen, (ol) 9o o2 28
Jørgen Jensen, - -

Bjarne Molstrøm, (ol) 9o o7 52
Christian Risbv Mortensen, (ol) 34 8o 43
Birger Nielsen, (ol) 9o 28 32
Mogens Kofoed Nielsen, (ol) 9o 2o 61
Ralph Søren Nielsen, (Ol) 9o 2o 45
Hanne Olsen, (ol) 9o 16 93
Jan Christian Radmer, (o3) 15 11 o5

sen (o3) 14 oo 24



Marcell Thirstrup,
Hanne Tønnesen,
Orla G. Wallentin Wadt,

(o3) 
(ol) 
(ol)

15 15 oo
9o 21 11
73 82 15

2. my.

Lars Bryde Andersen, (o3) 15 11 75
Jesper Blichfeldt, (ol) 9o o9 5o
Pia Amtz Boisen, (ol) 9o 23 89
Kim Bolø, (Ol) 9o 2o 81
Henrik Dibbem, (o3) 14 15 34
Hans Mikael Drott, (ol) 9o 21 lo
Jette Dorrit Gade, (ol) 9o 24 61
Jan østerskov Hansen, (o3) 14 o7 54
Hasse Hansson, (ol) 9o o5 62
Alan Erik Happel, - -
Glen Henry Happel, - -
Søren Holm, - -
Lone Jantzen, (ol) 9o 06 41
Sten Axel Larsen, (ol) 9o o9 2o
John Laursen, (o3) 15 14 o5
Michael Emst von Linstow, (ol) 9o 2o 89
Kim Kumar Nag, (ol) 9o 14 27
Morten Nielsen, (o3) 14 06 88
Ole Isgaard Olsen, (ol) 73 26 15
Annette Rømer, (o3) 14 o2 41
Jørgen Tim Schultz, (o3) 13 89 62
Steen Vandborg, (ol) 9o 16 71
Thomas Vestergaard, (ol) 9o 08 92
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LÆRERKOLLEGIET

Adj. Lars Hansen, Agerstien 8, Tune, 
4ooo Roskilde.

(o3) 138917
(mat.+fys.)

Ad j . Hanni Hartmann
Hansen, 
(eng.+lat.told.)

Theseus Allé 4, 
2 6 5 o Hvi do vre.

(ol) 493335

Adj . Dora Spure Hansen, 
(fransk)

Lindevej 25, 263o 
Tåstrup.

(ol) 996380

Ajd. Alian Jørgensen, 
(samf.+hist.)

2 Classensgade 31 /th.
21oo Kbh. ø.

Tr. 8896

Adj . Jette Strandgaard 
Kihm, 
(ty.+ la.+ old.)

Vejlebrovej 34, F. 
267o Greve Str.

(ol) 739262

Adj . Merete Skovgaard 
Klammer, 
(eng.t fransk)

Bredekærsvænge 53, 
263o Tåstrup.

(ol) 739o67

Adj . Knud Johannes Lar
sen , 
(mat.)

Vejlegårdsvej 111, 
262o Albertslund.

(ol) 649572

Adj . Søren Ole Larsen, 
(rus.+ da.)

Kværkeby skole, Køge- 
vej 196, 41oo Ringsted.

(o3) 625377

Adj . Erik Lonning, 
(hist.tsamff.)

Kildebakkegårds allé 
llo st/tv. 286o Søborg.

Sø. 3454

Adj . Inger Lise Nords
borg.
(da.+ fransk)

4 
Rosenvængets allé 15 /
21oo Kbh. 0.

Øb 9615

Adj . Bjarne Lyders Pe
dersen ,

Sløjen 4o, 267o Greve 
Strand.

(ol) 9o6356

(ke.+ fy.)

2o



Rektor Helmuth Sørensen, Becksvej 18, 46oo Køge. (o3) 65o773 
(eng. )

Timelærere:

stud, scient.
Kirsten Bollerup Jensen, 
(legemsøvelser)

Egmont Kollegiet vær. 
74o, Nørre allé 75, 
2100 Kbh. 0.

(ol) 354575

stud. mag.
Otto Laust Hansen, 
(musik)

Fiskebækvej 14, Ølse- 
magle, 46oo Køge.

(o3) 656969

kunstpæd.
Steen Lundstrøm, 
(formning)

H.C. Andersens Boule
vard 33, 5. sal, 
Kbh. 1553 V.

(ol) 211717

stud. mag. 
Jan Poulsen, 
(geo.t legemsø.)

st Ingemannsvej 5 /tv.
1964 Kbh. V.

(ol) 357875

stud. mag.
Michael Ramløse, 
(russisk)

3
Hostrupshave 42 /th 
1954 Kbh. V.

(ol) 397871

stud, scient. 
Ernst Thrane, 
(geo.+ legemsø.)

Sallingvej 24, 
272o Vanløse.

(ol) 100228



Timelærer, stud, scient. Kirsten Bollerup forlader 
skolen med skoleårets udgang. Vi siger hende tak for et 
godt arbejde.

Undervisningen i formning blev fra sommerferien til 
d. 31.1. varetaget af formningslærer Peter Biehl, timer
ne blev derefter overtaget af fil. kand. Grethe Ørskov 
Grathwol, som ønskede at fratræde allerede d. 1.3. Siden 
da har kunstpædagog Steen Lundstrøm været vores formnings
lærer.

Som vikarer har i øvrigt i årets løb fungeret:

cand. mag. Anne Christensen (engelsk og fransk) 
stud, scient. Edith Enevoldsen (pigegvmnastik ).

Fra 1. august 1974 vil lærerkollegiet blive forøget 
med følgende lærere:

Adj. Anne Christensen, Aldershvilevej 16, (ol) 982oo9 
(eg.+ fransk) 288o Bagsværd.

Adj. Hanne Christiansen, 
(eg.+ fransk) 

4
Adj. Bjarne Glenstrup, Sundevedsgade 9A / (ol) 223743 

(musik+legemsø.) 1751 Kbh. V.

Adj. Liselotte Hansen, Birkeengen 2, (o3) 142815
(ma.) 268o Solrød Str.

Lektor Asger Nørklit 
Larsen,

Borgager 24, (ol) 6464o7
262o Albertslund.

(ma.+fy.+ke.)
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Adj . Per Lauritzen, 
(hist.+ dansk)

Stjernevej 34, 
31oo Hornbæk.

(o3) 2o2o93

Adj . Annette Møller, 
(da.+legemsø.)

Tårbæk Strandvej 82, 
293o Klampenborg.

(ol) 63o482

Adj . Gunnar Ib Olsen, 
(bio.+geo.)

Torvestien 53, 
265o Hvidovre.

(ol) 751745

Adj . Bjarne Priskorn, 
(da.)

Knastebakken 79, 
275o Ballerup.

(ol) 976371

Adj . Kirsten Skjøtt-Lar- 
sen, 
(ty.+ fr.)

Søndertoften 254, 
263o Tåstrup.

(ol) 994768

Adj . Inge Hestbæk Thom
sen , 
(geo.)

Sandkrogen 4, 
2 8oo Lyngby.

(ol) 887623

Adj . Ole Witt-Hansen , 
(fy.+ma.)

2/ Gammelmosevej lo7B, 
28oo Lyngby.

(ol) 986762

TIMELÆRERE:

stud, scient. 
Edith Enevoldsen, 
(legemsø.+geo.)

stud, scient. 
Bjarne Hansen, 
(fy.+ke.)

cand. phil.
Jens Per Nielsen, 
(da.+ re.)

Ærenprisvej 9, Ge. 38o9
282o Gentofte.

Valbyvej 71A, 
26 3o Tåstrup.

(cl) 999371

Egehegnet lo8E, 
285o Nærum.

(ol) 8o2376
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STUEETAGEN.

ol 
o2 
o3 
o4 
o5 
06
08 
o9 
lo
11
12
13
15
16
17
18
19
21
22
23
25
26
27
28
29

3o

pedel 31 ty. hj. rum
inspektor 32 ty 2
kontor 34 eg 1
konference 35 eg. hj . rum 1
studievejleder 1 36 eg. 2
studievejleder 2 37 eg 3
ok. 38 eg. hj. rum 2
hj. rum 39 eg 4
la. 41 bogdepot
græsk + psyk. 42 pædag. værksted
hj. rum 43 retterum
samfundsfag
hi 1

44 lærerværelse
45 lærergarderobe

hi 2 46 kantinekøkken
gym.
hi. h j . rum.
hi 3
formning
depot
musik 1
geografi
musik 2
hj. rum geo.
rel.
gymn.

tv 1

25



26



1. sal

66 kemiaud.

51 fvs• aud. 81 da. 1
52 fys. samf. 82 da. hj. rum 1
53 fys. aud. 83 da 2
54 fys. lab 84 da 3
56 fys. værksted 85 da. hj. rum 2
57 fys. lab. 86 da. 4
58 biol. lab. 88 ma 1
59 biol. saml. 89 ma. h j . rum. 1
6o biol. lab. 9o ma 2
62 kemisamling 91 ma 3
63 kemi lab. 92 ma. hj. rum 2(EDB?)
65 gvm. 93 ma. 4

67 gymn. depot
68 sprog lab.
69 gymn. depot
7o depot
71 klassetrinsud.
72 fr. 1
73 fr. hj. rum
74 fr. 2
75 gvmn.
77 fr. 3
78 fr. hj. rum

79 ru.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

Mødepligten:
Som gyldig grund til udeblivelse fra undervisningen 

regnes kun sygdom og forudgiven tilladelse (af rektor). 
Skolen er i tilfælde af mange forsømmelser berettiget til 
at kræve disse dokumenteret ved lægeattest. Hvis en elev 
i løbet af skoledagen, f. eks. på grund af sygdom, bliver 
forhindret i at følge undervisningen, skal meddelelse på 
særlig blanket gives til kontoret, inden skolen forlades. 
Umiddelbart efter en forsømmelse afleveres meddelelse (og
så skrevet på ovennævnte blanket) angående denne med an
givelse af tidsrum, og årsag.

Når en elev ønskes kortvarigt fritaget for legemsø
velser, må. skriftlig meddelelse fra hjemmet medbringes 
(eleven er pligtig til at overvære timerne); ved frita
gelse udover 4 uger kræves lægeattest, særlig blanket ud
leveres af skolen.

Elever over 18 år kan selv underskrive de ovenfor 
nævnte meddelelser.

Indstilling til eksamen - gymnasium:
Hvis en elevs forsømmelser antager et sådant omfang, 

at skolen nærer betænkelighed over for elevens mulighed 
for fortsat at følge undervisningen, bliver eleven under
rettet herom. Fortsætter en elevs forsømmelser herefter, 
skal skolen skriftligt underrette eleven og indehaveren 
af forældremyndigheden om, at der kan blive tale om at ta

ge forbehold ved elevens tilmelding til eksamen. Umiddel
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bart før endelig tilmelding til eksamen drøftes på et læ
rer forsamlinnsmøde forholdene for de elever, der har mod
taget skriftligt varsel. Såfremt lærerforsamlingen finder, 
at det for en af disse elever i et eller flere fag på grund 
af elevens forsømmelser ikke vil være muligt at give års
karakterer, skal rektor i henhold til § 7 i undervisnings
ministeriets bekendtgørelse af 12. marts 1973 om eksamens
ordninger m.v. indsende en erklæring, som giver oplvsning 
om disse forhold, og direktoratet afgør da, om eleven kan 
deltage i eksamen ved skoleårets afslutning.

En elev, der ikke har fået direktoratets tilladelse 
til at deltage i eksamen efter 1. eller 2. gymnasieklas
se, kan ikke fortsætte i næste klasse.

NB: Ved forsømmelse forstås også manglende aflevering af 
skriftlige ongaver.

Indstilling til eksamen - HF:
Såfremt en HF-kursist forsømmer mere end det skønnes 

forsvarligt (herunder manglende aflevering af skriftlige 
opgaver), vil der blive tilstillet ham en advarsel - først 
mundtligt, derefter skriftligt. Hvis forsømmelserne deref
ter ikke bringes til ophør, vil kursus indstille til direk
toratet, at kursisten formenes adgang til undervisningen. 
Vi beklager, at det kan være nødvendigt at gøre brug af 
denne bortvisningshjemmel.

Kursus skal gennemføres i løbet af 2 år. Der kan ik
ke som i gymnasiet gives adgana til at gå et år om. Så
fremt eksamen ikke bestås, kan man indstille sig til eksa
men et år efter, men der kan ikke qives organiseret under-
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visning i dette år.

Omgængereksamen for HF-kursister:
Hvis man til HF-eksamen får nogle meget dårlige ka

rakterer, eventuelt ikke består eksamen, kan man efter an
søgning få. tilladelse til at tage et eller flere fag om, 
hvorved man kan forbedre sin eksamen. Med denne omgænger
regel har man altså altid mulighed for at bestå eksamen, 
selv om det så tager lidt længere tid.

Reeksamination for gymnasieelever:
Man skal til studentereksamen i nogle af fagene alle

rede efter 1. og 2. g, og det kan være meget ubehageligt, 
hvis man her får en "dumpekarakter", som skal tælles med 
ved den afsluttende eksamen efter 3.g. Undervisningsmini
steriet har derfor fra marts 1973 bestemt, at

1) elever, som ved. den afsluttende prøve til studen
tereksamen efter 1. eller 2. g har 5 eller dero
ver i årskarakter, men til eksamen får oo eller 
o3, har ret til at komme on til en ny prøve i fa
get i august/september.

2) Elever, som i et fag, der afsluttes i 1. eller 2. 
g har fået oo eller o3 i årskarakter, har ret til, 
hvis faget ikke er udtaget til prøve til studen
tereksamen, at blive underkastet prøve i faget i 
august/september. Herved er muligheden for ikke 
at bestå studentereksamen blevet væsentlig ned
sat.
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Meddelelser ang, standpunkt:
Der gives i gymnasiet karakterer (og evt. vidnes

byrd) i december, marts og ved skoleårets slutning (års
karakterer og årsprøvekaraktered I forbindelse med ka
raktergivningen drøfter lærerne elevernes standpunkt; 
dette gælder for 1. g'emes vedkommende desuden umid
delbart før efterårsferien.

NB. HF-studerende får ikke karakterer bortset fra 
eksamen.

Regler vedr. fortsættelse i næste klasse:
På et lærerforsamlingsmøde ved skoleårets slutning 

behandles elevers fortsættelse i næste klasse (bortset 
fra eventuelle, der ikke har fået tilladelse til at del
tage i eksamen). Dersom lærerforsamlingen vedtager, at 
en^elev ikke bør onrykkes, drøftes, hvad man vil tilrå
de eleven; men eleven og forældremyndighedens indeha
ver træffer afgørelsen af, om eleven skal fortsætte i 
næste klasse.

Statens uddannelsesstøtte:
Uddannelsesstøtte ydes i henhold til lov nr. 262 af 

4. juni 197o. Støtten administreres af Statens Uddannel
sesstøtte, Købmagergade 19, 115o København K. tlf. (ol) 
11 46 55. Ekspeditionstid kl. 12-16 mandag-fredag.

Skolen meddeler eleverne, hvornår stipendier og 
rentefrie lån kan søges og orienterer om de gældende 
regler, som er ret indviklede. Reglerne er forskelli
ge for elever over og under 2o ar.
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Rentefri lån tildeles kun elever over 2o år. Lånene 
er kun rentefrie i uddannelsestiden, derefter forrentes 
de med 1% over diskontoen.

Elever under 2o år kan stort set forvente stipen
dium, hvis den skattepligtige forsørgerindtægt i 1973 
ikke oversteg 49.ooo kr. Dette beløb må. dog forhøjes 
med 5.5oo kr. for hvert barn udover ansøgeren, som er 
mindreårig eller under uddannelse.- Men også egenind
tægt og formue spiller ind.

For elever over 2o år gælder mere detaljerede reg
ler, bl.a. afhængig af, om de er over eller under 23 år, 
hjemmeboende eller udeboende etc.

Elever over 18 år kan supplere støtten med et stats
garanteret lån (til normal bankrente) på. indtil lo.ooo kr. 
Støtte + lån må dog højst udgøre 14.ooo kr.

Busforbindelser:
SYDFRA: ank. stop 37(Greve Centervej) 12, 32 og 52, 

derefter Centerlinien afg. 38, ank. stop 
91 (Søagerparken) 4o, eller spadsere fra 
Strandvejen til skolen.

MOD SYD: Desværre vanskeligt at opnå busforbindelse 
ned til Strandvejen.
Afg. stop 37: min. tal: 5, 25 og 45.

NORDFRA: Stop 92 (Greve nye Rådhus) min. tal: lo og 5o
NORDPÅ: " " " " " " " : 59 og 19

„18 „38 „18 , 18VESTFRA: Karlslunde over Basteb-jerg 7 ,7 ,8 , lo 
stop 37 (på Strandvejen) 722, 7$2, 822, lo22
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Karlslunde over Tune 7^$ ank. stop 91 kl. 7^
27 43Tune 7 " " " " 7

VESTPÅ: 15 15Karlslunde og Tune stop 91 kl. 14 og 15
29 29ank. Tune " 14zy og 15zy

ank. Karlslunde 14^ og 15^$

FRA TÅSTRUP: linie 121 kl. 7^° og 8^° skifte stop 78 deref-
5o ter videre med Centerlinien, ank. stop 92 kl.

TIL TÅSTRUP: 19 19stop 92 kl. 14 , 15 skifte stop 78, ank.
Tåstrup kl. 15 og 16.

Udstyr til legemsøvelser:
Det forudsættes, at eleverne sørger for at være i besid

delse af følgende udstyr: 
boldspil + atletik: shorts, bluse, tennissko eller lign, 

sportssko (evt. med dupper), sokker, 
overtrækstøj (gammel sweater, overtræks
bukser eller træningsdragt).

gymnastik: gvmnastikdragt, evt. + trikot (piger)
gymnastikbukser + undertrøje (drenge) 
gymnastiksko og sokker.

NB. Ligesom på Tjømelyskolen er der ikke opbevaringsmulig
hed for udstvret.

Lærebøger og undervisningsmateriel i øvrigt:
Bøgerne udlånes til eleverne, der er økonomisk ansvar

lige for dem, evt. bortkomst og mishandling vil medføre er
statningskrav. Der må ikke skrives og streges i bøgerne.
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Ordensduksordning:
Turnusordning og pligter meddeles ved opslag.

Elevfester:
Et elevudvalg (festudvalg) og lærerrådet er enedes 

om retningslinier ved afholdelse af elevfester på skolen; 
af disse kan nævnes, at mindst én lærer skal føre tilsyn, 
at normalt kun øl og sodavand akcepteres som drikkevarer, 
at fuldskab ikke tolereres, og at festerne slutter på et 
med rektor aftalt tidspunkt.

Det nye skoleår:
Det nye skoleår begvnder mandag d. 12. august.

Laarermøde mandag d. 12. august kl. 8^°’

Kl. lo møder gamle elever.
Kl. 11 " nve " og HF-kursister.


