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HE40.002
HE 2317

Rektor træffes mandag, onsdag og fredag kl. 9-10

Eksamen 1975.
Der dimitteredes 147 studenter, 44 sproglig nysproglige, 17 sproglig
samfundsfaglige, 47 matematisk fysiske, 22 matematisk samfundsfaglige
og 17 matematisk naturfaglige.
2 sproglige og 6 matematiske elever bestod ikke studentereksamen.

Forældremøder og skolenævn.
Der har i årets løb været afholdt ét møde i skolenævnet samt to
forældremøder. I december afholdtes forældremøde for Ig’s forældre,
og i marts afholdtes et møde for alle klassers forældre. I januar afhold
tes endvidere et offentligt møde for forældre til elever,- der agtede at
søge optagelse i I g.
Det store forældremøde fandt sted den 24. marts og var besøgt af ca.
250 forældre og elever.
Dagsordenen var:
I.
Meddelelser fra rektor.
2.
Eventuelt.
3.
Samtaler med lærerne.
Skolenævnet består af:
Fru Rosemarie Hansen (3x), tlf. HE 8167, lærer Bodil Andersen (3u),
tlf. HE 9394, civilingeniør Henry Birkov-Andersen (3y, 2z), tlf. 29 02 99,
lok. I6, fru Inge Nørregård (2z), tlf. 80 30 73.
Suppleanter: Advokat Allan Melchior (2x), tlf. 63 13 83, dyrlæge
Helge Jørgensen (3z), tlf. 88 63 61.
Lærerkollegiet er repræsenteret ved lektor Jørgen Lorensen og lek
tor Arne Hermann. Rektor er nævnets formand.

Lærerkollegiet.
(årstallet er ansættelsesåret her ved skolen).

I. Andersen, Frode, (1958), cand, mag., dr. techn., rektor. Tlf. HE 6857.
Matematik: 2c.
Kemi: ly.

2.

Andersen, Niels (1961), cand. mag., lektor. Tlf. ÆG 1030.
Historie: 3b, 2b, 2x, ly.
Geografi: 3sS, 2zuF, 2mS, Ib.

3.

Bak. Dina Vedel(1975), cand. mag., adjunkt. Tlf. (01) 74 79 87.
Dansk: 2x, ly, I u.
Engelsk: Iz.
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4.

Bauerlund, Hans Christian (1972), cand. mag., adjunkt. Tlf. (01)
19 46 56.
Samfundsfag: 3sS, 2mS.
Gymnastik: 3ax, 3by, 3cz, 2cz, Icz.

5.

Bundgaard, Preben (1968), cand. scient., adjunkt.
Matematik: 3xyNS, 2zuF, 2xyN, Ib.
Gymnastik: 3u, lax, Iby.

6.

Christiansen, Hans Guldager (1975), cand. scient., adjunkt.
Tlf. (01)39 30 61.
Biologi: 2xyn, 2zuN.

7.

Czeskleba-Dupont, Solveig (1974), cand. scient., adjunkt. Tlf. SU
7433.
Geografi: 3xyN, 3zuN, 2sS, 2xyF, 2xyN, 2zuN, 1c.

8.

Elbirk, Henning (1934), cand. mag., lektor. Tlf. OR 1563.
Dansk: 3c, 2a, 2z, 2u.

9.

Emmertsen, Henning (1970), cand. mag., studielektor. Tlf. (02)
86 60 15.
Dansk: 3a.
Fransk: 3c, 2x, 1 b.

10.

Frimodt-Møller, Inger (1962), cand. mag., adjunkt. Tlf. OR 9492.
Dansk: Ib, Iz.
Gymnastik: 3ax, 3u, Iby, Icz.

I I. Gregersen. Ih (1962), cand. polyt., lektor. Tlf. ØB 7781.
Fysik: 3xyF, 2xyN, Ix.
Kemi: 2xyF, Ix, Iz.

12.

Gudmand-Høyer, Ebbe (1956), cand. theol, og mag., lektor. Tlf. ÆG
8752.
Religion: 3a, 3c, 3z, 2a, 2b, 2x, 2y.
Oldtidskundskab: 2a, 2b, 2c, 2x, 2z, la, lu.
Historie: 3c.

13.

Hansen, Niels (1973), cand, scient., adjunkt. Tlf. (02) 45 25 08.
Matematik: 3uF, 3zuNS, 2mS, Iz.

14.

Hansen, Niels Martin (1974), cand. scient., adjunkt. Tlf. (01)
67 58 18.
Fysik: 3xyN, 2xyF.
Matematik: 3zF, lu.
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15.

Hansen, Sten (1956), cand. mag. og mag. scient., studielektor. Tlf.
(02)87 93 22.
Fysik: 3zuN, 2zuN.
Matematik: 2a, 2b, Ix.

16.

Hasle, Annette (1972), cand. mag., adjunkt. Tlf. (03) 21 55 75.
Dansk: 3b, 3y.
Engelsk: 3sS, 2sS.

17.

Hass, Niels Ove (1970), stud, mag., timelærer. Tlf. (01) 15 34 52.
Dramatik: 3abc, 3xu, 3yz, 2abu, 2cy, 2xz.

18.

Heje, Alice Bryrup (1973), exam, art., timelærer. Tlf. (02) 99 83 43.
Dramatik: 3abc, 3xu, 3yz, 2abu, 2cy, 2xz.

19.

Hermann, Arne (1964), cand. mag., lektor. Tlf. (01).56 20 74.
Dansk: 3x, 3z.
Engelsk: 3bN, 2bN.

20.

Hvegholm, Jens
cand. scient., adjunkt. Tlf. HE 758 (skolen).
Fysik: 3zF, 3mS, 2mS, ly.
Kemi: 2mS, 2zuN.

21.

Høgnesen, Roland(1971), cand. mag., adjunkt. Tlf. (02) 91 49 57.
Religion: 3x, 3y, 2c, 2z, 2u.
Oldtidskundskab: Ib, Ix, ly.
Historie: 3u, 2y, 2z, Ib, lu.

22.

Jensen, Jevgenija Rosenberg (1963), cand. mag., adjunkt. Tlf. HE
4835.
Fransk: 3z, 2u, ly.
Russisk: 3ax, 2ax, lax.

23.

Jølver, Inger (1956), cand. mag., lektor. Tlf. (02) 80 21 17.
Dansk: 1c.
Latin: 2aN, 2cN, la, Ib, 1c.

24.

Kirk, Viggo (1953), cand. mag., lektor. Tlf. GE 3382.
Musik: Alle klasser.

25.

Lorensen, Jørgen (1945), cand. mag., studielektor. Tlf. OR 3606.
Engelsk: 3cN, 2aN, Ib.

26.

von Lüttichau, Marianne (1975), cand. mag., adjunkt. Tlf. (01)
20 44 76.
Engelsk: la, ly, Iu.
Latin: 2bN.
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27.

Nathan, Anja (1962), cand, mag., lektor. Tlf. (02) 89 14 05.
Dansk: 2c, lx.
Fransk: 3y, 2b, la.

28.

Olsson, Hans (1948), cand, mag., lektor. Tlf. (01) 24 98 37.
Biologi: 3a, 3xyF, 3zF, 3uF, 3mS.

29.

Ostenfeld, Torsten
Fysik: 3uF, 2zuF.
Matematik: 1c, ly.

30.

Preisler, Gerd(1956), cand, mag., lektor. Tlf. ØB 1192.
Fransk: 3b, 3x, 2c, 2y, 2z, 1c, lx.

31.

Qvistgaard, Birgit (1971), cand, scient., adjunkt. Tlf. (02) 98 07 31.
Matematik: 3xyF, 2xyF, 2zuN, la.

32.

Rasmussen, Willy (WAV), cand, mag., lektor.Tlf. (01) 22 47 02.
Oldtidskundskab: lz.
Historie: 3a, 3y, 2a, la, lz.
Geografi: la.

cand, scient., adjunkt. Tlf. GE 6380.

de Saint-Aubain, Anne Bolette (1975), cand, mag., adjunkt.
Tlf. (01) 13 33 62.
Religion: 3b, 3u.
34.
Steendahl, Kai (\957), cand, mag., lektor. Tlf. (01) 34 67 90.
Fysik: lz, lu.
Kemi: 2zuF, 2xyN, lu.
Gymnastik: 2ax, 2by, 2u.
33.

35.

Sønchsen, Freddy (1961), cand, mag., lektor. Tlf. HE 758 (skolen).
Dansk: la.
Fransk: 3a, 3u, 2a, lz, lu.

36.

Thomsen. Lone (1957), cand, mag., adjunkt. Tlf. GE 9780.
Engelsk: 3aN, 2cN, 1c, lx.

37.

Tofte, Jew (1963), cand, mag., lektor. Tlf. (03) 23 33 59.
Oldtidskundskab: 2y, 2u, 1c.
Historie: 3x, 3z, 2c, 2u, 1c, lx.
Geografi: 3mS.

Torp, Asbjørn (1971), stud, scient, timelærer. Tlf. (01) 29 50 59.
Gymnastik: lax, lu.
39. Fecht, Bitten (1970), cand mag., adjunkt. Tlf. (02) 86 89 59.
Tysk: 3bN, 3cN, 2bN, Ib.

38.

40.
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Vermehren, Kaj (1964), cand. mag., adjunkt. Tlf. (02) 89 21 07.
Biologi: 3b, 3c, 3xyN, 3zuN.

41. Vogelius, Susanne (1973), cand, mag., adjunkt. Tlf. (01) 67 75 88.
Samfundsfag: 3mS, 2sS.
Gymnastik: 3cz, 2ax, 2by, 2ulu, lax.
42. Weidberg, Bent (1971), cand. mag., adjunkt. Tlf. (01) 46 93 98.
Tysk: 3aN, 2aN, la, ix.
43. Zimmermann, Jan (1974), cand. mag., adjunkt. Tlf. (01) 37 03 02.
Dansk: 3u, 2b, 2y.
Tysk: 2cN, 1c.
44.

Ørum, Mette (1971), stud, scient., timelærer. Tlf. (01) 74 95 80.
Gymnastik: 3by, 2cz.

Lektor Viggo Kirk er administrerende inspektor. Skolens sekretærer
er fru Grete Knudsen og fru Tove Heering. Lektor Niels Andersen er
boginspektor og lektor Inger Jølver er bibliotekar. Den indvendige in
spektion varetages af adjunkt Roland Høgnesen og adjunkt Niels Mar
tin Hansen. Adjunkt Torsten Ostenfeld og lektor Ib Gregersen har ført
tilsyn med den fysisk-kemiske samling, adjunkt Kaj Vermehren med den
biologiske og adjunkt Solveig Dupont med den geografiske.
Formand for lærerrådet er lektor Henning Emmertsen.
Lektor Jørgen Lorensen har været stedfortrædende rektor.
Gymnasialt suppleringskursus:
I tiden 1/8 1975 - 31/1 1976 er der afholdt præmedicinsk kursus i kemi
1, fysik I og matematik I med undervisning af lektor Ib Gregersen, lek
tor Sten Hansen, adjunkt Torsten Ostenfeld, adjunkt Niels Hansen, ad
junkt Niels Martin Hansen, adjunkt Preben Bundgaard og adjunkt Jens
Hvegholm. 13 elever bestod prøven i kemi, 15 i fysik og 12 i matematik.
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Frode Andersen

Hans Ch. Bauerlund

Solveig Dupont

Inger Frimodt-Møller

8

Niels Andersen

Preben Bundgaard

Hans G.Christiansen

Henning Elbirk

Ib Gregersen

Ebbe Gudmand-Høyer

Sten Hansen

Annette Hasle

Niels Ove Hass

Arne Hermann

J. Rosenberg Jensen

Alice Bryrup Heje

Roland Høgnesen

Inger Jølver

Viggo Kirk

9

Jörgen Lorensen

Hans Olsson

Marianne von Lüttichau

Torsten Ostenfeld

Birgit Qvistgaard

W. Rasmussen

Kai Steendahl

F. Sønchsen
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Ania Nathan

Gerd Preisler

A. B. de Saint-Aubain

Lone Thomsen

Jens Tofte

Asbjørn Torp

Kaj Vermehren

Bent Weidberg

Susanne Vogelius

Jan Zimmermann

Mette Ørum

Grete Knudsen

1 ove I leering

Børge Sonn

Ellinor Sonn

Jacob Jacobsen
Pedelmedhjælper

II

Vikarer:

Jens Skovgaard Andersen Marianne Holmen

Henrik Selsøe Sørensen

Udnævnelser og vikariater.
Cand. mag. Dina Bak, cand, scient. Jens Hvegholm og cand. mag.
Marianne von Lüttichau ansattes pr. 1. august 1975 som adjunkter.
Cand, scient. Jens Skovgaard Andersen har vikarieret i matematik 13
ugentlige timer fra 1/2 1976 for adjunkt Preben Bundgaard, som har or
lov i 2 år, og stud, scient. Asbjørn Torp har vikarieret i 6 ugentlige timer
i gymnastik for Preben Bundgaard fra 1/2 1976.
Cand. mag. Anne Bolette de Saint-Aubain har vikarieret 5 ugentlige
timer i historie for lektor Niels Andersen.
Cand. mag. Henrik Selsøe Sørensen har vikarieret i fransk for lektor
Gerd Preisler fra 26/1 1976 og skoleåret ud.
Kortere vikariater: Cand. mag. Irene Lindahl, stud. mag. Anne Feldtmose, stud. mag. Ketty Gramstrup og stud. mag. Kristian Jensen.

Dødsfald
15. december 1975 døde lektor emeritus Jef Jefsen i en alder af 70 år.
Lektor Jefsen var lærer på GI. Hellerup Gymnasium 1943-1970. Te
stamentet indeholdt følgende passus: Min bogsamling ønsker jeg ligele
des solgt bedst muligt med undtagelse af den litteratur, der handler om
etruskologi; den ønsker jeg skal tilfalde GI. Hellerup Gymnasiums bib
liotek.
Skolen modtager med taknemmelighed den righoldige bogsamling
om lektor Jefsens yndlingsemne, som han arbejdede meget med.
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Specialhenvisninger.
Elever kan henvises til skolepsykologisk bistand og til behandling for
ordblindhed og talelidelser.

Skoletandpleje.
Elever med bopæl i Gentofte kommune kan få gratis skoletandpleje,
til og med det skoleår, hvori de fylder 16 år.
Elever med bopæl i Københavns kommune får ud over beløb fra sy
geforsikringen et tilbud fra skolevæsenet. Duplikeret skrivelse herom
vi! blive givet de pågældende elever.
Elever fra andre kommuner må henvende sig til de respektive skole
væsenets kontorer for at få oplysning om kommunens regler for skole
tandpleje.

Om befordringsgodtgørelse.
Elever, hvis samlede skolevej beregnet fra bopæl til skole og tilbage
er 14 km eller derover, kan få udgifterne til befordring med offentlige
befordringsmidler godtgjort.
Ansøgningsskema fås på skolens kontor.
Det er normalt en forudsætning for at opnå befordringsgodtgørelse,
at eleven har valgt nærmeste skole (eller af fordelingsudvalget - mod
primært ønske - er blevet henvist til den skole, eleven nu går i).

Eleverne.
Skolen havde pr. 1. april 1976 456 elever fordelt i 21 klasser.
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Ugentlig timetal i gymnasiet
inden for de muligheder, der findes i GI. Hellerup Gymnasium.

Matematisk linie

Sproglig linie
Nysproglig
gren

i g

Religion ......................
Dansk ........................
Engelsk ......................
Tysk ............................
Engelsk eller tysk . . ..
Fransk eller russisk . .
Latin ..........................
Oldtidskundskab . . . .
Historie ......................
Samfundskundskab . .
Samfundsfag ..............
Geografi......................
Biologi ........................
Biologi med biokemi . .
Kemi ..........................
Fysik . .........................
Matematik ..................
Legemsøvelser ............
Musik ........................
Musik eller dramatik .

Ialt . . .

2 g

3 g

Matem.fysisk gren

Samfunds
faglig gren
2 g

3 g

i g

3 g

2 g

3 g

2 g

3 g

1

2

1

2

1

2

3

4

3

4

3

4

3

3

3

3

3

1

2

1

2

3

4

3

4

4

•4

* 6

3

* 3

* 5

* 3

* 5

5

5

3

3

3

3

5

3

4

* 4

1

2

3

3

3

2

3

1

2

2

3

2

* 1
2

* 5

* 3

* 2

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

2

1

3

30

30

30

30

3

* 3

* 2

3

* 5

' 5

’ 3

* 2

* 3

* 7

' 3

* 3

’ 1

2

* 3

3

* 3

* 5

* 2

*2

* 2

’ 2

5

*5

* 6

* 3

* 3

• 3

2

2

2

2

2

2

* 3
2

2

1

2

1

2

1

30

30

30

30

30

30

* 3

30

De med * mærkede timer er særtimer for den pågældende gren.
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3

* 1

2

2

30

* 3

3

2

2

2

3
* 1

* 5

Samfunds
faglig gren

2 g

3

3

Naturfaglig
gren

Nogle træk fra skolens liv.

Elevforsamlingen.
Primo marts 1976.
FHG = Forhandlingsgruppen er den valgte elevrepræsentation på
GHG. Gruppen har 7 medlemmer, som vælges blandt og af samtlige
skolens elever. FHG varetager kommunikationen til rektor og lærere
og har tre permanente medlemmer i samarbejdsudvalget, der består af
rektor, 3 lærere og 3 elever. Desuden er FHG repræsenteret på lærer
rådsmøder dog kun til de af dagsordenens punkter, som lærerrådet har
givet sin tilladelse til, at eleverne overværer. Endvidere er FHG repræ
senteret i stående udvalg (Hartvig-Møllers Rejselegat, Stipendiestyrelsen osv.) og i de fleste af de udvalg, lærerrådet måtte nedsætte
(protokol-, tværfaglige- o.l.).
I årets løb blev der fra FHG’s side stillet forslag om nedlæggelse af
elevmødet, da fremmødeprocenten kun i eet tilfælde har været over fem.
På sidste ordinære elevmøde, hvori deltog 26 elever, blev det med over
vældende flertal (11 for, 5 imod, 10 stemte ikke) vedtaget at overdrage
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elevmødets funktioner og kompetance til Informationsrådet (IR), be
stående af een elev pr. klasse. IR havde indtil da ingen kompetance haft
(det skulle være kommunikationsled mellem FHG og eleverne, da
fremmødet til elevmøderne er usandsynligt ringe, og da morgensamlin
gen ligger om morgenen), men har nu faktisk et elevråds pligter. Med
lemmerne af IR skal bruge deres stemmer - svarende til antallet af ele
ver i påg. repræsentants klasse - således som en afstemning i klassen
måtte være faldet ud. Foruden elevmødets funktioner har IR naturligvis
også sine oprindelige funktioner. Alle elever har møde- og taleret på
IR’s møder. IR-kontakt har været Ole Birkov-Andersen 3y.
Ved det første FHG-valg skulle der ligeledes stemmes om medlems
skab af DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning). Resultatet
blev 177 for, 172 imod, mens 110 elever ikke stemte, således at GHG er
tilsluttet DGS i skoleåret 1975-76. Vi har deltaget i DGS' repræsentant
skabsmøde med to delegerede og i selve landsmødet med tre delege
rede, dog blev det besluttet ikke at sende observatører til en uddannel
seskonference. Samtidig har vi stået i løbende kontakt med DGS. Bl.a.
har FHG støttet en resolution, der gik mod nedlæggelsen af Det Frie
Gymnasium.
Dette affødte en polemik på skolen, idet en journalist fejlagtigt refe
rerede pågældende resolutions ordlyd, hvori det hed, at »Elevrepræsen
tationerne på nedennævnte gymnasier. . .« og IKKE »Eleverne på Gam
mel Hellerup Gymnasium«. Denne misforståelse være rettet endnu en
gang.
Kontakter til DGS har været: Pia Hansen 2z, Jens Stausbøll 2z.
1 samarbejdsudvalget har siddet: Bjarne Kohl 2b, Ole BirkovAndersen 3y, Per Palsbøll Iz, Pia Hansen 2z og Henrik Jørgensen 3z. I
udvalget har været behandlet løbende sager såsom administration af
Skolefonden og fastsættelse af Fællestimer. En bevilling har bl.a. resul
teret i kunstophængning på skolen. Det er udstillinger fra sammenslut
ningen »Kunst på arbejdspladsen«. M.h.t. »introduktionsugen«, vedto
ges, at man gentager denne næste år i den form, de implicerede lærere
måtte anse for passende. En anden større ting, som har været oppe, er
en diskussion om dette års skolekomedie, som man var enige om var for
dårligt budgetteret og for professionelt lagt an, idet sidstnævnte forholu
bevirkede, at dette års skolekomedie ikke opfyldte de specifikke krav
om aktiv medskaben i alle funktioner, der kendetegner en skolekome
die. Diskussionen opstod også på baggrund af, at Skolefonden normalt
dækker et eventuelt underskud i forbindelse med skolekomedien. Man
enedes om at lægge næste års skolekomedie før juleferien samt at give
eleverne en længere tidsfrist - hvor de hidtil ingen har haft - til at for
søge at finde et stykke og en instruktør.
Emneugen har været diskuteret i alle organer på hele skolen. Et stort
flertal af samtlige elever går ind for, at en sådan skal finde sted, og nu-
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værende I. og 2g’ere har vedtaget emnet »København«, som tema for
den emneuge, som de anbefaler, falder i skoleåret 1976-77. Eleverne har
samtidig henstillet til lærerrådet at vedtage emneugen samt dens tema
»København«.
. 1 Forhandlingsgruppen (FHG) har i årets løb siddet: Jens Bo Svend
sen ly, Bjarne Kohl 2b, Pia Hansen 2z, Anne Mærkedahl 3c, Jacob
Fløche 3c, Ole Birkov-Andersen 3y, Jørgen Narup Ix, Per Palsbøll Iz,
Christian Thurøe Iz, Jens Stausbøll 2z, Henrik Jørgensen 3z.
Pia Hansen har været kasserer i begge perioder, mens Per Palsbøll
har været næstformand i 2. periode (ingen i 1. periode). Formand i
begge perioder har været Henrik Jørgensen 3z.

FHG

Tillidshverv.
Nedennævnte elever har i det forløbne år varetaget følgende hverv:
Bibliotek: Trine Hyllested, 3b og Charlotte Høg, 3c. Avisopslag:
Christa Arnfred, 2c og Jette Christensen, 2c. Opslag: Anne Vangtorp, 3a
og Irene Fakstorp, 3a. Radio- og filmmænd: Jan Rutkjær, 3x og Nils
Peter Sørensen, 2a. Duplikering: Trine Testmann, 2y og Keld Palgaard,
ly. Postbude: Marianne Madsen, 2u og Marianne Bjelke Rasmussen,
I b. Kemi: Jørgen Wennerholm, 2x.
For interesse og godt arbejde har alle disse fået tildelt billetter til års
fest og skolekomedie.

Fri idræt.
I september deltog skolen i Gymnasieskolernes Landsatletikturnering
med ca. 50 drenge. Ved regionsstævnet på Gentofte Stadion vandt GI.
Hellerup stævnet, idet gruppe I blev nr. 2, gruppe II blev nr. 2 og gruppe
111 blev nr. I.
Ved årets finalestævne i Holstebro blev gruppe 111-holdet nr. 10.

Skolemesterskaber.
Ved de individuelle skolemesterskaber i atletik kåredes følgende me
stre:
Peter Hoffmann, lx
Keld Palgaard, ly
Thomas Guildal, Iz

17

Bjarne Kohl, 2b
Bo Marburger, 2x
Glenn Bigum, 2y
Niels Peter Hansen, 2z
Michael Nielsen, 3x
Peter Nielsen, 3x
Peter Midtgaard, 3z
Helmer Vestergaard, 3z
Niels Hammerich, 3u
Mogens Petersen, 3u
6-kampspokalen blev vundet af Mogens Petersen, 3u.

Fritidssport.
Der har i det forløbne år været dyrket følgende idrætsgrene uden for
undervisningstiden:
Basketball: træning et par gange om ugen. Skolen plejer hvert år at del
tage i Gymnasieskolernes Basketballt.urnering med både
pige- og drengehold.
Håndbold: der arrangeres træning i forbindelse med vor deltagelse i
Hellerup Bank Cup.

Svømning: undervisning en gang om ugen i Kildeskovshallen.

Volleyball: træning en gang ugentlig. Skolen plejer hvert år at deltage i
Gymnasieskolernes Volleyballturnering med både pige- og
drengehold.
Atletik:

der arrangeres træning i forbindelse med vor deltagelse i
Gymnasieskolernes Landsatletikturnering.

Badminton.
1 år har vi været så heldige, at der var tilslutning til oprettelsen af en
badmintonklub. Vi har i årets løb spillet i både pige- og drengesalen, og
det har været muligt at give alle spillere en fast spilletid.
Her i foråret har vi afholdt en turnering for alle skolens elever, og til
slutningen har været lige stor blandt drenge og piger. Klubbens leder
været Klaus Brandt Petersen, 3y og yderligere oplysninger fås hos Rolf
Andersen, 2a.
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Skolebladet.
Atter har det været et produktivt år, i det mindste hvad »SKOLE
BLADET« angår. Vi vil ved skoleårets udløb være udkommet 6 gange,
med et virkeligt teknisk og stofmæssigt perfekt nummer hver gang.
Vores stofområder har virkelig været varierende. Vi begyndte i sep.
75 med et specielt FHG-nummer, hvori vi introducerede alle opstil
lende kandidater. Dette nummer udleverede vi gratis til alle elever på
GHG: Nr 2 fulgte straks efter. Allerede i oktober måned var et nyt num
mer klar, som også blev revet væk, til trods for en prisstigning på 100 %.
Den sidste dag før juleferien kunne vi endelig præsentere vort 3. num
mer -julenummeret. En rigtig julegave til læserne. Med'sprællemand
og det hele. Endvidere indeholdt dette nummer en klar og koncis be
skrivelse af vor fremtidsvision - emneugen. Nr. 4 udkom i feb. 76.
Dette nummer omhandlede bl.a. alt om skolekomedien, som 2g’erne
havde opført en uge tidligere. Nr. 5 vil udkomme i april måned med en
del organisatorisk stof, samt en førstehåndsberetning fra Monte Carlo
løbet og et interwiev med Gunner Nu Hansen. Nr. 6 vil udkomme i
maj/juni.
Vi vil hermed takke alle medarbejdere/annoncører/rektor/Sonn for et
godt år og en interesse for at få bladet ud, der grænser til det unormale.
Mange har ofret mangen en time på at få lavet overskrifter, skrive artik
ler, sætte op, fotografere osv.
Flg. har i årets løb siddet i den åbne redaktion:
Ole Birkov-Andersen 3y, Jørgen Wennerholm 2x, Ole Jørgensen 2y;
Stine Hansen lu, Henrik Brøndum 3b, Axel Miethe 3y, Jørgen Kurtzhals Iz, Steen Budde Lund Ix, Jacob Fløche 3c, Majken Ege lu, Car
sten Selvang Iz, Tina Pors Iz, Gregor Jemec 2y, Anders Fink-Jensen Iz,
Jesper Jespersen 2a.
JW.

Skolekomedien 1976.
Set i sammenhæng med de 2 foregående års skolekomedier, det
stærke, alvorlige Diirrenmatt-stykke og den underholdende folkekome
die, så måtte tiden være moden til et enkelt stykke med en holdning til
tilværelsen og ganske almindelige menneskelige følelser, med mange
medvirkende og megen teknik, gerne omkring et skolemiljø og helst
med musikalsk medvirken for også at give 2g’ere med musik en god
chance for at være med. Desuden kunne en helt ukendt tekst være en
fordel for eleverne, fordi den ikke fra publikums side ville belaste dem
med erindringer om professionelle skuespilleres tidligere præstationer.
Det kunne være en fordel, at handlingen fandt sted nær op ad nutiden,
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så man med de mange medvirkende ikke fik problemer med en lang
række vanskelige kostumer. Fra instruktørens side havde det allerede i
flere år været et stort ønske at henlægge spillet til salen for derved at
skabe en ny form for publikumskontakt i skolens sal. Forskellige ideer
måtte forkastes på grund af brandvæsenets krav til stoleopstilling i sa
len.
Endelig efter flere møder enedes man i 2g om at lade Alice Bryrup
Heje bearbejde og instruere det ukendte rumænske stykke »Navnløs
Stjerne« af Mihail Sebastian. Teksten blev bearbejdet, så der ville være
roller til ca. 70 elever om ønskeligt, og hele salen blev søgt omdannet
dels til jernbane og station i en lille provinsby og dels til den lille by mel
lem bjergene, hvor skolelærerens hus var på scenen ved siden af byens
biograf og med haven for fødderne af publikum. Den hollandske sceno
graf Wim Vesseur forærede eleverne 2 dekorationsmodeller og alle ar
bejdstegninger. I spidsen for elevernes dekorationsgruppe stod Lars
Kayser, 2g. Sammen med Wim Vesseur skabte dekorationsgruppen et
detaljeret og righoldigt scenebillede. Alle, der kunne male, save, tegne,
snedkerere og forme, kom i gang.

20

En gruppe elever ville gerne skrive musik til forestillingen, og et orke
ster blev dannet under ledelse af Steen Friis-Hansen og ligeledes danne
des et skolepigekor. En lydgruppe gik på jagt efter provinsbyens lyde,
og lysgruppen lavede lysende stjernebilleder på byens nathimmel, lys i
»guldtoget« fra spillecasinoet, biografskilte og lys over sal og scene, der
skiftede fra sommerdag i middagsheden over aften og nat til solopgang
og ny dag. Kostumegruppen måtte dels sy en aftenkjoledrøm, skolepi
geuniformer og finde hatte, sjaler, jakkesæt, tasker, sko og sminke.
Den årlige plakatkonkurrence besluttede eleverne at spare, i stedet
benyttede man arbejdstegningen til lyntoget og fyldte alle vinduerne op
med de medvirkende. De 13 skuespillere med virkelige taleroller blev
valgt kollektivt, hvilket bragte alle implicerede på hårde prøver.
Alle gruppernes delarbejder samledes næsten overraskende til et
veiglidende hele på premiereaftenen, ikke mindst takket være sceneme
ster Lars Kaysers højttalerstyrelse og Michael Knudsens præcise
»walkie-talkie«-afsendelse af alle medvirkende i rette øjeblik. Og salens
publikum blev det bedst tænkelige, lydhørt og lattervilligt fra først til
sidst. Hele komedien afsluttedes med et fint Nachspiel ledet af adjunkt
Birgit Qvistgaard og en elevgruppe. Adjunkt Susanne Vogelius har haft
ansvaret for kassen og regnskaberne.
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Musik uden for skoletiden.
GHG-Koret ledet af lektor Viggo Kirk afholder prøve hver onsdag kl.
19-21. Koret har medvirket ved Vangede kirkes julebasar den 2/11 1975,
ved juleafslutningen, ved Nordisk Sangaften den 23/3 1976, samt ved fo
rårskoncerten. I en forlænget weekend 12-16/3 1976 var koret i Oslo for
at give koncert på Fagerborg Gymnasium, hvorfra en dansegruppe
kommer på genbesøg på GHG i september.

GHG-Koret i Norge.
Fredag den 12/3 1976 satte GHG-Koret kursen mod nord.
Efter 15 festlige timers sejlads bragte Norges-båden os sikkert i havn i
Oslo, hvor Norges svar på Viggo Kirk tog imod os på kajen. Vort nat
kvarter var ungdomsherberget »Haraldsheim«, der også var udgangs
punkt for en trasketur den første dag på ca. 15 km til landskabet om
kring Holmenkollen. Her i bakkerne kom vi til at opleve med hvilken
entusiasme nordmændene fulgte det årlige langrendstævne. Vi prøvede
på at følge den rute, som deltagerne gennemløb, mange af os dog uden
større succes. Det viste sig imidlertid, at danskfabrikerede støvler ikke
helt behersker de undertiden meget stejle og utroligt glatte fjeldsider.
Kun takket være den galante dovregubbe Kim, der før havde rejst i
disse vanskelige egne, kunne vi alle vende hjem med alle lemmer i be
hold. Lørdag aften var vi inviteret i »Nasjonalteatret«, hvor vi totalt ud
mattede efter dagens strabadser desværre blundede os igennem det ef
ter sigende udmærkede stykke »Hundens Testamente«.
Søndag formiddag mødtes vi af en stærkt forkølet, men meget ener
gisk Börre, der endnu engang beviste for os, at nordmændene hellere
går 8 km end venter på en trikk i 10 minutter. Igen til »Holmenkollenbakken«, men denne gang for at se skihopstjernerne fra Innsbruck.
Af vore norske kolleger blev vi søndag aften inviteret til middag rundt
omkring i de private hjem, og vi kunne alle konstatere, at det »norske
køkken« ikke var ,å dårligt endda.
Mandag skulle vi aflevere det, vi i månedsvis havde indøvet. Nu var
det alvor. Koncerten fandt sted på Fagerborg Gymnasium. På repertoi
ret havde vi engelske og danske sange, og publikum tog vel imod os.
Mandag var også dagen, hvor vi med vemod tog afsked med Norgeskysten. Vi sagde ikke farvel til vore nordiske venner, men på gensyn,
idet Fagerborg Gymnasium til september kommer herned for at vise, at
nordmænd kan andet end at stå på ski.

Janne Christensen, 3a.
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Understøttelser, belønninger og gaver.
Statens Uddannelsesstøtte:
44 ansøgere modtog efter de gældende regler en samlet støtte på
164.844 kr.
20 elever modtog statsgaranti for lån til et samlet beløb af 158.268 kr.
Nedenstående har i årets løb modtaget skolens legater:
Arne og Børge Ludvigsens studenterlegat: Student i 1975 Martin Jen
sen.
Lektor Rønbæks legat: Student i 1975 Annfc Marie Heckscher.
Knud Benveds Mindelegat: Dorthe Mogensen, 1c og Anne Lise Jen
sen, Ix.
Erik Storrs Mindelegat: Christian Tønnesen, 2z.
Thorkild Hjelmslevs Mindelegat: Pauline Kerrn-Jespersen, Ib.
Skibsreder Chr. Sass’ legat: Lektor Anton Karkov.
Rektor Hartvig Møllers Rejselegat er stiftet den 9. februar 1948 af
Gamle Drenge fra Gammel Hellerup Gymnasium i anledning af rektors
75 års fødselsdag. Grundkapitalen er pr. I .januar 1976 29.207,60 kr. Le
gatets renter bruges til rejseunderstøttelser til deltagelse i skolerejser til
udlandet. Der kan ikke gives nogen mere end 50 pct. af prisen for delta
gelse i rejsen. Elever, der i det pågældende rejseår dimmitteres med stu
dentereksamen har forret til at få andel i legatet. Elever, der er medlem
af legatbestyrelsen, har samme ret som andre til at få tildelt legatet.

Legatets bestyrelse består af rektor Frode Andersen (formand), civil
ingeniør Birger lacobsen (kasserer), lektor Kirkeby Hansen, Anne
Mærkedahl, 3c og Henrik Hartvig Jørgensen, 3z.
Skolefonden ved GI. Hellerup Gymnasium. Der indkom 6.832 kr., som
har været anvendt efter fondens bestemmelser.

Gaver: Skolen har uddelt gaver til følgende studenter: Eva Folke, 3a,
Agnete Devantier, 3 y og Marianne Christiansen, 3b.
Biblioteket har modtaget gaver fra: Anne Lise Alexander, Forsvarets
Forskningstjeneste, lektor Freddy Sønchsen og adjunkt Hans Christian
Bauerlund.
Til opslagstavlen i skolegården har skolen daglig modtaget 2 eksem
plarer af »Politiken« og »Berlingske Tidende«.
Skolen udtrykker sin bedste tak for store og små gaver og den inter
esse, der ligger bag.

Skolerejser.
I forbindelse med påskeferien drog 33 elever fra 2g og 3g på teatertur
til London under ledelse af stud. mag. Niels O. Hass. Desuden deltog
fire tidligere elever.
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Teaterstudietur til Aarhus.
Efter elevønske blev sidste vinters teaterstudietur til Aarhus gentagel
5.-7. december 1975. Gruppen var blevet mere end 3 gange større i år
(70 elever), den lededes som sidst af dramatiklærer Alice Bryrup Heje.

I Aarhus fik vi denne gang hele vandrerhjemmet i Risskov overladt
alene, hvilket var en stor behagelighed, og vi mødte trods ombygnings
rod den samme store gæstfrihed som sidst. GHGs elever er altid vel
komne, udtalte værtinden.
Fredag aften gik man direkte fra Aarhus-båden til Aarhus Teaters
Studio, hvor teatret ventede på eleverne med forestillingen »Til kamp
mod dødbideriet«, Ebbe Kløvedal Reich’s revykomedie om Grundtvig
og hans liv og tanker. Det blev en forestilling, som gav stof til megen
god diskussion på grund af den utraditionelle opførelsesform. Måske er
det den forestilling, man har været mest inspireret af siden i dramatikti
merne.
Lørdag startede dagen med besøg bag kulisserne på Aarhus Teater.
Man besøgte malersal, snedkersal og magasiner. Mest indtryk gjorde
nok det at vandre hen over mosset i skoven til Shakespeare’s »En Mid
sommernatsdrøm«, og drejescenens muligheder og overraskelser blev
grundigt undersøgt.
Om eftermiddagen så alle teatrets børneforestilling i Scala, Torben
Jetsmarks børnerevykomedie »Leif Løvebrøl«. Selvom man morede sig
kongeligt og for så vidt kunne gå ind for stykkets morale, så syntes de
fleste, at forestillingen som teater for børn svækkedes til sidst ved sit
pludselige omsving i politisk retning. Også dette punkt gav stof til dis
kussioner i ugerne efter. Lørdag aften delte eleverne sig i to grupper ef
ter frit valg, den ene gik i Svalegangen til Patrick’s stykke om 60ernes
unge »Kennedy’s børn«, og den anden så Aarhus Teaters »En Midsom
mernatsdrøm«, hvor man nød belysningen og håndværkergruppens lø
jer, men bagefter kritiserede det forfærdelige sprog i oversættelsen.
Søndag afsluttedes teaterturen med besøg på Helsingør Theater i Den
gamle By under kyndig og charmerende forevisning af mag. art. Henrik
Nyrop Christensen. Eleverne får altid lejlighed til selv at prøve regn- og
vindmaskinerne i kælderen og se datidens teatermaskineri i funktion.
Det er især udbytterigt, når eleverne kan sammenligne med det teknisk
så veludstyrede Aarhus Teater.

Teaterforeningen »Gammel Hellerup Studio«.
Foreningen, hvis medlemmer består af nuværende og tidligere elever
samt en gruppe lærere, har til formål at stimulere interessen for scenisk
virksomhed i alle dens facetter.
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»Studio« har i skoleårets løb produceret to forestillinger af eksperi
mentel art. En ur-opførelse af Bendt Viinholt Nielsen (tidl. elev)
»Champignonplukkersken A, den unge mand N og deres omgang«; et
stykke, der kombinerede korte situationer med »sort teater«, lysbille
der, lyd-effekter og musik, og hvor meningen mere var at opleve en
række stemninger i et udviklingsforløb end egentlig at forstå; et spæn
dende forsøg, der arbejdede med teater som udtryksmiddel på en anden
måde end den gængse. Forfatteren havde selv iscenesat i tæt samar
bejde med Steffen Aarfing (tidl. elev), der bl.a. havde stået for de stem
ningsfyldte lysbilleder. - Steffen Aarfing stod også bag oversættelse og
opsætning af et ret ukendt stykke af Aug. Strindberg: »Mester Jakels
Fastelavn«. Her blev der arbejdet med Mester Jakel-dukker (fint frem
stillet af Jacob Fløche, 3c og Lina Matz, tidl. elev), der spillede sammen
med skuespillerne, som ind i mellem selv blev til levende Mester Jakelfigurer. - Til begge opførelser, der fandt sted den 3., 4., og 5. november,
havde Steffen Aarfing anvist nye muligheder for udnyttelse af festsalen,
idet scenen var omskabt til et intimt teater med 45 pladser.
I årets løb har der været afholdt fællesaftener (som regel sidste tors
dag i hver måned), hvor projekter og foreningens virke har været taget
op til debat. Nogle torsdagsaftener har drejet sig om emnet »Gadetea
ter«; Steffen Aarfing har gennemgået forskellige former for gadeteater
ved hjælp af lysbilleder, og der har været vist film om »Solvognen«s fo
restilling »Hvid mands sæd«.
»Studio« har givet tilskud til medlemmer, der deltog i skolens teater
tur til Malmø Stadsteater (»Tribadernes nat«), ligesom foreningen også
har formidlet billetter til tidligere elever, der er medlemmer, til ARTEs
teaterforestillinger med ungdomsrabat.
Medlemskab, der er åbent for alle med tilknytning til GHG, kan teg
nes ved henvendelse til adjunkt Torsten Ostenfeld (10 kr. for 1976).

Teater-tilbud.
I skoleårets løb har der været mulighed for gennem »ARTE« at købe
billetter med »ungdomsrabat« til de fleste forestillinger på de køben
havnske privat-teatre. Ordningen er i skoleårets løb blevet mindre be
nyttet end tidligere år af den enkelte elev - måske på grund af prisstig
ning til 10 kr. - medens der til gengæld har været en stigende interesse
for at arrangere en teateraften klassevis sammen med en lærer. Gen
nemsnitlig har der været solgt 35 billetter til hver forestilling.
Det kgl. Teater har til enkelte opera- og skuespilaftener tilbudt billet
ter å 5 kr.
Der har endvidere været arrangeret en tur til Malmø Stadsteater (P.
O. Enquist: »Tribadernes nat«).
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Erhvervsorientering.
Erhvervsorienteringen er i det forløbne skoleår varetaget af Hans
Chr. Bauerlund og Roland Høgnesen.
Der gives 5 timer i Ig,
7 timer i 2g og
2 timer i 3g som fælles orientering.
Hertil kommer, at eleverne har adgang til at få individuel orientering
hos lærerne, og at de indbydes til en række møder, som Arbejdsdirekto
ratet arrangerer.

Studieteknik.
Almen studieteknik gives i Ig med 6 timer i hver klasse ved adjunkt
Niels Hansen, medens den specielle faglige studieteknik gives løbende
af faglærerne.

Studiekredse.
Følgende studiekredse har været gennemført:
1. Indføring i græsk sprog. 20 deltagere. Leder:- Stud. mag. Kristian
Jensen.
2. Energiproblemer. 10 deltagere. Ledere: Adj. Solveig Dupont og
adj. Niels Martin Hansen.
3.
Elektronik. 15 deltagere. Leder: Adj. Niels Martin Hansen.

Gammel Hellerup Foreningen.
er en forening for gamle elever fra GHG. Medlemmerne holdes under
rettet om aktiviteter på skolen (f.eks. skolekomedie og forårskoncert)
og modtager desuden skolens årsskrift. 1 år er årskontingentet 10 kr.,
dog betaler årets studenter kun 5 kr. for perioden indtil 1. november
1976. Medlemmer af GHF kan i begrænset antal deltage i skolens års
fest den første fredag i oktober på lige fod med eleverne.
Generalforsamling afholdes hvert år den første fredag i november kl.
19,15. Umiddelbart efter generalforsamlingen holdes en sammenkomst
for gamle elever fra GHG. Til denne sammenkomst har alle gamle ele
ver gratis adgang.
Forsøgsvis har GHF’s medlemmer haft adgang til et par af gymnasieforeningens arrangementer i vinter.
GHF’s bestyrelse består i år af:
Bent Gringer, formand tlf. 01-GE 2308
Birgit Qvistgaard, næstformand tlf. (02) 98 07 31
Steen Gade Hansen, kasserer tlf. (02) 45 93 26
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Lene Bornemann Petersen, sekr. tlf. 01-TA 10713
Agnete Devantier, tlf. 01-HE 6242
Indmeldelse kan ske ved henvendelse til en af disse.

I ntroduktionsugen.
De nye elever i Ig gennemgik i løbet af den første uge af skoleåret et
kort introduktionskursus, idet deres almindelige undervisning var su
spenderet i ialt 15 timer for at give plads for forskellige gruppedynami
ske øvelser med efterfølgende diskussioner og aktiviteter, hvor alle de 7
nye I g klasser mødtes. Introduktionsugen afsluttedes med en week-endtur, planlagt af eleverne selv.
Formålet med kursus var dobbelt. Deis skulle eleverne hurtigt lære
hinanden at kende, og dels skulle de lære de enkleste regler og principcipper for gruppearbejdets funktion.
En undersøgelse af elevernes udbytte af kurset gav et sådant resultat,
at man agter at gennemføre et lignende kursus for de nye ig’ere næste
skoleår.

Prisopgaven for 1975-76.
Årets prisopgave lød:
Skriv: Et manuskript til et julespil til opførelse ved skolens juleafslut
ning (ca. 15 min. varighed)
eller: Et filmmanuskript
eller: En novelle

Der indkom 4 besvarelser. Bedømmelseskomiteen var et udvalg af
lærere, der havde særligt kendskab til arten af opgaven.
Man vedtog at give prisen til Peter Aarestrup, 3a for novellen: En fejl
tagelse.
Novellen handler om en ganske ung mands heftige forelskelse i en no
get ældre kvinde, om det voksende selvbedrag han vikler sig ind i ved at
tro sig genelsket, og den derpå følgende desillusionering. Med mange
udmærkede psykologiske iagttagelser fører forfatteren handlingen sik
kert igennem til den afsluttende scene. Han har formået at skabe en
dramatisk spænding i handlingsforløbet, således at læseren hele tiden
fastholdes af hovedpersonens problem. Hertil bidrager også det levende
og beherskede sprog.

Af skolens dagbog.
11.-15. august: Introduktionsuge for Ig.
23. august: Lektor Viggo Kirk fylder 50 år.
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17. august: Fællestime for musik- og dramatikelever med den ru
mænske ekspert i folkedans Anka Gurchescu fra Bukarest.
15. september: Fællestime med repræsentanter fra DGS og GLO.
/ 7. september: Regionsstævne med deltagelse af 45 elever fra GHG.
27. september: Finalestævne med deltagelse af 1 hold fra GHG.
3. oktober: Årsfest. Om formiddagen optrådte skuespiller Asbjørn
Andersen i »H. C. Andersen på 5 forskellige måder«. Bal om aftenen.
29. oktober: Fællestime med repræsentant for Amnesty Internatio
nal.
5. november: Ved morgensamlingen vistes film om S.O.S.-tørmælkindsamlingen.
6.
november: Skolenævnsmøde.
7.
november: Gamle elevers sammenkomst.
8.
november: Lektor Jørgen Lorensen fylder 60 år.

10. november: Møde for interesserede elever og lærere om emneuge i
næste skoleår.
12. november: Ekskursion for dramatikelever til 3 teaterudstillinger af
Wim Vesseurs arbejder. .
2. december: Fællestime: For eller imod atomenergi. Civilingeniør
Leif Mortensen, Risø og stud, polyt. Jørgen Boldt, D.T.H.
3. december: Forældremøde for Ig’s forældre og elever. Inden en
keltkonsultationerne blev der afholdt klasseforældremøde af % times
varighed.
4.
december: Forældremøde for Ig (parallelmøde til 3. december).
5.
-7. december: Teaterstudietur til Aarhus.
19. december: Juleafslutning.
21 .januar: Forældremøde for forældre til de elever, der skal i Ig næ
ste år. Eleverne deltager også.
5.-7. februar: Skolekomedie. 2g’erne opfører skolekomedien »Navn
løs stjerne« af Mihail Sebastian instrueret af Alice Bryrup Heje.
13.
februar: Besøg af Røde Kors’ hvide bil. Filmforevisning.
1 de efterfølgende uger blev der til folkegaven til Dansk Røde Kors
indsamlet lige ved 3.000 kr. blandt eleverne og lærerne på skolen.
12.-15. marts: GHG-Koret med lektor Kirk i Oslo.
16. marts: Studieorienterende møde for 2. og 3 g.
23. marts: Fællestime: Maleren Bent Stubbe Teglbjærg taler om sine
billeder, der er udstillet og svarer på spørgsmål om kunst. GHG-Koret
medvirker ved Nordisk Sangaften på Skovshoved skole.
24. marts: Fællestime. Pianisten Niels Viggo Bentzon: Klaveret i
Centrum:
25.
marts: Orienteringsmøde for Ig.
26. marts: Den svenske lektor Jan Bjørk taler i 4 klasser om »Den
svenska skolan og elevens vardag«.
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2. april: Fællestime: Balletgruppen »Cassiopaja« opfører »Pan« og
»Homo destruens«.
8. april: Forårskoncert under ledelse af lektor Kirk med dramatik
indslag ledet af Alice Bryrup Heje og Niels Hass.
9. april: Afrejse for 2 skolerejser til London under ledelse af hen
holdsvis Niels Hass og adjunkt Niels Martin Hansen.
/ sommerferien 1976: Skolerejse til London under ledelse af lektor
Arne Hermann og adjunkt Bitten Vecht.

Ordensregler.
Formålet med efterfølgende ordensregler er at medvirke til, at det
daglige samvær mellem ca. 600 mennesker kan foregå så gnidningsløst
og harmonisk som muligt, således at der tages hensyn såvel til den en
kelte som til helheden, at skolens undervisning kan foregå uforstyrret,
og at bygninger og inventar ikke bliver dårligt behandlet. Til opnåelse af
disse formål må alle, der har deres daglige gang på skolen, medvirke, og
alle har et medansvar for, at disse mål nås i videst muligt omfang.

I.

Eleverne skal om morgenen møde i god tid, så undervisningen kan
begynde præcist. Alle skal deltage i morgensamlingen på de dage,
hvor en sådan er arrangeret.

2. I frikvartererne må eleverne opholde sig i deres eget klassevæ
relse, i frokostkælderen eller i s'kolegården.

3. Tobaksrygning.
Udendørs rygning (d.v.s. i skolegården) er tilladt i frikvartererne.
Følgende forhold må iagttages:
Cigaretstumper, pibeudkrads og tændstikker skal anbringes i de
ved indgangene anbragte krukker. Papir og andet affald må ikke
henkastes heri. Af hensyn til brandfare og almindelig hygiejne bør
piber tømmes, når man går ind fra skolegården.
Indendørs rygning: er tilladt i frokostkælderen i frikvartererne (i
spisefrikvarteret dog kun i sidste halvdel). Brug askebægrene!
Rygning i skolegården og i frokostkælderen uden for frikvarte
rerne er ikke tilladt.
Eksempelvis kan elever, der har mellemtime (fritime for gymnastik
el. lign.) ikke ryge i undervisningstiden, men mågerne opholde sig
i frokostkælderen, dersom denne ikke benyttes til undervisning.
4. Enhver form for beskadigelse af bygninger og materiel skal straks
anmeldes til inspektionen. Der påhviler eleverne ansvar og hjem
mene erstatningspligt for beskadigelser, der skyldes forsætlig øde
læggelse eller tankeløs optræden. Dette gælder også det af skolen
udleverede undervisningsmateriale.
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5. Alle de til eleverne udleverede bøger, også de på skolen stående,
skal af eleverne forsynes med omslagsbind med tydelig angivelse af
navn, klasse og fag. Der må ikke tegnes i bøgerne, og tilføjelser må
kun ske efter lærernes anvisning. Der må ikke rives blade ud af ud
leverede hæfter.

6. Ved skoletidens ophør må tøjet ikke efterlades, ligesom der heller
ikke må efterlades noget i klasserne.
7. Skolen kan ikke påtage sig at tage imod telefonbesked til eleverne.
Eleverne kan foretage opringning fra den særlige elevtelefon.
8. Alle elever får udleveret en meddelelsesbog, der skal medbringes
hver dag. Efter det fyldte 18. år kan denne ombyttes med en særlig
bog (gul). I meddelelsesbogen skal alle meddelelser fra hjem til
skole vedrørende forsømmelser, fritagelser o.lign, indføres. Den
underskrives af en af forældrene, når eleven er under 18 år, og af
eleven selv efter det 18. år.
9. Som gyldig grund til udeblivelse fra skolen regnes kun sygdom.
Når eleven efter forsømmelsen igen kommer i skole, medbringes
en i meddelelsesbogen indført og af hjemmet eller eleven under
skrevet oplysning om, hvorlænge eleven har forsømt og hvorfor.
Strækker en forsømmelse sig over mere end 3 dage, skal skolen
underrettes telefonisk. Kun ved ganske særlige lejligheder kan der
gives en elev tilladelse til anden forsømmelse, dog kun hvis anmod
ning i meddelelsesbogen foreligger senest dagen før.

10.

Ønskes en elev fritaget for legemsøvelser eller badning, bedes der i
meddelelsesbogen fremsat anmodning herom. Elever, der er frita
get for legemsøvelser, skal overvære undervisningen. Fritagelse
over 4 uger kan kun gives på grundlag af en lægeattest, hvortil
blanket fås på skolen.

11. Når elever er mødt senere end de øvrige, skal årsagen hertil anfø
res i meddelelsesbogen. Elever, der på grund af sygdom eller sær
lig fritagelse er nødt til at forlade skolen inden skoletidens ophør,
må meddele dette til inspektionen.
12.

Eleverne må i skoletiden ikke have større pengebeløb på sig.
Større beløb kan deponeres på kontoret. Penge og værdigenstande
må ikke efterlades i overtøjet på gangene eller i tasker i tomme
klasselokaler.

13. Særlige ordensregler (ordensduksens pligter, orden i spisekælderen) findes opslået på skolen.
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Tillæg: Uddrag af ministeriets bestemmelser:
Grove forsømmelser, herunder også manglende aflevering af
skriftlige opgaver, vil medføre en mundtlig advarsel fra rektor.
Hvis forsømmelserne vedvarer, vil eleven få en skriftlig advarsel.
Hvis heller ikke denne hjælper, vil der ske indberetning til direkto
ratet, der afgør, om den pågældende elev kan indstilles til studen
tereksamen. Dette gælder også studentereksamensfagene i Ig og
2g.

Afslutningshøjtideligheden finder sted fredag den 1 8. juni kl. 9.

Det nye skoleår begynder mandag den 9. august kl. 10 med en kort
modtagelseshøjtidelighed. Forældrene er velkomne til denne.

Frode Andersen.
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