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Træffes bedst man., tirs., tors., fre., — 11,15-12,00
Anden træffetid kan aftales.
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Anden fræffetid kan aftales.

Skolens telefoner:
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Lærerværelse GE 40047
Pedel (Aage Olesen) (01) 68 1 5 48

Forord.
Formålet med dette hæfte er at informere om de emner, der naturligt kan være af
interesse for jer nye elever.
I vil få udleveret Undervisningsministeriets bekendtgørelse om undervisning i gymnasium
og på HF. Vi har samlet en række elevers og læreres kommentarer til de forskellige
faggrupper og de enkelte fag i håb om, at disse indlæg kan supplere og uddybe
bekendtgørelsens tekst.
Vi har endvidere samlet en række facts, om de bestemmelser Direktoratet har givet for
undervisningen i gymnasium og på HF, og vi har forsøgt at samle alle de praktiske
oplysninger om forholdene på Gentofte Statsskole, der er nødvendige for, at I hurtigt kan
føle jer fortrolige med skolen.
På redaktionens vegne
E. Blauenfeldt — lærer.

Velkommen til de nye elever i 1. g og 1. HF.
Det er mit håb, at I vil befinde Jer godt her på skolen og få udbytte af de år, I går her. I
kommer her for at lære noget og tage en eksamen, I kan bruge til en videregående
uddannelse. For at det skal lykkes, er det nødvendigt, at man trives og udvikles her på
skolen/kursus. Derfor er det vigtigt, at I gør en indsats hver især for at komme ind i et
godt forhold til lærerne og til kammeraterne. Et godt kammeratskab er faktisk en
forudsætning for, at studierne lykkes, og her kan I selv gøre meget ved at være åbne og
modtagelige.
En kreds af lærere og elever har fremstillet dette hæfte for at give Jer information om
skolen/kursus, så I lettere og hurtigere kan finde Jer til rette. Tag imod den positive
indstillingng, som møder Jer, og vær med til at opbygge et rart fællesskab og et godt og
udbyttegivende arbejdsklima.
Vibeke Bjernum — rektor.
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FAGENE I GYMNASIUM OG HF.

TIME- OG FAGFORDELING
Undervisningen tilrettelægges efter nedenståen
de timeplan:

HF

Fællesfag
Dansk ..................
Religion...............
Historie ...............
Biologi..................
Geografi...............
Matematik ...........
Engelsk ...............
Tysk ....................
Samfundsfag ....
Musik/formning ..
Idræt ...................

Tilvalgsfag
Biologi .................
Matematik ...........
Engelsk ...............
Tysk ....................
Samfundsfag ....
Musik...................
Formning.............
Idræt ...................
3. fremmedsprog .
Fysik ...................
Kemi ...................
Psykologi .............

6

1.
sem.

Ugentlige timer
2.
3.
4.
sem. sem. sem.

3
0
3
3
3
5
4
3
2
2
2

3
0
3
2
2
5
3
3
2
2
2

4
3
3
0
0
0
4
0
0
0
0

4
3
3
0
0
0
4
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
4
0
6
13
0
5
0
3
0
4
0
4
0
4
3
4
3
6
0
5
0
3

4
6
3
5
3
4
4
4
4
5
5
3

GYMNASIET

Matematisk linje

Sproglig linje

Fag

Fællesfag

1.

Religion .......................
Dansk ...........................
Engelsk.........................
Tysk .............................
Fransk .........................
Latin..............................
Oldtidskundskab.........
Historie og samfundskundskab ..................
Samfundsfag................
Geografi .......................
Biologi .........................
Biokemi .......................
Kemi.............................
Fysik ...........................
Matematik ..................

2.

3.

2.

3.

2.

3.

Fællesfag
Matematisk-fysisk
gren
1.

2.

3.

0-1-2
3-3-4
43 -

4-613.5
3 - 5 /

5-3-3
4 1 -

4-0
2-02-0

1-2-0

2-3-3

0-1

2-3-3

3.

2.

3.

Naturfaglig
gren
2.

3.

5-0-0

5-3-3

2-3-0

13-12

13-12

3 - 0
0-3

23 5 -

3-0
3 - 5
5 - 6

1-03-0
2 - 2
2 -2
3 - 3
3 -3

26-12-12

14-15

14-15

14-15

14-15

14-15

14-15

2-2-2

2-2-2

2-2-1

2-2-1

0-2-1

0-2-1

13-12

13-12

0-1

0-1
5 - 5
3 - 2
3 -2
0 - 3 J 3
7

5 - 5
3-2

2

30-17-18

2.

Særfag
Samfundsfaglig
gren

0-1-2
3-3-4

0-0-3

26-13-15
Legemsøvelser..............
Fællestimer..................
Musik ...........................
Formning og kunstforståelse ..................
eller Film ..................

Særfag______
NySamsprog- fundslig
faglig
gren
gren

30-16-15

7

I det følgende kan I få en ganske kort introduktion til gymnasiets og HF’sfag, som I evt.
kan bruge som udgangspunkt for en mere uddybende diskussion med jeres lærer. Vi har
bedt en række lærere og elever om at give deres opfattelse af de pågældende fag. Vi har
delt fagene op i følgende hovedgrupper:
Sprogfag
Naturvidenskabelige fag
Orienteringsfag
Musiske fag

SPROGFAGENE
Indledning
Gruppen af sprogfag omfatter her på skolen dansk, engelsk, fransk, latin og tysk. I denne
faggruppe har undervisningen det fælles træk, at den samler sig om to hovedaspekter,
nemlig: a) sproget som et redskab, som I skal kunne forstå og benytte, og b) sproget som
kulturformidler for den gruppe mennesker, der har (eller har haft) det pågældende sprog
som modersmål.
Ser vi på a), drejer det sig jo for jer som elever helt konkret,om at I får tilegnet jer nogle
sproglige strukturer, lært noget grammatik, endvidere om at I udvider jeres ordforråd,
lærer nogle gloser. Undervisningsformerne kan være forskellige, klasseundervisning eller
gruppearbejde. Dem bestemmer I i fællesskab med jeres lærer.
Det er imidlertid indlysende, at selve sprogindlæringen ikke svæver frit i luften. Den
foregår i forbindelse med læsning af tekster og kan derfor ikke isoleres fra det andet
hovedaspekt i sprogfagene: kulturformidlingen.
Via tekstlæsningen er det meningen, at I skal have et indblik i de forskellige kulturelle,
historiske og samfundsmæssige forhold, der gør sig gældende inden for de forskellige
sprogområder. Her har der i de senere år i de fleste fag været en klar tendens til en
forskydning i valget af tekster fra det ”finlitterære” hen imod et mere
”samfundsrelevant” stof, ligesom de klassiske tekster i nogen grad er trådt i baggrunden
til fordel for litteratur fra dette århundrede. Også her gælder det imidlertid, at det i meget
vid udstrækning er jer og jeres lærer i fællesskab, der bestemmer undervisningens indhold.
John Bernth — lærer
Henrik Reeh — 2a.
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Dansk
I dette fag er der ingen grundlæggende forskel mellem HF og gymnasiet. Til eksamen
kommer man i begge tilfælde op i ulæst tekst. I følge bekendtgørelsen skal man arbejde
med ”indføring i tekstlæsning”, og man skal læse bl.a. en periode og et tema. Det siger sig
selv, at der er flere af disse krav i gymnasiet end på HF, idet man har 1 år mere i
gymnasiet (3 timer om ugen) end på HF. På den anden side er det tid nok, også på HF, til
at man kan fordybe sig i de enkelte områder, fordi man ikke skal nå at læse et bestemt
antal sider.
”Undervisningen skal tage sit udgangspunkt i elevernes egne situation”, står der i
bekendtgørelsen. Da alle er brugere af både skriftlige og mundtlige udsagn, er der i faget
reel mulighed for at beskæftige sig med noget, der kommer jer ved både indenfor og
udenfor skolen. F.eks. kan man arbejde med bøger, aviser, blade, som I normalt læser, for
at se hvilken opfattelse af samfundet, de giver udtryk for, og derved blive klar over
hvilken slags påvirkning I får i det I læser. Eller man kan beskæftige sig med et emne:
skole, en eller anden arbejdsplads — ved hjælp af forskellige tekster, egne erfaringer m.m.
I et sådant tilfælde vil det være en fordel at arbejde sammen med et andet fag, f.eks.
samfundsfag eller historie.
En undervisning der på denne måde tager udgangspunkt i jeres egen konkrete situation
indebærer den fordel, at I kan bruge udbyttet af den i jeres konkrete virkelighed.
Dette udelukker ikke, at man beskæftiger sig historisk med faget. Forståelsen af en
tidligere periode og den måde et emne fremtræder på i en tidligere periode bevirker, at
man kan se, hvordan litteraturen er udtryk for den tid og det samfund, den er blevet til i,
og hvordan vores tilværelse er bestemt af den tid og det samfund, vi lever i, og følgelig at
samfundet og dermed både litteraturen og menneskene ændrer sig og kan ændres.
Inge Dalsgaard — lærer

Et par bemærkninger om dansk:
Faget er et sammensurium af mange ting og kan efter min mening regnes både som et
sprogfag, som et orienteringsfag og som et musisk fag.
Vi skal tage udgangspunkt i elevens egen situation, d.v.s. vi skal optræne evnen ti! at læse
— simpelthen med det formål, at l/vi lærer at skaffe os større udbytte af læsningen, at
forstå teksten bedre, at læse imellem og bagved linjerne, at opleve mere ved det.
Vi skal læse litteratur af så mange arter som muligt, skønlitteratur, faglitteratur, aviser,
ugeblade, tegneserier, reklamer; film, TV, teater kan også inddrages. Både for at se
udgydelserne i deres samfundssammenhæng (f.eks. hvilken ideologi, de udtrykker) og for
gennem dem at få bedre psykologisk indsigt i det enkelte menneske, f.eks. os selv.
Vi skal tillige optræne evnen til at udtrykke os både mundtligt og skriftligt, helst både
systematisk-filosofisk-videnskabeligt (i foredrag og afhandlinger) og friere kunstnerisk
(f.eks. i novelle, digt, skuespilopførelse).
Povl Milthers — lærer.
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Engelsk
Ca. 400.000.000 mennesker har dette sprog som deres modersmål. Derudover har andre
millioner det som deres første eller andet fremmedsprog. Nytten af engelsk kan altså ikke
diskuteres, men man må nok gøre sig klart, at det vi som danskere hyppigst har brug for
er at forstå det skrevne og talte sprog, og i noget mindre omfang selv være i stand til at
tale det. Vi kommer mere ud for at skulle læse en bog på engelsk, at se en film etc. end vi
selv skal udtrykke os på det.
Derfor lægges der en del vægt på at eleverne får et stort og varieret ordforråd, men
absolut også at de selv kan tale og skrive det. I følge bekendtgørelsen skal hovedvægten af
de læste tekster være britiske og amerikanske, men også stof fra andre lande kan
anvendes. Det materiale der anvendes i undervisningen er meget varieret, spændende fra
skønlitteratur og skuespil til avisartikler og beattekster. Hvad man vil læse afgøres af
elever og lærere i fællesskab. Demokrati er altså indført i engelsk.
Hans Jørgen Vind — lærer.

Latin
Latin har i 1,g. 4 ugentlige timer, i 2.g. (kun på nysproglig linie) ligeledes 4 ugentlige
timer. Ved udgangen af 2,g. er der studentereksamen, hvortil der opgives 40 sider af
forskellige forfattere, især fra den klassiske periode. Et af formålene med faget er at give
eleverne en så stor forståelse af sproget, at de ved hjælp af ordbog og grammatik kan læse
en lettere tekst. Faget giver endvidere en meget værdifuld støtte til andre sprog, ikke
mindst til fransk, der jo ”nedstammer” fra latin, men i høj grad også til tysk grammatik,
som eleverne bedre vil kunne forstå at anvende med latinsk grammatik som baggrund.
Også engelsk har stor sproglig nytte af latin, især glosemæssigt, — og omvendt støtter
engelsk på samme måde latin. Man bør også fremhæve den store fordel, som latin
frembyder for de elever, der senere beskæftiger sig med f.eks. italiensk og spansk, — disse
sprog læres langt lettere af de elever, der i forvejen kan latin.
Foruden det rent sproglige indgår der endvidere i faget dels romersk historie og
samfundskundskab, dels kendskab til den romerske litteratur, — og derved får faget en
videre betydning som baggrund for forståelsen af vores egen kultur, der jo i mange
henseender bygger på romerkulturen.
S. Laursen — lærer.
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Fransk
Fransk er fællesfag i gymnasiet, og tilvalgsfag på HF.
Begrundelsen for at lære fransk var op til anden verdenskrig, at Frankrig var en stormagt,
som på mange områder spillede en afgørende rolle. I dag er Frankrig ikke længere en
stormagt, men en europæisk nation med samme indflydelse som de andre europæiske
lande på samme størrelse. Fransk bruges imidlertid som modersmål eller officielt sprog af
ca. 230 millioner mennesker — ikke mindst i den tredje verden, og det er begrundelsen
for, at vi også i dag bliver nødt til at lære fransk.
Fransk har — ganske lige som russisk — det store handicap, at vore studerende først
begynder så sent på at lære det. Det vil sige, at gennem det meste af gymnasiet og HF
tvinges man til at bevæge sig på et niveau, der ligger så langt under det, man bevæger sig
på i dansk og engelsk. Det kan virke lidt hæmmende, især da det er et ret vanskeligt sprog
for os. Der er ofret enorme summer på at fremskaffe gode begyndersystemer — de har
været så dyre, at vi herhjemme har måttet nøjes med at tilpasse svenske systemer til vore
forhold. Disse systemer bruges med fint udbytte af folkeskolens forsøgsklasser — og altså
også af os.
Iflg. bekendtgørelse og vejledning skal der i undervisningen lægges vægt på læsefærdighed,
mundtlig sprogfærdighed og forståelse af det talte sprog. Endelig lægges der også vægt på
baggrundsviden om franske forhold. Her kunne man vist tilføje: og om de fransktalende
landes forhold. Inden for de økonomiske rammer søger vi at fremskaffe godt materiale, og
vi har da også mange gode ting, selvom vi stærkt føler os hæmmede af de meget små
bevillinger. Vi får gode tekster med bånd fra Skoleradioen, vi holder søndagsudgaven afen
fransk avis og har muligheder for at fremskaffe aktuelt stof.
Hvis interessen er der, er der mulighed for forskellige undervisningsformer, f.eks. egner
opgaver i oplæsning, formulering af spørgsmål, udfyldning af tests m.v. sig udmærket til
gruppearbejde.
Fransk er et dejligt sprog, og hvert år er der mange elever, der virkeligt interesserer sig for
det — og opnår gode resultater. Allez-y.
C. West — lærer.
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Tysk
Tysk er på HF og på gymnasiets nysproglige gren 2.fremmedsprog. På gymnasiets
samfundsfaglige gren (2. og 3.g) og på matemarisk linie (1.g) kan tysk vælges som
1 .fremmedsprog i stedet for engelsk. Endvidere kan HF’erne vælge det som tilvalgsfag i 3.
og 4.semester.
Fagets ”image” er jo ikke det bedste. Det har selvfølgelig sine rent historiske årsager, men
det skyldes nok også visse fordomme, der er blevet hængende som resultat af tidligere
tiders undervisning: tysk har ord for at være ”kedeligt”, ”støvet”. Det er vist også
”svært”, der skal ”terpes” (grammatik!). Tyskundervisningen og fagets indhold har
imidlertid ændret sig ganske meget i de senere år. Det er klart, at I stadig ikke slipper
uden om at lære noget. Et fremmedsprog er jo først og fremmest et redskab, som man
med gym.- og HFbekendtgørelsernes ord skal kunne "forstå" og "benytte". Det kræver
selvfølgelig, at man tilegner sig nogle sproglige strukturer (grammatik) og et ordforråd
(gloser).
Denne indlæring kan imidlertid opleves mere eller mindre meningsfyldt, både med hensyn
til form og indhold, og her har faget tysk den fordel at have nogle af de frieste
arbejdsrammer, som gym.- og HFbekendtgørelserne rummer. D.v.s. at I sammen med
læreren i udstrakt grad har-frie hænder til selv at bestemme undervisningens indhold og
form.
Bekendtgørelserne rummer visse krav m.h.t. det skriftlige arbejde, til det antal sider, der
skal læses og til en vis alsidighed i stofvalget (der kræves således både sagprosa samt
forskellige typer af skønlitteratur), men herudover er der frit slag.
Man kan således f.eks. vælge at beskæftige sig indgående med enkelte forfattere, man kan
tage bredere emner op f.eks. fra den aktuelle debat i Forbundsrepublikken og DDR og
lave projektorienteret undervisning, og endelig er der virkelig gode muligheder for at
etablere tværfagligt samarbejde med fag som dansk, historie og samfundsfag.
Der er imidlertid også problemer. Først og fremmest de store klassekvotienter kombineret
med den kendsgerning, at I erfaringsmæssigt møder med vidt forskellige forkundsskaber.
På HF er der til en vis grad rådet bod på det sidste, idet de af jer, der af den ene eller den
anden grund kan meget lidt tysk, når I begynder, kan søge om 10 timers ekstra
støtteundervisning (uden for aim. skoletid). Ellers er der den mulighed i begyndelsen at
arbejde på forskellige niveauer inden for den enkelte klasse (en slags individualiseret
undervisning}, men det er en arbejdsform, der endnu er ret uprøvet, og som utvivlsomt vil
stille store krav til en selvstændig indsats fra jeres side.
John Bernth — lærer.
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DE MATEMATISK-NATURVIDENSKABELIGE FAG
Indledning
Til de naturvidenskabelige skolefag hører biologi, kemi og fysik. Matematik udnyttes
meget som hjælpefag eller redskabsfag i naturfagene, og regnes derfor med til samme
faggruppe.
Matematiks fundamentale rolle som redskabsfag i.en lang række fag, og i øvrigt overalt i
samfundet, gør, at alle elever, d.v.s. også sproglige og HF’ere, mindst skal have ét års
kursus i matematik. I de sidste år er matematikundervisningen på HF fællesfag lagt stærkt
om, således at denne rolle træder klart frem. Lignende ændringer er så småt på vej andre
steder, i hvert tilfælde for de sprogliges vedkommende.
Biologiundervisningen gives tillige med matematikundervisning til alle elever, mens fysik
og kemi på HF kun optræder som tilvalg. Alle matematikere har fysik og kemi, men de
sproglige har ingen af delene.
Fælles for de naturvidenskabelige fag er det, man kalder den naturvidenskabelige arbejdsog tænkemåde. Den består i korthed af begreber som: naturiagttagelser, observationer,
forsøg, behandling af forsøgsdata, matematiske beregninger og udledninger, opstilling af
hypoteser og teorier, formuleringer af naturlove, fremstilling af formler m.v.
Undervisningen i disse fag er, så vidt det nu er muligt, eksperimentel. Derfor råder fagene
over laboratorier med diverse udstyr til lærerdemonstrationer i klassen og til elevøvelser.
Hans Rørbech — lærer.
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Biologi
HF-fællesfag:
I undervises 3 timer om ugen i 1. semester og 2 timer om ugen i 2. semester, og der læges
vægt på, at I lærer a) at afgrænse, b) erkende og c) formulere biologiske problemer, så I
kan opstille hypoteser (sandsynlige videnskabelige forklaringer), som kan efterprøves med
forsøg.
I har selv en del indflydelse på valg af emner og den tid, der skal bruges på dem, f.eks.
lighedsdebatten, kønsrolledebatten, seksualitet (mange perspektiver, men ingen øvelser!),
aggressivitet (også mange ditto), overbefolkning, helseproblemer i i- og u-lande, ressourceog forureningsproblemer. Formålet er at vise, at biologien lige som andre videnskaber kan
bidrage til en dybere forståelse (og eventuelt løsning) af vigtige samfundsproblemer.
I skulle også gerne lære at tage kritisk stilling til populævidenskabelige skriverier om
biologiske emner og massemediernes behandling af stof med biologiske perspektiver.
I skal lave nogle forsøg og udføre et ”eksperimentelt speciale”. Det kan I selv vælge under
hensyntagen til de normale begrænsninger: Litteratur, plante/ dyremateriale, lærerens
velvillighed (af nogle oversat som dovenskab) og evne til manipulation m.m.
Tilvalgsfag:
Biologi er selvfølgelig også tilvalgsfag med 4 timers undervisning om ugen i 3. og 4.
semester. Men det er så spændende, at vi vil bruge en del tid i 1. HF til at overtale nogle
og skræmme andre fra at tage det.
Gymnasiet:
Alle har 3 timer om ugen i 3.g undtagen den naturfaglige gren. Principperne for
undervisningen er de samme som for HF, men valgfriheden (også elevernes!) er større
fordi bekendtgørelsen tilbyder flere emner.
På den naturfaglige gren undervises der i 3 timer i 2.g. og 7 timer i 3.g. om ugen.
Det betyder, at de forskellige emner kan behandles mere grundigt, samtidigt med at nye
kommer til, f.eks. bjokemi og biofysik, mikrobiologi (gærsvampe og andre småfolks
”privatliv”), systematik (”stamtræer”) og evolutionslære (udviklingsteorier).
Det får I mere om i løbet af 1 .g. inden grenvalget.
Georg Møller — lærer.
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Fysik
I gymnasiet gives der fysikundervisning til alle matematikere (i 1., 2. og 3.g. henholdsvis
3, 3, og 5 ugentlige timer for elever på matematisk-fysisk linie og 3, 2 og 2 ugentlige timer
for elever på samfundsfaglig og naturfaglig linie).
På HF gives der kun fysikundervisning som tilvalg (i 2., 3. og 4. semester henholdsvis 3, 6
og 5 ugentlige timer).
Sproglige elever har ikke fysik.
Fysik er et naturvidenskabeligt fag, og formålet med undervisningen såvel i gymnasiet som
på HF er, at give en så grundig behandling af fysikkens fundamentale områder, at man
efter undervisningen kan følge med overalt på de videregående studier, hvor man bygger
på kendskab til fysik.
Til fysikkens fundamentale emner hører: mekanik, varmelære, elektricitetslære, bølgelære
og atomfysik. Selv om du måske i din tidligere skolegang har lært noget om alle disse ting,
vil fysikundervisningen nok alligevel være anderledes end du kender den. For det første vil
timerne indeholde en del laboratorieforsøg, som du selv skal udføre og lave rapporter over
(ca. 10 rapporter i 1.g. og 15 på HF). Desuden vil stoffet for det meste være præget
af matematiske ligninger, formler og beregninger. Dette er nødvendigt og hensigtsmæssigt,
når man skal beskæftige sig med fysik på et højt teoretisk niveau. Endelig vil
undervisningen også omfatte regning af fysikopgaver. På den matematisk-fysiske gren er
opgaveregningen ret krævende, idet man her skal op til skriftlig fysik til
studentereksamen.
I gymnasieklasserne vælger man i løbet af de sidste to år, i tilknytning til den øvrige
undervisning, nogle valgfrie emner. Elever på den matematisk-fysiske gren skal vælge tre
valgfrie emner, svarende til ca. 40 timers undervisning. De sidste par år har de valgfrie
emner på denne gren her på skolen bl.a. været: relativitetsteori, atomkraftværker, sol- og
vindenergianlæg, billardfysik, astronomi, kernefysik og elektronik.
Hans Rørbech — lærer.
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Kemi
Kemi er et af de mest samfundsrelevante fag i gymnasiet og HF. Det giver de helt
nødvendige forudsætninger for at forstå og kunne debattere så vigtige emner som
energiforsyningen (olie, gas, uran, sol, vind m.v.), forureningen af vort miljø samt vore
levnedsmidler.
Kemisk kendskab sætter jer i stand til at være kritiske overfor den banale sensations
prægede og ofte fejlagtige information som vore nyhedsmedier, aviser, radio og
TV bringer.
For at nå en rimelig og hensigtsmæssig indsigt i faget startes med en logisk opbygning
underbygget af mange elevforsøg. I den sidste del af undervisningsforløbet kan man i
individuelle eller fælles specialer beskæftige sig med mere projektorienterede områder af
hverdagens kemi.
Per Dal Jensen — lærer.

16

Matematik
Alle elever i gymnasium og HF skal undervises i matematik. Der er for mig at se to
væsentlige aspekter ved matematikundervisningen der berettiger til dette. For det første
er matematikken et hjælpefag for så at sige alle andre fag. Der skal i undervisningen
lægges op til denne hjælpende virksomhed, f.eks. ved at nogle øvelser og eksempler drejer
sig om emner og problemer hentet fra andre fag.
En anden og ikke mindre vigtig side af matematikken er forståelsen af, hvorledes man ved
logisk tænkemåde og bevisførelse indfører de matematiske begreber og hvorledes man
hele tiden metodisk bygger videre på allerede indførte begreber.
Midlerne til at opfylde disse mål er normalt et lærebogssystem, der behandler alle de
matematiske begreber, som bekendtgørelsen siger, at de forskellige hold skal stifte
bekendtskab med. Nogle klasser (1.HF og 3.g. mat.-fys.) skal endvidere læse et valgfrit
emne d.v.s. klasserne skal sammen med deres lærer vælge et ekstra emne, de vil behandle,
det kan være et helt nyt emne eller det kan være et emne de har behandlet, men som
klassen ønsker at uddybe nærmere.
Selve undervisningen kan forløbe meget forskelligt og faget egner sig fortrinligt til en
vekslen mellem de forskellige undervisningsformer klasseundervisning — gruppearbejde —
individuel indlæring.
En ting er dog fælles (undtagen for sproglig) og det er at meget væsentlige dele af
matematikken opøves ved skriftlig opgaveregning.
E. Blauenfeldt — lærer.
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ORIENTERINGSFAG
Indledning
Gruppen af orienteringsfagene består af religion, oldtidskundskab, historie, geografi,
psykologi og samfundsfag. Faget oldtidskundskab bliver kun læst i gymnasiet, og faget
psykologi kan kun vælges i HF. For de øvrige fag gælder, at de er fælles og obligatoriske
for gymnasiet og HF, dog læses faget samfundsfag kun på den samfundsfaglige gren
(matematisk og sproglig), mens de øvrige grene læser en enkelt time samfundskundskab i
3.g.
Orienteringsfagene har på trods af deres forskelle en række fælles aspekter. Man kan
således sige, at du i fagene på en eller anden måde kommer til at beskæftige dig med det
enkelte menneske, samfundet og samspillet mellem disse. I nogle af fagene vil vægten
mest blive lagt på de enkelte menneskers adfærd og de menneskelige ideer (psykologi,
religion, oldtidskundskab), og i andre fag vil der især blive centreret om hele samfundets
opbygning og udvikling (historie, geografi, samfundsfag). Det må dog fremhæves, at i
ingen af fagene kan den ene synsvinkel stå alene. I fagene vil du gradvis blive præsenteret
for forskellige teorier om disse forhold.
Gennem bekendtgørelsen for gymnasiet og HF er der givet jer mulighed for
medbestemmelse i tilrettelæggelsen af undervisningen, og det vil der være stor mulighed
for i disse fag, da mange af fagene i form og indhold lægger op til et sådant samarbejde
mellem elever og lærer og eleverne indbyrdes. Arbejdsformen/ arbejdsmetoderne er
karakteriseret ved analyse og diskussion af tekster, ligesom der ud fra fagenes indhold (se
fagbeskrivelserne) og bekendtgørelsen lægges op til et samarbejde mellem de enkelte fag
(dette samarbejde kan også strække sig til fag inden for de andre hovedgrupper).
En sådan integration af de pågældende fag vil kunne lade sig gøre gennem arbejdet med
projekter. Ved projektarbejde forstås, at man tager udgangspunkt i et emne eller
mærmere et problem, som man derefter — på tværs af fagene — gennemarbejder i alle dets
facetter. Synsvinklen på problemet bliver således ikke bestemt af de enkeltes fags rammer,
men af selve problemet. Et eksempel på et projekt kan være: Hvorledes skal samfundet
uddanne de 16-19 årige? Her må man analysere skolen, dens indhold, opbygning,
udvikling og placering i samfundet. Denne arbejdsform er dog på nuværende tidspunkt
meget lidt udviklet, så der ligger her en udfordring til jer.
Klaus Kramshøj — lærer.
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Erhvervsorientering i gymnasiet
I gymnasiet har vi stadig ikke fået en studievejleder, selvom det er vort store ønske.
Orienteringen består dels i kollektive timer, d.v.s. at hele klasser kommer ned på
”socialen”, hvor vi arbejder med materialet, i grupper drøfter almene problemer m.m.. I
år har der været flere aktuelle emner end de foregående år, så der har været mange
kollektive timer. Der har været mulighed for at ”bestille” mere private timer — en
mulighed, der er blevet godt brugt. Endelig har der været åbent på ”socialen” hvert
spisefrikvarter næsten hele året, og her har det været muligt at følge med i alt det nye på
uddannelsesfronten.
Vi har haft besøg af mange (studerende, gamle elever og folk fra erhvervslivet), som har
givet mange og gode oplysninger om de områder de var fortrolige med.
Allerede nu har vi mange løfter om nye besøg næste år, og det er vi taknemmelige for.
C. West — lærer.
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Noget om geografi
Geografi beskæftiger sig med at beskrive og forklare placeringen af mennesker og deres
aktiviteter, baseret på den produktion, de udfører. Geografi må derfor i dag betegnes som
en samfundsvidenskab, hvori der som en vigtig bestanddel indgår en analyse af de
lovmæssigheder, der gælder for samfundsudviklingen. Discipliner som historie og
økonomi har således en naturlig plads også i geografiundervisningen.
For at beskrive og forklare forskellige samfund er det ligeledes vigtigt at belyse samspillet
mellem mennesket og de naturgivne betingelser.
I undervisningen i 1.g. sproglig, 2.g. mat. og 1.HF behandles først nogle grundlæggende
emner inden for natur- og kulturgeografien. Til beskrivelse af disse emner benyttes kort,
tabeller, diagrammer m.m.
Problematikken omkring I- og U-lande indtager en vigtig plads i undervisningen, og lærer
og elever vælger i fællesskab to lande eller regioner, som behandles indgående.
I de samfundsfaglige grene finder en yderligere uddybning sted af udvalgte emner og her
skal mindst 25% af undervisningstiden bruges til behandling af selvvalgte emner.
Hans Krøyer — lærer.

Hvad er geografi?
Efter den klassiske definition en videnskab, der beskriver forskellige forholds udbredelse
på Jorden. Geografien er i sig selv ”kun” en samling metoder og teknikker, der samordner
en mængde resultater fra et bredt spektrum af specialvidenskaber. Et grundlæggende træk
i geografien er at den ofte præsenterer sine resultater på landkort.
Set ud fra denne synsvinkel er den en helt nødvendig del i mange specialvidenskabers
fremlæggelse af deres resultater. Tænk bare på hvor overskuelig vejrudsigten i TV er, når
man kan følge med på det viste vejrkort, og man har også ligesom et nærmere forhold til
Mali, når man ser det anbragt på et Afrikakort.
Hvad skal man så lære af denne brogede blanding af alt muligt, som tilsammen udgør
geografien? De nøjere krav til undervisningen kan 1 læse andetsteds, men efter min
mening kan de sammenfattes i en undersøgelse af struktur og funktion af to
hovedsystemer, nemlig det økologiske system, som kobler mennesket sammen med sine
omgivelser, og det rumlige system, som kobler een region sammen med andre i et
komplekst net af strømme (f.eks. råstoffer, færdigvarer, penge, mennesket).
Den udvikling menneskeheden er inde i for tiden gør det helt nødvendigt at fordre en
meget bedre forståelse af Jordens naturlige systemer og grænserne for deres ydeevne
kombineret med en nøjagtig viden om hvilke konsekvenser en eller anden menneskelig
handling, f.eks. i landbrugsmæssig, teknologisk eller befolkningsmæssig retning, vil få for
de naturlige systemer. Med en større miljøbevidsthed hos de kommende generationer er
der håb om, at de beslutninger, der måtte blive truffet, i højere grad vil tilgodese
bevarelsen af de jordiske miljøer end kun at dreje sig om kortvarige økonomiske
resultater.
G. Jansson — lærer.
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Historie
Historie er fællesfag både i gymnasiet og HF med gennemsnitlig 3 timer om ugen. I 3.g. er
der desuden 1 time samfundskundskab for alle, der ikke går på samfundsfaglig gren.
Men hvorfor skal I egentlig læse historie? Ja, vil man prøve at forstå den aktuelle situation
vi lever i, må man uvilkårlig spørge efter baggrunden for vor samtid. Det er nu ikke
kongerækken og historiske årstal, der skal læres udenad, men kendskab til menneskets
problemer i forskellige samfundsgrupper og til dets kulturelle, politiske og økonomiske
vilkår. Det er også nødvendigt at beskæftige sig med samfundsforhold i andre
kulturkredse end vor vesteuropæiske.
Undervisningen i historie bygger på ”knudetovsprincippet” d.v.s. I læser emner/mindre
perioder (”knuderne”) som uddybes gennem kilde- og tekstlæsning. Bekendtgørelserne
giver meget stor frihed i emne- og periodevalg, så den enkelte klasse/lærer kan selvstændig
udvælge materiale og arbejdsform, og f.eks. vælge emner der netop er aktuelle eller indgår
i et tværfagligt projekt. Kilde- og tekstlæsningen er en vigtig del af arbejdet i historie, og
det giver tilfredsstillelse at dykke tilbunds i en ”knude”. Denne metode skulle give jer
mulighed for kritisk at vurdere forskellige problemstillinger og teorier om forhold i det
historiske forløb.
Det er klart, at projektlæsningen medfører let at de lange linier (”tovet”) delvis mangler.
Det kan udbedres ved at beskæftige sig med forskellige historieteorier først og fremmest
den materialistiske historieopfattelse (marxistiske) og den positivistiske (borgerlige)
tradition eller ved f.eks. at tage et mindre emne og følge det op gennem de historiske
perioder.
Lis Henriksen — lærer.

Oldtidskundskab
Dette fag har den fordel at det belyser mange sider af en bestemt kultur, mens de fleste
fag koncentrerer sig om en enkelt side.
Vi læser kunsthistorie og tekster af forskellige art — fortællende digtning, sagn (Homer),
historiske tekster, drama (tragedie eller komedie), og filosofi, og herigennem får vi et
indblik i hvordan samfundet var indrettet, hvordan folk levede og tænkte.
Ønsker man at beskæftige sig med europæisk litteratur og historie, er det vigtigt at kende
græsk mytologi og tænkning, som har påvirket senere litteratur i høj grad.
Er man til gengæld totalt uinteresseret i litteratur og historie og kun finder kemi o.lign.
nyttigt, har man trods alt en mulighed for at få noget ud af faget, nemlig den
underholdningsværdi det har — det indeholder en farlig bunke røverhistorier. Og hvor
meget får vi ellers lov til at kigge på billeder i skolen? Der er kun en time i 1.g. og to i 2.g.
Nyd det mens I har det!
Jytte Segal og S. Laursen — lærere.
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Psykologi
En sag el. et hændelsesforløb kan anskues fra mange sider el. på mange måder — bl.a. også
på en psykologisk. At se psykologisk på en situation el. en begivenhed er i overvejende
grad at anlægge en relativ betragtningsmåde, d.v.s. at man i sin analyse og forståelse af
situationen også forsøger at se denne fra den anden el. de andres side.
I psykologiundervisningen beskæftiger vi os meget med vore oplevelser: hvad det er, vi
oplever, og hvorfor vi netop oplever det — og ikke noget andet.
Da alle mennesker er forskellige og kommer hver med deres individuelle forudsætninger
og erfaringer, tager vi i psykologiundervisningen udgangspunkt i denne forskellighed og
forsøger på denne måde at ”hænge de psykologiske lovmæssigheder op” på noget, man
selv kender til el. har oplevet på sin egen krop. Alle har derfor lige gode forudsætninger
for at deltage i undervisningen.
Den undervisningsform, der anvendes i psykologitimerne forsøges tilpasset det, der skal
læres. Da det i stor udstrækning er elevernes egne erfaringer, oplevelser og
oplevelsesmåder, der danner udgangspunkt for undervisningen, forventes det, at eleverne i
stor udstrækning aktivt er medvirkende med hensyn til både udvælgelsen af
gennemarbejdningen af det konkrete stof.
Det er ikke hensigten med HF-psykologiundervisningen direkte at beskæftige sig med
elevernes personlige problemer, neurotiske træk eller andre ejendommeligheder, men de
emner og problemer, der arbejdes med, er jo almenmenneskelige og bliver derfor i høj
grad farvet af deltagerne, disses personlige erfaringer og samspillet imellem dem. Der er
således mulighed for, at undervisningen, foruden den mere kontante videnstilegnelse, også
i mere almen personlighedsudviklingsmæssig forstand kan blive vedkommende.
Sonnich Rasmussen — lærer.
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Religion
Faget har ca. 100 timer ialt, i 2.-3.g. med 1 og 2 timer ugentligt, i 2.HF med 3 timer
ugentligt — her afsluttet med eksamen.
Det er vigtigt at fastslå, at religion IKKE er et forkyndelsesfag, men et orienteringsfag. En
bedre betegnelse for det var måske ”livsanskuelseslære”. Meningen med religionstimerne
er i hvert fald, at man skal behandle både religiøse og ikke-religiøse opfattelser af livet, se
på hvordan de kommer til udtryk i tale, skrift, ritualer, i kunst, i moralregler o.s.v. Se på
deres årsager og deres virkninger, både psykologisk og samfundsmæssigt, både i fortid og
nutid, både i såkaldt primitive og i såkaldt civiliserede samfund. Forståelse for andres
tænke- og levemåde er nu engang en forudsætning for, at man kan snakke med dem, evt.
påvirke dem.
Man skal hverken i den daglige undervisning eller til eksamen forsvare noget som helst
religiøst standpunkt, man skal fortolke og forklare — og enhver personlig stillingtagen,
herunder en begrundet kritik, skal have mulighed for at komme til orde.
Emneområdet er så stort, at det er umuligt at dække det hele på 100 timer, man må altså
vælge. Af stoffet kan nævnes: Kristendommen — som vor ”egen” kulturbaggrund — skal
inddrages, desuden skal man behandle en eller to andre verdensreligioner, naturfolks
religioner, samt f.eks. marxisme eller eksistentialisme; den nye religiøse bølge i den
vestlige verden kan man også tage op.
Emner til drøftelse kan være abortspørgsmålet, dødshjælp, samlivsformer,
pacifisme/våbenberedskab.
Rækkefølgen af — og i nogen grad timetallet for — de enkelte stofområder afgøres af
lærer og elever i fællesskab.
Tværfagligt samarbejde støder på mange praktiske vanskeligheder, men muligheder er der
nok af: Med dansk og de andre sprogfag: f.eks. rel. tekster og filosofi, med historie: f.eks.
periodelæsning, med oldtidskundskab: græsk rel., med formning: rel. kunst, f.eks.
kalkmalerier, Jesusfremstillinger, med musik: f.eks. barokmesser, beat, med fysik: f.eks.
verdensbilleder, med biologi: f.eks. dødskriterier, med geografi: f.eks. et givet folks
religion(er), med samfundsfag: f.eks. moralsystemer under forskellige økomoniske
samfundsforhold. På HF kan man desuden samarbejde med psykologi f.eks. om, ja altså
om religionspsykologi, evt. om Freuds eller J ungs syn på religion.
Povl Milthers — lærer.
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Samfundsfag
Det vil være fremgået tidligere, at faget samfundsfag læses på 3 forskellige niveauer i
gymnasiet og HF. Det drejer sig om fællesfag og tilvalgsfag på HF og den samfundsfaglige
gren i gymnasiet.
Der er naturligvis forskelle mellem disse tre niveauer, især med hensyn til mængden og
sværhedsgraden af det stof, der skal læses, men lighederne er dog så store, at en fælles
gennemgang her er mulig.
Formålet med faget er at opnå en forståelse af det samfund, vi lever i. Undervisningen
skulle gerne resultare i, at du er i stand til at forstå de enkelte og konkrete
samfundsmæssige fænomener — f.eks. kriminalitet, arbejdsløshed, strejker, Fremskridts
partiet osv. - som en del af en større sammenhæng i det danske samfund i dag. For at
opnå denne helhedsopfattelse er det nødvendigt, at vi undersøger de pågældende
fænomeners økonomiske, politiske og sociologiske aspekter.
Det vil f.eks. i samfundsfag være nærliggende at undersøge et fænomen som uddannelsen i
dens samfundsmæssige placering. Ved arbejdet med sådant et emne vil det være naturligt
at tage udgangspunkt i din egen situation på Gentofte Statsskole. Hvilke slags elever går
på skolen? Hvilke relationer eksisterer mellem lærere og elever? Derefter kunne vi
undersøge hvorfor gymnasie- og HF-uddannelsen netop har det pensum den har? Hvilke
andre uddannelsesinstitutioner eksisterer? Er den nuværende ungdomsuddannelse
tilstrækkelig i forhold til de krav samfundet stiller? Dette er blot eksempler på nogle
relevante problemstillinger.
Gennem arbejdet med faget vil du ikke kunne opnå et kendskab til alle de problemer, der
eksisterer i det nuværende samfund, men du vil gennem arbejdet med visse problemstillin
ger opnå en metode til at analysere andre fænomener, der vil gøre dig i stand til på egen
hånd at overskue vores meget komplicerede samfundsopbygning.
Klaus Kramshøj — lærer

24

DE 4 FAG
Indledning
Fire af fagene i gymnasiet og på HF bevæger sig udover den mundtlige behandling og det
skriftlige udtryk.
De fire fag søger gennem deres metoder at forene viden med udfoldelse og derved med ny
viden.
Gennem de fire fags metoder kan der skabes en naturlig sammenhæng mellem intellektets
teori og temperamentets udtryk.
De 4 fag er: film, formning, gymnastik og musik.
Erik Andersen — lærer.
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Film
Faget film er så nyt i gymnasiet, at det endnu ikke har fået fast status, men køres som
forsøgsfag på en række gymnasier landet over, heriblandt G.S.
En overvejende del af de meddelelser og påvirkninger, man udsættes for dagligt kommer
gennem billeder, specielt TV og film. Det er derfor blevet meget vigtigt, at man er i stand
til at ”læse” og forstå billedmedierne, både for at få det fulde udbytte af deres indhold og
for at kunne forholde sig kritisk til dem, være opmærksom på den manupulation, som
netop disse medier kan benytte sig af.
En film/TV-undervisning vil derfor altid tage sit udgangspunkt i udtrykssiden, d.v.s. en
gennemgang af billed- og lydside og montagen, måden de enkelte billeder klippes sammen
på og forholdet billed/lyd.
Derefter kan man beskæftige sig med f.eks. en bestemt instruktør/udsendelse, et tema
eller en bestemt periode. Men det er meget vigtigt i en filmundervisning også at gøre sig
mediernes afhængighed af ydre forhold klar. Både film og TV skal ses i en teknisk,
økonomisk og politisk sammenhæng.
Faget giver endvidere mulighed for, at man selv kan ”skabe”, idet G.S. er i besiddelse af et
super-8 smalfilm-udstyr og et beskedent video-udstyr.
Faget kører parallelt med formning og musik, d.v.s. at der ikke gives karakter i faget, ej
heller afholdes eksamen. Faget har 2 timer om ugen i 2. g og 1 time om ugen i 3. g.
Else Lutzhøft — lærer

Formning - Kunstforståelse
2 ord der meget ofte opfattes som henholdsvis fri fabulerende udfoldelse, og indlæring af
overleveret finkultur.
Det kan det også være.
Det kan det meget let blive.
Det var måske det letteste at udforme det så enkelt.
Det lader sig bare ikke gøre.
Dels fordi elever kræver at få indblik i utraditionelle udtryk og metoder, kræver at få en
sammenhæng at se mellem billedet og hverdagen, men også fordi bekendtgørelser og
fagformuleringer kræver forståelse af disse sammenhænge, og indlæring af billedgrammatikalske forhold.
Teknisk kunnen, billedmæssig formulering og kritisk analytisk holdning overfor egne og
andres udtryk, er den treklang jeg må søge at forene, på trods af de der ønsker den lette
løsning og i inspirerende samarbejde med de der stiller krav.
Erik Andersen — lærer
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Idræt
Alle på skolen har 2 idrætstimer om ugen. I 2HF kan faget vælges som tilvalgsfag. Hver
idrætstime starter med opvarmning (grundtræning), hvorefter der er mulighed for at
udfolde sig i en række forskellige dicipliner. F.eks. atletik, håndbold, basketball,
volleyball, fodbold, redskabsgymnastik, rytmisk gymnastik, kreativ bevægelse til musik og
evt. svømning. Drenge og piger vil så vidt muligt blive undervist sammen. Yderligere vil
der blive undervist i arbejdsteknik, og der vil også gå et par timer til indøvelse af les
lanciers (før skolens fødselsdag).
Hans Krøyer — lærer

Musæk er musæk
Jeg er blevet bedt om at skrive noget om faget musik til dette introduktionshæfte. Men
hvad kan man egentlig sige eller lære om musik. For hvad er musik egentlig for en
størrelse. Er det musik når man synger arier under bruseren. Eller når man puster i en
ølflaske. Og svaret ligger naturligvis et sted midt imellem, eller ved siden af, eller snarere
der omkring.
Men jeg mener faget musik kan medvirke til at forøge fornøjelsen at lytte til musik. Ud
over den umiddelbare nydelse af et stykke musik, som vi alle besidder, kan faget medvirke
til en større forståelse af et stykke musik og på den måde en større nydelse.
Vælger man musik som tilvalgsfag kræves der ingen forkundskaber ud over den teoretiske
viden man har tilegnet sig på musik-fællesfag. Det er sådan noget som at musik, det er
noget man kan skrive ned ved hjælp af noder, inddele i takter o.s.v. Ud over gennemgang
af nogle musiske værker åbner tilvalgsfaget mulighed for, at eleverne selv kan udtrykke sig
musikalsk, både ved at synge og spille sammen og det skaber mange hyggelige stunder.
Skolen betaler endda for at man kan modtage undervisning i et instrument man selv har
valgt.
Sammenlignet med andre fag er musik et ”let” fag. Der er intet hjemmearbejde, bortset
fra de to timer om dagen man skal øve sig på sit instrument.
Jesper Drejer Nielsen — 2 p
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INSTITUTIONER OG AKTIVITETER
Oversigt over Gentofte Statsskoles mange råd, forsamlinger og udvalg. Kan måske være til
hjælp for nye elever og lærere. De ældre ved mere end som så, og kan selv finde nye
smutveje!
Hans Rørbech — lærer.
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FASTE INSTITUTIONER
Elevrådet
a. Hver klasse vælger én repræsentant. Repræsentanten har pligt til at gennemgå
dagsordenen for det kommende møde og referat fra det foregående. Repræsentanten skal
stemme efter retningslinier fra klassen.
b. Ledelsen består af 3 elever, en l.g’er, .en 2.g’er og en 3.g’er. Disse er samtidig
medlemmer af samarbejdsudvalget. Alle elever der møder op kan vælges. Hver elev har 3
stemmer, der skal gå til en kandidat på hvert trin. Hvis en klasserepræsentant bliver valgt
mister han sit mandat som klassens repræsentant, og klassen vælger en ny. Ledelsen har
ingen stemmeret ved afgørelser i elevrådet
c. Alle fremmødte elever har taleret ved elevrådsmøder.
d. Ledelsen, der er et redskab for elevrådet, handler i samarbejdsudvalget efter
retningslinier fra elevrådet.
Procedure.
a. Elevrådsmøder holdes hveranden uge og derudover efter behov. Ledelsen har ansvaret
for at dagsordener og referater skrives og udsendes. Dagsordenen skal være ude i klasserne
et antal dage (fastsættes senere) før mødet afholdes sammen med referatet fra det
foregående møde. Alle kan ved henvendelse til et medlem af ledelsen få et punkt optaget
på dagsordenen. Gennemgang af referat og dagsorden sker på klassebasis.
b. Hvis et spørgsmål i elevrådet skal afgøres ved afstemning gælder almindelig
stemmeflerhed. Hvis stemmerne står lige afgiver ledelsen én stemme.
c. Visse ting skal diskuteres og besluttes i større forsamlinger, dvs. trinmøder eller møder
hvor alle skolens elever er samlet (fællesmøder). Hvis der undtagelsesvis er uenighed i
elevrådet om at lægge en beslutning ud til trin-eller fællesmøde, kan 4 klasserepræsentanter
(d.v.s. en trediedel ved normalt fremmøde) få det gennemført. Flertallet afgør om det
skal være et trinmøde eller et fællesmøde.
Økonomi.
Der er fra ministeriets side afsat 1.000 kr. til skolens elevarbejde i gymnasiet (og 1.000 kr.
til HF). Desuden kunne vi tænke os at elevrådet overtog kaffeautomaten og det
indbringende sodavandssalg i spisesalen!
Elevrådet
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Lærerrådet
L.R. består af rektor og de ved Gentofte Statsskole fastansatte lærere. L.R. afgør/afgiver
indstilling i bl.a. følgende sager:
a) forsøgsundervisning
b) anskaffelse af og fornyelse af undervisningsmidler
L.R. ska!høres om:
a) principperne for elevoptagelse
b) elevers disciplinære problemer
c) antallet af klasser og grenhold
d) time-og fagfordeling
e) stillingsopslag
f) budgetforslag
g) byggesager
h) årsprøvernes ordning og omfang
i) vikartimers fordeling ved længere tids fravær
j) ekskursioner
k) lokalernes anvendelse til andet formål end undervisning
Per Dal Jensen — lærerrådsformand

Samarbejdsudvalget
S.U. er et kontaktorgan mellem eleverne og skolens ledelse og lærerne. Medlemmer i S.U.
er rektor, lærerrådsformanden, 3 valgte lærere og 4 valgte elever (3 fra gymnasiet og 1 fra
HF). Valget til S.U. gælder for et skoleår og foretages hurtigst muligt efter sommerferien.
S.U. træffer afgørelser vedr, fællestimer, studiekredse og følgende sager der vedrører
elevernes trivsel:
a) faciliteter
b) praktiske forhold
c) fritidsaktiviteter
d) fællesarrangementer (fester, skolekomedie m.v.)
S.U. affatter desuden skolens ordensregler — hvis S.U. ikke kan komme til enighed herom,
træffer rektor afgørelsen alene.
S.U. kan ikke på dagsordenen optage sager, der vedrører skolens/kursus’ fag- og
timefordelingsplan eller den enkelte lærers forhold og undervisning.
Per Dal Jensen — lærer
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Skolenævn
Skolenævnet er kontaktorgan mellem forældrekredsen og skolen og behandler problemer
af fælles interesse. Det er med til at fastlægge årets forældremøder, og rektor forelægger
ved skolenævnsmøderne alle sager af almen betydning angående skolen, skolebyggeri,
undervisningsforhold m.m. Desuden fungerer skolenævnet som bestyrelse for Gentofte
Statsskoles Skolefond.
Skolenævnet består af 4 medlemmer valgt af forældrekredsen og 2 medlemmer valgt af
lærerrådet, desuden deltager en elev fra gymnasiet og en elev fra H.F. i møderne. Disse er
valgt af Samarbejdsudvalget. Rektor er formand for skolenævnet.

Skolenævnet 1976 — 78
Formand: rektor Vibeke Bjernum
Forældrerepræsentanter:
arkitekt Hans Frederiksen
universitetslektor O. Højrup
civilingeniør Steen Laier
folkeskolelærer fru Kirsten Linde-Laursen
Suppleanter:
læge Bent Eikard
socialrådgiver fru Birthe Heckscher
mag.scient. Jørgen Kjerulf Petersen
fru Kirsten de la Porte Simonsen

Lærerrepræsentanter:
adjunkt Karsten Lawætz
adjunkt Hans Rørbech

Suppleant:
adjunkt Jytte Segal
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Gentofte Statsskoles Skolefond
Gentofte Statsskoles Skolefond har til formål at yde bidrag til skolen som helhed, til
grupper af elever eller enkelte elever i tilfælde, hvor staten i almindelighed ikke stiller
midler til skolens rådighed.
Skolefondens midler anvendes til støtte ved elevekskursioner, skolerejser, sportsstævner,
museumsbesøg o.lig., herunder tilskud til mindrebemidlede elevers deltagelse i sådanne
fællesarrangementer, samt til skolens udsmykning, til støtte for elevrådsarbejde m.m.
Fondens midler tilvejebringes ved årlige bidrag fra forældrekredsen og lærere ved
Gentofte Statsskole samt ved andre bidrag. Det årlige bidrag fastsættes af den enkelte, og
opkrævning udsendes af fondens kasserer. Kasserer er for tiden Per Dal Jensen/Hans
Rørbech hos hvem alle oplysninger fås.
E. Blauenfeldt — lærer

Studievejledning for HF
Ved skolen findes en studievejleder, der er en almindelig lærer, som får timereduktion for
at tage sig af HF-elevernes mere eller mindre specielle problemer. F.eks. tilvalgsordningen,
2. års opgaven, forskellige dispensationer (ordblindhed, fritagelse for undervisning i
enkelte fag, støtteundervisning, mødepligtsovertrædelse m.m.) samt eksamenstilmeldning/læsning og ansøgninger til Statens Uddannelsesstøtte.
Herudover giver studievejlederen som regel også undervisning i studieteknik (ingen
patentløsning, men en hjælp, hvis man arbejder med det) og erhvervsorientering (de
forskellige studiers indhold, varighed, placering, anvendelsesmuligheder og tilmeldningsfrister samt adgangsbegrænsning — arbejdsløshed).
Endelig står studievejlederen til rådighed vedrørende spørgsmål af faglig, social,
økonomisk og personlig art i forbindelse med jeres uddannelse (oversat: en slags
sjælesørger, bussemand og hyggeonkel). Der er kontortid 2 gange om ugen, men
frikvarterer, fritimer og i undtagelsestilfælde nattetimer kan også tages i brug.
Georg Møller — studievejleder
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ANDRE AKTIVITETER
Foruden disse faste institutioner på skolen har der i det forløbne skoleår været en række
aktiviteter, som rækker ud over det normale skema.
I det følgende vil de enkelte grupper fortælle om, hvad man har arbejdet med.
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Adgangsbegrænsn i ngsgru ppen
Der blev allerede oprettet en adgangsbegrænsningsgr. omkring jul. Den løb dog ud i sandet
p.gr. af dårlig mobilisering og organisering.
Efter den 25. marts, hvor der var en aktionsdag på universitetet mod adg.begr. (og hvor
mange af skolens elever deltog), blev der lavet et nyt forsøg. Indtil nu er der blevet holdt
3 møder. Det 1. møde var et indledende planlægningsmøde, hvor der mødte ca. 15 elever
op. Gruppen kom frem til, at udvalgets formål var at oplyse og aktivisere resten af skolens
elever og aktivt at kæmpe imod adgangsbegr. Vi ville gøre dette ved bl.a. at diskutere den
hidtidige politiske linje i ”kampen” mod adgangsbegr. — den linje De Uddannelsessø
gendes Samarbejdsudvalg har lagt, som IKKE har resulteret i andre end demobilisering.
På det andet møde blev der diskuteret hvem der har interesse i adg.begr. og der så vi klart
at staten bruger adg.begr. til at bl.a. politisk disciplinere undervisningen (der bliver ikke
tid til at beskæftige sig med ting der ligger udenfor eksamensstoffet p.gr. af
karakterræset.) Og at en endnu skævere social rekruttering ville blive følgen (færre
arbejderbørn ville komme ind da de ikke har samme miljømæssige forudsætninger for at
klare sig som akademikerbørn). Adgangsbegr. er et forsøg på at bekæmpe den øk. krise vi
har i øjeblikket. Nedskæringer på daginstitutioner, lønstop er andre forsøg. Vi vil ikke
føje os i at det er arbejderne og de studerende der skal betale for krisen. Det behøver det
ikke at være!
På det 3. møde blev der i forbindelse med eksamen diskuteret hvilke virkninger og
interesser der ligger bag ved. Eksamen og karakterer forhindrer bl.a. samfundskritisk
undervisning.
Dette her er oplæg til en diskussion og vi håber at du vil komme og snakke med os og
deltage i arbejdet.
på udvalgets vegne Jonas Israel 2y
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Featureugen januar 1976.
Det lykkedes i skoleåret 1975/76 skolens lærere og elever at blive enige om at tage en uge
ud af det normale skema og i stedet for beskæftige sig med et emne helt på tværs af både
de traditionelle fag og det sædvanlige skema.
Ideen med et sådant projektarbejde er både af faglig og pædagogisk karakter. Ved at sløjfe
den normale fagopdelte undervisning skulle det blive muligt på en mere konsekvent og
virkelighedsnær måde at beskæftige sig med et problemkompleks, der er relevant for den
virkelighed vi eksisterer i. Vi må nu engang erkende, at den virkelighed/det samfund vi
lever i, ikke kan forstås, hvis vi blot analyserer det rent geografisk, kemisk, litterært osv.
Ud fra denne synsvinkel er featureugen rent fagligt en god ide.
Tilsvarende er der nogle pædagogiske muligheder ved denne undervisningsform, som det
er vanskeligere at realisere i den normale undervisning. I den daglige undervisning vil det
være læreren, som i sidste ende har ansvaret for at eleverne får udbytte af den pågældende
time. Ligeledes vil undervisningen meget ofte forme sig som en overhøring af eleverne.
Disse forhold kan tilsammen betyde, at eleverne ikke får så meget udbytte af
undervisningen, som de kunne få. Den pædagogiske ide med projektarbejder er bl.a. at
rette op på dette. Ansvaret for udbyttet af undervisningen lægges i nogen grad over på
den enkelte deltager, ligesom indlæringsformen forskydes fra reproduktion til erkendelse
og løsning af problemer. Med dette i baghovedet forsøgte en gruppe lærere og elever at
tilrettelægge en featureuge.
Gennem en række diskussioner nåede det tilrettelæggende udvalg frem til 3 mulige emner
for featureugen. Udvalgets medlemmer gik. derefter rundt i samtlige klasser og
informerede om emnernes indhold og muligheder. Efter denne proces kunne skolens
lærere og elever ved afstemning træffe det endelige valg af emne. Emnet, der blev valgt,
omhandlede problemer i forbindelse med vækstsamfundet.
Som optakt til selve ugen blev der i begyndelsen af januar holdt 3 fællestimer, hvor
generelle sider af problemet blev berørt. Vi havde således fået informationschef Gullev fra
Kraftimport og sognepræst Jens Brøndum til at tale om henholdsvis tekniske og
almenmenneskelige problemer i forbindelse med vækst, og endelig viste vi den nyligt
producerede film ”Flere atomkraftværker” — en film om atomalderen, atomkraftindu
strien, kraftværker, oparbejdningsfabrikkerne og affaldslagrene.
Før selve ugen havde ca. 60 lærere og elever udarbejdet nogle grove rammer og indsamlet
noget materiale til 1 8 forskellige delemner under den samlede overskrift. Det var herefter
muligt for de øvrige lærere og elever at vælge sig ind på det delemne, de helst ville arbejde
med. I tilrettelæggelsen af de enkelte gruppearbejder skulle der kun findes materiale og
formuleres en problemstilling for den første dag. Det var herefter op til den enkelte
gruppe at bestemme ugens øvrige arbejde, dog skulle den plan gruppen udarbejdede
afleveres til en koordinerende gruppe, der således havde et klart overblik over hvad alle på
skolen beskæftigede sig med og derefter kunne henvise interesserede grupper til hinanden
for yderligere information og samarbejde.
Udover gruppearbejde var der i ugens løb mulighed for at deltage i en række forskellige
arrangementer. Der blev således i to dag; vist non-stop film, nogle repræsentanter fra
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Noah kom og informerede i forbindelse med en plancheudstilling, Peter Neersø fra
Mellemfolkeligt Samvirke var ude for at tale om Indien og Kina og den næstsidste dag
kunne man overvære en paneldiskussion mellem Ole Mølgård (Danida), Joakim Israel
(sociolog), Bjarke Fog (økonom) og Heinz Hansen (Risø). Endelig var der midt i ugen
arrangeret ekskursion til en række institutioner. Deltagerne havde valget mellem Risø,
Strandvejsgasværket, nul-energihuset, Stålvalseværket, Kyndbyværket, Rockwool og
RUC.
Den nødvendige information blev givet på fællesmøder hver morgen, hvor der også var
arrangeret optræden af ugens teatergruppe.
Det blev planlagt, at de forskellige grupper skulle fremlægge deres arbejde sidste dag i
ugen. Det blev lagt ud til den enkelte gruppe selv at bestemme, i hvilken form de ønskede
at fremlægge deres resultater, men det viste sig, at de fleste grupper ønskede at fremstille
plancher, og det blev derfor muligt at lave en samlet udstilling af hele skolens arbejde.
Denne udstilling fik en så høj kvalitet, at det blev besluttet at holde åbent hus for
forældre og andre interesserede.
Klaus Kramshøj — lærer
Fritidssport
Uden for den almindelige undervisning er der mulighed for at dyrke basketball, volleyball,
rytmisk gymnastik og svømning. I forbindelse hermed er der tradition for at deltage i
gymnasieskolernes atletikstævne, basketball/ og volleyball-turnering samt Hellerup Bank
Cup (håndbold). I år har vi desuden afholdt åben badmintonturnering samt i forbindelse
med juleafslutningen vist nogle af resultaterne fra rytmisk gymnastik.
Marianne og Kirsten — lærere

Fællestimeudvalget
Dette udvalgs opgave er at arrangere mindst 8 fællestimer for hele skolen i skoletiden.
Indholdet af disse timer veksler meget, men fælles for dem alle skal være, at det enten er
underholdning ved kendt kunstner/kunstnergruppe eller foredrag/film om et af tidens
aktuelle emner. I år havde vi bl.a. følgende arrangementer: visesangerinden Sonja Kehler,
DDR, rødstrømpemanden Klaus Klausen, studenterpræsten Jens Brøndum, informations
chef Gullev, kraftimport og filmen ”Flere atomkraftværker”.
Fællestimeudvalget nedsættes af samarbejdsudvalget, men er iøvrigt et åbent arbejdsud
valg, hvor såvel lærere som elever deltager. Derfor, hvis du har nogle forslag til
fællestimer, så kom med dem så hurtigt som muligt efter sommerferien, eller endnu bedre
vær med i fællestimeudvalget.
På udvalgets vegne
Per Dal Jensen — lærer
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Husforening
Husforeningen er den gruppe elever, der arrangerer fester, hyggeaftener, filmaftener
o.lign, på G.S.
I starten af skoleåret afholdes der sædvanligvis valg mellem de interesserede grupper (hver
på omkring 15 elever), efter at disse på forskellig vis har prøvet at vinde ”folkets gunst”.
Sidste år var der ved skoleårets begyndelse en voldsom diskussion om, hvorvidt
husforeningen skulle bestå i den gamle form eller underlægges elevrådet. Spørgsmålet kom
til afstemning blandt eleverne, og det viste sig, at der var flertal for at beholde den gamle
form, hvad vi, der allerede havde dannet en gruppe, selvfølgelig var glade for. Da der ikke
stillede andre grupper op til valg, blev vi automatisk husforening, men da eleverne nu var
gået glip af valgkampen, lavede vi i stedet en ”introduktion” af Tequila, som vi kaldte os.
Da vi var enige om, at de øvrige elever burde have indflydelse på husforeningens arbejde,
satte vi en forslagskasse op, og ud fra de indkomne forslag var der afstemning blandt
eleverne om, bl.a. hvilke orkestre og film, vi skulle have i årets løb. Der var selvfølgelig
størst interesse for grupper som Shubidua og Gasolin, som vi slet ikke havde råd til, men
Fessor, der havde fået tredieflest stemmer, havde vi råd til, og vi reserverede gruppen i god
tid til vores sidste fest.
Til den første FEST spillede NANA BANANA. Denne gruppe var blandt de 10 ”højst
placerede” grupper på stemmesedlen, og iøvrigt kunne vi få den gennem private
forbindelser.
Næste punkt på programmet var en FILMAFTEN, men her opstod visse problemer. Af
stemmesedlen var det tydeligt at se, at der var størst interesse for underholdsningsfilm (de
2 ”faglige” film, der var foreslået, fik ialt 14 stemmer), men det var umuligt at få fat i en
af de ønskede film. Derfor valgte husforeningen selv en film (LØRDAG AFTEN —
SØNDAG MORGEN), som vi regnede med, der ville være interesse for, da flere klasser
havde gennemgået bogen i engelsk.
ANDREW JOHN spillede til J ULEHYGGEAFTENEN, da Povl Dissing var optaget.
De næste 3 fester blev holdt med en måneds mellemrum, og der blev derfor ikke tid til
flere film- og hyggeaftener.
Den anden fest blev holdt som KARNEVAL. Her spillede den engelske gruppe FLASH
BACK, som vi fik som sidste nødløsning 2 dage før festen, efter at have fået afslag fra
samtlige grupper fra stemmesedlen.
Til den tredie FEST spillede BUKl YAMAZ, der ligesom Nana Banana var blandt de 10
”højst placerede” grupper.
Som tidligere nævnt sluttede vi af med FESSORS BIG CITY BAND til den SIDSTE
FEST.
Alt i alt har det været et godt år for husforeningen, og vi har fået et samlet overskud på
godt 1900 kr., som overføres til dette års husforening, der forhåbentlig får det lige så
hyggeligt sammen, som vi har haft det.
Annette Tingstrup — 2 x
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Introduktionskursus
I de første dage af det nye skoleår holdes for de nye 1 HF og 1 g elever et
introduktionskursus udarbejdet af ældre elever og lærere. Programmet i 1975 var
følgende:
MANDAG
De nye klasser blev modtaget af ældre elever
Morgenmad i klasserne
Velkomst i gymnastiksal for hele skolen
Rundvisning på skolen
Beslutning af næste dags udflugt
TIRSDAG
Formiddag: Gruppedynamik, 1-2 klasser sammen lærerinstruktion
Eftermiddag: Udflugt og frokost
ONSDAG
Formiddag: Gruppedynamik fortsat
Eftermiddag: Rollespil efterfulgt af diskussion i klasserne
Formiddag: Rollespil fortsat
TORSDAG
Eftermiddag: ”Erfaringer fra folkeskolen” diskussion ledet af ældre elever
FREDAG
Fagkritik: arrangeret af ældre elever og studerende
Aften: Fest med jazz-band fra Kildegårds Gymnasium for alle på skolen
Efter kurset uddeltes spørgeskemaer, og besvarelsen af disse vil danne baggrund for
indholdet af introduktionskurset i august 1976.
Per Dal Jensen — lærer

Skolens kor og orkestergrupper.
I lighed med sidste år vil vi også i år oprette et frivilligt kor og orkester. Orkestret spillede
sidste år udelukkende klassisk, og desværre kom de grupper, der skulle have spillet beat,
jazz og folkemusik ikke igang. Det gør de forhåbentlig i år. Skolen råder over et antal
instrumenter, som udlånes til elever. Tal med undertegnede, hvis du er interesseret.
Angående koret skal man absolut ikke have en fremragende stemme for at kunne være
med, blot synge nogenlunde rent
H.J. Vind — lærer.
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Kvindegruppen.
1 starten af skoleåret var vi 14-15 piger, der tog initiativ til at lave en kvindegruppe på
G.S. Formålet med gruppen var især at gøre os selv mere bevidste overfor kvindeunder
trykkelsen i samfundet og derudover også at lave nogle udadrettede aktiviteter, der kunne
gøre andre opmærksomme på kvindens stilling i samfundet (f.eks. i uddannelsessystemet,
på arbejdsmarkedet og i hjemmet). Fordelen ved at samles i en gruppe er, at man får
mulighed for at udveksle erfaringer og diskutere tingene igennem og dermed få klargjort
sin egen holdning. Ved større baggrundsviden kommer man også til at stå stærkere i
diskussioner med andre. Grunden til, at vi ikke havde drenge med i gruppen, var, at vi
mente, at vi friere ville kunne diskutere vore problemer alene.
Ved første møde diskuterede vi med udgangspunkt i Susanne Gieses bog ”Derfor
kvindekamp”, opdragelse af piger og drenge og konsekvenserne af denne opdragelse. På
samme måde har vi til hvert møde på forhånd valgt et emne, som vi ville diskutere (f.eks.
hvorfor piger sjældent udtaler sig i større forsamlinger, kvindefronten og rødstrømpebe
vægelsen, og kvinder i uddannelse).
Vi havde visse vanskeligheder i begyndelsen bl.a. fordi vi ikke kendte hinanden og derfor
havde lidt svært ved at snakke sammen. Dette problem løste vi ved at tage på en
weekendtur, hvor vi forenede det hyggelige med det faglige. Vi vil råde en ny gruppe til at
lave sådanne arrangementer i begyndelsen. En ny gruppe vil vi på baggrund af vore
erfaringer råde til:
1) At planlægge møderne — helst med oplæg og dagsorden, så den enkelte har noget
konkret at forberede sig på.
2) At skiftes til at lave referat af hvert møde.
3) At man under diskussionerne også laver ”runder”, hvor alle udtrykker deres mening.
4) At afslutte hvert møde med en kritik af mødet.
5) At passe på at gruppen ikke bliver for stor og derfor hellere lave mindre grupper.
På de sidste møder diskuterede vi gruppens fremtid og fandt ud af at det ville være en
styrke for os at melde os ind i en kvindeorganisation.
Efter adskillige diskussioner besluttede vi at melde os ind i Kvindefronten, bl.a. fordi vi
ligesom denne organisation ikke ser kvindekampen som en kamp mod manden, men som
en kamp mod et system, der undertrykker begge køn.
Line Hahnemann — 3 x
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Skolekomedie
Gentofte Statsskole har bogstavelig talt fra sin spæde begyndelse hvert år kunnet opføre
et skuespil af en eller anden art, i reglen med 2.g.’s elever som aktører. I tredverne var det
oftest et lidt klikepræget foretagende, men fra og med 1938 (eller var det 39?) blev det
en vældig aktivitet, et i reglen ret storslået foretagende med næsten hele 2.g. involveret
samt nogle lærere, hvoraf én i reglen var initiativtageren og instruktør, mens andre hjalp
lidt til. Man har opført en del klassiske stykker, selvfølgelig mest komedier, men oftest
har det været lidt af et eksperiment, et helt nyt stykke, som man fra det professionelle
teater bragte ned på et amatøragtigt og mere primitivt plan. En gang var det en lille opera,
og ofte har det været stykker med musik og sang — for ikke så længe siden for eksempel
”Spillemand på en tagryg”, hvis det så siger læserne af dette noget.
Skolekomedien betød overordentlig meget for samarbejdet mellem lærere og elever i de
første ca. 30 år. Senere knap så meget i den henseende, fordi man ikke havde en lærer, der
kunne påtage sig det store, kæmpestore arbejde, det er at indstudere en komedie med en
så broget flok unge elever. Så har vi haft professionelle instruktører, flere gange gamle
elever, som nu er skuespillere. Dette har medført, at samspillet mellem elever og skolen og
dens lærere er blevet forsømt, men det har også medført noget positivt, nemlig en
elevaktivitet med næsten alt til komediens gennemførelse undtagen personinstruktionen.
De fleste år har det været succes, også økonomisk, så det lige løb rundt eller gav et mindre
overskud til fornyelse af scene etc. Enkelte gange er billedet blevet ødelagt ved et
”mærkeligt” stykke, som slet ikke kunne trække publikum og en enkelt gang heller ikke
interesserede eleverne i klasserne, der skulle spille det. Det skyldtes vel valget af stykke,
hvilket i de senere år er blevet overladt til eleverne selv, og det har til tider haft et
katastrofalt resultat, værst måske for to år siden, da der for første gang i mere end 45 år
ikke blev nogen skolekomedie, fordi eleverne ikke kunne blive enige om noget som helst
og derfor slet ikke fik startet overhovedet. — Dette skulle nødigt gentage sig i det
kommende år, og derfor har vi fra lærerside prøvet at fastlægge et par datoer for den
eventuelle begyndelse af forberedelserne, der er store, langvarige og dyre, især hvis man
som nogle år, især sidste år, slet ikke er i stand til at administrere de små midler, som er til
rådighed, nemlig kun den forventede billetindtægt. Derfor vil jeg slutte denne måske lidt
historiske artikel med at opfordre såvel de nuværende 2.g’er som de kommende til at
prøve på at organisere sig, bestemme sig osv. i god tid, så vi ikke atter skal undvære det
meget værdifulde indslag i skolelivet, som en komedie kan være og oftest er.
God vind!
Otto Breinholt— lærer
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Skoleblad
”Garrulitas”, som oversat fra latin betyder småsnak, er navnet på G.S.’s skoleblad. Bladet
er en gammel sag og kunne i år holde jubilæum, idet det trådte ind i sin 40. årgang.
”Garrulitas” uddeles gratis, da det primært financieres gennem annonceindtægter. Bladet
udkom desværre kun 4 gange i det forløbne æ.
”Garrulitas” er stedet, hvor man kan komme til orde, hvis man f.eks. lider af
mikrofonskræk, eller hvis ens tanker måske er for komplicerede til at blive fremlagt til
morgensang.
”Garrulitas” har brug for mange aktive medarbejdere i det nye skoleår, og jeg vil derfor
opfordre til, at du melder dig ind i redaktionen. Har du lyst til at skrive lidt, fotografere,
tegne, lære noget om at trykke et blad (offset), træffe andre elever end lige dine
klassekammerater, er der brug for dig.
Ulrik Matthiesen — 1 p
Studiekredse
Der har i år været afholdt to studiekredse. En i læseteknik, og en, der handlede om
Albanien.
Albaniensstudiekredsen beskæftigede sig med landets historie, økonomi, uddannelse,
udenrigspolitik og om den albanske kulturrevolution. Gennemgangen skete på grundlag af
læste texter og materiale fra Venskabsforeningen Danmark-Albanien. Det var meget
udbytterigt at beskæftige sig med dette land, der finder stigende interesse i Danmark, og i
det hele taget markerer sig inden for den socialistiske verdensbevægelse.
Jesper Wohlert — 2 y

Studiekreds i læsetræning.
Der var ca. 15 deltagere, og vi samledes en række lørdage, hvor alt er helt stille på skolen.
Efter en samlet indledning gik vi i gang med selve træningen, hvor vi også gør brug af
læsemaskiner. Arbejdet gav godt udbytte.
C. West — lærer
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MINISTERIELLE BESTEMMELSER
MØDEPLIGTEN FOR HF-ELEVER

Cirkulære af 20. marts 1972
Ifølge HF- bekendtgørelsen af 30. juli 1970, § 10, stk. 2, kan en kursist kun indstilles til
HF-eksamen på kursistvilkår, hvis den pågældende har fulgt undervisningen regelmæssigt
og på tilfredsstillende måde.
Der er således mødepligt for kursisterne.
Overholder kursisterne ikke betingelserne for at gå på kursus, skal der ske indstilling til
direktoratet om bortvisning og eventuel overførelse til selvstuderende status.
Direktoratet skal herved anmode samtlige HF- kurser om at indrette deres administration
af reglerne om mødepligt efter nedenstående retningslinier:
Eleverne skal orienteres om mødepligten, og om hvilke forholdsregler kursus og
direktoratet agter at benytte, hvis den ikke overholdes. Det er rektors pligt at sørge for
mødepligtens opretholdelse.
Der må føres omhyggelig kontrol med kursisternes fremmøde, såvel generelt, som i de
enkelte fag.
Rektor drager omsorg for, at kurserne har en løbende oversigt over hver enkelt kursists
samlede forsømmelse og forsømmelser i enkelte timer.
Forsømmelighed med aflevering af skriftlige opgaver, stile, rapporter, m.m. sidestilles
principielt med dag- eller timeforsømmelser.
Der er ikke fastsat nogen fast mødeprocent, men skønner kursus, at en kursist ved fortsat
fravær i løbet af skoleåret vil komme op på et fravær, der kan begrunde bortvisning, skal
rektor give kursisten en mundtlig advarsel. Studievejlederen bør samtidig gennem en
samtale med kursisten forsøge at motivere ham (hende) til at møde til undervisningen.
Fortsætter fraværet trods den mundtlige advarsel, skal kursisten have en skriftlig advarsel
i anbefalet brev.
Hvis heller ikke den skriftlige advarsel har den ønskede effekt, skal der almindeligvis ske
indberetning til direktoratet. Forinden bør faglærerne og studievejlederen have haft
lejlighed til at udtale sig, og kursisten til at fremkomme med en redegørelse. Såvel
udtalelse som redegørelse bilægges indberetningen, som kan have to former:
1) en indberetning om det store fravær, der munder ud i, at kursus trods alt er villig til at
lade kursisten få endnu en chance, hvilket man beder direktoratet tage med i
overvejelserne;
2) en indstilling om bortvisning af kursisten.
Det understreges, at for stort fravær eller manglende aflevering af skriftlige arbejder blot i
et enkelt fag kan medføre bortvisning fra kursus.
Udelukkes en kursist fra undervisningen, skal den pågældende af studievejlederen
orienteres om muligheden for at aflægge HF-eksamen som selvstuderende.
P. D. V.
Jørgen Olsen — undervisningsinspektør
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Skolen har oprettet et mødepligtsudvalg for HF, som træder ind som rådgivende organ,
hvis der bliver tale om bortvisning. Det består af 3 elever, 2 HFlærere og rektor.
Vibeke Bjernum — rektor

MØDEPLIGT FOR GYMNASIEELEVER
Uddrag af cirkulæret af 26. marts 1973
C.
Skolen skal føre nøje regnskab over elevernes forsømmelser. Dersom en elevs forsømmelse
antager et sådant omfang, at rektor nærer betænkelighed over for elevens mulighed for
fortsat at følge undervisningen, skal rektor underrette eleven herom. Fortsætter en elevs
forsømmelser herefter, skal rektor skriftlig underrette eleven og forældremyndighedens
indehaver om, at der kan blive tale om at tage forbehold ved elevens tilmelding til
eksamens ved skoleårets slutning. Umiddelbart før endelig tilmelding til eksamen den 20.
marts drøftes på et lærerforsamlingsmøde forholdene for de elever, der har modtaget
skriftlig advarsel. Såfremt lærerforsamlingen finder, at det for en af disse elever i et eller
flere fag på grund af elevens forsømmelser ikke vil blive muligt at give års karakterer, skal
rektor i henhold til § 7 i undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12. marts 1973 om
eksamensordningen m.v. indsende en erklæring, som giver oplysning om disse forhold, og
direktoratet afgør da, om eleven kan deltage i eksamen ved skoleårets slutning.
En elev, der ikke har fået direktoratets tilladelse til at deltage i eksamen efter 1. eller 2.
gymnasieklasse, kan ikke fortsætte i næste klasse.
De ringe, der bliver sat på forsømmelseslisterne om visse elevers forsømmelser, betyder, at
forsømmelserne skønnes for høje, og at der er risiko for mundtlig eller skriftlig advarsel.
Vibeke Bjernum — rektor
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Mødepligt
Først det neutrale, nemlig uddrag af direktoratets bestemmelser om mødepligten (bek.
240474, § 5, stk. 1-2 og § 9, stk. 3 samt med 050874): ”De studerende har pligt til at
deltage i undervisningen og til at udføre de skriftlige arbejder, som forlanges”. ”For stort
fravær eller manglende aflevering af skriftlige arbejder i blot et enkelt fag kan medføre
bortvisning”.
Mødepligten og administrationen af denne er et tilbagevendende debatemne både blandt
elever og lærere. Det vil nok også være tilfældet i det kommende skoleår. Jeg mener dog
ikke, at en overtrædelse af mødepligten i sig selv er et vægtigt argument for at få den
afskaffet! Der findes ingen lovlige forsømmelser. F.eks. betragtes deltagelse i eget bryllup,
svigermors begravelse, hospitals- eller ferieophold som almindeligt fravær!
Direktoratets bestemmelser om mødepligten begrundes bl.a. med, at skolen skal
dokumentere elevens studieegnethed, når denne søger Statens Uddannelsesstøtte. Og
studieegnethed måles faktisk i fremmødet og deltagelsen i undervisningen. Man kan også
se kravet om mødepligt som et udtryk for folketingets ønske om en ”øget effektivitet”
inden for uddannelsesområdet. Jvf. de kommende adgangsbegrænsninger til højere
uddannelser.
Her på skolen administreres mødepligten på den måde, at den forsømmelige elev (derer
afkrydsning i hver time) først får en mundtlig advarsel. Hjælper den ikke, følges den op af
en skriftlig ditto. Tredie trin af raketten med kurs væk fra skolen biiveren indberetning
til direktoratet om forsømmelsernes omfang. I denne kan skolen enten henstille, at eleven
bortvises, eller yderligere får en chance, hvis det skønnes, at der er formildende
omstændigheder bag forsømmelserne. Som regel følger direktoratet skolens ønske!
Ovenstående gælder både gymnasiet og HF, men for HF’s vedkommende er der nedsat et
mødepligtsnævn (se dette) samt ansat en studievejleder, der også kan fungere som
sjælesørger og ”forsvarer”.
Georg Møller — studievejleder
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REEKSAMINATION
Uddrag af cirkulære af 28. marts 1973

I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12. marts 1973 om eksamens
ordningen og karaktergivningen m.v. ved studentereksamen og i gymnasiet, § 4, fastsættes
følgende bestemmelser:
1 a. En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller 2. gymnasieklasse har opnået
årskarakteren 5 eller derover, og som ved den afsluttende prøve til studentereksa
men i faget ved udgangen af 1. eller 2. gymnasieklasse har fået karakteren 00 eller
03, kan forlange at blive underkastet ny prøve i faget i august/september.
b. En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller 2. gymnasieklasse, hvor
undervisningen i faget afsluttes, har fået årskarakteren 00 eller 03, kan, hvis faget
ikke er udtaget til prøve til studentereksamen, forlange at blive underkastet prøve i
faget i august/september.
2.
Rektor skal inden 1. juli meddele direktoratet, hvilke elever, der i henhold til 1.
ønsker sig prøvet i august/september.
3.
For en elev, der ønsker sig underkastet ny prøve, er eksamenskarakteren den ved
reeksaminationen opnåede. For en elev, der i henhold til 1 b. ønsker sig prøvet,
medtæller prøven i faget blandt de ti prøver, der kræves aflagt for, at man kan bestå
studentereksamen.
4.
Elever, der ved sygeeksamen bliver berettigede til den under 1 a. nævnte prøve eller
som af sygdom forhindres i at aflægge den prøve i august/september, som de i
henhold til 1 a. eller 1 b. var berettigede til, kan underkastes prøve i faget ved den
efterfølgende maj/juni eksamenstermin.
Er en elev berettiget til reeksamination, må man henvende sig til rektor, da der skal
indsendes en ansøgning om det til direktoratet for gymnasieskolerne og HF.
Vibeke Bjernum — rektor

Om studentereksamen
For at bestå studentereksamen skal man bestå på årskarakteren for sig og eksamenskarak
tererne for sig. I begge tilfælde gælder 13-reglen, dvs at summen af de to laveste
karakterer plus gennemsnittet af resten af karaktererne tilsammen skal give 13.
Vibeke Bjernum — rektor
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OMGÆNGEREKSAMEN
Uddrag af bekendtgørelsen om HF af 24. april 1974
§ 11.
Stk. 1. Alle kan indstille sig til eksamen eller til prøverne i de enkelte fag uden hensyn til
tidligere uddannelse. Følgende betingelser skal dog være opfyldt:
1. Den, der indstiller sig til eksamen i samtligé fag eller til den sidste prøve i eksamen, skal
være fyldt 18 år inden den nærmest forudgående 1. februar.
2. I de fag, eksamen skal om fatte, skal der opgives et pensum og fremlægges rapporter
m.v., som opfylder kravene i denne bekendtgørelses kapitel VI (§§ 27-45). For
kursusstuderende udvælges opgivelserne i samråd med de studerende. Selvstuderende
afleverer senest den 15. februar pensaopgivelserne til det kursus, hvor de ønsker at
indstille sig til eksamen.
Stk. 2. En eksaminand kan indstille sig til eksamen i samme fag 3 gange.
Stk. 3. En kursusstuderende, der har faet karakteren 00 eller 03 ved en prøve ved
udgangen af 1. kursusår, kan på ny indstille sig til prøven i den førstkommende
sygeeksamenstermin.
Stk. 4. En eksaminand, der har aflagt prøve i alle fag, som højere forberedelseseksamen
omfatter for den pågældende, jfr. § 1, stk. 2, men ikke har bestået eksamen, kan på ny
indstille sig til prøve i et eller flere fag i den førstkommende sygeeksamenstermin.
Stk. 5. En eksaminand, der af anden grund end sygdom ikke har deltaget i eller fuldført
en prøve i et eller flere fag, kan først på ny indstille sig til prøve i dette eller disse fag ved
den næste ordinære eksamen.
Ønsker en elev at gå til omgængereksamen skal man henvende sig til rektor, da der skal
indsendes en ansøgning om det til direktoratet for gymnasieskolerne og HF.
Vibeke Bjernum — rektor
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EVALUERING
Uddrag af cirkulære af 26. marts 1973
I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12. marts 1973 om eksamens
ordningen og karaktergivningen m.v. ved studentereksamen og i gymnasiet, §§ 21 og 22,
fastsættes følgende bestemmelser.
A.
Når læreren og eleverne i en klasse har planlagt arbejdet i et fag for en vis periode under
lærerens ansvar for, at bestemmelserne for faget i undervisningsministeriets bekendtgørel
se nr. 322 af 16. juni 1971 om undervisningen i gymnasiet og om fordringerne ved og
eksamensopgivelserne til studentereksamen overholdes, skal undervisningen i den pågæl
dende periode løbende evalueres, så elever og lærer far information om udbyttet af
undervisning og arbejde. Metoder og midler til evaluering af den enkelte elevs og
elevgruppes udbytte af undervisningen må aftales mellem lærer og elever, således at man
dels skaffer sig evalueringsresultater med henblik på den videre tilrettelæggelse af
undervisningen og dels giver læreren mulighed for — for eksempel ved samtale, iagttagelse
og diagnostiske prøver — at skaffe sig indtryk af den enkelte elevs faglige standpunkt.

B.
I hvert af de fag, hvori der til studentereksamen gives årskarakterer, skal der mindst én
gang om året — og kan der, efter lærerrådets beslutning, to gange om året — gives
meddelelse til hjemmet om elevens standpunkt. Såfremt eleven er fyldt 18 år eller har
indgået ægteskab gives meddelelsen dog til eleven selv. Standpunktsmeddelejse skal senest
gives i marts måned og udtrykkes ved en karakter fra den til studentereksamen benyttede
karakterskala og kan ledsages af et i ord affattet vidnesbyrd om elevens anlæg og arbejde i
faget. Karakteren skal ledsages af et vidnesbyrd, dersom elevens standpunkt bedømmes til
under 6, eller hvis den betegner en væsentlig nedgang i faget i forhold til den forudgående
bedømmelse af standpunktet. For at sikre ro om den første tids undervisning i gymnasiet
må der i 1. gymnasieklasse ikke afgives standpunktsbedømmelse inden december.
Umiddelbart før der afgives standpunktsbedømmelse skal elevernes forhold i relation til
standpunktet drøftes på et lærerforsamlingsmøde. Kontakten mellem gymnasieskolen og
hjemmene sikres iøvrigt ved forældremøder med deltagelse af lærere, elever og disses
forældre.

D.
Ved skoleårets slutning gives årskarakterer i de af klassens fag, hvori der ved
studentereksamen gives årskarakter. Der afholdes en årsprøve som mindst omfatter
samtlige skriftlige fag. Lærerrådet fastsætter ordning og omfang af eventuelle mundtlige
årsprøver og klassernes arbejde i tiden efter, at undervisningen efter normalt skema er
ophørt og indtil sommerferien. Den skemamæssige tilrettelæggelse foretages af rektor
mder hensyntagen til elevers og læreres deltagelse i eksaminer fastsat af direktoratet.
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E.
En elev, der ikke har fået direktoratets tilladelse til at deltage i eksamen efter 1. eller 2.
gymnasieklasse, kan ikke fortsætte i næste klasse.
På et lærerforsamlingsmøde ved skoleårets slutning behandles de øvrige elevers fortsættel
se i næste klasse. Dersom der ikke er enighed om, at en elev bør fortsætte i næste klasse,
holdes afstemning herom. Ved denne afstemning har hver lærer lige så mange stemmer,
som hans/hendes fag har års- og eksamenskarekterer, derudover har lærerne i legemsøvel
ser og musik/formning hver 1 stemme. Hver af de lærere, der underviser vedkommende
elev, fremsætter en motiveret udtalelse om, hvorvidt eleven i faget er egnet til at
fortsætte, og stemmer foreløbig på dette grundlag for eller imod. Derefter foretages,
eventuelt efter en yderligere drøftelse, en anden og skriftlig afstemning, ved hvilken den
enkelte lærer skal stemme i overensstemmelse med sin opfattelse af elevens helhedsstand
punkt. I tilfælde af stemmelighed træffer rektor afgørelsen.
Dersom lærerforsamlingen således vedtager, at en elev ikke bør fortsætte i næste klasse,
drøftes hvad man vil tilråde eleven. Dette råd meddeles skriftlig til eleven og
forældremyndighedens indehaver, der derefter træffer afgørelsen af, om eleven skal
fortsætte i næste klasse.
Evaluering — hvad er det?
”Undervisningen skal løbende evalueres”, hedder det i de nye gymnasieeksamensbestemmelser, og noget lignenede står i den nye HF-bekendtgørelse.
Ordet ”evaluering” er nyt i undervisningsministeriets sprogbrug og er vel efterhånden et af
de mest brugte slagord i moderne pædagogik, så lidt oplysning om begrebet kan måske
tiltrænges.
”Evaluering” oversættes bedst ved ”vurdering” eller ”bedømmelse”, og man skelner
almindeligvis mellem to former: extern og intern evaluering.
Ud over betegnelsen er der intet nyt ved den externe evaluering. I kender den som
vidnesbyrd og karakterbøger og ikke mindst som det eksamensbevis, I forhåbentlig har i
lommen, når I forlader skolen. Extern evaluering er altså en vurdering af Jeres faglige
kvalifikationer, der i første række tjener til oplysning for institutioner uden for skolen
(forældre, læreanstalter m.v.) og på den måde fungerer som Jeres adgangstegn til de
forskellige videregående uddannelser. Den interne evaluering, og det er den, der først og
fremmest sigtes til i de nye bestemmelser, har en helt anden funktion. Den vedkommer
nemlig kun lærer og elev og består i en vurdering af den pædagogiske situation, de
befinder sig i under undervisningsforløbet. Det er selvfølgelig heller ikke noget nyt, at der
finder en vurdering sted i det daglige arbejde — tænk bare på lærerens gavmilde uddeling
af ros og dadel, skriftlige opgaver o.s.v. Men vurderingen har hidtil næsten udelukkende
været ensidig, d.v.s. den har formet sig som lærerens bedømmelse af Jeres arbejde.
Når man nu udtrykkelig har fremhævet den interne evaluerings betydning i undervisnings
situationen, må det derfor ses som et ønske om også at aktivere Jer, eleverne, på dette
felt. Det er hensigten, at I i højere grad end tidligere skal lære at vurdere Jeres standpunkt
("selv-evaluering”) og sammen med læreren vurdere undervisningens planlægning, form og
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effekt Forhåbentlig kommer dette så til at medføre, at I opfatter læreren mere som
vejleder og igangsætter end som bedømmer. Alt sammen er det en logisk følge af, at både
Gymnasie- og HF-bekendtgørelsen pålægger lærer og elev i fællesskab at planlægge
arbejdet, d.v.s. at opstille de mål, der inden for de givne rammer skal nås med
undervisningen.
Begge parter, både lærer og elev, har naturligvis den største interesse i at få konstateret,
om disse mål virkelig nås. Set fra Jeres synspunkt: ”Har jeg haft udbytte af
undervisningen? Har jeg lært noget?” — Og fra lærerens synspunkt: ”Har undervisnings
form og -planlægning været i orden? Er der sket den forventede indlæring? Kort sagt, har
min undervisning været god nok?”
Ministeriet giver ingen konkrete anvisninger på, hvordan man har tænkt sig evalueringen
udført i praksis, og det er altså op til Jer og Jeres lærer sammen at finde frem til de
evalueringsformer, der passer til Jeres specielle undervisningssituation.
De hidtil brugte former for intern evaluering ligger selvfølgelig lige for. Det drejer sig først
og fremmest om skriftlige opgaver (f.eks. matematikopgaver og sprogstile) og om
samtalen mellem lærer og elev i mange variationer: samtalen i den daglige undervisnings
time, samtalen om Jeres individuelle standpunkt (f.eks. i forbindelse med karaktergivnin
gen i gymnasiet) og samtalen om revision af undervisningsmål.
Ved siden af disse gammelkendte former vil et nyt evalueringsmiddel sikkert vinde indpas,
nemlig de såkaldte diagnostiske tests. Endnu et nyt ord. —Hvad man forstår ved en
diagnostisk test kan vist bedst vises ved et eksempel:
Umiddelbart efter, at et stofområde er gennemarbejdet, stiller læreren et sæt opgaver i
stoffet til skriftlig besvarelse. Elevernes svar er anonyme, således at man ikke behøver at
være bange for at blotte sine evt. ”huller” for læreren. Når opgaverne er løst, får eleverne
lærerens forslag til besvarelse som en slags ”facitliste” og kan så straks vurdere deres egen
præstation. Endelig får læreren alle besvarelserne til gennemsyn, så han kan vurdere
undervisningens effekt på klassen som helhed. Han kan notere sig eventuelle generelle
mangler, som han så kan tage højde for i den videre planlægning af undervisningen.
Det er selvfølgelig ikke meningen, at al undervisning fremover skal udvikle sig til et
stressende jag fra test til test, men anvendt med måde og efter behov, d.v.s. når der
virkelig er motivation for det, kan de diagnostiske tests blive et værdifuldt led i en
selvstændiggørelse af Jer som elever og måske hjælpe med til, at I og Jeres lærer får
dannet Jer et klart billede af målet med undervisningen.
John Bernth — lærer.
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UDDRAG AF BEKENDTGØRELSE OM DEN LILLE LATINPRØVE AF 10. JULI 1964.
§3.
Stk. 1. Elever, der ikke har bestået den lille latinprøve, kan, når de i øvrigt opfylder
betingelserne for optagelse i 1. gymnasieklasse, optages i gymnasiet på en sproglig linje
under forudsætning af, at de består latinprøven inden udgangen af oktober måned i det
skoleår, hvori de er optaget. Sådanne elever forberedes til prøven ved ekstraundervisning
på gymnasieskolens foranstaltning og normalt ved en eller flere af dens lærere.
Ekstraundervisningen skal som regel være tilendebragt inden den 15. oktober. Prøven
afholdes af gymnasieskolen.
Stk. 2. Hvis en elev, der har aflagt den i stk. 1 nævnte prøve uden at bestå, dog af
vedkommende gymnasieskole anses for egnet til at følge undervisningen i gymnasiet på en
sproglig linje, kan direktoratet for gymnasieskolerne efter skolens indstilling tillade, at
han forsætter i gymnasiet.

Der er også mulighed for at tage den lille latinprøve i HF.

Vibeke Bjernum — rektor.

GYMNASIALE SUPPLERINGSKURSER.
Formålet med GSK er at give studenter og HF’ere de kundskaber, de evt. mangler for at
kunne begynde den uddannelse, de ønsker. Det kan således skyldes, at de har eksamen fra
en anden gren eller andre tilvalg, end uddannelsen kræver.
Eks.: sproglige studenter, der ønsker at læse til læge, skal have GSK i fysik og kemi.
GSK kan endvidere bruges til at forbedre en eksamen, hvis den kvotient, man har opnået,
er lavere end den, der kræves for at kunne begynde et bestemt studium. I dette tilfælde
vil den ved GSK opnåede karakter kunne erstatte den karakter, der står på eksamensbevi
set. GSK kan tages i engelsk, tysk, fransk, russisk, latin, græsk, matematik, fysik, kemi og
i specielle tilfælde i biologi og geografi.
Undervisningen er gratis, og der er mødepligt.
Hvis GSK er nødvendigt for et bestemt studium, kan der gives statens uddannelsesstøtte.
Kurserne er anbragt på gymnasier og højere læreanstalter.
Der henvises til pjecen ”Studie- og erhvervsvalget” I del, side 32.
Chr. West — lærer.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER.
KONTORTIDER
Fru Borreschmidt: (BB) ma., ti., to., fre. kl. 8-13
Fru Eisenhardt (BE): ma., fre., kl. 9-12, ons. kl. 8-12
Fru Jendel (LJ): ma., ti., ons., fre. kl. 9-14
Pedellen: dagi. kl. 10-11.30 og kl. 13.30-16.30
NB! Kontoret er lukket dagi. mellem kl. 11.55 og 12.40
Erhvervsorienteringslokalet: dagi. j spisefrikvarteret
Bibliotek dagi. i spisefrikvarteret

ADRESSE- OG TLF.-ÆNDRINGER:
gymnasieelever: henv. BB
Hf-elever: henv. BE
AFLEV. AF OPGAVER
hvis læreren ikke træffes: i lærerens boks på lærerværelset.

ATTESTER
Befordringsgodtgørelse: udlev, hos BB
lægeattester til gymn.: udlev, hos BB
Statens Uddannelsesstøtte: gymn.elever: attest hos BB
Statens Uddannelsesstøtte: HF-elever: attest hos studievejleder
bekræftelse på skolegang: gymn.elever: henv. hos BB
bekræftelse på skolegang: HF-elever: henv. hos BE
Session: gymn.elever: underskrift hos BB
Session: HF-elever: underskrift hos BE
Udskrift af eksamensprotokol HF: henv. hos BE

AUDIOVISUELLE HJÆLPEMIDLER (båndoptager m.v.)
nøgle fås hos den enkelte faglærer.
evL fejl v. apparater meddeles til EC

BEFORDRINGSGODTGØRELSE:
Alle elever hvis samlede skolevej (frem og tilbage) er mindst 14 km. kan søge om
befordringsgodtgørelse.
Ansøgningsskema udleveres hos BB.
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DISPENSATIONER
fritagelse for religion: gymn.elever: henv. rektor
fritagelse for religion: HF-elever: henv. studievejl.
fritagelse for gymnastik: lægeattester fås hos BB
ordblindhed: dispensation fra 13-reglen (se s. 47) kan gives — dog kun til elever, som i
skoleforløbet har modtaget støtteundervisning.
HF-elever: henv. studievejl.
DUPLIKERING
papir og stencils t. sprit-dupl. fås hos faglæreren
nøgle t. dupi.rum fås på kontoret mod kvittering (på tavlen hvor nøglen hænger)
fejl v. maskinen meldes til BB
EKSKURSIONER
Alle ekskursioner af mere end en dags varighed skal forelægges lærerrådet til høring. Der
skal foreligge et skriftligt oplæg, hvoraf det fremgår, at det faglige indhold af
ekskursionen ligger i klar forlængelse af et givent undervisningsforløb.
Både 1., 2. og 3. g kan få tilladelse til at rejse og foretage ekskursioner. (På HF kan
ekskursioner ikke finde sted).

FORESPØRGSLER
vedr. læreres fravær: insp.kontoret efter kl. 12 (er læreren ikke kommet 10 min. ind i en
time: meddelelse til inspektionskontoret).
ansøgning om at få fri fra skole: henv. rektor.

FORSIKRING
Vi henstiller til Jer at sørge for, at I (gennem jeres forældre) er ansvars-, ulykkes- og
tyveriforsikrede.
FORÆLDREMØDER
I løbet afåret afholdes et antal forældremøder:
Primo september: Møde for 1 g og 1 HF hvor der gives en almindelig orientering om
skoleforhold.
Primo december: åbent hus for 1 g og 1 HF hvor man har mulighed for at møde de
enkelte lærere og drøfte standpunkt.
Medio februar: Åbent hus for 2 og 3 g og 2 HF.
Medio marts: Grenvalgsmøde for 1 g hvor der orienteres om de muligheder de forskellige
grene giver, når et videre studieforløb skal vælges.
GLEMTE SAGER
henvendelse pedellen.
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HF
personlig rådgivning: henv. studievejleder,
tilvalg: henv. studievejleder.
speciale: henv. BE (blanketter, papir, aflevering)
eksamen, tilmeldelsesblanketter afleveres hos BE

HUSAPOTEK
henv. på inspektionskontoret.
KARAKTERBØGER
en klasserepræsentant afleverer bøgerne samlet på kontoret. Husk at vedlægge liste over
eventuelt manglende bøger.
NB! skriv navn på alle sider og angiv klassetrin på forsiden.

KRIDT/SVAMPE
henv. pedellen.
LOKALER UDENFOR SKOLETID
(gym.sal, møder m.v.) henv rektor + pedel.
MEDDELELSESBØGER
forevises om ønskes i 10- eller 12-fr i kvarteret hos rektor
første dag efter sygdomsperiodens ophør.
blå medd.bøger (under 18 år) underskrives af forældre,
rød medd.bøger (over 18 år) underskrives af eleverne selv.
Bortkomne medd.bøger erstattes mod 4 kr. hos BB
MORGENSANG
Hver dag i 10 frikvarteret (9,40) samles vi på gangen på 1 sal til morgensang og
meddelelser.
Alle der har noget på hjertet er velkommen til at låne mikrofonen.
NØGLER
duplikatornøgle fås på inspektionskontoret mod kvittering på tavlen,
skabsnøgler (båndoptager m.v.) fås hos faglæreren.
PENGE
deponering hos rektor.
POST
afhentes på inspektionskontoret.
TELEFON
box i kælderen. Ved samtaler i skolens ærinde fås telefonpenge hos LJ.

UDTALELSER
henv. rektor.
ØKONOMI
henv. regnskabskontoret (LJ).

E. Blauenfeldt — lærer
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Biblioteket
Skolens bibliotek er Jeres læsesal. Her kan I arbejde i mellemtimerne, og da her gerne
skulle være arbejdsro, må samtale og gruppearbejde foregå i lænestolene på gangen, hvis
der er andre, der skal læse på biblioteket.
Samarbejdsudvalget har vedtaget, at biblioteket skulle være et af de få fristeder på skolen,
hvor der ikke må ryges.
Håndbøger (med rødt mærke bagpå) må kun benyttes på stedet og ikke hjemlånes.
Kun de bøger, der har grønt mærke, kan hjemlånes. Nogle bøger har blåt mærke, f.eks.
Grimbergs verdenshistorie, som gerne skulle være til rådighed hele tiden til at slå op i, så
de kan ikke hjemlånes.
Endelig findes her et par skrivemaskiner til fri afbenyttelse, samt en tidsskrifthylde.
Der arbejdes stadig på at skabe en nyttig samling af fagbøger. Det er de enkelte grupper af
faglærere, der køber nye bøger ind.
Bøgerne er opstillet efter skolefag i stedet for efter decimal systemet. Inden for hvert fag
følger de dog stadig decimalsystemet. Kartotekskortene er mærkede med både fag og
decimaltal.
Udlån og aflevering af lånte bøger foregår på et nærmere angivet tidspunkt hos
bibliotekaren, der også står til rådighed med vejledning.
Der udfyldes to lånesedler, den ene sættes i rødt fanekort på bogens plads, den anden får
bibliotekaren. Aflever bøgerne til bibliotekar eller biblioteksassistent, eller læg den på
skrivebordet — sæt den ikke selv på plads. Og hvis du har brugt en engelsk ordbog, så sæt
den ikke ind mellem de tyske. Så må den næste lede forgæves og opgive at skrive sin stil.
Hjælp allesammen med til at holde styr på bøgerne og passe på, at de ikke bliver væk, så
biblioteket kan fungere så godt som mulig.
Ruth Jørholt — bibliotekar.

Lærerbøger
Lærerbøger udlånes gratis til alle elever på følgende vilkår:
Bøgerne skal ved modtagelsen forsynes med beskyttelsesbind — helst ufarvet, gennemsig
tigt plastbind — og med navn, ligesom skemaet på bindets inderside skal udfyldes.
Den enkelte elev må selv sikre sig, at hun/han modtager et anstændigt eksemplar af alle de
bogsæt, der udleveres til klassen, både ved skoleårets start og i årets løb.
Fejl og mangler skal snarest meddeles til boginspektor.
For bøger, der udleveres ved starten af skoleåret, udløber fristen for klager tirsdag den 31.
august. Bogdepotet er indtil da åbent hver dag i ti-frikvarteret.
Resten af året vil der være åbent een gang ugentlig.
For bøger, der forsvinder eller ødelægges, vil skolen kræve erstatning.
Povl Milthers — boginspektør.
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Statens Uddannelsesstøtte
Efter den nuværende ordning er der forskellige muligheder for støtte.
De elever, der er under 18 år, kan få en ungdomsydelse.
For elever, der er 18 år eller derover, er der mulighed for at få Statens Uddannelsesstøtte;
de kan alle få statsgaranterede lån, mens al anden støtte er afhængig af forældres
indkomst.
Når studerende er 23 år eller derover, tages der ikke længere hensyn til forældrenes
økonomiske forhold.
Der bliver nedsat et SU-udvalg for HF og et for gymnasiet. Disse udvalg giver nærmere
oplysninger om muligheder for støtte, — og der vil komme opslag.
C. West — lærer.
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LISTE OVER FASTANSATTE LÆRERE
adjunkt Erik Andersen
”Løvhøj” V. Freerslev Hegn 9 — 3400 Hillerød

EA formning
(03) 26 94 11

lektor Preben Askgaard
Stenkrogen 14 — 2800 Lyngby

A historie, samfundsfag
(02) 98 09 78

adjunkt John Bernth
Skyttebjerg 41 — 2850 Nærum

JB tysk, gymnastik
(02)80 62 63

rektor Vibeke Bjernum
Henning Bojesensvej 7 — 2820 Gentofte

VB historie, oldtidskundskab
Ge. 4424

adjunkt Eskil Blauenfeldt
Svanemøllevej 1 — 2100 København 0

EB matematik
29 10 23

lektor Otto Breinhoit
Skotvej 2 — 2920 Charlottenlund

OB engelsk
Or. 51 21

adjunkt Einar Carstensen
Vespervej 24— 2900 Hellerup

EC matematik, fysik

adjunkt. Marianne Christiansen
Rødovrevej 313, I tv — 2610 Rødovre

MC engelsk, gymnastik
41 19 94

adjunkt Inge Dalsgaard
Hovmarksvej 9 — 2920 Charlottenlund

ID dansk, engelsk
63 24 48

adjunkt Jens Damgaard
Jægervang 22 — 3460 Birkerød

DA matematik, fysik, kemi
(02) 81 50 46

lektor Henrik Halberg
Kielshøj 150 — 3520 Farum

HH samfundsfag, historie
(02) 95 38 68

adjunkt Lis Henriksen
Kvædevej 73 — 2830 Virum

LH historie, gymnastik
(02) 85 36 34

lektor Gunnar Jansson
Bastkær 3, Smørumnedre pr. 2760 Måløv

GJ biologi, geografi
(02) 97 31 96
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adjunkt Vibeke Jansson
Bastkær 3, Smørumnedre pr. 2760 Måløv

VJ biologi
(02) 97 31 96

lektor Per Dal Jensen
Plantagevej 42 — 2820 Gentofte

DJ fysik, kemi
68 G5 1 7

lektor Svend Laursen
Hans Mercheisvej 7 — 2830 Virum

SL historie, oldtidskundskab, latin
(02) 85 16 74

adjunkt Karsten Lawætz
Bakkevej 20 B — 2830 Virum

KL fransk, musik
(02) 42.28 76

lektor Allyn Lund
Ved Renden 29 — 2860 Søborg

AL dansk, religion
67 51 95

adjunkt Else Lutzhøft
Teglværksvej 27 — 3460 Birkerød

EL dansk, film
(02) 81 82 31

lektor Kurt Madsen
Rødovrevej 313, I tv — 2610 Rødovre

KM matematik, fysik
41 19 94

adjunkt Povl Milthers
Forhåbningsholms Alle 11, 1 tv — 1904 Kbh. V

PM dansk, religion, oldtidskundskab
21 62 46

lektor Frithjof Mosegaard
Frændevej 4, st — 2860 Søborg

MO engelsk, gymnastik
56 15 07

adjunkt Georg Møller
Lerholm vej 1 — 2750 Ballerup

GM biologi, geografi
(02) 97 88 10

adjunkt Klaus Kramshøj Pedersen
Herluf Trollesgade 19, III — 1052 København K

KK samfundsfag, dansk
13 67 58

cand.psych. Sonnich Rasmussen
Hyldegårds Tværvej 3 — 2920 Charlottenlund

SR psykologi
Or. 16 91

adjunkt Hans Rørbech
Olesvej 12- 2830 Virum

HR matematik, fysik
(02) 85 68 06

adjunkt Jytte Segal
Vandtårnsvej 27 B — 3460 Birkerød

JS engelsk, oldtidskundskab
(02) 81 53 33
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lektor Grethe Sletten
Dyssevænget 15 — 2700 Brønshøj

GS fransk
71 73 51

lektor Nanna Linde Thormann
Skovlodden 17 — 2840 Holte

NT historie, religion
(02) 42 12 80

adjunkt Hans-Jørgen Vind
Estersvej 15, II th — 2900 Hellerup

HV engelsk, musik
He. 59 48

lektor Chr. West
Mosebakken 5 — 2400 København NV

W fransk, latin, erhvervsorientering
60 25 45

LISTE OVER TIMELÆRERE OG VIKARER.
stud. mag. Kirsten Cornelius
Ærenprisvej 11 — 2820 Gentofte

CO gymnastik, historie
Ge. 20 03

stud, scient. Karsten Christiansen
Tranegaardsvej 52, I th — 2900 Hellerup

CH matematik

cand, scient. Bente Kallehauge
Kratvænget 2 — 2920 Charlottenlund

BK matematik, fysik
Or. 98 00

cand.mag. Thomas Petersson
Nørrebrogade 36 B — 2200 København N

TP tysk

cand.scient Lennart Rasmussen
Godthåbsvej 140 — 2000 Frederiksberg

LR geografi

cand.mag. Klaus Krøigaard
Rosenvængetsalle 22, I th — 2100 Kbh. 0

KR samfundsfag
Tr. 40 02

stud, scient. Bent Åge Nielsen

BN gymnastik

cand. mag. Ib Andersen
Søndervej 40 — 2750 Ballerup

IB dansk
97 26 16
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TEKNISK OG ADMINISTRATIVT PERSONALE
Administration

adjunkt Eskil Blauenfeldt
adjunkt Lis Henriksen
lektor Per Dal Jensen
lektor Otto Breinholt

Boginspektion

adjunkt Povl Milthers

Bibliotek

cand. mag. Ruth Jørholt

Skemalægning

lektor Per Dal Jensen
adjunkt Hans Rørbech

Tilsyn med samlingen i
fysik og kemi

lektor Per Dal Jensen
adjunkt Hans Rørbech

Tilsyn med samlingen i
biologi og geografi

adjunkt Vibeke Jansson

Tilsyn med AV-midler

adjunkt Einar Carstensen

Sekretærer

LJ fru Lila Jendel, regnskab
BB fru Birthe Borreschmidt, gymnasium
BE fru Birgit Eisenhardt, HF

Pedel
Pedelmedhjælper

Aage Olesen
Jens Jensen
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ELEVLISTE.
2 a
Peter Minor Andersen
Babette Biædel
Gerd Bonnesen
Tine Engelund
Kristian Frederiksen
Anne-Louise Hahnemann
Kristina Jensen
Stine Johannesen
Birgitte Jørgensen
Bettina Kjærulff-Schmidt
Hanne Moltke
Peter Munksgaard
Lene Møller
Lea Lisbeth Olsen
Gitte Petersen
Helle Winther Poulsen
Karin Rahbek-Hansen
Pernille Ravn
Philip Scherrer
2 b
Gitte Albertsen
Klaus Berg
Steen Blendstrup
Yvonne Briand Christensen
Helle Fagerlund
Charlotte Freitag
Annette Gram
Vibeke Sejer Hansen
Bodil Hauge
Birgit Jensen
Berit Møller
Marianne Petersen
Cathrine von Hausen Sadolin
Nicolaj de la Porte Simonsen
Anne Vig Skoven
Marianne Storm
Camilla Wanscher
Lene Westergaard
Marianne Aalling
2x
Christian Borgqvist
Søren Bugge
Steen Poul Bundgaard
Jan Christensen
Lena Christensen-Dalsgaard
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87 78 47
Or. 87 88
Ge.
87
87
85
80
98
He.
87
88
87
56
98
He.
67
80
Ge.

13 01
82 43
80 45
23 97
12 92
59 98
91 25
55 66
19 30
55 04
21 62
19 85
25 52
90 18
39 21
64 41

44
Ge.
67
35
69
He.
Ge.
98
Ge.
Ge.
Ge.
Ge.

04
37
73
77
54
16
80
24
51
88
38
76

41
54
66
25
21
65
36
26
36
08
34
64

Or. 55
Ge. 60
8814
20 52
Ge. 45
85 29

18
44
14
67
85
03

Ge. 89 18
Ge. 733

87 12 99
He. 48 25 x

Jesper Danø
Torben Liitzhøft Ewald
Anne Fischer-Nielsen
Anne Dorte Højrup
Peter Andreas Kofoed
Torben Lorentzen
Ulla Møller Eikard
Lone Nissen
Sven Bybjerg Pedersen
Jeff Rasmussen
Tine Skak-Nielsen
Bent Steffensen
Lise Wilbek

85
88
Ge.
87
88
Ge.
63
Ge.
Ge.
Ge.
Ge.
Ge.
Ge.

21
33
63
92
23
66
14
57
46
73
89
62
35

58
20
04
34
88
13
05
59
70
85
08
65
89

2y
Birgitte Andersen
Lone Andersen
Stig Klinten Andersen
Thomas Christensen
Michael Førster Christophersen
Carsten Martin Hansen
Marianne Vejen Hansen
Per Hansen
Henrik Hvidt
Dan Haahr
Dorte Jørgensen
Kim Kabling
Erik Klinck
Ebbe Støvring Knudsen
Mette von Halling Laier
Jesper B. Lauridsen
Allan Lexner
Sigurd Lilienfeldt
Leif Bochis Madsen
Tine Møller
Tove Møller
Seija Pearson
Tine Uhrup Poulsen
Lone Premer
Stig Thiedemann

68
80
Ge.
85
Ge.
87
Ge.
Ge.
88
He.
Or.
88
Ge.

10
38
91
21
34
16
87
55
03
49
92
78
54

19
30
18
93
23
13
40
08
81
72
74
41
49

3a
Birgitte Bo Andersen
Johan Bayer
Lone Jensen
Suzanne Jønset
Elsebeth Jørgensen

69
Or.
Ge.
He.
Ge.

02
39
85
93
65

36
29
53
53
60

88 07 43
67 73 88
67 87 05
80 15 92
80 11 00
Ge. 92 80
Ge. 83 64
He. 813

Ge. 88 42

Elisabeth Kjems
Liselotte Koefoed
Charlotte Brandt Pedersen
Helle Schultz
Ole Birknow
Birgitte Mann
Helle Mucha
Henrik Oxvig Pedersen
Marianne Ravn
Henrik Reeh

3 b
Helle Steinmetz Andersen
Anne-Marie Fløe Birkmose
Liselotte Gottlieb
Lisa Holbæk
Pernille Gregers Larsen
Birthe Ljungberg
Annedorte Andersen
Didrik Nikolaj Frandsen
Lene Hilmer
Annette Allen Jensen
Philip Jensen
Kristine Juul
Ingrid Ledertoug
Marian Rytter Rasmussen
Pia Lintrup Sørensen
Maria Thomsen
Henrik Zachariae
3x
Rina Asmussen
Michael Visby Berthelsen
Torsten Buemann
Søren Bygballe
Inge Christensen
Søren Christensen-Dalsgaard
Jacob Heckscher
Claus Hovgaard
Jens Jensen
Vibeke Jørgensen
Jens Larsen
Nils Linde-Laursen
Per Zermann Nielsen
Lis Horstmann Nøddeschou
Thomas Ringheim
Annette Tingstrup
Lars Paulin Wandall
Kåre Clemmesen
Søren Dissing

56 23 50
Tr. 74 28
Or. 43 87
Ge. 91 62
Ge. 653
88 69 20
Or. 90 41
Or. 27 97
80 39 21
Or. 90 80

Ge.
Ge.
Ge.
Ge.

Ge.
Ge.
88
98
Ge.
69
He.
88
Ge.
69
He.
87

64 00
75 93
73 26
85 64
Or. 9
97 33
77 35
66 89
45 42
30 32
35 06
46 90
07 24
69 15
22 95
19 10
32 55

Ge. 971
Ge. 68 08
He. 54 72
85 19 04
Ge. 43 38
He. 48 25 x
Or. 43 28
Ge. 80 14
Ge. 76 65
Ge. 63 30
Or. 285
80 55 04
87 99 70
Ge. 19 22
He. 84 72
67 04 55
Ge. 44 88
Ge. 92 64
Ge. 84 60

Michael Brockdorff Jensen
Carsten Malling Nielsen
Gitte Packness
Jens Kjerulf Petersen
Søren Jannik Andersen
Benedicte Flemming Hansen
Christoffer Harlang

3y
Mads Siggaard Andersen
Stig Andersen
Kaj Christiansen
Christian van Aller Dyrlund
Mikael Graversen
Steffen Hørlyck
Jan Stig Kokfeldt
Carsten Mahler
Jens Mathiesen
Ole Raben
Jesper Skavin
Henrik Stephensen
Thomas Borup Svendsen
Thomas Mosfeldt Laursen
Inge Lise Palludan
Jesper Wohlert
Mette Andersen
Mona Musfeldt Andersen
Hans Henrik Egede Glahn
Helle Sys Hansen
Eskil Heinesen
Johas Israel-Leiser
Poul Jørgensen
Karin Madsen
Jane Vium
2 P
Elsebeth Andersen
Peter Roed Andersen
Arne Christian Andreasen
Søren Brink
Niels Dyrbing
Steen Ginge-Nielsen
Mads Peder Hansen
Benedikte Susanne Hoyos
Birgitte Ilsø Jensen
Werner Kreisø
Erik Kryger-Jørgensen
Britt Helle Larsen
Ulrik Boy Matthiessen
Benny Randau Mikkelsen

Ge.
Ge.
87
Ge.
87
Ge.
63

42
37
20
74
81
73
02

48
27
11
75
04
20
10

He. 54 43
Or. 26 73
Ge. 22 29 y
Or. 21 42
Ge. 50 29
Ge. 64 95
Ge. 46 92
He. 68 76
88 04 11 1 19
Ge. 25 18
Or. 314
Or. 86 12
Or. 27 08
Ge. 66 80
He. 13 17
85 15 35
67 47 71
20 66 89
85 20 21
Ge. 46 64
20 34 44
12 15 59
88 21 05
Ge. 79 75
80 46 05

20
Ge.
He.
He.
67
63
He.
He.
81

34
71
24
72
99
22
81
67
18

23
58
31
25
16
15
85
14
81

20
Ge.
42
Ge.

87
79
28
46

65
71
13
23

63

Marian Rasmussen
Jens Christian Schou
Inge Sprenger
Morten Paul Themstrup
Annemarie Toft
Anne Grete Torsting
Janne Winsløw
2q
Erik Adolph
Leif Andersen
Grethe Leonhard Bech
Lise Berg-Nielsen
Karin Bay Clausen
Astrid Engelund
Lise Bech Eriksen
Thomas Ewertsen
Lone Greve
Yvonne Gyrsting
Anne Graulund Hansen
Peter Skrøder Jakobsen
Torben Jørgensen
Lars Tjørnelund Larsen
Anders Kurt Madsen
Anne Mikkelsen
Vibeke Munk
Klaus Rasborg
Kirsten Bech Risum
Søren Rønnebech
Annette Scherbe
Marianne Schou
Tine Moe Thomsen
Michael Aarøe

64

He. 96 41
He. 43 31

Ge.
Ge.
Or.
88

87
83
85
30

47
52
73
17

Ge. 57 07
Ge. 62 53
Ge. 70 62
Ge. 47 83
He. 745
81 33 65
Ge. 10047
85 61 00
88 03 12
88 15 55
18 19 08
98 56 72
88 06 23
Or. 95 56

80
88
42
Ge.
56
80
88
88
67

29
18
42
91
16
25
51
19
55

51
53
20
16
86
90
71
90
84

ILLUSTRATIONERNE ER ELEVARBEJDER

Sats og tryk: Compo Grafik Produktion ApS
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