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FORORD

I skolens første 25 år har der i slutningen 
af hvert skoleår været udsendt et skrift, som 
gav et tilbageblik over det forløbne år. Ju
bilæumsskriftet gav et tilbageblik over hele 
denne periode.

Med nærværende hæfte vender vi blikket frem 
mod det kommende skoleår. Vi håber herved at 
kunne give hjemmene en lille håndbog, man kan 
slå op i, hvis man ønsker oplysninger om sko
len: Hvilken lærer har min datter i engelsk? 
Hvilket telefonnummer har skolen? Hvornår er 
der efterårsferie? o.s.v.

Selvfølgelig kan vi ikke få alt med - især ik
ke ved dette første forsøg. Derfor vil vi fort
sætte med orienteringsskrivelserne, hvori brin
ges det aktuelle, de uforudselige rettelser og 
tilsvarende oplysninger.

Erik Lorensen
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STYRELSE

for den selvejende institution 

NIELS STEENSENS GYMNASIUM

pater, dr.phil. Heinrich Roos, S.J., formand 
pater A. Dekkers, S.J., næstformand 
ekspeditionssekretær, cand. jur.

Rud Møller Jørgensen, kasserer 
fru Inge Nordvang
pater G. Sanders, S.J.

FORÆLDREREPRÆSENTANTSKABETS STYRELSE

ekspeditionssekretær, cand. jur.
Rud Møller Jørgensen, formand 

fru Inge Nordvang
fru Anita Bruckner-Sørensen 
fabrikant Birger Hutters.

* *
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FAGFORDELING

Niels Alm, timelærer: latin 9.b, 9.f, lo.bed.

Birgit Bak, timelærer: biologi 8.v, 9.d, gymnastik 9.gac, 9.ef, 3.bx.

Ida Beck Zlateva, adjunkt: dansk l.a, 3,y, russisk l.bx, 2.x, 3.bx.

Birgit Bernfeld, gymnasielærer: matematik 8.d, 9.c, 9.d, lo.d.

Paul Biener, lektor, inspektør for gymnasieafdelingen: musik l.a, l.z 

2.xy, 3.ax, 3.b, dansk 2,y, 3.b, 3.x.

Helle Borg, timelærer:, dansk 8.c.

Ingelise Christensen, timelærer: tysk 7.a, 8.ef.

pater Leslie Dorn, adjunkt: religion 8.cd, 9.bd, 2.xyz, 3.ab, engelsk 

9.c, 1.x, l.z.

Elisabeth Egelund, timelærer: tysk 7.b, 8.d.

Niels Engelbrecht, timelærer: tysk 8.cd, 8.e, 9.e.

Mette-Marie Engelund, timelærer: latin 9.e, fransk lo.bed, l.z.

Jakob Frandsen, adjunkt, erhvervsvejleder: gymnastik l.ay, l.bx, 2.ax 

2.by, samfundsfag 2.abxyzS, 3.abxyS, svømning 8.abcd.

Torben Frederiksen, timelærer: kemi 1.x, l.y, l.z, 2.z.

Sven Gabrielsen, lektor: historie l.b, l.y, 2.a, 2.y, 3.a, 3.b.

Maria Grandt, lektor: engelsk 9.b, 2.abS, 3.abN, tysk l.a.

Ruth Grosbøl, gymnasielærer: tysk 8.a, dansk 8.f, 9.f, lo.d.

Johs. Hainau, gymnasieoverlærer: engelsk 7.a, lo.d, dansk 9.g, 9.e, 

historie 8.v, 9.e, 9.f, lo.d, geografi 9.f.

Kurt Hansen, adjunkt, matematik 9.b, 3.yF, fysik 1.x, 2.xyF.

Jørn Helder, timelærer: dansk 9.a, lo.c.
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Grethe Henriksen, adjunkt: geografi lo.b, l.a, 1.b, 2.abS, 2.xyF, 

2.zF, 2.xyzNS, 3.abS, 3,xyNS.

Edel Hertz, gymnasieoverlærer: dansk 7.a, 8.d, engelsk 9.g, religion 

8.d, 9.ga.

Joen Holm, adjunkt: fysik l.z, 2.zF, matematik 8.b, l.a, l.y. 

pastor Bjørn Højbo, lektor: fransk 1.x, 2.b, 3.b, 3.y, oldtidskund

skab l.y, l.z, 2.x, 2.Z, religion 3.xy.

Inge Ipsen, gymnasieoverlærer: engelsk 8.d, 8.ef, lo.c, tysk 9.d, 

lo.a, lo.d.

Gorm Jensen, gymnasielærer: matematik 8.a, 8.c, 9.f, fysik 8.a, 9.f, 

tysk 8.b, lo.b.

Agnete Jessen, timelærer: formning 8.u, 8.v.

Holger Juul, gymnasieoverlærer: engelsk 9.d, lo.b, dansk lo.a, reli

gion 9.b, latin 9.d, tysk 8.f, 9.b.

E. Heimann Jørgensen, lektor: fysik 9.c, 2.xyzNS, 3.xF, kemi 2.xyNF, 

2.xyzS, matematik l.z.

Kaspar Kalian, studielektor: tysk l.b, 2,abNS, latin l.a, 3.abK.

Ole Kongsted, timelærer: musik 8.v, l.b, 1.x, l.y, 2.ab, 2.z, 3.y.

Birger Kopp, lektor: engelsk 8.b, l.b, l.y, 2.abN, tysk lo.c.

Kjeld Laursen, timelærer: gymnastik 9.gac, 9,bd, 3.ay, latin 9.c.

Ove Leerbeck, gymnasielærer: fysik 9.ga, 9.d, lo.a, lo.d, historie 

8.V, 9.d, matematik 8.cd, 8.e, 9.e, lo.b.

pater Christian Lerch, timelærer: religion 9.f, tysk 9.f.

Erik Lorensen, rektor: matematik 1.x.

Birte Lund, timelærer: formning 2.ab, 2.xy, 2.z, 3.ax.
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Birgitte Lundorf, timelærer: geografi 7.b, historie 7.b, orientering 

9.g, 9.a, lo.a.

John Lundorf, inspektør for hovedskole og realafdeling: biologi 7.a, 

7.b, geografi 9.d, 9.e, lo.d, historie 9.b, 9,c, lo.b, maskinskriv

ning 8.U, 9.ag, 8.v, lo.a, samtidsorientering 8.b, 8.d, 8.f. 

pastor Hans Lundsteen, timelærer: religion 2.b, 2.z, 3.y.

Birger Messerschmidt, gymnasielærer: engelsk 9.a, 9.e, lo.a, gymna

stik 7.ab, 8.ab, 8.cd, 8.ef, 9.ef, lo.ab, lo.cd, 2.z, 3.bx.

Bente Nielsen, gymnas ieoverlærer: dansk 8.a, 9.d, lo.b, samtidsorien

tering 8.a, 8.C, 8.e.

Henriette Nyvang, timelærer: engelsk 8.ab, 8.c, 8.e, geografi 7.a, 

historie 7.a, fransk lo.bed.

Merete Nærum-Petersen, gymnasielærer: fysik 8.e, 9.e, lo.c, matematik 

8.ef, 9.ga, lo.c, regning 9.g.

Ka: Oldager, adjunkt: fysik l.y, 3.yF, matematik 2.xyF, 2.xyzNS. 

Connie Olesen, adjunkt: religion 2.a, 2.xy, 3.ab, 3.x, tysk l.xy, 

3.abN.

Benthe Petersen, gymnasieoverlærer: dansk 7.b, 8.b, geografi 8.u, 8.v, 

9.C, matematik 7.a, religion 7.a, 8.b, 8.c.

Mogens Petersen, gymnasieoverlærer: fysik 7.a, 8.f, matematik 8.ab, 

8.f, lo.a, regning 9.a, lo.a, tysk 9.c.

Niels Plum, timelærer: religion 7.b, 8.a, 8.e, 8.f, 9.c, 9.d, 9.e.

Lene Porsild, timelærer: gymnastik 7.ab, 8.ab, 8.cd, 8.ef, 9.bd, 

lo.cd, 3.ay, svømning l.abxz

Birthe Paarup, adjunkt: dansk l.b, l.z, 2.a, gymnastik lo.ab, l.ab, 

l.xyz, 2.ax, 2.byz, svømning 8.v.
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pater Piet Reijnders, lektor: latin 2.abN, fransk l.b, l.y, 2.a, 

2.xy, 3.a.

Kirsten Rosenørn, adjunkt: biologi 8.v, 9.e, 9.f, lo.b, lo.d, 3.a, 

3.xyN, fysik lo.b.

Poul Rude, lektor: fransk l.a, 2.z, 3.x, historie l.a, 1.x, 2.z, 3.x, 

3.y.

pater Herman v. Schaik, timelærer: engelsk 7.b, S.a, 8.cd, B.f, 9.f, 

religion 7.ab, 8.ab, 9.gac.

Else Schmidt, lektor: dansk 9.c, l.y 2.z, 3.a.

Johs. A. Schmidt, timelærer: græsk 2.abK, oldtidskundskab 2.y.

pater Johs. Simons, lektor, rektors stedfortræder: græsk 3.abK, la

tin l.b, 2.abK, oldtidskundskab l.a, l.b, 1.x, 2.abN, 2.abS, religion 

2.ab.

Jesper Simonsen, timelærer: fysik 7.b, 8.b, 8.c, matematik 3,xF.

Michael Stæger, timelærer: fysik 8.d, matematik 7.b, l.b, 2.b.

Jette Svane, gymnasielærer: dansk 8.e, 9.b, maskinskrivning 8.v, 

tysk 8.ab, 8.c, 9.ga.

Bodil Sorensen, lektor: dansk 1.x, 2.b, 2.x, engelsk l.a, 3.abS.

Johs. Thomsen, studielektor, administrator: matematik 2.a, 2.zF, 

3.xyNS, fysik 9.b, 3.xyNS.

Jesper Thaarup, timelærer: historie 1 .z, 2.b, 2.x.

Leif Wittmaack, adjunkt: biologi 9.b, 9.c, lo.c, 2.xyzN, 3.b, 3.xF, 

3.yFxyS, geografi 9.b, lo.c.

8.U og 8.V = valgfag i 8. klasserne.
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TE KNISK-ADMINISTRATIVE ME DARBE J DE RE

Ole Bjørn Andersen, ingeniør 
Vagn Corell, regnskabsfører 
Gerda Dyhr, sundhedsplejerske 
Inger Bjørn Hansen, skolesekretær 
Bente Høj, oldfrue 
Lillian Jensen, kantineassistent 
Steen Johansen, snedker 
Inge Lund, skolelæge 
Birte Mortensen, skolesekretær 
Birgitte Nielsen, bibliotekar 
Lajla Nielsen, skolesekretær 
Harry Nielsen, vicevært 
Anna Petersen, kantineassistent 
Michelle Schmitt, skolepsykolog 
Inger Aagerup, skolesekretær
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MEDARBEJDERE/ DER GIK,

Lektor Georg Heggum søgte afsked med pension 
ved udgangen af det forløbne skoleår. Det vil 
være umuligt på denne afmålte plads at gøre re
de for pater Heggums indsats for Niels Steen- 
sens Gymnasium, men ved læsning af jubilæums
skriftet vil man kunne få et indtryk af pater 
Heggums personlighed og betydning for skolen. 
Her skal kun kort nævnes, at pater Heggum ef
ter at have skabt et grundlag for at starte det 
katolske gymnasium i 195o var skolens rektor 
indtil 1. november 1969, hvorefter han fortsat
te sin gerning ved skolen som lektor. Fra os al
le følger en varm tak og de bedste ønsker for 
det pastorale arbejde, der vil blive fortsat i 
en forhåbentlig lang årrække.

Gymnasieoverlærer Erik Jacobsen måtte på grund 
af et stadigt svagere helbred søge pensionering 
ved sidste skoleårs udløb. Erik Jacobsen blev 
ansat her i 1964 og virkede fortrinsvis som en 
meget inspirerende dansklærer, indtil sygdom 
tvang ham til at opgive dette meget krævende fag, 
men han har med sin sans for systematik kunnet 
give sine elever et godt grundlag i tysk og la
tin de sidste år, og vi takker ham for tolv års 
virke ved skolen.
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Gymnasielærer Ole-Christian Plum kom desværre 
kun til at arbejde ved skolen i knap tre år, 
fordi han blev udnævnt til viceskoleinspektør 
ved Tølløse kommunale skolevæsen pr. 1. marts 
1976. Han nåede dog at præge skolen dels ved 
den levende interesse, han havde for elever
ne - ikke mindst i hovedskoleklasserne - dels 
ved de administrative forbedringer, han nåede 
at indføre i vort reproduktionsudstyr og i bog
lånets organisation.

Endvidere har vi ved skoleårets slutning måt
tet tage afsked med følgende timelærere, som 
skolen takker for den pædagogiske indsats, de 
hver på sin vis har ydet:

Iben Bechmann 
Stefan Brixtofte 
Tom Engelbrecht 
Thorkild Haugsted 
Knud-Erik Kengen 
Bente Raith

Skolesekretær Dorte Byrn måtte desværre skifte 
til andet arbejde på grund af den omlægning af 
skolens administration, der blev nødvendiggjort 
af Plums afgang. Selv om hun kun var her i 1^ 
år, vil hun blive husket på grund af sin bered
villighed og altid gode humør.
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NYE MEDARBEJDERE

Skolens styrelse har ansat følgende ved Niels Steen- 
sens Gymnasium:

Vagn Corel 1, revisor ved revisionsfirmaet Aage Klar

skov Jeppesen, som regnskabsfører.

Joen Holm, lærerkandidat her efteråret 1975, vikar 
ved Bagsværd Gymnasium foråret 1976, som adjunkt i 
fagene matematik og fysik.

Hol ger Juul, overlærer ved Herlev kommunale skolevæ
sen, som gymnasieoverlærer.

Benthe Petersen, overlærer ved Helsinge Realskole, 
som gymnasieoverlærer.

Mogens Petersen, overlærer ved Helsinge Realskole, 
som gymnasieoverlærer.

Birthe Paarup, timelærer her 1972-1976, som adjunkt 
i fagene dansk og gymnastik.

Jette Svane, årsvikar ved Albertslund kommunale sko
levæsen, som gymnasielærer.

Endvidere er der ansat følgende nye timelærere:

Birgit Bak, Helle Borg, Ingelise Christensen, 
Elisabeth Egelund og Henriette Nyvang.
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GUDSTJENESTER

Normalt én gang hver måned, så vidt muligt i 
forbindelse med en af kirkeårets fester, afhol
des enten en fælles katolsk-folkekirkelig guds
tjeneste eller en katolsk messe i kirken.

Der læses messe for katolske elever og lærere 
kl. lo.5o i huskapellet (indgang gennem nr. 1) 
hver tirsdag (7. 8. og 9. klasserne) og hver 
torsdag (lo. og gymnasieklasserne). Efter mes
sen spiser deltagerne frokost sammen i "mur
stenslokalet" foran kapellet. Tidsplanen lægges 
således, at der er rimelig tid til at spise, in
den det ringer ind til 4. lektion.

En kreds af elever og lærere tilhørende folke
kirken afholder gudstjeneste på samme tidspunkt 
af skoledagen i kirken med efterfølgende fælles 
frokost i nr. 1. Datoer bekendtgøres ved opslag. 

En kreds af elever tilknyttet KFS (Kristelig 
Forbund for Studerende) samles hver mandag mor
gen kl. o7.45 til morgenandagt i religionslo
kalet .
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FRAVÆR

Hvis sygdom tvinger en elev til at forsømme 
undervisningen mere end et par dage, meldes 
dette snarest og senest tredjedagen telefo
nisk til ol-2o934o. Samme dag, skolegangen 
genoptages, henvender elever i 2. og 3. gym
nasieklasse sig til inspektør Biener for at 
gøre rede for forsømmelsen, medens de øvrige 
elever foreviser meddelelsesbogen med hjem
mets redegørelse til klasselæreren.
Hvis et fravær kan forudses, bør der i forve
jen gives besked herom til inspektøren for 
den pågældende afdeling, eventuelt til rektor 
eller sekretariatet. Det samme gælder, hvis 
en elev er nødsaget til at forlade undervis
ningen i løbet af en skoledag.

TELEFONBESKED

kan kun i yderst specielle, meget påtrængende 
tilfælde viderebringes til skolens elever. 
Dels vil det på grund af skolens udstrækning 
være tidsrøvende for kontorpersonalet, dels 
må der kun ganske undtagelsesvis ske afbrydel
ser i en undervisningstime.
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TELEFONAUTOMATER

til brug for eleverne findes dels i hovedbygnin
gens stueetage i förrummet til Bente Højs kontor 
over for nr. 2, dels i den nye bygning, 1. sal, 
i forrummet til store sals balkon.

RYGEOMRÅDER

Rent bortset fra tobaksrøgens skadelige virknin
ger er det en kendsgerning, at mange mennesker - 
også en del rygere - generes af, at andre menne
sker ryger. I princippet er man derfor nødt til 
at opretholde et forbud mod indendørs rygning i 
en skole.
Men nogle mennesker er så afhængige af tobakken, 
at det - i hvert fald når vejret er dårligt - 
ville være urimeligt at henvise dem til kun at 
ryge udendørs. Vi har derfor indrettet legale ry- 
geområder. For lo. klasserne og 1. gymnasieklas
serne kan der ryges på den brede gang ud for 
klasselokalerne 22 og 23. For 2. og 3. gymnasie
klasserne kan der ryges på de store trapperepo
ser i den nye bygning. Men vi forventer, at ry
gerne benytter de dertil indrettede beholdere 
til asken og skoddene og undgår unødig forure
ning af gulve m.v. Endvidere, at rygning undgås 
andre steder, herunder i særdeleshed på gangen 
ud for nr. 19, 2o og 21 samt hovedtrappen i den 
gamle bygning, hvor eleverne fra de yngste klas
ser færdes.
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SKOLELÆGEORDNINGEN

er desværre ved besparelsesforanstaltningerne forrige 
år nedskåret til at omfatte den skolepligtige alder, 
d.v.s. her på stedet kun 7. - 9. klassetrin. Ordningen 
financieres helt af det offentlige, idet skolen dog 
stiller lokaler til rådighed.

SKOLETANDPLEJE

er en kommunal ydelse. Den finder sted i hjemstedskom
munen, uanset skolegang andetsteds, og holder først op 
med udgangen af det skoleår, hvori eleven fylder 16 år. 
For Københavns Kommune fortsætter tandbehandlingen au
tomatisk ved overflytning hertil, mens der for andre 
kommuner skal søges om fortsat behandling. Nye elever, 
boende i Lyngby-Tårbæk Kommune, får udleveret skema til 
ansøgning af inspektør Lundorf, i andre tilfælde må 
forældre henvende sig til de kommunale myndigheder, 
normalt på rådhuset.

SKOLEPSYKOLOG

Cand. psyk. Sr. Michelle Schmitt har i almindelighed 
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konsultation hver tirsdag. Forældre og elever har her 
lejlighed til vederlagsfri rådgivning.

STØTTEUNDERVISNING

Med det formål at hjælpe elever med læse- og retskriv- 
ningsvanskeligheder såvel i dansk som i fremmedsprog 
eller med vanskeligheder i matematik kan der efter sko
lepsykologens beslutning gives støtteundervisning.

Denne undervisning gives i små hold, højst 4 elever, 
og kan strække sig over kortere eller længere tid, i 
undtagelsestilfælde over hele skoleåret. Støtteunder
visning gives fortrinsvis til elever på 7. og 8. klas
setrin og er vederlagsfri.
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FERIER OG FRIDAGE

Efterårsferie: 10.16.lo. - sø.24.lo
Juleferie: to.23.12. - ti.o4.ol
Dr. Ingrids fødselsdag: ma.28.o3
Påskeferie: 10.o2.o4. - ti.12.o4
Bededagsferie: fr.06.o5. - sø.o8.o5
Kristi Himmelfartsdag: to.19.o5
Pinseferie: lø.2 8.o5. - ma.3o.o5
Sommerferie: sø.19.06. - sø.o7.o8

Alle de nævnte dage er inclusive.

FRIKVARTERER

Den daglige undervisning er fordelt på neden
nævnte 7 lektioner, adskilt ved frikvarterer 
af forskellig længde. Der er en frokostpause 
på 35 minutter enten mellem 3. og 4. eller 
mellem 4. og 5. lektion. På den udleverede uge
plan er frokostpausens placering de enkelte 
ugedage angivet.

1. o8.15 - o9.oo
2. o9. o5 - o9.5o
3. lo.oo - 10.45
4. 10.55 - 11.4o eller 11.2o - 12.o5
5. 12.15 - 13.00
6. 13.05 - 13.5o
7. 14.00 - 14.45

21



STUDIEREJSER TIL GRÆKENLAND
De udvidede rejsemuligheder har i de senere år gjort det muligt at 
organisere studierejser for Niels Steensens Gymnasiums elever til 
Grækenland.

Disse studierejser forberedes omhyggeligt gennem en studiekreds i 
hele det forudgående år, som er obligatorisk for deltagerne. Selve 
rejsen finder som regel sted i slutningen af sommerferien mellem 2. 
og 3.g, varer 15 dage og omfatter foruden ca. en uges ophold i Athen

en rundrejse til landets vigtigste steder og en afstikker til Kreta.

Selvom programmet således er ret omfattende, bliver der på de var
me dage gerne tid til en kort dukkert i Ægæerhavet. Det er fortrins
vis de klassisk-sproglige elever, der melder sig til disse ture, da 
de har haft nogen mulighed for at sætte sig ind i sproget, men også 
nysproglige elever har med udbytte deltaget i rejserne. Prisen har
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i en årrække kunnet holdes nede på 165o kr. (alt iberegnet). Det er 
min opfattelse, at alle der har prøvet turen, har syntes at det var 
prisen værd.

r Johs. Simons



TEATERBILLETTER

Skolen har i flere år deltaget i ARTE's ung
domsrabatordning, således at eleverne har kun 
net købe billetter til følgende teatre:

AZZcicenen 

SeaZa 
FoZkeZeatteZ • 
Gtactscxc TzatoA 

BntAtot MuåZc 
CenZeV-é Tzatza 
Ttot TzatAzt 
Dot ny TzateA 

*

Jytte. kbttdAtaørM 

Tzatza, PÅ.ddex&.atwi 
Poa that TzatAzt 
A8C Scenen
Avent/
Stfiøghia Teatret 
Café Teatret 
Htppod/iomzn 
Pakhus 13

Prisen var sidste skoleår lo kr. pr. billet, og 
ordningen har derfor været meget benyttet såvel 
ved samlede klassebesøg i forbindelse med under
visningen som ved individuelle teaterbesøg.

Gymnasielærer Birgit Bernfeld ordner alt det 
praktiske: Bekendtgørelse af muligheder for køb 
- og af de deltagende teatres programmer (dels 
gennem opslag, dels ved morgensamlingerne) samt 
bestilling af billetter og fordeling af disse.
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FRA KUNSTFRONTEN

Også i året 1975/76 fik vi bevilget et beløb på 3.000 kr. til ud
stillinger, indkøb af kunst til skolen samt indramning af kunstind

købene.

Vi har haft udstillinger af følgende kunstnere: 
Jonna Bachdal - oliepasteller og tegninger 
Birthe Dalland - akvareller og linoleumsnit 
Hans Lundsteen - linoleumsnit

Vi har købt 4 træsnit af Povl Christensen og 4 pennetegninger af 
Claus Bering: "De fire årstider". Desuden har vi anskaffet "Firen
zemappen" med 5 farvereproduktioner af kendte kunstnere. Alle de 
indkøbte billeder vil blive ophængt i klasselokalerne.

Vi har lånt 3 udstillinger fra LÆRERNES OG SKOLERNES KUNSTFORENING. 
Kunstnerne var: Markan Christensen, 
grafik, E. Geertsen, oliebilleder og 
Poul Agger, silketryk.

Mini-udstillingen, bestående af 3 
reproduktioner, blev udskiftet på væggen i Australien én gang hver 
måned.

Kaj Tøllbøll Lauritzen har udlånt skolen sin serie "Fabeldyr", der 
var udstillet dels på skolens gange dels på lærerværelset. Endvide
re har der bl.a. været udstillet litografier af Heerup og grafiske 
arbejder af udenlandske kunstnere.
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BUDGET 1. APRIL 1976 - 31. MARTS 1977 
ALLE BELØB I 1000 KR.

UDGIFTER: budget forskuds
grundlag

1. lønninger til rektor og lærere............... 6.781 6.608
2. vedligeholdelse af bygninger.................. 200 200
3. opvarmning, belysning, rengøring........... 900 900
4. skatter, forsikringer vedr. bygn........... 70 70
5. leje af lokaler og arealer.......... ........... 690 590
6. renter af lån i skolens ejendom............. 220 220
7. øvrige tilskudsberettigede udgifter.... 1.120 1.120
8. revision...................................... 50 50

10.031 9.758
ikke tilskudsberettigede udgifter............... 20
dispositionsbeløb til imødegåelse

af prisstigninger.................................... 113
10.164

INDTÆGTER:

1. statstilskud, 85% af 9.728...................... 8.269
2. lejeindtægter............................................... 90 - 30
3. renteindtægter............................................. 5
4. gaver.............................................................. 300
5. skolepenge.................................................... 1,500

10.164 9.728

Niels Steensens Kollegium er optaget på listen over institutioner, 
til hvilke der kan ydes gaver, som medfører skattefrihed for give
ren. Forældre og andre, der er interesseret i den fortsatte udbyg
ning af Niels Steensens Gymnasium, kan yde skattefri gaver til det
te formål ved indbetaling gennem Niels Steensens Kollegium's giro
konto 6 40 16 86, idet formålet bedes angivet på ''kupon til modta
geren" .
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KONTORTID TELEFONTID

Skolens postadresse er: 
Set. Kjeldsgade 3, 2100 København 0.

Skolens kontorer:
Set. Kjeldsgade 3, 1. sal, 
normal kontortid - kl. 9-14, 
telefon 01-20 93 40.

Rektor træffes normalt på skoledage kl. 13-14, 
dog ikke onsdag.

Henvendelser vedrørende skolepenge: 
Birte Mortensen, bedst kl. 10-14, tlf. 01-20 93 39.

Henvendelse vedrørende 7. - 10. klassers elever: 
inspektør John S. Lundorf, bedst kl. 15-16, 
tlf. 01-20 93 40.

Man bedes i videst muligt omfang undgå telefoniske hen

vendelser i spisefrikvartereme kl. 10.45 - 11.20 og kl. 
11.40 - 12.05.
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