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Rektors træffetid: onsdag, torsdag, fredag kl. 11,15—12,00
Skolens adresse: Skolevej 7, 2820 Gentofte
Telefoner: Rektors kontor GE 4545
Lærerkollegiet: GE 40.044
Pedellen: GE 4146
Skolens sekretær: fru I. Richelsen, træffes mandag—fredag kl. 9,30—12,30
Regnskabsfører: hr. Tage Nielsen, træffes tirsdag—fredag kl. 8,30— 12,30
Boginspektor: træffes tirsdag og fredag i 2. frikvarter i bogdepotet i vestibulen
Skolens pedel: E. Kønig, Skolevej 7, 2820 Gentofte
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Rektor Antoinette Dickmeiss
in memoriam

Jeg husker tydeligt dit Smil,
det vidste mer, end andres véd,
det gemte på sin Viden
med Selvbeherskethed.

Du var så myndig og så mild,
og havde Ordet i din Magt,
men klogt du kunne tie
og få din Mening sagt.
Og Myndigheden om din Mund
fik aldrig Vredens hårde Drag,
men havde al den Styrke,
der gør den stærke svag.
Du var de gode Viljers Ven
og fjern fra Tvang og Teori.
En Tjener, ingen Hersker:
du stod de svage bi.

Du havde dette Livsinstinkt,
som kun de sunde Hjerter har.
Du vidste, hvad du ville.
Og Byrden selv du bar.
Jeg husker tydeligst dit Smil.

Alex Garff

Antoinette Dickmeiss, skolens rektor fra 1919 til 1956, afgik ved døden i juli 1973.
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Skolens eksaminer 1973

Studentereksamen
3a
William Branth
Peter Christian Dreyer
Annette Freifeldt
Kirsten Liebmann Hansen
Vibeke Lykke Helfelt
Anne Marie Hermann
Jan Vagn Jensen
Kirsten Linde
Lone Mann
Birgitte Mortensen
Lis Høeg Nielsen
Hanne Nissen
Eva Rungwald
Sonja Schatz
Winnie Gammeltoft Schougaard
Peter Sunesen
Merete Weikop
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3b
Peter Anker Andersen
Rikke Beyer
Karen Brandt
Vibeke Breyen
Lene Brysting
Margrethe Erichsen
Marianne Feit
Jess Witt Hansen
Susanne Herfelt
Diana Hjul
Kurt Rytter Jensen
Vibeke Jespersen
Susan Kjeldsen
Niels Kristian Klausen
Annette Langhoff
Eva Salto Mamsen
Anne-Marie Mørck
Margrethe Thestrup Pedersen
Annebeth Rasmussen
Henriette Ringsted
Elisabeth Svenningsen
Lisbeth Bøge Sørensen
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3c
Gitte Baess
Lena Birch-Andersen
Birgit Vester Christensen
Pia Christiansen
Ingrid Dragsted
Anne Elisabeth Galster
Vibeke Gravesen
Esther Minnet Hansen
Anne-Marie Brinkløv Jensen
Frieda Kristofferson
Hanna Kruuse Larsen
Jette Juel Larsen
Dorte Ludvigsen
Anne Lundblad
Nana Lüttge
Kirsten Palmbo
Lisbeth Nüchel Petersen
Bente Schmidt
Ditte Thomsen
Pernille Weile
Charlotte Yde
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3x
Henning Bahr
Flemming Christiansen
Thomas Dreyer
Merete Engelhart
Per Garhøj
Christian Hansen
Anne Charlotte Høeg
Søren Jensen
Dorte Kirstein
Inger Teisen Langgaard
Troels Larsen
Mads Bech Madsen
Anders Müller
Jette Møller
Anne Nordestgaard
Ole Mølby Olesen
Marianne Olsson
Pia von Scholten
Jan Sigvardsen
Karsten Tanggaard
Lone Tjellesen
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3y
Jan Bonde
Niels Carlsen
Svend Johnsen Christensen
Eva-Lotta Hansen
Arne Hollnagel
Steen Holtermann
Anne-Birgitte Hornby
Jens Koefoed Johnsen
Lene Kalsvig
Anne Marie Købke
Katrine Langvad
Marianne Larsen
Bo Lundh
Anne-Marie Møldrup
Lena Nilausen
Henrik Norup
Hans Jesper Pihl
Marie Elizabeth Raes
Per Schmidt
Morten Høegh Sørensen

Realeksamen
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Birte von Bach-Zelewski
Christian Binzer
Jørn Gundestrup Hansen
Ole Brünnich Henriksen
Pernille Jacobsen
Jan Per Jensen
Eva Birgitte Johannsen
Eva Juelstorp
Rune Schmidt
Peter Svarre
Jens Ole Søgaard
Steffen Weikop
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Eleverne

Klasser og grene
Skolen her pr. 1. april 1974 316 elever (141 drenge, 175 piger) således fordelt:
2 klasser, 49 elever
1 g sproglig:
1g matematisk:
2 klasser, 47 elever
2 klasser
2g sproglig:
Nysproglig gren, 2 hold, 34 elever
Musiksproglig gren, 1 hold, 15 elever
3 klasser
2g matemat:
Matematisk-fysisk gren, 2 hold, 3C elever
Naturfaglig gren, 2 hold, 26 elever
Musik-matematisk gren, 5 elever
3 klasser
3g sproglig:
Nysproglig gren, 3 hold, 42 elever
Klassisk-sproglig gren, 1 hold, 10 elever
Musiksproglig gren, 1 hold, 15 elever
3g matemat:
2 klasser
Matematisk-fysisk gren, 2 hold, 29 elever
Naturfaglig gren, 1 hold, 10 elever
Musik-matematisk gren, 4 elever
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Skolens lærerkollegium 1973—1974
Tom Alkærsig, adjunkt (1967) — latin, græsk, oldtidskundskab, engelsk.
Britta Bjerre, adjunkt (1970) — dansk.
Else Bohn, lektor (1946) — geografi, biologi.
Erik Bruun, rektor (1964) — fransk.
Eva Sloth Carlsen, lektor (1961) — dansk, fransk.
Karen Clausen, lektor (1945) — matematik.
Lilian Elbirk, adjunkt (1967) — biologi, gymnastik.
Henning Herlufsen, lektor (1963) — kemi, fysik.
-Ragnhild Hertz, studielektor (1956) — tysk.
Henrik Haarløv, lektor (1958) — latin, fransk, oldtidskundskab.
Ole Jellingsø, studielektor (I960) — historie, gymnastik.
Kirsten Jensen, lektor (1958) — tysk, musik.
Gunnar Johansen, adjunkt (1972) — kemi, fysik.
Kai Krener, lektor (1956) — dansk, tysk.
Poul Linneballe, lektor (1960) — dansk, fransk.
Inge Lund, adjunkt (1972) — fransk.
Hedda Lundh, lektor (1962) — dansk, fransk.
Louise Meincke, lektor (1954) — engelsk, fransk.
Niels Munck, adjunkt (1970) — historie.
Jørgen Møller, timelærer (1972) — gymnastik.
Eva Olofsson, adjunkt (1963) — matematik, gymnastik.
Bent Olsen, studielektor (1958) — engelsk.
Ove Pedersen, organist, timelærer (1970) — musik.
Stefanie Petersen, adjunkt (1962) — tysk, musik.
Asger Poulsen, lektor (1964) — latin, religion.
Signe Prytz, dr.phil., timelærer (1963) — historie.
Anette Seidenfaden, adjunkt (1972) — russisk, geografi
Eva Stebuss, lektor (1936) — engelsk.
Mogens Thorborg, timelærer (1973) — matematik, gymnastik.
Flemming Torp, lektor (1957) — engelsk.
Birgitta Wallstedt, timelærer (1973) — gymnastik.
Rosa Winstrøm-Olsen, lektor (1936) — matematik.

ERHVERVSVEJLEDNINGEN har været varetaget af Ole Jellingsø og Niels Munck.

ADMINISTRATIV INSPEKTION: Anette Seidenfaden og Flemming Torp.
INDVENDIG INSPEKTION: Eva Sloth Carlsen, Asger Poulsen og Eva Stebuss.
BIBLIOTEKAR: Tom Alkærsig afløst af Niels Munck.

BOGINSPEKTOR: Lili Lomholt-Thomsen.
REKTORS STEDFORTRÆDER: Flemming Torp.
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Ved skrivelse af 9. juli 1973 har Direktoratet for Gymnasieskolerne og HF meddelt
lektor Ole Jellingsø nedsættelse af det pligtige timetal med 8 ugentlige timer i
skoleåret 1973—74 for at han kan foretage undersøgelser vedrørende gymnasielærer
nes uddannelse i pædagogik, herunder uddannelse af vejledere for lærerkandidater
samt lærerkandidaternes pædagogiske kursus.
Stud.scient. Mogens Thorborg og stud.scient. Birgitta Wallstedt er ansat som
timelærere ved skolen pr. 1. august 1973.

Ved skrivelse af 13. august 1973 har Undervisningsministeriet beskikket lektor Bent
Olsen som fagkonsulent i musik i Direktoratet for Gymnasieskolerne og HF.
Ved kongelig resolution af 30. oktober 1973 er lektor Bent Olsen udnævnt til
studielektor ved Aurehøj Statsgymnasium fra den 1. august 1973 at regne.

Ved kongelig resolution af 3. januar 1974 er der meddelt Eva Stebuss afsked på grund
af alder fra stillingen som lektor ved Aurehøj Statsgymnasium fra den 31. juli 1974 at
regne.
Ved skrivelse af 29. januar 1974 har Direktoratet for Gymnasieskolerne og HF
tiltrådt en ansøgning fra adjunkt Tom Alkærsig om orlov fra den 1. februar indtil
videre for at tiltræde en stilling som oversætter ved Kommissionen for De
Europæiske Fællesskaber i Bruxelles.

Vikarer i det forløbne skoleår:
Cand.scient. Karsten Strøm Jørgensen, september—oktober 1973 for Gunnar Johan
sen, kemi, fysik.
Stud.mag. Lars Persson, februar skoleåret ud for Tom Alkærsig, latin, græsk,
oldtidskundskab. — I samme periode vikarierede Jørgen Møller i engelsk.
Cand.mag. Hanne Kunckel Møller (geografi) og mag.art. Lars Peder Poulsen-Hansen
(russisk), april skoleåret ud for Anette Seidenfaden.

Lærerkandidater
Efterår 1973:
Cand.mag. Bjarne Martin, musik (Kirsten Jensen, Ove Pedersen, Stefanie Petersen),
matematik (Karen Clausen, Rosa Winstrøm-Olsen).
Mag.art. Frede Salling Pedersen, engelsk (Louise Meincke og Flemming Torp).
Forår 1974:
Cand.mag. Henning Vagn Jensen, dansk (Britta Bjerre, Kai Krener og Poul
Linneballe).
Cand.mag. Anne-Dorte Nielsen, fransk (Eva Sloth Carlsen, Inge Lund, Hedda Lundh
og Louise Meincke).
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Skolens plan
Skolen er en ren gymnasieskole, den har hverken realafdeling eller HF-kursus.
I gymnasiet gives i tilslutning til 2. realklasse, evt. 3. realklasse, en treårig fortsat
almendannende undervisning der tillige giver det fornødne grundlag for videregående
studier og slutter med en prøve, studentereksamen. Nogle af prøverne til studenter
eksamen bliver dog afholdt ved afslutningen af 1g og 2g. Det er en betingelse for
optagelse i gymnasiet at eleven opfylder de betydelig større krav der her stilles om
modenhed, kundskaber og færdigheder.
Gymnasiet er fra 1g delt i to hovedlinier, den sproglige og den matematiske. Den lille
latinprøve er normalt betingelse for optagelse i det sproglige gymnasium.
Fra 2g finder der inden for disse hovedlinier en grendeling sted. Følgende grene findes
ved denne skole: for den sproglige linie: 1) en nysproglig gren, 2) en musiksproglig
gren, 3) en klassisk-sproglig gren. Forden matematiske linie: 1) en matematisk-fysisk
gren, 2) en matematisk-naturfaglig gren, 3) en musik-matematisk gren (hvor musik er
specialfag i stedet for biologi og biokemi). Skolen har ikke samfundsfaglige grene, og
vil i skoleåret 1974—75 ikke have klassisk-sproglige grenhold på grund af manglende
tilslutning.
Til oprettelse af en ny gren kræves at mindst ti elever har meldt sig, til opretholdelse
af en gren mindst syv elever.

Tilvalgsfag
Ved optagelse i det matematiske gymnasium skal eleverne vælge mellem fortsat
undervisning i engelsk eller tysk.
Både matematikere og sproglige kan fra 1g vælge russisk i stedet for fransk.
På musiksproglig gren må eleverne vælge mellem tysk (der læses sammen med de
nysproglige) og engelsk (noget mindre i omfang end for de nysproglige).
Det er en forudsætning for etablering af undervisning i disse fag at mindst syv elever
har meldt sig.

Lærerrådet
Lærerrådet har i årets løb holdt en række møder hvortil elevrepræsentanter i en del
tilfælde har været indbudt.
Formand: Bent Olsen.
Næstformand: Karen Clausen.

Elevrådet
Elevrådet består af en repræsentant for hver klasse. Elevrådets kontaktmand: Henrik
Christensen, 1a.

Samarbejdsudvalget
Samarbejdsudvalget har holdt møder.
Udvalgets medlemmer har foruden rektor været:
Karen Clausen
Gunnar Johansen
Bent Olsen
Jan Jensen, 1 y
Jesper Olsen, 3b
Pia Therkelsen, 2z
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Skolenævnet
Forældrepræsentanter:
Dommer Harald Boas, Dyrehavegårdsvej 29, 2800 Lyngby
Tandlæge Axel Enghoff, Ledreborg allé 10, 2820 Gentofte
Kontorchef Axel Juelstorp, Smakkekrogen 17, 2820 Gentofte
Fru Lise Tøndering, Solbakkevej 8, 2820 Gentofte

Skolens repræsentanter:
Lektor Kai Krener
Lektor Eva Stebuss
Rektor er nævnets formand.

Fællestimer
27.
20.
13.
26.

november:
december:
februar:
februar:

1. maj:

Forevisning af filmen Trold kan tæmmes i Gentofte Bio.
Guitaristen Ingolf Olsen spiller og synger.
Forevisning af filmen Det syvende-Segl i Gentofte Bio.
Bistandskonsulent, dr.theol. Kaj Baagø taler om U-landenes
befolkningsproblemer.
Skolens fødselsdag. Underholdning ved skolens egne elever:
Aurehøjkoret, 3. akt af Dido og Aeneas (solister Dorte Nyrop,
Vibeke Høffner og Robin Miehe Renard). J. S. Bach: 3. sats af
dobbeltkoncert i d-mol (Tim Frederiksen, Niels Sørensen og Lars
Ulrik Mortensen). Guitarmusik (Jørgen Vesterby). Visesang,
guitar (Kim Bølling). Spillemandsmusik (Jens Eilschou m. fl.).

Studiekredse
Studiekreds i datalogi med elever fra 2g-klasserne afholdt dels på skolen, dels på
Ørstedinstituttets regnecenter RECKU. Leder: stud.scient. Jens Peter Søltoft.
Studiekreds i filmkundskab med deltagelse af 14 elever. Holdet har set mange gode
film, har afholdt ekskursioner og diskuteret filmkundskab. Leder: filmstuderende
Connie Larsen.

Morgensamling
En gang om ugen samles skolens elever og lærere mellem første og anden time. Der
kan her gives forskellige meddelelser, programmet (fællessang, musikalsk optræden,
oplæsning, sketch m.m.) lægges i øvrigt af klasserne på skift. — Deltagelse er frivillig.

Skolemøder
Til drøftelse af interesse for hele skolen afholdes der skolemøder, i enkelte tilfælde i
en skoletime, ellers ved forlængelse af det lange frikvarter.

Skolebladet
Skolebladet INTERNT er udkommet fire gange i løbet af skoleåret. Det er blevet
uddelt gratis og det har medført at det er blevet et udmærket kommunikationsmiddel
på skolen. Vi har været glade for den interesse der har været udvist både fra lærer- og
elevside og vi håber at kunne fortsætte med fornyet kraft næste år.
Madeleine.
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Elevarbejdet
I begyndelsen af skoleåret afholdt vi det sædvanlige elevmøde om repræsentationsfor
men og igen i år vedtog man et elevråd med elevforsamlingen som højeste
beslutningsmyndighed. Der var dog på intet tidspunkt tilstrækkelig opbakning fra
elevside til at gøre elevrådet sufficient handlekraftigt i det halve år det fungerede. Det
lykkedes dog bl. a. at få sat skik på postrodet og at sende to repræsentanter fra
Internt på et redaktionskursus. Der blev også kun holdt et enkelt elevmøde, som
behandlede hvorvidt man skulle sende observanter til DGS's årsmøde; dette blev dog
forkastet. En af grundene til at der stadig er en meget afvisende holdning til DGS er
måske nok at DGS ikke har givet sig tilstrækkeligt til kende i det forløbne år, man
burde måske prøve at skabe mere debat om og fremskaffe mere information fra DGS
for at afhjælpe dette forhold. Som følge af den ringe elevopbakning har samarbejds
udvalget heller ikke kunnet fungere tilfredsstillende og der har da også været en
kraftig kritik fra visse sider. Nu er samarbejdsudvalget begyndt at udsende dagsordner
og mødereferater; dette skulle forhåbentlig være med til at formidle en bedre kontakt
mellem eleverne og samarbejdsudvalget. I det hele taget er elevrådet nok en
repræsentationsform man skal tage op til kritisk debat til næste skoleår, idet det jo
har vist sig at være meget svært at formidle en ordentlig kontakt mellem elevrådet og
eleverne og man risikerer således let at det er enkeltpersoner snarere end klasser der er
repræsenterede.
I det hele taget er en forøget aktivitet og interesse fra elevside nødvendig hvis man vil
opnå en effektiv og arbejdsdygtig elevrepræsentation til næste år.
Pia Therkelsen
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Foreninger m.m.
Aurehøjkoret
Koret har i år haft ca. 35 medlemmer. Der har været afholdt prøve hver mandag, og
koret har afholdt julekoncert og forårskoncert, samt deltaget i en opførelse af Haydns
Nelson-messe sammen med Holte Gymnasiums kor.

Skoleorkestret
Orkestret har ikke fungeret i dette skoleår på grund af manglende tilslutning. Såfremt
der er mulighed for det, vil orkestret gå i gang igen næste skoleår. Optagelse sker efter
aftale med musiklærerne.

Drama 72
Årets forestilling var „Teenagerlove'', som blev iscenesat af Vibeke Høffner.

Skakklubben
har haft god tilslutning til en fast mødedag (mandag). Interesserede kan henvende sig
til hr. Kønig.

Håndboldklubben Aurehøj af 1974
På initiativ af Michael Grün, 2x, Kim Norup, 2z og Niels Erik Nielsen, 2x dannedes i
februar 1974 Håndboldklubben Aurehøj af 1974. Der afholdtes stiftende generalfor
samling i Kildeskovhallen den 25. februar, og ovennævnte blev valgt til henholdsvis
formand, næstformand og kasserer. Til bestyrelsen blev desuden valgt to „gamle"
elever, Jan V. Jensen og Henrik Norup.
Økonomisk støtte til oprettelsen blev ydet af Landmandsbanken og Superland i
Gentofte.
Pr. 1. april blev klubben optaget som medlem af KHF, DHF og DIF.
Lørdag den 18. maj debuterede HA 74 ved et stævne i Birkerød og opnåede så godt et
resultat som en tredieplads af de otte deltagende hold.
Klubben takker Edvard Kønig, Mogens Thorborg, Flemming Torp og rektor forden
positive indstilling til klubben.
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GAS
Da Vi ved begyndelsen af 1973 overtog GAS var det bygget op på følgende måde:
GAS er skolens festudvalg og sorterer under elevkasserne og samarbejdsudvalget.
Enhver med interesse for at arrangere fester kan blive medlem af GAS. Alle
medlemmer har stemmeret på festudvalgsmøderne, og derigennem indflydelse på,
hvordan festerne skal arrangeres.
På denne måde fortsatte Vi skoleåret ud, men da medlemstallet voksede med
ubeskrivelig hastighed grundet forventninger om gratis entre og pilsnere til både
venner og bekendte, forsvandt det så gyldne overblik for Imperatorerne. Forvirringen
var total — quis custodiet ipsos custodes. Penge forsvandt på mystisk vis, bajerne gav
underskud, tumulterne truede — men da kom heldigvis sommerferien og imperatorer
ne tog på rekreation under sydens palmer.
Vel udhvilede fra sommerens kurbade, sanatorier, helsecentre etc. indså Vi, at en
omlægning var nødvendig. Længe grublede Vi. Endelig en tidlig morgen udbrød den
ene af imperatorerne: ,,Fæ frygter. Fjender frygter. Kun I og jeg. Frygter ej. Et ved
jeg dog. Som selv Vi frygter: Frygten ved ikke at vide hvad frygt er". Dertil svarede
de andre Imperatorer: „Laboremus pro GAS". Vi greb dernæst om ondets rod —
nedskar medlemstallet til 16 individer, alle udvalgt personligt af Imperatorerne. Det
resulterede i at ca. 50 personer blev arbejdsløse. Pøblen murrede over dette oligarki,
men bene vixit, qui bene latuit. ,,De 16" stod skulder ved skulder, optaendt af en
ukuelig idealisme, og festerne bedredes. Pengene væltede hurtigere ind end Vi kunne
nå at skovle dem væk. Dette glædede de gamle Imperatorer, thi pecunia non olet.
Mottoet var: Divide et impera. Som et bevis på Vores storsind, lod vi et højtråbende
mindretal færdes frit, uden at indsætte vores frygtede terrororganisation TT, MT, TT
+ T. Til dette mindretal vil Vi blot sige: Suum cuiqve stercus bene olet. Vi deltog i
Regionsudvalget, Gentofte Gymnasieforeningers Fællesråd, som vi ved hjælp af
kraftig kæften op og TT, MT, TT +T dominerede totalt. Endvidere byggede Vi nogle
nye højttalere, som utroligt nok stadig fungerer, og sluttede et varmt venskab med en
T uborgvogn.
Så nærmede julen sig, og selv de gamle imperatorer kom i julehumør og lod vælge
nogle nye elevkasserere. Efter en forvirring blandt de små blev det til: Per Neumann
2z, Karsten Friis 2z og Jesper Åby 2b. Disse har så famlet sig frem gennem resten af
skoleåret, thi et er et søkort at forstå, et andet skib at føre, og non omnia possumus
omnes.
Som svar på deres klager over Vores opførsel under festerne vil Vi blot minde om, at
non licet bovi, quod licet Jovi.
Vi håber så bare at I vil få den af os til jer overdragne enorme sum mønter + sedler til
at yngle bare halvt så godt som Vi formåede.
Med højagtelse og sivsko
Lilian Garby Jesper Olsen Per Mich Richelsen
Imperatorerne
P.S. Haes olim meminisse juvabit.
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Aurehøj Statsgymnasiums Venner
Den 15. maj 1944 stiftedes foreningen „Aurehøj Statsgymnasiums Venner" med det
formål at tilvejebringe midler til støtte for skolen i dens kulturelle arbejde ved tilskud
til „Ekskursioner, kunstneriske ydelser, forskellig underholdning samt skolens
udsmykning" som det hedder i formålsparagraffen.
Bestyrelsen består af:
Kontorchef A. Juelstorp, Smakkekrogen 17, Gentofte (formand).
Overlærer P. Langemark, Kildegårdsvænget 17, Hellerup (kasserer).
Fru Lise Tøndering, Solbakkevej 8, Gentofte.
Rektor Erik Bruun.
Henriette Bruun, 2a.
Skolen har med tak modtaget tilskud til årsfesten i februar, til bænke til den nordlige
vestibule og tilstødende korridor samt til „julegaver" til elever.

Statens Kunstfond
Fra Statens Kunstfond har skolen som gave med tak modtaget 12 oliemalerier til
udsmykning af lærerværelset. Malerierne er udført og ophængt af maleren Arne
Johannessen.
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Stipendier
Stipendier fra Statens Uddannelsesstøtte kan søges hver skoleår efter nærmere
bekendtgørelse.
Skolen har modtaget støtte til en række elever efter de gældende regler.
Af Aurehøj Gymnasiums Legatfond kan der hvert år tildeles en elev i gymnasiet 500
kroner. — Ansøgning indgives i november måned.
Af Elisabeth Hyes Legat til elever på Aurehøj Statsgymnasium kan der hvert år
anvendes et beløb til fælles gavn for skolens elever, navnlig med henblik på den
musikalske aktivitet.

Befordringsgodtgørelse
Elever hvis samlede skolevej beregnet fra bopæl til skole og tilbage er 14 km eller
derover, kan få udgifterne til befordring godtgjort.
Ansøgningsskema fås på rektors forkontor (kl. 9,30—12,30) og afleveres samme sted i
udfyldt stand. Skolen indsender skemaet til amtsrådet der derefter foretager
udbetalingen.
Den udstedte rejsehjemmel giver ret til befordring på alle skoledage i undervisnings
perioden og skal afleveres omgående ved bopælsforandring eller udmeldelse af skolen.
Befordringsgodtgørelse kan søges enten til offentligt eller eget befordringsmiddel.
I tilfælde af sygdom kan der ydes vederlagsfri befordring uden hensyn til afstanden.
Det er normalt en forudsætning for at opnå godtgørelse at eleven har valgt nærmeste
skole eller, mod primært ønske, er blevet henvist til den skole eleven nu går i.
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Af skolens dagbog
20. august: 1x og 2z på Nationalmuseets latinamerikanske udstilling i Brede ledsaget
af Signe Prytz.
22. — 24. august: 3xyN på biologisk ekskursion med Lillian Elbirk.
23. august: 3b på ekskursion med Ole Jellingsø. Frederiksstadens bygningshistorie.
24. august: Elevfest for 1 g-klasserne.
30. august: Skolemøde. Diskussion om elevrepræsentation.
2y med Signe Prytz på Nationalmuseets latinamerikanske udstilling i Brede.
10. september: 2a på historisk ekskursion med Niels Munck. Kirkerne i Fjenneslev,
Bjernede, Pedersborg, Sorø og Ringsted.
13. september: 2b og 2x på historisk ekskursion med Niels Munck og Kai Krenertil
Tveje Merløse, Hagested, Tuse og Nr. Jernløse.
2z på byvandring med Signe Prytz: Kastellet, Amaliegade, Kongens Nytorv,
Slotsholmen.
19. september: Skolens idrætsdag.
24. september: 2z på byvandring med Signe Prytz ,,inden for voldene" og på
Københavns Kommunes byplan-udstilling.
3. oktober: 1a besøger Nationalmuseets udstilling Den hvide Gud i Brede.
8. —12. oktober: 3s-klasserne på lejrskolerejser:
3a til London med Tom Alkærsig og Niels Munck.
3b til Frankrig (Provence) med Eva Sloth Carlsen og K. E. Stubbe Teglbjærg.
3c til Rom med Henrik Haarløv og Eva Olofsson.
22. oktober: Foredrag med lysbilleder for 1a og 1b om Tanzania ved Gravlund fra
Dansk Missionsselskab. Arrangeret af Anette Seidenfaden.
23. oktober: 3c og 2z i teateret til Hamlet med Eva Sloth Carlsen.
25. —27. oktober: 1x på lejrskole i Særløse med Karen Clausen og Signe Prytz. Det
arkæologisk-historiske center i Lejre. Skibssætningen i Hertadalen. Vikingeskibs
hallen i Roskilde. Set. Laurentius-ruinerne og Domkirken.
29. oktober: Klasseforældremøde for 1b (Kirsten Jensen).
30. oktober: Klasseforældremøde for 1a (Tom Alkærsig).
31. oktober: Klasseforældremøde for 1y (Eva Olofsson).
5. november: Klasseforældremøde for 1x (Karen Clausen).
14. november: 49 elever afgiver blod til Blodbanken.
28. november: 2y på Glyptoteket med Signe Prytz. Forevisning af den etruskiske
samling ved mag.art. Mette Moltesen.
6. december: 3xyN på Zoologisk Museum med Lilian Elbirk.
13. december: Aurehøjkorets julekoncert i Jægersborg Kirke under ledelse af Kirsten
Jensen og Ove Pedersen. Der opførtes forskellige korværker, Buxtehude:
Præludium og fuga, e-mol (Ove Pedersen), to orgelkoraler af J. S. Bach (Kim
Thinggaard), to sange for sopran solo med orgel (Lene Funder Nielsen) samt
Telemann: Sonate for to violiner og orgel, D-dur (Tirn Frederiksen og Niels
Sørensen).
20. december: Juleafslutning.
10. januar: Opførelse af Ernst Bruun Olsens musical Teenagerlove, instrueret af
Vibeke Høffner.
1x på Glyptoteket ledsaget af Signe Prytz. Omvisning i den ægyptiske samling ved
Torben Holm Rasmussen.
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12.
14.
19.
22.
25.
5.
6.
8.
14.
18.
20.
21.
25.

30.

19.
25.

30.
1.

februar: 3c i Det kongelige Teater til Misantropen med Eva Sloth Carlsen.
februar: 1x på Nationalmuseet med Signe Prytz.
februar: 1y i Det kongelige Teater til Kirsebaerhaven med Eva Sloth Carlsen.
februar: Skolens årsfest.
februar: 1x på Nationalmuseet med Signe Prytz.
marts: 3xyN, besøg på Tuborg med Lilian Elbirk.
marts: 3b, 3c. 3x i Filmmuseet til Les jeux sont faits, ledsaget af Eva Sloth
Carlsen.
marts: 3x i Lübeck med Niels Munck.
marts: 3xyN i Blodbanken med Lilian Elbirk.
Forældremøde for 1g-klasserne.
marts: 3xyN på Lyngby Rensningsanlæg med Lilian Elbirk.
marts: Grenvalgsmøde for 1g-klasserne.
marts: Forældremøde for 2g og 3g.
—29. marts: 2gm-klasserne på lejrskolerejser:
2x til Norge. — Legemsøvelser (skiinstruktion) og kemi. Ledsagere: Gunnar
Johansen og Mogens Thorborg.
2y til Rom. — Romersk bygningskunst og Roms topografi i forbindelse med
historiespeciale. Ledsagere: Asger Poulsen og Birgitta Wallstedt.
2z til Amsterdam. — Historie, specielt kunsthistorie og nederlandsk arkitektur.
Ledsager: Jørgen Møller.
—31. marts: Opførelse af rockoperaen Tommy (Pete Townshend and The Who),
oversat af Morten Cavling og Kim Kjær. Korarrangement ved Lars Ulrik
Mortensen, instruktion Morten Cavling.
—21. april: 3a i Berlin med Ragnhild Hertz.
og 28. april: Kor og orkester fra Aurehøj Statsgymnasium og Holte Gymnasium
giver koncert i Holte Gymnasiums festsal. Korindstudering ved de to skolers
musiklærere, dirigent Jørgen Due. — Der opførtes J. S. Bach, Dobbeltkoncert i
d-mol, solostemmer på xylofon (Suzanne Ibstrup og Ulla Schmidt) samt J.
Haydn, Messe i d-mol. Nelson-messen.
april: Skolemøde. Diskussion om evaluering indledt af Ole Jellingsø.
maj: Skolens fødselsdag fejredes med en koncert med medvirken af egne elever.
Program: J. S. Bach, Koncert for to violiner, d-mol, 3. sats (Tim Frederiksen,
Niels Sørensen og Lars Ulrik Mortensen), spansk musik for guitar (Jørgen
Vesterby), viser til eget guitar-akkompagnement (Kim Bølling), spillemandsmusik
(Jens Eilschou m. fl.) — Aurehøjkoret opførte Purcell: 3 akt af operaen Dido og
Aeneas (solister: Dorte Nyrop, Vibeke Høffner og Robin Miehe Renard) samt
forskellige sange.
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Evaluering
Evaluering er et i pædagogisk anvendelse ret nyt ord. Det kan gengives ved
„bedømmelse", men er ikke helt det samme. Mens den traditionelle bedømmelse var
lærerens vurdering af elevens standpunkt, forudsætter evaluering at der er en gensidig
interesse til stede, fra elevens ide i at få konstateret om hans indsats har været rigtig
og tilstrækkelig, fra lærerens side om hans undervisning har været hensigtsmæssig.
Begge parter må derfor være lydhøre over for eventuelle indvendinger fra den anden
part.
Efter gældende bestemmelser skal undervisningen „løbende evalueres", med andre
ord skal såvel lærer som elev holde sig for øje og eventuelt drøfte om undervisningens
form og resultatet af den er tilfredsstillende.

Karakterer
Medens evaluering således er et internt mellemværende mellem lærer og elev (eller
elevgruppe), er karaktererne udtryk for lærerens vurdering af den enkelte elevs
standpunkt i forhold til det mål der er fastsat for undervisningen. De er eksterne, dvs.
beregnet til oplysning, i løbet af skoletiden for hjemmet, efter aflagt eksamen også til
oplysning for andre.
Der skal gives én standpunktskarakter i løbet af skoleåret. Dertil kommer
årskarakteren og opryknings- eller eksamenskarakteren. Bortset fra karakteren på
eksamensbeviset, kan karakterer ledsages af en udtalelse fra læreren.

Karakterer gives i form af tal der hver har sin definition. Se herom foran i
karakterbogen. For at eksamen er bestået kræves for års- og eksamenskaraktererne
(evt. overførte årskarakterer) hver for sig to ting:
1) Gennemsnittet skal være mindst 5,5.
2) Summen af de to laveste karakterer + gennemsnittet af de øvrige skal være mindst
13.

Indstilling til studentereksamen
Studentereksamen aflægges ved prøver efter hvert af de tre gymnasieår. For
matematikernes vedkommende er der prøve i engelsk eller tysk efter 1 g, i
oldtidskundskab, geografi og kemi efter 2g. For de sproglige er der prøve i geografi
efter 1g, i latin, oldtidskundskab og matematik efter 2g. De øvrige prøver aflægges
efter 3g.
Retten til at aflægge disse prøver er betinget af at skoler indstiller eleven. Hvis en
elevs forsømmelser antager et sådant omfang at skolen nærer betænkelighed ved
elevens mulighed for at følge undervisningen, får eleven en første advarsel. Fortsætter
elevens forsømmelser herefter, underretter skolen skriftligt eleven og indehaveren af
forældremyndigheden om at der kan blive tale om at tage forbehold med hensyn til
elevens tilmelding til eksamen. Umiddelbart før den endelige indstilling til eksamen,
drøftes på et lærermøde forholdene for de elever der har modtaget skriftligt varsel.
Såfremt det viser sig at det for en sådan elev i et eller flere fag på grund af
forsømmelser ikke vil være muligt at give årskarakter, skal rektor indsende en
erklæring herom til Direktoratet for Gymnasieskolerne som da afgør om eleven kan
deltage i eksamen ved skoleårets slutning.
En elev der ikke får Direktoratets tilladelse til at deltage i eksamen efter 1. eller 2.
gymnasieklasse, kan ikke fortsætte i næste klasse.
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Reeksamination
Karaktererne for 1. og 2. gymnasieklasses eksamensfag tæller med ved den
afsluttende prøve efter 3g. Hvis man ved en af disse prøver får en meget lav karakter
der står i misforhold til ens almindelige standpunkt, kan man aflægge en ny prøve
efter følgende regler:
1) Elever som i et eksamensfag efter 1g eller 2g har 5 eller derover i årskarakter, men
til eksamen får 00 eller 03, har ret til at komme op til en ny prøve i faget i
august—september.
2) Elever som i et eksamensfag efter 1g eller 2g har fået 00 eller 03 i årskarakter, har
ret til, hvis faget ikke er udtaget til prøve til studentereksamen, at aflægge prøve i
faget i august—september.
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Skolens Ordensregler
Almindelige bestemmelser
1) Eleverne skal være i deres klasser til første time når det ringer efter skolens ur. Til
timerne i øvrigt skal de begive sig til klasser eller faglokaler straks når klokken
ringer. — Elever der kommer for sent kan samme dag fremføre en eventuel gyldig
forklaring på forsinkelsen for rektor.
2) Eleverne har i almindelighed tilladelse til at forlade skolen i frikvartererne og i
fritimer.
Ophold i og lige uden for indkørselen er ikke tilladt. Cykling i indkørsel og
skolegård er forbudt.
3) Eleverne har lov til at opholde sig i deres klasselokaler i frikvartererne. Udluftning
af lokalerne skal ske i alle frikvarterer. — Tilladelsen til at blive inde er betinget af
at der hersker ro og orden i klasserne og på gangene, og at lokalerne udluftes.
4) Eleverne har lov til at ryge i skolegården, i den nordlige vestibule og den
tilstødende gang. Askekrukker og askebægre skal benyttes. Rygning i klasseværel
ser, på trapper og gange er forbudt.
Rygetilladelsen inddrages af rektor såfremt reglerne for rygning ikke overholdes.
5) Enhver elev må erstatte den skade på materiel m.v. han forvolder forsætlig eller
ved grov uagtsomhed. Erstatningen afgøres af regningen på reparationen.
6) Skolen er uden ansvar for elevernes værdigenstande og køretøjer. Penge eller
værdigenstande må ikke efterlades tilgængeligt for andre, men skal bæres på
elevens person eller deponeres hos rektor eller en inspektor. Skulle en elev miste
noget, må det meldes til inspektor. — Glemte sager opbevares i tre måneder,
hvorefter skolen skiller sig af med dem. Særlig værdifulde genstande vil i forvejen
blive fremlyst.
7) Eleverne må ikke foretage indsamlinger af nogen art uden at have indhentet
tilladelse til det hos rektor. Elevtraktementer af enhver art er forbudt.
Der må ikke sættes opslag eller plakater op på skolen uden aftale med rektor.
8) Overtrædelse af skolens ordensregler vil blive påtalt. I gentagelsestilfælde eller ved
grove forseelser vil den pågældende elev blive bortvist, eventuelt for en begrænset
tid.
9) Navne- og adresseændringer skal omgående meddeles til rektors sekretær.

Forsømmelser
10) Med de gældende eksamensordninger, hvorefter eleverne kun opgiver et begræn
set pensum og ikke har eksamen i alle fag, er skolen ved sin indstilling til en
eksamen ansvarlig for at eleverne ved regelmæssigt at have fulgt undervisningen,
har tilegnet sig det anordnede pensum. Eleverne har derfor mødepligt til alle
timer medmindre ganske særlige forhold — normalt kun sygdom — gør sig
gældende. Langvarige forsømmelser eller mange småforsømmelser, også af enkelte
timer, vil kunne medføre at vedkommende elev ikke indstilles til eksamen eller
ikke oprykkes i næste klasse.
11) Når en elev har forsømt skolen, skal der den første dag efter forsømmelsen gives
en skriftlig meddelelse om forsømmelsens årsag og varighed, underskrevet af
hjemmet. Dette gælder også når det drejer sig om enkelte timer. — Elever der er
fyldt 18 år kan selv udfærdige og underskrive denne meddelelse, men kun absolut
gyldig forklaring godtages. I særlige tilfælde vil skolen forlange forsømmelser
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dokumenteret ved lægeattest. I grovere tilfælde af forsømmelser uden gyldig
grund, vil eleven blive bortvist.
Hvis en sygomsperiode varer mere end en uge skal skolen underrettes.
12) Fraværelse af anden grund end sygdom bør normalt ikke finde sted. I særlige
tilfælde hvor væsentlige grunde taler for det, kan en elev få fri nogle timer eller
enkelte dage, når skriftlig anmodning derom forelægges rektor i god tid.

Ordensdukse
Der er en ordensduks pr. klasse en uge ad gangen i protokolorden. Er ordensduksen
fraværende, varetager den næstfølgende hans pligter.
Ordensduskens pligter er opslået i klasserne.

Skolebøger m.v.
1) Alle lærebøger, atlas, ordbøger, tekster m.v. samt notesblokke, brevordnere og
andre arbejdsmaterialer (bortset fra blyanter, kuglepenne o.I.) udleveres til
eleverne de første dage af skoleåret og skal efter nærmere anvisning tilbageleveres
i maj—juni. Brevordnere og papir forbliver elevens ejendom, mens bøgerne kun
udleveres som lån.
2) Eleven er økonomisk ansvarlig for de udleverede bøger.
Skolen kan derfor forlange at eleven skal bekoste reparation af skader der
forvoldes medens bogen er i hans besiddelse, eller i grovere tilfælde anskaffe et
helt nyt eksemplar til erstatning for det ødelagte. Erstatningens størrelse
fastsættes i alle tilfælde af skolen. Ved grov vanrøgt eller mishandling af bøgerne
kan skolen helt fratage eleven retten til at låne bøger og forlange at han skal
anskaffe det fornødne.
3) Enhver bog skal straks efter udleveringen forsynes med omslag samt med elevens
navn, klasse og årstallet for modtagelsen på en mærkat, der klæbes på bindets
inderside. Mærkaten udleveres gennem klassens ordensduks. Beskadiges omslaget
eller slides detstærkt i årets løb,må det fornyes, således at det betyder en virkelig
beskyttelse for bogen. Der må ikke lægges notesbøger o.I. inde i skolebøgerne.
4) Der må ikke foretages notater eller tilføjelser i bøgerne undtagen efter faglærerens
udtrykkelige anvisning.
5) Hvis en elev ved en fejltagelse ved bogudleveringen modtager et beskadiget
eksemplar, skal han, så snart det opdages, forevise det for boginspektor til
påtegning. Sker dette ikke, vil den pågældende elev selv blive gjort ansvarlig for
beskadigelsen.
6) Hvis en elev ophører med at gå i skolen i årets løb, må alle bøger straks
tilbageleveres til boginspektor. Ved skoleårets slutning gives der i øvrigt eleverne
besked om, hvilke bøger der skal tilbageleveres, samt tid og sted for tilbageleverin
gen.
Boginspektor træffes tirsdag og fredag i 2. frikvarter i bogdepotet i vestibulen.
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Skolens årsafslutning, hvor studenterne dimitteres, finder sted fredag den 21. juni kl.
9. Der udleveres adgangskort til studenternes forældre samt til særlig indbudte.

Det nye skoleår begynder mandag den 12. august, for 1g kl. 10, for 2g og 3g kl. 11.
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