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Virum Statsskole
Virum Statsskole blev taget i brug den 12. august 1957. 

Den officielle indvielse fandt sted den 11. december samme 
år, og denne dato fejres stadig som skolens fødselsdag 
med det årlige skolebal.

Skolen startede med at rumme en tosporet mellemskole, 
realklasse og et tresporet gymnasium. I årene 1959-63 af
vikledes mellemskolen til fordel for en enkeltsporet real
afdeling og en udvidet gymnasieafdeling. I 1971 var også 
realafdelingen afviklet, og i stedet blev der oprettet et 
tosporet HF-kursus ved skolen.

Siden skoleåret 1975-76 har Virum Statsskole bestået af 
et tresporet sprogligt gymnasium, et firesporet matematisk 
gymnasium og et tosporet HF-kursus. Pr. 25. januar 1978 var 
skolens elevtal 6o8, svarende til et gennemsnit på 24,3 
elever pr. klasse.

Linjer, grene og valgfrie fag
Gymnasiet er treårigt og består af sproglig linje og 

matematisk linje. I de to sidste gymnasieår foregår under
visningen på følgende grene:

Sproglig linje: nysproglig gren
musiksproglig gren 
samfundsfaglig gren 
klassisk-sproglig gren

Matematisk linje: matematisk-fysisk gren
samfundsfaglig gren 
naturfaglig gren

Skolen tilbyder samtlige disse grene, men oprettelse af 
et grenhold forudsætter, at der melder sig mindst 7 elever 
til den pågældende gren.



På begge gymnasielinjer er der valgfrihed mellem fransk 
og russisk, og på den matematiske linje mellem engelsk og 
tysk. Ved overgangen fra 1. til 2. g kan elever, der ikke 
går på musiksproglig gren, vælge mellem musik og formning. 
Elever på musiksproglig gren og samfundssproglig gren kan 
vælge mellem engelsk og tysk.

HF-uddannelsen er toårig. På kursus læses følgende fag 
som fællesfag: dansk, religion, historie, biologi, geogra
fi, matematik, engelsk, tysk, samfundsfag, musik eller 
formning, idræt. Derudover skal der vælges to til fire fag 
som tilvalgsfag. Der kan vælges blandt fagene biologi, 
matematik, engelsk, tysk, samfundsfag, musik, formning, 
idræt, fransk, russisk, fysik, kemi og psykologi. Opret
telse af et tilvalgshold forudsætter, at mindst 7 elever 
melder sig til faget.

For både gymnasiet og HF-kursus gælder det, at de detail- 
lerede regler vedrørende fagenes timetal, læsepensa og ek
samensfordringer udleveres til de nye elever i Ig og 1 HF 
i begyndelsen af skoleåret.

Introduktionsuge
1. uge
Mandag den 6. august
Kl. 9 samles de nye elever i skolens forhal, hvor man vil blive orien
teret om, hvilken klasse man skal gå i. Herefter drikker Ig morgente 
sammen i gårdhaven.
Kl. lo samles alle skolens elever og lærere i salen, hvor rektor byder 
velkoirtnen. Herefter er der skemaskrivning og bogudlevering. Husk at 
medbringe en kuffert eller et par store tasker.

Tirsdag den 7. august
Ældre elever viser rundt på skolen. Ellers normal skolegang efter 
skemaet.



Onsdag den 8. august
I 4. og 5. time påbegyndes planlægningen af næste uges hyttetur. 
Ellers normal skolegang efter skemaet.

Torsdag den 9. august
Normal skolegang efter skemaet.

Fredag den lo. august
I 4. og 5. time gøres planlægningen af hytteturen færdig. Ellers ær
mal skolegang efter skemaet.

Fredag aften: Velkomstfest for alle skolens elever og lærere.

2. uge

I denne uge vil alle lg-klasser kenne til at deltage i en hyttetur 
af 2^ døgns varighed.
Vi har indlagt dette hytteophold i introduktionsprogrammet, fordi 
vi mener, at et sådant ophold giver gode muligheder for, at eleverne 
i den enkelte klasse hurtigt lærer hinanden at kende.
Hytteturene vil finde sted i tidsrummet mandag den 12. - fredag den 
18. august. De tre hytter, vi benytter hertil, ligger ved Haslev, 
Skælskør og Sorø. Skolen afholder udgifterne til leje af hytterne og 
transport. De enste udgifter til turen bliver derfor ca. 6o kr. til 
mad i de 2^ døgn.
Hytteturens indhold: En del af programmet skal klasserne selv planlægge 
i den første uge. Følgende vil konme til at indgå for alle hold: 
1. En orientering om skolens udvalg og om elevrådet og dets arbejde 

givet af ældre elever.
2. Gruppearbejde omkring en række emner med tilknytning til gymnasiet 

og gymnasiestarten.

Introduktionsudvalget
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Praktiske oplysninger
Skolens adresse

Virum Statsskole, Fuglsangvej 66, 283o Virum.

Telefoner

Skolens kontor (med omstilling til rektor, regnskabsfører,
inspektor og bogdepot): (o2) 85 22 41
Studievej ledere: (o2) 85 25 7o
Lærerværelse: (o2) 85 23 51
Elevtelefon: (o2) 85 49 68
Pedel: (o2) 85 23 73

Træffetider
Rektor træffes daglig kl. 12 . lo - 13.OCi samt efter af-

tale. Elever med ærinde til inspektor, sekretær eller regn
skabsfører bedes henvende sig på kontoret i frikvarteret 
kl. 12.45 - 12.55.
Vedrørende studievejledernes træffetider henvises til opslag 
på skolen eller til forespørgsel på skolens kontor.

Ferier og fridage i skoleåret 1978-79

Mandag den 16.oktober - fredag den 2o.oktober:efterårsferie
Onsdag den 27.december - fredag den 5. januar: juleferie
Onsdag den 28. marts: dronning Ingrids fødselsdag
Mandag den 9. april - tirsdag den 17. april: påskeferie 
Tirsdag den 5. juni: grundlovsdag.

Skoleåret 1977-78 slutter fredag den 16. juni 
Skoleåret 1978-79 begynder mandag den 7. august og 

slutter fredag den 22. juni.

Attest er, ansøgningsblanketter
Hos sekretær Birthe Grambye kan man få attester, der 

bekræfter, at man er elev på skolen, samt attester, der skal 
bruges ved ansøgning om udsættelse med session.
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Hos regnskabsfører Birthe Larsen kan man få blanketter 
til brug ved ansøgning om befordringsgodtgørelse samt an
søgningsblanketter til Statens Uddannelsesstøtte med til
hørende vejledning.

Renholdelse
For at sikre rengøringspersonalet tålelige arbejdsvil

kår skal papir og kapsler i spisekælderen anbringes i pa
pirkurvene. Bægre fra automaterne i kælderen må ikke tages 
med op i bygningen.

Rygning
Inden døre er rygning kun tilladt i forhallen. Det hen

stilles meget kraftigt, at tændstikker og cigaretstumper 
kommes i de dertil indrettede askekummer og ikke kastes 
på gulvet.

Parkering
Cykler skal anbringes i cykelkælderen, knallerter skal 

parkeres på den inddelte knallertparkeringsplads langs 
skolens østhegn. Biler parkeres på parkeringspladsen ud 
for skolens østfløj.

Fundne sager
Fundne sager afleveres på kontoret. Forespørgsler 

vedrørende forsvundne ting rettes til de indre inspektions
havende. Uafhentede fundne sager, bortset fra tøj, udstil
les i glemmeskabet i kælderen. Glemt tøj ophænges i gym
nastikgangen .

Skolebøger m.m.
Lærebøger, ordbøger m.v. stilles til rådighed for ele

verne som lån. Papirvarer m.v. udleveres i rimeligt omfang 
efter skolens afgørelse.

Bøgerne forbliver skolens ejendom. Eleven er økonomisk 
ansvarlig for de lånte bøger, og eventuel mishandling vil 
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medføre erstatningskrav. Bøgerne skal være forsynet med 
solidt omslag, og der må ikke gøres notater eller tilfø
jelser i bøgerne uden efter lærerens anvisninger. Afbry- ' 
des skolegangen i årets løb, skal bøgerne straks afleveres.

Bortkommer en bog, eller bliver den ødelagt af eleven, 
påhviler det denne at anskaffe en ny. Inden den tages i 
brug, skal bogdepotet stemple den og indsætte navneseddel.

Mangler der bøger ved udgåede elevers bogaflevering, 
vil erstatningsbeløbet blive opkrævet skriftligt.

Om bogdepotets åbningstider se opslag herom ved bogdepo
tets indgang.

Udgifter til gymnastiktøj og til deltagelse i ekskur
sioner må afholdes af hjemmet.
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Lærerkollegiet
Lektor Inger-Lise Andersen (1959) 
Lektor Poul 0. Andersen (1959)
Stud.mag.Lars Ulrik Andersen (1977) 
Adjunkt Sten Asgaard Andersen (1973) 
Lektor Erik Bartholdy (1959) 
Lektor Lizzie Bitsch (196o)
Lektor Gertrud Boas (1958) 
Adjunkt Lene Bruun (1972)
Adjunkt Birgit Brückner (1976) 
Lektor Stig Bülow (1957)
Lektor Thorkild Christensen (1959) 
Adjunkt Grethe Vibeke Cold (1976) 
Adjunkt Hans Erik Duckert (1977) 
Adjunkt Jørg Gaugler (1973)
Lektor Kirsten Gersing (1976)
Lektor Birgit Bjerre Hansen (1961) 
Adjunkt Jens Hejrskov (1968)
Lektor Ib Hemmingsen (1957)
Adjunkt Inger Hemmingsen (1958) 
Adjunkt Aase Herskind (197o) 
Lektor Finn Hobel (197o) 
Lektor Kamma Holmen (1964)
Lektor Christian Høltzer (1961) 
Adjunkt Erik Møller Jensen (1968) 
Adjunkt John Meyer Jensen (1973) 
Stud.scient.Swanna Jensen (1976)
Adjunkt Allan Bruhn Jørgensen (1974) 
Adjunkt Jørgen Kirchheiner (1967) 
Lektor Niels Knudsen (1957)
Adjunkt Bjørn Larsen (1975)
Adjunkt Hanne Martin Larsen (1969) 
Stud.mag.Raymond Larsson (1971) 
Lektor Jytte Lawætz (1963)

dansk
matematik,kemi 
idræt
fysik,matematik 
engelsk 
engelsk
dansk,engelsk 
fransk,religion 
fransk,religion 
matematik
tysk
dansk,tysk 
samfundsfag,geografi 
religion 
fransk, idræt 
dansk
historie,samfundsfag 
idræt, biologi 
idræt 
engelsk, tysk 
latin 
biologi 
fransk, russisk 
tysk, idræt 
dansk 
idræt 
fysik, matematik 
kemi, fysik 
tysk, fransk 
fysik, matematik 
dansk 
idræt 
musik, dansk



Lektor Erik Lyngby (1959) hist.,old.kundskab
Adjunkt Ulla Marcussen (1974) biologi,geografi
Adjunkt Knud Michelsen (1975) dansk,psykologi
Lektor Inge Mogensen (1958) matematik
Adjunkt Bent-Aage Nielsen (1977) idræt,geografi
Adjunkt Gunnar Bay Nielsen (1977) formning
Adjunkt Karin Nielsen (1973) idræt,matematik
Lektor Lis Perch Nielsen (197o) fysik, matematik
Adjunkt Niels Aagaard Nielsen (1974) lat.,græsk,old.kundsk.
Lektor Oscar Nielsen (1958) engelsk
Stud.mag.Vibeke Wibroe Nilsson (1977) musik
Lektor Flemming Olsen (1957) engelsk
Adjunkt Karl Henrik Pedersen (1975) samfundsfag,historie
Adjunkt Mads Pedersen (1975) hist.,lat.,old.kundsk.
Adjunkt-Ole Perstrup (1967) geografi
Lektor Poul Printz (1958) matematik,fysik
Lektor Ida Rasmussen (1957) historie
Adjunkt Vibeke Rehfeld (1977) dansk
Adjunkt Silja Renault (1973) musik, fransk
Rektor Ole Rindung (1957-66,1977) matematik
Lektor Ruth Rønne (1963) kemi
Adjunkt Maja Schjær-Jacobsen (1977) tysk
Adjunkt Anne Settnes (1969) fransk,engelsk
Lektor Svend Sporring (1957) biologi
Adjunkt Astrid Weis (197o) fysik, matematik
Lektor Jørgen Wenzel (1958) engelsk
Lektor Jørgen Zeeberg (1958) hist.,old.kundskab
Lektor Jens Østergaard (1957) musik

Skolens øvrige medarbejdere: 
Pedelmedhjælper Eckardt Eckstein (1974) 
Sekretær Birthe Grambye (1972) 
Regnskabsfører Birthe Larsen (1965) 
Pedel Willy Petersen (196o)



En række særlige hverv har i 
fordelt på følgende måde:

skoleåret 1977-78 været

Studievejledning: 3gs : John Meyer Jensen
3gm: Ole Perstrup
2HF: Jens Hejrskov
1HF: Hanne Martin Larsen

Erhvervsorientering: John Meyer Jensen 
Ole Perstrup

Studieteknik: Ole Perstrup

Frivillig idræt: Ib Hemmingsen 
Inger Hemmingsen 
Erik Møller Jensen 
Raymond Larsson 
Karin Nielsen

Korinstruktion: Jytte Lawætz
Vibeke Wibroe Nilsson
Silja Renault 
Jens Østergaard

Administrativ inspektion: Thorkild Christensen 
Ib Hemmingsen

Indre inspektion: Birgit Bjerre Hansen 
Jytte Lawætz

Boginspektion: Lizzie Bitsch
Niels Aagaard Nielsen

Skemalægning: Sten Asgaard Andersen

Daglige skemaændringer:
Bibliotekar:

Sten Asgaard Andersen
Mads Pedersen

Tilsyn med samlinger: Sten Asgaard Andersen 
Lis Perch Nielsen 
Ole Perstrup 
Ruth Rønne 
Svend Sporring

Lærerkandidater

Efteråret 1977:
cand.scient.Niels Andersen (matematik, idræt)
cand.mag. Dorte Bollerup-Jensen (engelsk, dansk) 
cand. mag. Lise Lynge (dansk, historie) 
cand.scient. Birger Niss (fysik, matematik) 
cand.mag. Knud Staugaard (latin, græsk) 
cand.mag. Ulla Friis-Hasché (fransk)
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Foråret 1978:
cand. mag. Jens Ole Elsig (samfundsfag, idræt) 
cand.mag. Erik Juhl Hansen (musik, fransk) 
cand.mag. Søren Nellemose Hansen (musik, fransk) 
cand.mag. Tom Harpøth (engelsk, dansk) 
cand.mag. Axel Pelle Møllerhøj (latin, græsk) 
cand.phil. Jens Per Nielsen (dansk) 
cand.scient. Jens Ole Olesen (biologi) 
cand.phil. Henrik Stevnsborg(historie)

Lærerråd, lærerforsamling, 
samarbejdsudvalg

Undervisningsministeriet har ved en bekendtgørelse fra 
1969 fastsat bestemmelser vedrørende sammensætning og kompe 
tenceområder for de tre vigtigste besluttende og rådgivende 
organer ved statsskolerne: lærerrådet, lærerforsamlingen og 
samarbejdsudvalget.

Lærerrådet består af rektor og de ved skolen ansatte 
lærere. Rådet vælger et af sine medlemmer som formand, idet 
dog rektor ikke kan vælges. Lærerrådet har kompetence til 
at træffe endelig beslutning i sager vedrørende anskaffelse 
af undervisningsmidler og større inventargenstande, fast
sættelse af principperne for tildeling af gensidige vikar
timer og vagttimer og udformning af skolens indstilling til 
gymnasiedirektoratet om forsøgsundervisning. Desuden skal 
en række sager forelægges lærerrådet til høring. Det gælder 
således principperne for elevoptagelse, forholdsregler i 
grovere disciplinærsager, antallet af klasser og grenhold, 
time- og fagfordelingsplaner, stillingsopslag og fagkombi
nationer ved stillingsbesættelser, budgetforslag, byggesa
ger, årsprøvers ordning og omfang, vikartimers fordeling, 
ekskursioner og lokalernes anvendelse til andre formål end 
skolens undervisning.

Eleverne kan gennem samarbejdsudvalget få optaget sager 
på dagsordenen for lærerrådets møder, og når forslag fra 
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samarbejdsudvalget behandles i lærerrådet, har elevrepræsen
tanter ret til uden stemmeret at deltage i rådets forhand
linger. Desuden kan elevrepræsentanter indbydes til uden 
stemmeret at deltage i lærerrådets møder i almindelighed 
eller ved enkelte punkters behandling, hvis lærerrådet 
indvilliger heri og det ikke drejer sig om sager, der ende
ligt afgøres af samarbejdsudvalget, eller om sager vedrø
rende vikar- og vagttimer, disciplinærsager, time- og fag
fordeling, stillingsopslag og stillingsbesættelser.

Foruden lærerrådet har man lærerforsamlingen. Den 
består af samtlige lærere på skolen, og dens opgave er, 
under rektors forsæde, at behandle spørgsmål om elevernes 
standpunkt og formulere de råd, man skal give de enkelte ele
ver med hensyn til arbejdet eller med hensyn til at gå vide
re i næste klasse.

Samarbejdsudvalget er et kontaktorgan mellem rektor, 
lærerråd og elever. Det består af rektor som formand, lærer
rådsformanden, tre lærere valgt af lærerrådet og fire ele
ver valgt af eleverne. En af lærerrepræsentanterne skal un
dervise i HF-klasser, og en af eleverne skal være fra en 
HF-klasse.

Samarbejdsudvalgets opgave er gennem gensidig information 
og forhandlinger at fremme samarbejdet mellem lærere og 
elever, fremskynde sagers løsning og koordinere læreres og 
elevers bestræbelser. Samarbejdsudvalget træffer inden for 
de bevillingsmæssige rammer afgørelse vedrørende fællesti
mer og studiekredse, og det arbejder med de praktiske for
hold, der vedrører elevernes trivsel, herunder fritidsak
tiviteter og fællesarrangementer såsom skoleballer, skole
komedier, sportsstævner m.m.

Samarbejdsudvalget kan ikke udtale sig om sager ved
rørende fag- og timefordelingen eller den enkelte lærers 
forhold eller undervisning. Sager vedrørende enkelte elever 
kan kun behandles, hvis den pågældende elev er indforstået 
hermed.
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Samarbejdsudvalget har i skoleåret 1977-78 haft en lang 
række sager på dagsordenen. Af disse sager har tilrettelæg
gelsen af fællestimerne været det mest omfattende. Arbejdet 
hermed sker på grundlag af forslag fra det særlige fællesti
meudvalg, men den endelige afgørelse træffes i samarbejds
udvalget. En liste over rækken af fællestimearrangementer 
er givet i et særligt afsnit nedenfor.

Af andre punkter, der har været til drøftelse, kan 
nævnes: praktiske forhold vedrørende skoleballet på skolens 
fødselsdag den 11.december, tilladelser til elevfester og 
musikaftener, formerne for juleafslutningen, planer om en 
projektuge i efteråret 1978, 3g's sidste skoledag og til
rettelæggelsen af studiekredsene. En liste over studiekred
sene er givet i det særlige afsnit herom.

VSE
På Virum Statsskole er alle elever organiseret i VSE (Virum Stats

skoles elevorganisation), son skal varetage elevernes interesser.
VSE er delt op i to besluttende organer, Folkeforsamlingen og 

Elevrådet. Folkeforsamlingen er VSE's højeste myndighed og til Folke
forsamlingens møder har alle elever mødepligt, taleret og en stemme 
hver.

Elevrådet består af en repræsentant fra hver klasse, og er kun 
besluttende i "mindre" sager i forhold til Folkeforsamlingen.

De praktiske opgaver (dagsorden til Folkeforsamlingens møder, 
elevrådets møder m.m.) er pålagt ledelsen, scm består af en gruppe 
elever valgt af Folkeforsamlingen.

Alle elever, der deltager i udvalg på skolen,vælges på Folkefor
samlingen og skal følge retningslinier fastsat af samme. VSE kan altid 
nedsætte nye og ophæve gamle udvalg.
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Karaktergivning
Der gives gymnasiets elever standpunktskarakterer to 

gange om året, nemlig i december og i marts. Karakteren i 
et fag kan ledsages af et i ord affattet vidnesbyrd om 
elevens anlæg og arbejde i faget, og dette vil altid være 
tilfældet, hvis der i standpunktskarakter er givet 5 eller 
derunder, eller hvis standpunktskarakteren betegner en 
væsentlig nedgang i faget i forhold til den forudgående 
bedømmelse af standpunktet. Ved skoleårets slutning gives 
årskarakterer i de af klassens fag, hvori der ved studen
tereksamen gives årskarakterer.

Samtidig med at der gives standpunktskarakterer i gym
nasieklasserne får eleverne i HF-klasserne tilbud om en 
standpunktsbedømmelse af lignende art. Til de elever, der 
erklærer sig interesserede i en sådan, giver læreren en 
standpunktsbedømmelse, som kan være formuleret som en ka
rakter eller som en udtalelse, eventuelt som begge dele, 
alt efter hvad læreren finder mest hensigtsmæssigt. På 
HF-kursus gives der ikke årskarakterer.

Forældremøder
Der afholdes omkring den 1. november et møde for ele

verne i 1. gymnasieklasse og disse elevers forældre. Ved 
denne lejlighed gives der en almindelig orientering om sko
len, hvorefter der er lejlighed til samtaler med de enkelte 
lærere om de enkelte elever.

I januar holdes der møde for alle gymnasieelever og 
deres forældre. Ved dette møde er der alene tale om kon
sultationer med de enkelte lærere.
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Årsprøver, oprykning
Efter 1. gymnasieklasse og 2. gymnasieklasse er visse 

fag afsluttende eksamensfag. Om eleverne skal op til mundt
lig eksamen i disse fag, beror på direktoratets bestemmelse 
for hver enkelt klasse for sig. Foruden disse officielle 
eksaminer i Ig og 2g holdes der årsprøver. Årsprøven omfat
ter alle skriftlige fag og, efter lærerrådets bestemmelse, 
visse mundtlige fag. De sidste par år har årsprøveordningen 
vedrørende mundtlige fag været administreret som en valg
ordning, hvorefter eleverne kunne tegne sig for 2-3 fag 
blandt en række tilbudte. Selv om praktiske hensyn ikke 
altid gør det muligt at opfylde alle sådanne elevønsker,var 
opfyldelsesprocenten meget høj ved årsprøven 1977.

Ved skoleårets slutning behandler lærerforsamlingen 
spørgsmålet om den enkelte elevs oprykning til næste klasse 
og fremsætter en udtalelse om, hvorvidt eleven bør oprykkes. 
Hvis lærerforsamlingen ikke mener, at eleven bør oprykkes, 
udtaler man et råd med hensyn til, om eleven bør gå klassen 
om eller forlade gymnasiet. Dette råd meddeles skriftligt 
til eleven og forældremyndighedens indehaver, der derefter 
træffer afgørelsen af, om eleven skal fortsætte i næste 
klasse.

Studievejledning i gymnasiet
Som noget nyt i år er studievejledning i gymnasiet 

indført. Ordningen har kun været i kraft i det forløbne 
skoleår, og kun for 3g.

Studievejledningen blev varetaget af John Meyer Jensen 
for de sproglige elever og af Ole Perstrup for de matema
tiske. Foruden klassetimer, hvor eleverne er blevet oriente
ret om studie- og erhvervsforhold, har vejlederne haft 
faste kontortider inden for skoletiden, hvori eleverne har 
søgt oplysning om emner af mere personlig art inden for 
studie- og erhvervsforhold.
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HF-studievejledningen
Studievejlederne har til opgave at hjælpe de studeren

de med faglige, økonomiske og sociale problemer.
Vejledningen gives kollektivt (studievejlederen holder 

møde med klassen) eller individuelt (den enkelte studeren
de henvender sig til eller tilkaldes af studievejlederen).

Studievejledningen varetages af Hanne Martin Larsen 
og Jens Hejrskov.

Tid og sted ifølge opslag.

Mødepligt, forsømmelser
Elever, der på en gymnasieskole indstilles til studen

tereksamen eller HF-eksamen, skal til denne eksamen kun op
give en del af det obligatoriske læsepensum. Denne ordning 
har imidlertid som forudsætning, at eleverne har deltaget 
i den givne undervisning som helhed, således at det fore
skrevne stofområde ad denne vej er sikret dækning. Der er 
derfor mødepligt til såvel gymnasiets som til HF-kursets 
undervisning.

Mødepligtsordningen medfører naturligvis en forpligtelse 
for skolen til at føre tilsyn med elevernes fremmøde og til 
gennem påtale og eventuel indberetning at sikre mødeplig
tens opfyldelse. Dette sker her ved skolen efter følgende 
retningslinjer:

I hver enkelt undervisningstime gør læreren notat om, 
hvilke elever der ikke er til stede i timen, og de således 
fremkomne fraværelseslister indleveres hver 14. dag til 
rektor, som ad denne vej får overblik over hver enkelt elevs 
forsømmelser i hvert enkelt fag og i undervisningen som hel
hed. De elever, der ønsker at orientere rektor om årsagen til 
udeblivelserne, f. eks. sygdom eller uopsætteligt lægebesøg, 
har adgang til at gøre dette gennem brug af meddelelsesbogen. 
En sådan udleveres til hver elev, og i denne bog skrives en 
kort begrundelse for fraværet sammen med en præcis angivelse 



af, hvilke dage og hvilke timer fraværet har omfattet (f.eks. 
"Jeg var på grund af sygdom fraværende i 5. og 6. lektion 
den lo/3 samt hele dagen den 11/3.") Meddelelsen dateres 
og skal for elever, der er under 18 år, underskrives af en 
af forældrene, ellers af eleven selv. Når eleven atter kommer 
i skole, lægges meddelelsesbogen i den grønne kasse, der er 
opstillet i midtergangen ved døren fra forhallen. Bogen af
hentes på rektors kontor i Il-frikvarteret den følgende dag.

Elever, der ønsker sig fritaget for skolegang en eller 
flere hele dage, skal på forhånd indhente den fornødne tilla
delse. I meddelelsesbogen gives der da en begrundelse for 
ønsket sammen med en præcis angivelse af fraværets varig
hed, hvorefter sagen forelægges rektor ved en personlig 
henvendelse på hans kontor. Opmærksomheden henledes på, 
at skolen ikke kan give fri til rene ferieformål, heller 
ikke selv om begrundelsen er den, at forældrene kun har 
ferie uden for skoleferierne. Der er derimod i en række 
tilfælde givet fri til elevers deltagelse i internationale 
idrætskonkurrencer el. lign.

I de tilfælde, hvor elever uberettiget udebliver fra 
undervisningen, skal skolen følge de af undervisningsmini
steriet fastsatte regler. Disse er formuleret lidt for
skelligt for gymnasiet og for HF. 
Gymnasiet

I gymnasiedirektoratets cirkulære af 26.3.1973 bestem
mes det, at hvis en elevs forsømmelse antager et sådant 
omfang, at rektor nærer betænkelighed over for elevens mu
lighed for fortsat at følge undervisningen, skal rektor 
underrette eleven herom (mundtlig advarsel). Fortsætter 
en elevs forsømmelser herefter, skal rektor skriftligt 
underrette eleven og forældremyndighedens indehaver om,at 
der kan blive tale om at tage forbehold ved elevens tilmel
ding til eksamen ved skoleårets afslutning. Umiddelbart 
før endelig tilmelding til eksamen den 2o. marts drøftes 
på et lærerforsamlingsmøde forholdene for de elever, der 
har modtaget skriftlig advarsel. Såfremt lærerforsamlingen 
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finder, at det for en af disse elever i et eller flere fag 
på grund af elevens forsømmelser ikke vil blive muligt at 
give årskarakterer, skal rektor til direktoratet indsende 
en indberetning 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.

I visse tilfælde har en elev, der er nægtet tilladelse 
til at deltage i eksamen på sædvanlig måde, fået tilladelse 
til at gå til eksamen som privatist, dvs. uden årskarak
terer, men med eksamen i alle fag med fuldt pensum.

HF-kursus
I direktoratets cirkulære af 5.8.1974 bestemmes det, 

at hvis kursisterne ikke overholder mødepligtsbetingelserne 
for at gå på kursus, skal der ske indstilling til direkto
ratet om bortvisning og eventuel overførelse til selvstu
derende status. Forsømmelighed med aflevering af skrift
lige opgaver, stile, rapporter m.m. sidestilles principielt 
med dage- eller timeforsømmelser.

Der er ikke fastsat nogen fast mødeprocent, men skønner 
kursus, at en kursist ved fortsat fravær i løbet af kursus
forløbet vil komme op på et fravær, der kan begrunde bort
visning, skal rektor give kursisten en mundtlig advarsel. 
Studievejlederen bør samtidig gennem en samtale med kur
sisten 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 direk
toratet. Forinden bør faglærerne og studievejlederen have 
haft lejlighed til at udtale sig og kursisten til at frem
komme med en redegørelse. Såvel udtalelse som redegørelse 
samt en oversigt over fraværet 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 kur
sisten få endnu en chance, hvilket man beder direk
toratet tage med i overvejelserne;

2) en indstilling om bortvisning af kursisten.
For stort fravær eller manglende aflevering af skrift

lige arbejder blot i et enkelt fag kan medføre bortvisning 
fra kursus. Det understreges, at mødepligtsadministrationen 
omfatter kursusforløbet som helhed. Mundtlig og/eller 
skriftlig advarsel givet i slutningen af 1. kursusår har 
således virkning også for det følgende kursusår.

I ganske særlige tilfælde kan kursister, der f.eks. på 
grund af længere tids sygdom eller hospitalsophold har 
måttet forsømme undervisningen, efter direktoratets god
kendelse få tilladelse til at fortsætte kursusundervisnin
gen, dog således at de går til eksamen med selvstuderende 
pensum i de fag, hvor et sådant findes.

Fritagelse for deltagelse i 
idrætsundervisningen

Elever kan efter skriftlig anmodning fritages helt 
eller delvis for én uge ad gangen, dog højst i fire sammen
hængende uger. Fritagelse ud over fire uger kan kun til
stås efter fremlæggelse af lægeattest. Denne attest skal 
udfærdiges på en blanket, som udleveres af gymnastiklære
ren. Lægeattesten afleveres til rektor. Udgiften til 
lægeattest afholdes af eleven.

For elever, der er fritaget for deltagelse i idræts
undervisningen gælder som almindelig regel, at de skal 
overvære timerne. Ved fritagelse ud over fire uger træffes 
der dog særlig bestemmelse herom.



Fritagelse for deltagelse i 
religionsundervisningen

Elever, der tilhører et trossamfund uden for folkekir
ken, kan fritages for deltagelse i religionsundervisningen. 
Det er ikke tilstrækkeligt, at man blot er udmeldt af 
folkekirken.

Elever, der mener sig berettigede til fritagelse, skal 
henvende sig herom til rektor med fornøden dokumentation 
for tilhørsforholdet til det pågældende trossamfund.

Fællestimearrangementer
24. august 1977: Causeri af Dan Tureil.
14. oktober 1977: Dino Raymond Hansen: Kina efter Maos død.
31. Januar 1978: Erhard Jacobsen: Aktiv skolepolitik.
23. februar 1978: Jacob Holdt: Amerikanske billeder 

(fem timer).
15. Marts 1978: Inge Krogh og Herdis Møllehave: Fri abort.

Studiekredse
Andre skoleformer og pædagogiske principper (med udgangs

punkt i Tvind-skolerne). Leder: Jørg Gaugler.
Kemisk og fysisk termodynamik. Leder: Jørgen Kirchheiner. 
Spansk. Leder: Hannelore Melchior.
Film. Leder: Vibeke Rehfeld.
Numerisk analyse for programmerbare lommeregnere.

Leder: Ole Rindung.
Dramatik. Leder: Susanne Testrup.

Studiekredse tilbydes ved begyndelsen af efterårshalv
året og ved begyndelsen af forårshalvåret. En studiekreds 
omfatter lo timer pr. halvår. Tidspunkterne for studiekreds
timerne aftales mellem deltagere og leder.



Udstillinger
Skolens gange og de øvrige fællesområder har i årets 

løb været ramme om en række udstillinger af meget forskellig 
art:
1. Keramiske arbejder fra skolens værksted (september).
2. Plakatudstilling. En samling plakater fra Tivoli, supple

ret med udvalgte udstillings- og museumsplakater fra 
skolens egen samling (oktober).

3. Spiselige svampe (november).
4. Vagn Jensen, oliemalerier (december).
5. Klip af Charlotte Holst, 2c (december).
6. Evolution, arrangeret af 3g naturfaglig (december)
7. Bente Harboe, grafik og maleri (januar)
8. Croquis-tegninger fra Gentofte Statsskole (februar).
9. Kai Führer, relieffer og oliemalerier - lånt gennem 

organisationen Gymnasiernes Vandreudstilling (marts). 
lo. Lis Pallesen, grafik og maleri (marts).
11. "Det, jeg drømmer om" - fotoudstilling, hvortil alle 

fotograferende blev indbudt (april).
12. Elevudstilling (april).

Endelig er der planer om at slutte udstillingssæsonen 
med en større ophængning af maleren P. Rostrup Bøyesen.

Det har været en stor forbedring af skolens udstillings
muligheder, at det lykkedes os at få bevilget en ny belys
ning på midtergangen. Den blev taget i brug i forbindelse 
med Vagn Jensen-udstillingen på skolens fødselsdag i 
december.

De jnange udstillinger arrangeres af et udvalg, hvori der 
sidder repræsentanter for både eleverne, lærerne og admini
strationen, og som ud over udstillingsvirksomheden admini
strerer skolens faste billedsamling, indkøb af kunst o.m.a. 
Udvalget var i oktober på ekskursion til Domhuset i Køben
havn, hvor man har grebet problemet: kunst i offentlige byg
ninger an på en meget inspirerende måde, og i forbindelse 
med en løbende nyophængning af skolens egne billeder arrange
rede man ved juletid en pudse-glas-og-billeder-eftermiddag, 



ligesom man har søgt at skabe interesse for aktiv anvendelse 
af den plakatsamling, vi igennem årene har samlet på skolen, 
og som nu rummer nærved 800 plakater.

Filmklub
Til skolens foreninger blev der i år føjet endnu en - 

Virum Statsskoles Filmklub - ud fra et ønske om at se nogle 
film (selvfølgelig) og om at få nogle flere aftenarrange
menter på skolen.

Filmklubben lagde ud med en introduktionsserie på tre 
film: Bo Widerberg: Elvira Madigan - Bergmann: Det syvende 
segl - Orson Wells: Den store mand. Ved et arrangement i 
marts, hvor "Oprøret i Ådalen" blev vist, blev klubben 
dannet formelt, således at denne fremover styres af en 
gruppe medlemmer, der i fællesskab vælger filmene.

Filmklubbens arrangementer har indtil nu været velbe
søgte, så de må åbenbart have imødekommet et behov.

Karl Henrik Pedersen

Ekskursioner
Efter en teoretisk gennemgang af det almindelige danske 

skolesystem var alle samfundsfaglige 2g'ere i februar 1978 
på en tre-dages tur til de tre Tvind-skoler: Den rejsende 
højskole, Det nødvendige seminarium og Tvind Efterskole. 
Her blev vi præsenteret for Tvind-skolernes helt alterna
tive undervisningsmetoder, som er fundamentalt forskellige 
fra vores ved til stadighed at tage udgangspunkt i konkrete 
opgaver.

Endvidere har de samfundsfaglige 2g'ere som sædvanlig 
efter "Arbejdsmarkedsgennemgangen" i "Økonomi" haft kontakt 
med arbejdsmarkedets parter - denne gang med et par repræ- 
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sentanter for fagforeningen "Metal"s København-afdeling. 
De fortalte om deres syn på bl.a. arbejdsretten, forskel
lige lønsystemer, arbejdsløshed m.m.

Karl Henrik Pedersen

Formning
I indeværende skoleår har der inden for faget formnings 

rammer været etableret en række ekskursioner, som har haft 
til formål at konfrontere eleverne både i gymnasiet og HF med 
udøvende kunstneres værker - såvel af ældre som af nyere 
dato.

Således har der været aflagt besøg på Louisiana i Humle
bæk, hvor vi har set følgende særudstillinger: "Pompeii år 
79", "Konstruktiv Kunst" (Mc Crory samlingen, New York), 
Christo's "The Running Fence", samt kunst fra Mesopotamien 
"Ur, Babylon, Ninive". Endvidere har der været lejlighed til 
at se museets egen samling.

På Statens Museum for Kunst har vi haft mulighed for at 
danne os et indtryk af nyere dansk kunst. Eksempelvis kan 
nævnes kunstnere som Philipsen, Willumsen, Weie, Giersing, 
Lundstrøm, Søndergård, Egill Jacobsen, Bille, Mortensen, 
Jorn m.fl.

I forbindelse med en kommende studierejse til Paris har 
vi forberedt os hertil ved at se den enestående samling af 
fransk malerkunst, som findes i Ny Carlsberg Glyptoteket.

Endelig må det nævnes, at der har været mulighed for 
at stifte bekendtskab med den nyeste danske kunst, som vi 
har kunnet se på Charlottenborg, i Udstillingsbygningen på 
Oslo Plads og i Nikolaj Kirke - med henholdsvis kunstner
sammenslutningen "Grønningen", Den frie Udstillings forårsud
stilling samt udstillingen "Rejseskildringer".

Gunnar Bay
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Idrætsaktiviteter 1977-78
12.9. Skolens egen idrætsdag i atletik. Ca. 15o elever 

deltog.
15.9. V.S. arrangerede regionsstævne i atletik på Lyngby 

Stadion og deltog selv med tre hold.
24.9. Yngste drengehold deltog i Gymnasieskolernes fina

lestævne i atletik i Esbjerg, hvor det blev nr.2. 
V.S. arrangerede finalestævnet i atletik for piger 
på Lyngby Stadion. Skolens elever indkvarterede 
12o gæstende elever.

13.10. Skolens interne fodboldturnering blev vundet af 3ax.
21.1. Skolens interne volley-dag (lørdag). Der deltog 27

klassehold - ca. 2oo elever. 3ax vandt både hos 
drengene og pigerne.

Decbr.- Der deltog to pigehold og to drengehold i gymnasie- 
f gIdt skolernes basketballturnering. Begge drengehold og 

ældste pigehold nåede til semifinalestævnet.
6.2. V.S. arrangerede semifinalestævnet i basketball på 

Virum skole.
Januar Der deltog tre pige- og to drengehold i gymnasie

skolernes volley-ballturnering.

Fritidssport 1977-78.
Aug. - Atletik for piger og drenge, 
setbr.
Oktbr.- Volley- og basketball for piger og drenge, 
maj
Hele skoleåret en ugentlig svømmetime i Fuglsanggårds- 
skolens svømmehal. Timen har været forbeholdt 3g og 2HF.

Elev- og forældrekor
Skolens elevkor har eksisteret siden skolens oprettel

se i 1957, og forældrekoret blev stiftet i 1964.
Efter at de to kor blev forenet, har det været muligt 

at opføre en lang række store korværker fra ældre og nyere 
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tid. Forrige skoleårs samarbejde med Sjællands Symfonior
kester i Haydns "Nelsonmesse" blev videreført i år med op
førelsen af Carl Orffs "Carmina Burana" under ledelse af 
Tamas Veto i Holte Gymnasiums koncertsal den 14. januar og 
på Amtsgymnasiet i Frederikssund den 16. januar 1978.

Ved forårskoncerten i skolens festsal torsdag den 27. 
april opførte koret bl.a. Brahms Schicksalslied og 
Béla Bartoks Fire Slovakiske Folkesange, begge med Vibeke 
Wibroe Nilsson ved klaveret.

Koret holder prøve hver onsdag aften kl. 2o fra septem
ber til april, og ved korindstuderingen medvirker Jytte og 
Karsten Lawætz, Vibeke Wibroe Nilsson, Silja Renault og 
Jens Østergaard.

Nye medlemmer er velkomne til den første prøve i det 
nye skoleår, onsdag den 6. september 1978 kl. 2o.

Teatersæsonen 1977-78
Skolekomedien: Den 1., 2. og 3, marts opførtes årets skole
komedie, Kent Anderssons dramatiske kollage "Sandkassen", 
et stykke svensk debatteater, der stammer fra ungdomsoprørs
året 1968. Det er herhjemme især kendt fra Gladsakse Teaters 
opførelse i begyndelsen af 7o'erne. Det ligger i debattea
trets natur, at enhver opførelse må bygges helt op fra 
grunden, som var det en engangsforeteelse, og årets skole
komedieproduktion var da også nytænkt og skræddersyet til 
og af de medvirkende. De havde nyoversat stykket, komponeret 
original musik til forestillingen og havde foretaget indstu
deringen som et velfungerende kollektiv. Som instruktører 
og koordinatorer for det mangesidede arbejde virkede Vibeke 
Rehfeld og Bertel Moltved.
Teatergruppen Picnic: Picnic er en teatergruppe, der opta
ger enhver med tilknytning til Virum Statsskole som med
lemmer. I den forløbne sæson har såvel gamle som nuværende 
elever og lærere været aktive i gruppens arbejde. Der er 
fast prøveaften om onsdagen. Ved sæsonens start planlagde 
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man en genoptagelse af sidste sæsons farcesucces: Joe 
Ortons "Gale dage i negligé" (What the Butler Saw), men på 
grund af sygdom måtte forestillingen henlægges efter kun 
fire opførelser. Sæsonens første produktion var en Finter
aften, bestående af "Elskeren" (The Lover) og "Køkkenele
vatoren" (The Dumbwaiter), der havde premiere den 17. novem
ber. Picnics forestillinger indstuderes på skolen og får 
deres førsteopførelser på skolens scene, men ved opsætnin
gerne lægges der vægt på, at de skal være lette at flytte 
rundt med, således at de kan spilles på andre skoler og in
stitutioner, og gennem årene har de fleste af gruppens fore
stillinger (3o af ialt 51) været tourneforestillinger. 
"Elskeren" har således været spillet på gartnerhøjskolen 
Vilvorde og på Stenhus Kostskole i Holbæk.

I forårssæsonen arbejder Picnic med endnu en Pinterfo- 
restilling, "Dværgene" (The Dwarfs) og med en indstudering 
af Albee's "En hårfin balance" (A delicate Balance).

Fakta om os selv
Virum Statsskoles elever må efterhånden være den mest 

undersøgte gruppe elever her i landet. Tre samfundsfagsklas
ser har indtil nu foretaget tre forskellige sociologiske 
undersøgelser. Den første var en helt generel undersøgelse 
af alle 3g'ere og alle HF-elever på skolen med hensyn til 
følgende emner: 1. Elevernes sociale baggrund (socialgruppe
tilhør) , 2. Opfattelsen af elevorganisationen på skolen, 
3. Opfattelsen af medbestemmelsesparagrafferne i gymnasiet 
og HF, 4. Holdningen til adgangsbegrænsning, 5. konkrete 
forhold såsom boligforhold, daglig forberedelsestid, karak
tergennemsnit osv.

Den anden undersøgelse var et forsøg på at få fastlagt, 
hvad der er afgørende for elevers valg af gymnasiegren,og 
endelig var den tredje en registrering af omfanget og arten 



af elevernes erhvervsarbejde og økonomi.
Undersøgelsesresultaterne har dels været publiceret i 

elevbladet, dels offentliggjort ved opslag i forhallen.
Med udgangspunkt i de tre undersøgelser må de samfunds

faglige elever vel efterhånden være klar til næste gang 
at undersøge "det virkelige liv" uden for skolen.

Karl Henrik Pedersen

Vandreforeningen
I sin tid oprettedes VSVF (Virum Statsskoles Vandreforening) med 

det formål at arrangere en vandretur hvert år; sidenhen er den gledet 
over til at være et alternativ til de almindelige gymnasieforeninger 
(en sådan eksisterer ikke på skolen for øjeblikket). VSVF er en åben 
forening, det vil sige, at man kan komne til de møder, man har lyst 
til. Der er intet medlemskort og ingen forpligtelser.

I de sidste par år har VSVF stået for mange gode og hyggelige 
arrangementer, såsem fester, filmaftener, musikaftener og talentshows, 
og har således gjort sit til at skabe lidt samling på skolens brogede 
elevskare.

Profitboden
Profitten er skolens bod, hvorfra der sælges frugt, mælk, yoghourt 

m.m. Kantineudvalget, der bestyrer den, er et åbent udvalg, og dets 
medlemmer har til gengæld for deres ulejlighed ret til, i begrænset 
omfang, at spise og drikke af lageret. Overskudet tilfalder VSE's 
kasse og kommer således alle elever til gode.


