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Maleri af Hans Scherfig, givet til skolen i 1977 af Statens Kunstfond.
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LATIN & FILM
Betragtninger omkring Federico Felini’sfilmatisering 

af Petronius’ roman »Satyricon«
At anvende film i undervisningen i 1978 forekommer sikkert de fleste helt 
elementært, især når det drejer sig om moderne sprog og fag som fx geografi 
og historie. Lidt mere skeptisk vil nogen måske stille sig, når de hører om 
film inden for latinundervisningen. Takket være et godt samarbejde med Al- 
bertslundhusets to biografer og deres medarbejdere, Jean Chris og Lis Boda, 
har jeg dog en fem-seks gange taget film hjem med emner fra antikken. Det 
drejer sig om Felini’s »Satyricon«, Kubrick’s »Spartacus«, Mankiewicz’ fil
matisering af Shakespeare’s »Julius Cæsar« og filmen »Quo Vadis«. Man 
kunne tænke sig mange andre film, men her støder man ofte på problemer i 
form af uvilje fra filmagenturernes side til at udleje film, der indgår i alminde
lige repertoireplaner og repriseprogrammer. Til gengæld har tv uopfordret 
bragt gode serier med oldtidstemaer - her husker man vel bedst »Jeg, Clau
dius«.

Teksten
Mange af filmene kunne være fristende at tale om, men jeg har her valgt Fe
lini’s filmatisering af »Satyricon«, da man samtidig kan uddrage visse sider af 
faget Film, der ikke eksisterer ved skolen, men som er indført mange steder.

Eleverne på sproglig linie læser ofte i starten af l.g uddrag af en roman 
»Satyricon« skrevet af Petronius, som var smagsdommer ved kejser Nero’s 
hof, dvs. fortalte Nero, hvad denne skulle synes og mene var godt og skidt 
om dette og hint.

Egentlig har vi kun bevaret brudstykker af en større roman, og hovedte
maet i skoleudgaven er en middag hos Trimalchio, en »Gullasch-baron«, 
som har penge som græs, hvorimod det kniber noget med kulturen. 1 denne 
middag deltager romanens to hovedpersoner, Encolpius, der samtidig er hi
storiens fortæller, og hans ven, Aschyltos. Efter middagen oplever disse to 
venner mangt og meget sammen med deres fælles adspredelse, slavedrengen 
Giton. Historien foregår i egnen omkring Napoli på kejser Nero’s tid, dvs. 
ca. år 60 e.Kr.
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Filmen
Ved det første møde med filmen vil man umiddelbart mene, at Felini via skil
dringen af det moralske forfald i Rom i det første århundrede e.K.r. med 
filmmediet og dets stærke farver og effekter vil drage en sammenligning med 
vor egen tid - her 60erne, da filmen blev lavet. Her er alt muligt og tilladt, 
hvis man har penge nok, giver moralen en god dag, og laver nogle »fede ego
trips« - hvorimod det ligger tungere med en dybere medmennskelig for
ståelse. Sådan kan filmen ses, og man kan vist trygt sige, at Felini har fået det 
hele med: I grå, gustne toner fremmaner han den ene voldsomme scene efter 
den anden med de forskelligste indhold: Et bordelkvarter med alskens ud
bud af kød, kvanti- og især kvalitativt (kvarteret ligner Dantes helvede vendt 
på hovedet) - komedietrupper optræder med meget realistiske straffescener 
- Trimalchios’ middag med læssevis af raffinerede retter og udsøgt under
holdning - nymfomani - hekse - massageklinikker - Minotauruskampe - re- 
ligiøs-økonomisk udmøntnig af folks legemlige og åndelige mangler og ska
vanker. Blandt alt dette er der en enkelt »normal scene«, hvor vi møder en 
normal romersk overklassefamilie, som netop tager afstand fra alt dette, og 
som konsekvens deraf begår selvmord - i øvrigt på samme måde som Petro- 
nius selv døde og med ham filosoffen Seneca.

Lærernes motiv
Egentlig kunne man vel spørge, hvorfor i alverden eleverne skal belemres 
med at se en så »gyselig, amoralsk og - efter manges mening - hæslig film«.

Der er mange grunde hertil, bl.a. er det at læse en tekst på latin ofte for
bundet med mange sproglige vanskeligheder af grammatisk og syntaktisk 
art. Desuden tager det lang tid at læse længere tekster i sammenhæng. Sam
tidig kommenterer vi mange temaer i teksterne, hvilket kan bevirke, at man 
taber helhedsindtrykket af teksten. Læsning af tekster i dansk oversættelse, 
som det foregår i oldtidskundskab, er derfor et godt samlende indslag og fil
men kommer belejligt ind som en samlende og helhedsskabende faktor, hvor 
situationer, som læreren forsøger at visualisere med ord, nu pludselig bliver 
visualiseret med billeder, hvorved de sættes på plads i helheden. Samtidig gi
ves et mere nuanceret muligvis helt andet billede af hovedpersonerne og de
res oplevelser, end man kan få ved læsningen af omkring 10 sider på latin. 
Modsat fornemmer eleverne da også, at mange af kommentarerne til den 
daglige lektie var vigtige forudsætninger for at forstå hele filmen.

Filmen bliver et godt udgangspunkt for en yderligere samtale om antik op
fattelse af etik, religion, teater, retspleje, overtro og mange andre forhold, 
samt til diskussion af, hvad der i filmen er det antikke og hvad der er moder
niseringer.

Antikken er andet end Akropolis og Forum Romanum, og hverdagen har 
dengang sikkert på mange måder været ligeså nuanceret som hverdagen er i 
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dag. Dette kan ellers let overses, når mange af de tekster vi læser er den kul
tiverede overklasses meddelelser til og for hinanden.

Med denne konklusion: At filmen er en god visualisering af den antikke 
tekst, kan man godt stoppe, men af og til har vi herudover i undervisningen 
inddraget materiale om filmen som film.

Filmen som film
Med udgangspunkt i filmtidsskriftet »Kosmorama« nr. 97 fra juni 1970 har vi 
diskuteret opbygningen af en filmanmeldelse - i dette specielle tilfælde Mar
tin Drouzy’s omtale og kritiske gennemgang af »Satyricon«. Drouzy, som 
egentlig er katolsk pater, men nu leder af Universitetets institut for Filmvi
denskab, ser på overfladen det før omtalte billede af det moralsk, dekadente 
Rom, som nutiden kan spejle sig i og derved måske blive bedre, men derud
over ser han i forbindelse med en Felini-udtalelse ved filmatisering af »Saty
ricon«: »Jeg kender intet til kristendom«, instruktøren på rejse i sit eget in
dre, i de lag af sindet, hvor urdrifterne skulle bo, hvis ikke kristendommen, i 
Italien symboliseret af den katolske kirke, havde banket disse drifter ned i 
sindets dybeste afkrog, omformet dem, fordrejet dem og samtidig fordømt 
dem som moralsk forkastelige. Det er denne konflikt mellem den kristne og 
den hedenske kultur og moral, som Felini dels fascineres af, dels frastødes af 
- en konflikt, som Felini efter Drouzy’s mening har fælles med alle latinske 
folk.

Men nu er vi på vej fra den latinske tekst og over i faget film - men forhå
bentlig blev der for nogle åbnet en spændende dør på klem.

Erik Worm

Jo flere vi er sammen ...
»Det er rart at være flere sammen - men behøver det at være så mange?« 
tænkte jeg uvilkårligt, da jeg forleden havde glemt min mad og stillet mig op 
i frokostkøen ved kantineudsalget. Der var god tid til at forfølge tanken, for 
selv om der kun stod en halv snes stykker foran mig, vidste jeg af erfaring, at 
de fleste købte ind for andre, så det var nok et halvt hundrede menneskers 
indkøb, der skulle dækkes, før det ville blive min tur. Hvor sad folk dog 
trangt i kantinen, og bedre var det ikke i den bid af garderoberne, jeg kunne 
se fra min plads i køen.

Nå, mennesket lever jo ikke afbrød alene, og den åndelige næring indta
ges under lidt bedre forhold. 1 klasseværelserne er der i hvert fald en stol til 
hver, selv om det undertiden kan knibe med at få bordplads eller apparatur 
til øvelser. Vi fik rigtig nok også tre nye klasseværelser, da vores elevtal blev 
forøget forrige gang. At de så slugte en del af garderobearealet og delvis 
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mørklagde en anden, lagde en vis dæmper på glæden over dem. Inventar og 
redskaber er efterhånden også ret slidt, og en del fungerer en del usikkert, 
for selv om de stort set bliver behandlet pænt af os alle, mærkes det, at sko
len har 30 klasser i stedet for de 20, den er beregnet til.

Nu blev det endelig min tur. Jeg får nok en siddeplads på lærerværelset, 
men næppe ved bordet, og snart vil jeg lade mig suge med strømmen af de 
mange, der nok desværre stort set er fremmede over for hinanden, ned ad 
gangen mod et klasseværelse.

Ulla Kürstein

Den nye studie- og erhvervs
vejledning i gymnasiet

1 forbindelse med den famøse og fuldstændige adgangsbegrænsning til de vi
deregående uddannelser vedtog Folketinget og regeringen som et plaster på 
såret at indføre en studievejlederordning for gymnasiet. I henhold til denne 
ordning skal en studievejleder tage sig af dels en kollektiv erhvervs- og stu
dieorientering, dels en personlig rådgivning af den enkelte gymnasiast.

Det er især dette sidste punkt, der er den egentlige nyskabelse, og her har 
studievejlederen fået en meget bred opgave. Han eller hun skal tage sig af 
gymnasiasternes økonomiske, sociale og personlige problemer. Denne 
mundfuld er naturligvis for stor, men det er da også en selvfølge, at en studie
vejleder vil (og skal) gøre meget for den enkelte. Det kan sikkert hjælpe 
mange at få diskuteret nogle problemer igennem med en person, som ikke 
sidder i den almindelige lærerrolle.

I denne forbindelse er det vigtigt at understrege, at studievejlederen ikke 
har noget at gøre med det almindelige sanktionssystem på gymnasiet - han 
skal som studievejleder ikke give karakterer eller smide elever ud af skolen.

Funktionens vigtighed understreges af, at klasselærerordningen i gymna
siet er yderst mangelfuld i forhold til folkeskolens.

På Vallensbæk Statsskole kan studievejlederen træffes på kontoret umid
delbart til venstre ved hovedindgangen, hvor træffetiderne er anført.

Poul Henning Petersen
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Karakterskalaen
Om anvendelsen af de enkelte karakterer gælder følgende:
13: Gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation.
11: Gives forden udmærkede og selvstændige præstation.
10: Gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation.
9: Gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8: Gives for den middelgode præstation.
7: Gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel.
6: Gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende præstation.
5: Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.

03: Gives forden meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende præ
station.

00: Gives for den helt uantagelige præstation.
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Gymnasiet

Normaltimeplan

Fag

Sproglig linje Matematisk linje

Fællesfag

1. 2. 3.

Særfag

Fællesfag

1. 2. 3.

Særfag

Ny
sproglig 

gren 
2. 3.

Sam
fundsfag- 
lig gren 

2 3

Matema
tisk-fy

sisk gren 
2. 3.

Sam
fundsfag- 
lig gren 
2. 3.

Natur
faglig 
gren 

2. 3.

Religion ...................  
Dansk .......................  
Engelsk ...................  
Tysk .......................  
Fransk (russisk) . . 
Latin .......................  
Græsk med oldtids

kundskab ....... 
Oldtidskundskab .. 
Historie og samfunds

kundskab ....... 
Samfundsfag ........... 
Geografi ...................  
Biologi ...................  
Biokemi ...................  
Kemi .......................  
Fysik .......................  
Matematik ............... 
Musik, særfag ....

Legemsøvelser ....
Fællestimer...............
Musik ... f max'

1 min.
Formning og kunst

forståelse ...........

0-1-2
3-3-4
4 - 4 - 6 1
3 - 3-5)
5-3-3
4 - 4-0

1 - 2-0

2-3-3 0-1

2 -
0-0-3

2-3-0

3 - 5

2 - 0

5 - 5
3 - 2

0-1-2
3-3-4

1 5 - 0 - 0

5-3-3

1-2-0

2-3-3 0-1 0-1
5 - 5

3 - 0 3 - 2 3 -2
°'3 °-3l 3-7

2 - 3-0 1-0 3-0
3 - 3 - 5 2 - 2 2 -2
5 - 5 - 6 3 - 3 3 -3

26-13-15 13-12 13-12

2-2-2

2-2-1
(2)-(0)-(0)

(0)-(2)-(l)

26-12-12 14-15 14-15 14-15

2-2-2

2-2-1
(2)-(0)-(0)

(0)-(2)-(l)
30-17-18 13-12 13-12 30-16-15 14-15 14-15 14-15

På Vallensbæk Statsskole findes p. t. følgende grene:
SPROGLIGE:

nysproglig
klassisksprogl ig
samfundssproglig
fransksproglig

MATEMATISKE:
matematisk-fysisk 
matematisk-samfundsfaglig 
matetnatisk-naturfaglig
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HF er en eksamen
og det eneste formelle krav, HF-eksaminanden skal opfylde, er et alders
krav. Man skal være fyldt 18 år inden den 1. februar i det år, man indstiller 
sig til eksamen. Der aflægges eksamen i fællesfagene og i de tilvalgsfag, eksa
minanden har valgt. - Karakterskalaen er den sædvanlige 13-skala. For at 
bestå kræves mindst 5,5 i gennemsnit, samt at summen af de to laveste ka
rakterer + gennemsnittet af de øvrige er mindst 13.

Hvert år opdeles i to semestre, således at undervisningen strækker sig over 
i alt fire semestre efter følgende plan:

Antallet af ugentlige timer

1. 2. J. 4.
semester semester semester semester

FÆLLESFAG:
Dansk ................................ ........... 3 3 4 4
Religion ............................ ........... 0 0 3 3
Historie .............................. ........... 3 3 3 3
Biologi ............................... ........... 3 2 0 0
Geografi ............................ ........... 3 2 0 0
Matematik ........................ ........... 5 5 0 0
Engelsk .............................. ........... 4 3 4 4
Tysk ................................... ........... 3 3 0 0
Samfundsfag ..................... ........... 2 2 0 0
Musik/formning ................ ........... 2 2 0 0
Idræt .................................. ........... 2 2 0 0

TILVALGSFAG:
Biologi ............................... ........... 0 0 4 4
Matematik ........................ ........... 0 0 6 6
Engelsk .............................. ........... 0 1 3 3
Tysk ................................... ........... 0 0 5 5
Samfundsfag ..................... ........... 0 0 3 3
Musik ................................ ........... 0 0 4 4
Formning........................... ........... 0 0 4 4
Idræt .................................. ........... 0 0 4 4
3. fremmedsprog .............. ........... 0 3 4 4
Fysik .................................. ........... 0 3 6 5
Kemi .................................. ........... 0 0 5 5
Psykologi ........................... ........... 0 0 3 3
Der holdes eksamen i de enkelte fag ved udgangen af det semester, hvor 
undervisningen i faget afsluttes. Der er ikke eksamen i fællesfagene musik, 
formning og idræt.



Fællesarrangementer
Skolen skal hvert år afholde et antal fællesarrangementer af underholdende 
eller oplysende karakter for samtlige lærere og elever.

Programmet sammensættes af Samarbejdsudvalget inden for en budget
ramme på ca. 6500 kr.

I det forløbne år har følgende arrangementer fundet sted:
Den 12. september:

En orientering ved repræsentanter for Danske Gymnasieelevers Sam
menslutning.

Den 20. september:
Afsløring af et maleri af kunstneren Hans Scherfig, bevilget af Kunst
fonden. Hans Scherfig var selv til stede ved afsløringen.

Den 29. november:
Et foredrag ved en amerikansk universitetslektor, Peter Groothe, »An 
Analysis of Jimmy Carter’s Presidency«.

Den 15. december:
En orientering ved repræsentanter for Landssammenslutningen af Kur
susstuderende.

Den 21. december:
Et lysbilledshow med kommentarer, om City 2’s tilblivelse, »Det Nye 
Centermenneske«.

Den 18. januar:
SU-høring med repræsentanter fra LAK, DGS samt partiernes ung
domsorganisationer.

Den 3. februar:
En paneldiskussion om de høje klassekvotienter; ved elever og lærere 
på Vallensbæk Statsskole samt en repræsentant for FAM.

Den 13. februar:
En pædagogisk beatkoncert ved gruppen MARKANTA.

Den 10. april:
Den rumænsk-serbiske folkedansergruppe BALLADA CERNEI med 
dans og musik.

Historiespeciale
Siden jul har vi lavet speciale i faget historie. Vi har imidlertid ikke arbejdet 
på den traditionelle måde, hvor hver enkelt elev udarbejder en skriftlig op
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gave. Derimod valgte vi at lave et skuespil, som vi opførte her på skolen tirs
dag den 11. april d.å. Emne: »Danmark i 17—1800-tallet«.

Skuespillet blev stykket sammen i fællesskab, dvs. vi delte os op i grupper, 
der arbejdede med følgende emner: bønderne, arbejderne, borgerskabet, det 
politiske liv, slaget på Fælleden osv. Slutteligt blev det hele kædet sammen 
ved hjælp af lysbilleder, sange osv.

Efter at skuespillet er blevet opført, har vi diskuteret, hvilket udbytte vi 
har haft af denne specielle måde at gennemarbejde et stof på, og vi er kom
met frem til følgende:
I. Ved at arbejde kollektivt opnår man - på basis af et meget bedre kend
skab til hinanden - et unikt fællesskab og sammenhold.
2. Ved at gå frem efter følgende arbejdsmetode

lærer man at videregive det tilegnede stof på en naturlig måde.
3. At tværfagligt samarbejde er givtigt og fremfor alt muligt ved en lille om
lægning af undervisningen. Vi har blandt andet anvendt tekster fra danskun
dervisningen og malet kulisser i formning.
4. Endelig er den kollektive selvtillid blevet befordret, samtidig med at det 
enkelte individ også er gået styrket ud af arbejdet.

Sluttelig opfordrer vi andre at gribe til en ligeså utraditionel arbejdsme
tode, eftersom udbyttet synes meget større end ved individuelt arbejde, ikke 
blot fagligt men også menneskeligt.

Lone Ørhæk Andersen, 2.y
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Tværfaglig undervisning
1 årets løb har der været kørt et forsøg med tværfagligt samarbejde mellem 
dansk, historie og samfundsfag i l.HF P og Q med Nina Christensen og Ole 
Krogh som lærere.

Udgangspunktet for lærere og elever har været, at det tildels er forkert at 
splitte den helhed, som virkeligheden udgør, op i forskellige områder, som 
derefter puttes i nogle kasser, der hedder dansk, historie osv.

1 forsøget har vi sat fokus på industrialiserings-processen, dens baggrund 
og følger. Vi startede med studier af »dobbeltrevolutionen«, dvs. den indu
strielle revolution i England og den politiske revolution i Frankrig. Derefter 
fulgte vi revolutionernes virkninger i Danmark i 1800-tallet med særlig vægt 
på perioden 1870-1914. Vi bestræbte os på hele tiden at fremdrage sammen
hængene mellem de økonomiske, politiske forhold og de åndelige udtryk. 
Til sidst gennemgik vi det økonomiske kredsløb og arbejdsmarkedet i Dan
mark i dag. Praktisk forløb forsøget sådan, at når den ene klasse havde den 
ene lærer, havde den anden klasse samtidig den anden lærer. På den måde 
har vi haft fire dobbelttimer om ugen, hvor de to klasser samtidig havde de 
to lærere. Desværre har det ikke - på grund af de elendige lokaleforhold - 
været muligt at undervise de to klasser i ét rum, men vi har i så høj grad det 
var muligt delt klasserne op på kryds og tværs, ligesom vi har arbejdet med 
mange slags gruppearbejder.

Eleverne har løbende deltaget i planlægningen og støttede ved juletid, at 
forsøget fortsatte.

Nina Christensen og Ole Krogh

Lærerliste skoleåret 1977/78
AL Almar, Knud, adjunkt 

latin, fransk (01)35 16 24
AN Andersen, Svend, konstitueret rektor 

biologi, geografi (01) HE 32 80
AR Arndt, Heinrich, adjunkt 

gymnastik, engelsk (02)73 81 74
BA Badse, Frederik, adjunkt 

historie, samfundsfag, russisk (0l)ØB46 36
BR Brier, Bodil, adjunkt 

engelsk, gymnastik (01)39 1501
BU Burchall, Jytte, adjunkt 

engelsk, tysk (02)45 01 38
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RØ Christensen, Lene Rønnest, timelærer 
fransk, gymnastik (01)7901 19

CH Christensen, Mogens, adjunkt 
historie, engelsk, oldtidskundskab (02) 90 91 97

CN Christensen, Nina, adjunkt 
historie, samfundsfag, oldtidskundskab (01) OR 11 385

CA Christiansen, Eigil, adjunkt 
dansk, geograft (01)31 07 08

CL Clante, Carsten, lektor 
dansk, tysk (02) 89 18 43

DL Dalberg, Lise, timelærer 
gymnastik (01)22 40 18

DL2 Dalberg, Niels, årsvikar 
kemi (01)22 40 18

ER Eriksen, Jørgen, adjunkt 
fysik, matematik (02) 52 06 09

ES Eskesen, Lone, adjunkt 
dansk (01)46 19 95

FJ Fjelster, Stig, lektor 
engelsk, dansk (02) 99 11 58

FD Fuglsang-Damgaard, Hans-Erik, adjunkt 
tysk, religion, historie (03) 16 35 06

GL Glente, Karen, adjunkt 
latin, religion (01) 12 22 73

GO Gotved, Uffe, adjunkt 
musik, russisk (01) 39 70 34

GR Groth, Susanne, adjunkt 
engelsk, gymnastik (02) 65 43 20

HE Henningsen, Erik H., adjunkt 
dansk, religion (02)45 01 38

IB Ibsen, Agnete, adjunkt 
engelsk, gymnastik (02) 96 49 14

JS Jensen, Steen Anker 
gymnastik (03)70 8441

KÜ Jensen, Ulla Kiirstein, adjunkt 
matematik,fysik (01)75 97 73

PI Johannessen, Søren Pii, adjunkt 
kemi,fysik (01)37 22 09
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JÆ Jæger, Jørgen E., lektor 
fysik, kemi, matematik (02) 96 91 71

JN Jørgensen, Dorte, timelærer 
samfundsfag (01)37 33 25

JG Jørgensen, Erik, adjunkt 
historie (01)46 42 62

JØ Jørgensen, Ingrid, adjunkt 
historie, fransk (01)46 42 62

PJ Jørgensen, Poul-Erik, timelærer 
gymnastik (02) 64 16 68

KA Karbo. Bjarke, adjunkt 
formning, kunstforståelse (03) 27 42 06

KN Kristensen, Ellis, adjunkt 
matematik (02) 99 62 54

KR Krogh. Ole, adjunkt 
dansk, samfundsfag (01)49 69 87

FR Lansner, Leif, årsvikar 
engelsk, fransk (03) 17 54 17

LR Larsen, Ingelise, timelærer 
geografi (01)34 64 68

LA Larsen, Karsten Bøving, adjunkt 
matematik (01)TR 10833

XK Larsen, Lars, Lundgren, adjunkt 
fysik, kemi (01) 10 20 58

LD Lund, Birgitte, adjunkt 
dansk, fransk (02) 64 33 60

LU Lund, Henriette, adjunkt 
dansk, græsk, oldtidskundskab (01)46 95 93

OD Mathisen, Oddvin, adjunkt 
musik, psykologi (01)65 40 92

MP Mollerup. Thomas, adjunkt 
fysik, matematik (02) 96 95 77

RK Mortensen, Erik, rektor 
undervisningsinspektør (01) GO 42 42

MØ Mørk, Flemming, adjunkt 
matematik (02) 44 04 94

SK Nielsen, Henrik Skovgaard, lektor 
historie, samfundsfag, engelsk (02) 89 26 18
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NL Nielsen, Irene, adjunkt 
tysk, engelsk (02) 96 2901

NI Nielsen, Torben, adjunkt 
fysik, matematik (02) 85 74 96

NO Nordmann, Lene, adjunkt 
dansk, engelsk (02) 44 06 58

PA Paldam, Anne Louise, årsvikar 
latin, oldtidskundskab (01) 106709

PD Pedersen, Hans Chr., adjunkt 
biologi (02) 62 06 65

PE Petersen, Inger Blum, adjunkt 
tysk, religion (01) 19 68 34

PS Petersen, Steffen Bjørn, adjunkt 
fysik, kemi (02)45 41 27 lokal 30

PT Petersen, Poul Henning, adjunkt 
samfundsfag

PR Preisz, Lise, adjunkt 
fransk, religion (01) 13 27 13

RA Ragborg, Anne Grethe, adjunkt 
biologi (01) 14 27 89

RO Rothe. Birgitte L., adjunkt 
fransk, dansk (01) 18 1865

XM Sandberg, Norbert, årsvikar 
matematik (01) 35 31 72

SA Sanotra, Tove S., adjunkt 
biologi (01)60 67 06

sc Scharling, Ebba, adjunkt 
tysk, fransk (01)78 92 60

NL Schroller, Flemming, årsvikar 
tysk (01)79 12 36

SL Skjoldager, Mogens, adjunkt 
geografi (01)74 34 17

SH Skovholm, Jens, timelærer 
dansk (01)35 72 06

SØ Sørensen, Ivan Z., timelærer 
dansk (01) 13 74 17

TE Terstrup. Kjeld, adjunkt 
matematik (01)78 60 41
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VE Vestergaard, Ulla S., adjunkt 
musik, gymnastik

VM Vestermark, Gert, adjunkt 
matematik, fysik

WO Worm, Erik, adjunkt 
latin, græsk, oldtidskundskab

(02) 64 65 36

(02) 64 86 90

(01)68 02 40

Administration
Konstitueret rektor: Svend Andersen

4 dministrativ inspector :

Boginspector:

Indre inspection:

Studievejleder for HF:

adjunkt Mogens Skjoldager 
adjunkt Heinrich Arndt 

adjunkt Heinrich Arndt 

adjunkt Birgitte Rothe 

adjunkt Jytte Burchall 
adjunkt Torben Nielsen

Erhvervsvejleder for gymnasiet: adjunkt Karsten Bøving Larsen 
adjunkt Poul Henning Petersen

Bibliotekar:

Sekretærer:

Pedel:

Pedelmedhjælper:

Kantine:

adjunkt Lone Eskesen

Aase Blume Rasmussen 
Kirsten Mathiesen 
Anette Møller

Frank Lund

Peter Møller

Ragnhild Mortensen

telefon (02) 64 59 69
telefon (02) 73 83 93
telefon (02) 90 87 53

telefon (02) 64 19 68

telefon (03) 16 23 13

telefon (02) 73 87 89
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Pædagogikumkandidater
Hvert år modtager skolen et antal pædagogikumkandidater, dvs. kandidater, 
der har afsluttet et universitetsstudium, og som for at kunne undervise i gym
nasier o.lign. skal gennemgå et pædagogisk kursus af et halvt års varighed. 
Dette kursus veksler mellem teoretisk undervisning og praktik som lærer.

I efterårssemesteret 1977 var der følgende kandidater på Vallensbæk 
Statsskole:

Kandidat: Fag: Vejledere:
cand.scient. Torben Dabelsteen biologi PD, SA
cand.mag. Katrin Dahl græsk LU

latin AL
oldtidskundskab GL, WO

kunstpædagog John Davidsen formning og KA
kunstforståelse

cand.scient. Snorri Fjallsbak matematik TE, JÆ
fysik JÆ, MP

cand.mag. Henning Engelbrecht Jensen samfundsfag KR, PT
historie BA, CH

cand.phil. Jette Krog-Toft dansk NO, ES, HE, CL, FJ
cand.mag. Kitti Boy Reffs musik GO, OD, VE

og i forårssemesteret 1978:
cand.scient. Svend Aage Christiansen geografi
cand.scient. Bjarke Dons legemsøvelser

historie
cand.scient. Niels-Bo Jensen biologi
cand.mag. Birthe Klæsøe Lund dansk

gymnastik
cand.mag. Mette Rasmussen historie

dansk

SL, CA 
AR, JS 
CN, FD 
RA, SA,PD 
LU, NO, ES 
IB,JS 
JG, BA 
HE

Elevrådet
Elevrådet ved Vallensbæk Statsskole er det organ, der på lokalt plan vareta
ger gymnasieelevernes interesser såvel faglige som fagpolitiske over for læ
rerforsamlingen og skolens ledelse samt udtrykker gymnasiets holdning til 
forskellige problemer gennem resolutioner og repræsentationer. Elevrådet 
er en meget åben gruppe med både klasserepræsentanter og interesserede, 
hvor dog kun klasserepræsentanterne har stemmeret. Denne ene repræsen
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tant er ansvarlig over for sin klasse og varetager dennes interesser i elevrådet. 
1 det tilfælde, hvor klassens holdning ikke kendes, må repræsentanten 
stemme, som han nu formoder at klassen vil stemme. For at fællesholdnin
gen til et problem kan komme til urafstemning blandt alle gymnasieeleverne, 
skal tre klasserepræsentanter kræve dette.

I det forløbne år er der blandt andet holdt afstemning om valg af delege
rede til landsmøde i DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Gym
nasiets modstykke til LLO), støtteresolutioner og medlemskab af DGS. Un
der elevrådet eksisterer der forskellige faste arbejdsgrupper, som varetager 
elevrådets interesser i forskellige råd og udvalg, samt den daglige administra
tion af elevrådet. Den gruppe, der står for den daglige administration af 
elevrådet, er koordinationsgruppen, hvis arbejdsopgaver er at indkalde til 
møder, ordne dagsordner, hente post og formidle kontakten til HF-rådet. I 
samarbejdsudvalget mellem lærere, elever og skolens administration sidder 
seks repræsentanter, men disse har kun i begrænset omfang stemmeret. I 
elevrådet vælges én som kontaktperson til DGS, hvis opgave er at informere 
elevrådet om emner, der bliver taget op af DGS, og igangsætte aktiviteter 
herom. Desuden er der en DGS-gruppe, som arbejder intensivt med forbe
redelserne til repræsentantskabsmøderne, i alt tre, og til landsmødet i DGS, 
samt til diverse seminarer, der afholdes i løbet af året. Af emner, som elevrå
det har beskæftiget sig med gennem året på lokalt plan er blandt andet klas
sens time. På Vallensbæk Statsskole har vi fået gennemført en klassens time
ordning i lighed med den i folkeskolen, dog kun hver 14. dag. Emnet blev 
bragt på bane i starten af november måned, og efterdiskussionerne blev ord
ningen indført i december måned. Klassens time bruges blandt andet til, at 
klasserne kan få gennemdiskuteret større og mere problemfyldte emner så
som adgangsbegrænsning (ab), Statens Uddannelsesstøtte og DGS-lands- 
mødeforberedelserne. Andre emner på lokalt plan, som elevrådet har drøf
tet, er blandt andet de nye lokale forsøgsundervisningsordninger, der skal 
køre i de kommende år. Huslejeboykotten på Danmarks Internationale Kol
legium og Albertslund Ungdomsboliger (Morbærhaven), hvortil elevrådet 
sendte støtteresolutioner til støtte for deres fortsatte kamp for en betalelig 
husleje. Dette emne bragte vi også op på DGS' 3. repræsentantskabsmøde.

Vinterferie, som vil blive gennemført i skoleåret 78/79, og som før omtalt 
forberedelserne til landsmødet i DGS. Det blev besluttet i elevrådet at lave 
et forslag til handlingsprogram (arbejdsresolution) for DGS i 78/79, og senere 
efter at handlingsprogrammet var blevet vedtaget af eleverne, blev der dan
net en handlingsprogram-gruppe, der tog rundt til andre skoler og agiterede 
for handlingsprogrammet med blandt andet skuespil og sang. De emner, der 
i øjeblikket - april 1978 - diskuteres, er vores forhold her på skolen, specielt 
vores kantine-forhold, hvor vi fra elevrådets side ønsker statsansat personale, 
et ændret varesortiment og en dermed følgende prisnedsættelse.
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Mange vil sikkert spørge, hvad elevrådet laver mod adgangsbegrænsning 
og dets virkning blandt eleverne. På Vallensbæk Statsskole er der blevet 
oprettet en uafhængig ab-gruppe, som arbejder med de før omtalte proble
mer. Det emne, som gennem det forløbne år har beskæftiget gymnasieele
verne mest, er Statens Uddannelsesstøtte (SU). Aktiviteterne omkring den 
utilstrækkelige SU startede allerede i august-september måned 1977 med 
blandt andet undersøgelse af gymnasieelevernes erhvervsarbejde uden for 
skoletiden. Undersøgelsen viste, at 40% af gymnasieeleverne havde er
hvervsarbejde efter skoletid. På landsplan optog studerende derfor hele 
19.220 arbejdspladser i en tid med stor arbejdsløshed. Dette og det, at mange 
måtte forlade deres studium (realkursus havde et frafald på 50,2%) og tage 
erhvervsarbejde for at klare sig økonomisk, samt forholdene omkring de 
statsgaranterede banklån satte tingene i kog rundt om i landet. Kulminatio
nen blev for Vallensbæk Statsskoles vedkommende »besættelsen« af skolen 
i slutningen af januar måned. Det var H F-rådet, der havde taget initiativet til 
denne aktion, og de offentliggjorde denne på et seminar den 19. januar, efter 
at Ritt Bjerregaard havde tilkendegivet sin slatne holdning til vores proble
mer.
Resultatet af besættelsen var dannelsen af en SU-gruppe. Denne gruppe er i 
lighed med ab-gruppen en uafhængig arbejdsgruppe.

Som afslutning på denne artikel vil jeg opfordre såvel nye som gamle ele
ver på skolen til at deltage aktivt i elevrådsarbejdet og i arbejdet med DGS 
for en forbedring af de økonomiske og faglige forhold ved studiet samt de 
miljømæssige forhold på skolen.

Fortsat god kamp!
Forden gamle koordinationsgruppe

Kurt-Benny Olsen, 3.v

Status over HF-rådets arbejde
H F-rådet er i dag et elevråd bestående af to valgte repræsentanter fra hver 
klasse, og det er dette råds opgave at behandle aktuelle problemer, der måtte 
opstå i hverdagen, samt at formidle kontakt til LAK (Landssammenslutnin
gen af kursusstuderende), der er vores fagforening og rådgivende instans i 
alt, der kunne skabe problemer på de enkelte kurser.

H F-rådet har i det sidste års tid kørt meget lidt struktureret, at forstå på 
den måde, at der ingen faste mødedage eller -steder har været, og heller in
gen formand. Dette kan nok for udeforstående virke meget sjusket, men det 
er immervæk lykkedes os at gennemføre det meste af det krævede og øn
skede arbejde tilfredsstillende.

Arbejdsopgaverne har i det forløbne år fordelt sig på denne måde:

23



En mand skulle sørge for at der blev afhentet post på kontoret, gennem
læse og fremlægge dette for senere - efter behandling - at arkivere det ind
komne.

En blev valgt som sekretær. Opgaven som sekretær var blandt andet at 
tage referat af møderne og sammenfatte referaterne til senere brug.

Da samarbejdet med LAK er meget væsentligt, valgte vi en LAK-ansvar- 
lig, der skulle vedligeholde kontakten til LAK og viderebringe informationer 
både fra HF-rådet til LAK og omvendt. Denne post er senere, på LAK's for
anledning, udskiftet med en tillidsmand, der på nogle kurser bliver skolet til 
at udføre det arbejde dette job medfører.

HF-rådet på Vallensbæk Statsskole arbejder uafhængigt af gymnasiets 
elevråd, og det betyder, at man skal have en kontaktmand til det. Udover 
disse enkeltmandsjob arbejder også et forretningsudvalg bestående af fire 
valgte medlemmer af HF-rådet. Forretningsudvalgets opgave var primært at 
udarbejde dagsorden og indkalde til møder. Efter denne korte gennemgang 
af HF-rådets opbygning vil jeg fortælle om noget af det arbejde vi har lavet.

Aktiviteten på Vallensbæk Statsskole har, som mange andre steder, været 
meget svingende. Det første af skoleåret 1977/78 brugte vi på at bringe nye 
HF’ere ind i elevarbejdet, så vi efter juleferien var helt på mærkerne og 
havde et velfungerende HF-råd. Dette opsving i aktiviteten kom på et meget 
godt tidspunkt, nemlig omkring det tidspunkt, da de fremtidige støttemulig
heder blev behandlet i Folketinget, og LAK skulle til forhandling med Ritt 
Bjerregaard. De håbløse udsigter for de kursusstuderende medførte at LAK 
opfordrede til aktionsuge på alle landets HF-kurser. Her gjorde vi det, at vi 
straks gik sammen med gymnasiets elevråd og besluttede, efter lange for
handlinger, at besætte skolen døgnet rundt i hele aktionsugen. I stedet for at 
gå hjem, satte vi os i mindre grupper og behandlede problematikken om
kring Statens Uddannelsesstøtte og de studerendes dårlige forhold mere ge
nerelt. Udover at vi fik vores mening ud (jeg refererer her til den gode pres
sedækning, som vi fik af adskillige dagblade) fik vi selv meget ud af det. Især 
kan det mærkes, at folk fik noget fagligt at snakke om, og derfor er den »in
dre mobilisering« i dag mange gange større end før. Desuden er der startet 
3-4 forskellige grupper, der arbejder med forskellige problemer, der vedrø
rer alle uddannelsessøgende.

Til slut vil jeg gerne besvare et af de spørgsmål, der oftest bliver rejst 
omkring elevarbejdet: »Hvorfor være medlem af LAK?«

Til dette spørgsmål kan man kun svare, at hvis ikke de kursusstuderende 
står sammen i en kamp, vil kampen ikke være slagkraftig, og eftersom LAK 
har vist sig at være en organisation, der på en fornuftig måde varetager vore 
problemer, må det være LAK og ingen anden organisation vi skal være til
sluttet. Hvervning af LAK-medlemmer har været et stort problem for os (vi 
har i det forløbne år kun haft ca. 40% medl.), og eftersom det er medlems- 
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tallet der bestemmer medindflydelsen, kan dette tal ikke siges at være til
fredsstillende. Jeg vil opfordre alle, både nye og gamle elever, til aktivt at 
tage del i arbejdet, både i HF-rådet og LAK.

På HF-rådets vegne
Terkel Højholt, 1 .HF Q

SU-regler 77/78
For at opnå SU skal man være fyldt 18 år. For de 18-22-årige beregnes SU 
efter den korrigerede forældreindtægt. For at få SU skal den korrigerede 
forældreindtægt være under 110.000 kr. Fuld SU opnås, hvis den korrige
rede forældreindtægt er på under 55.000 kr. Den korrigerede forældreind
tægt beregnes på grundlag af den skattepligtige indkomst. Fra den kan træk
kes et beløb på 9000 kr. pr. barn under 23 år, der er under uddannelse eller 
under den undervisningspligtige alder. Har forældrene en formue på over 
200.000 kr., medregnes 10% af det overskydende beløb som indtægt. Ens 
egen indtægt skal være under 28.200 kr., heri medregnet stipendier. Har an
søgeren en formue på over 15.000 kr., vil det overskydende beløb regnes som 
indtægt. Stipendier til hjemmeboende er på mellem 300 og 10.430 kr. For 
skoleåret 78/79 kan man ifølge pålidelige kilder regne med forældreindtægts- 
grænser på hhv. 134.000 kr. og 79.000 kr. Hvis man er over 23 år, får man 
7300 kr., hvis éns egen indtægt ikke er for stor (samme regler som for de 
18-22-årige). Ude- og hjemmeboende får det samme beløb. Alle kan opnå 
statsgaranterede banklån på maksimalt 13.900 kr., dog må summen af stipen- 
die og banklån ikke overstige 18.630 kr.

SU-gruppen

SU-gruppen
Efter aktionsugen (den 22. til 27. januar 1978), hvor vi aktionerede for for
bedring af de eksisterende SU-regler (SU = Statens Uddannelsesstøtte), fort
satte arbejdet omkring SU i to grupper:

Handlingsprogram-gruppen, der har SU-kampen som del af et æn
dringsforslag til DGS’ arbejdsprogram (DGS = Danske Gymnasieele
vers Sammenslutning),

og
SU-gruppen, som udelukkende beskæftiger sig med SU-kampen.

Målet med SU-gruppen er gennem oplysning om de nuværende støttemulig
heder og de problemer disse skaber, at få vore krav gjort til manges krav - og 
derved skabe en reel mulighed for at få disse gennemført.
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Oplysningen skal både være indadvendt (til gymnasieeleverne) og udad
vendt (til resten af befolkningen).

Vore krav er:
at SU forbedres, så man kan eksistere for den,
at også de 16-18-årige får SU,
at SU for udeboende er uafhængig af forældreindtægten,
at SU for hjemmeboende korrigeres efter bruttoindkomsten,
at støtteforholdene er ens uanset alder,
at de statsgaranterede banklån erstattes af statslån, der er rentefrie i stu

dietiden.
Arbejdet foregår i grupper og skulle gerne komme til at omfatte:

Oplysningsplancher.
Kontakt med elevråd på folkeskolerne.
Korrespondance med andre uddannelsessteder og fagforeninger.
Kontakt til elevråd, HF-råd, DGS og DUS (De Uddannelsessøgendes 
Samarbejdsudvalg).
Udnyttelse af massemedierne m.m.

Da vi imidlertid er en nystartet gruppe, er der endnu ikke mandskab nok til 
de mest omfattende aktiviteter, og selve aktivitetslisten skal selvfølgelig udvi
des efterhånden. Nye ideer og interesserede ville hjælpe på manglerne!

Debbie, 1 Q
Kim. 3. V

Dorte, 2.X

Elevforeningen
På Vallensbæk Statsskole bliver der i løbet af skoleåret arrangeret en række 
fester. Disse arrangementer afholdes af elevforeningen, der består af frivil
lige elever, som alle er enige om at noget må gøres for at skabe fest og stem
ning i hverdagen.

Arbejdet i elevforeningen består hovedsageligt af forudgående planlæg
ning, salg af billetter og øl samt oprydning efter fester. Her har vi imidlertid 
en bestemt ordning på grund af det ret anstrengende arbejde. Ordningen går 
ud på, at elevforeningen hyrer frivillige, som mod betaling klarer skærene.

Da vi selvfølgelig alle ønsker nogle gode fester, kræver det også en indsats 
fra mange villige og aktive. I skoleåret 1977/78 gæstedes skolen af blandt an
dre orkestrene »C. V. Jørgensen« og »Bifrost«; disse to fester var vel nok de 
mest vellykkede.

Vi vil opfordre alle, der har lyst til at være med i elevforeningens arbejde, 
til at komme, når vi i starten af det nye skoleår indkalder til introducerende 
møde. Da arbejdet i elevforeningen er ulønnet, følger der selvfølgelig andre 
goder med, som vi føler er sliddet værd.
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Introduktionskursus 1977
Igennem de sidste år har der på Vallensbæk Statsskole været afholdt intro
duktionskurser for de nye l.g’ereog 1. HF’ere. Kurserne har varet 3-4 dage 
og har som formål haft dels at lette overgangen fra erhverv til andre skolefor
mer til den ny skole, dels at give eleverne i de enkelte klasser mulighed for at 
lære hinanden at kende hurtigt, og endelig at sætte de nye ind i skolens dag
ligdag.

Disse mål søges opnået gennem et program, som blev udviklet for fem år 
siden, og som senere er blevet raffineret og udbygget. Oprindelig blev det 
kørt af en lærergruppe; men de sidste tre år har der kun været 2-3 lærere 
med, og resten er blevet overtaget af de elever, som frivilligt har meldt sig.

Programmet blev fastlagt i en række møder i forårsmånederne, og et par 
dage før det nye skoleårs begyndelse mødtes man for at give programmet en 
sidste afpudsning.

Den første dag var bygget op således, at eleverne efter en generel intro
duktion ved skolens konstituerede rektor gik ud i klasserne og her gennem 
forskellige øvelser blev introduceret for hinanden. Til hver klasse var der 
knyttet 2-3 trænere (gamle elever), som skulle sørge for, at øvelserne blev 
gennemført i overensstemmelse med hensigterne.

Herefter var der dels flere gruppedynamiske øvelser, dels var der lavet et 
program, således at eleverne fik skolens lokaler præsenteret - et program, 
som fortsattes næste formiddag.

Om eftermiddagen var der et notatteknikkursus, og endvidere skulle sko
lens adgangsbegrænsningsgruppes teaterafdeling have lavet et skuespil for 
de nye elever, et arrangement, som dog måtte ændres til en diskussion.

Næste dags formiddag så man i Albertslund Bio en film om skoleforhold, 
og i den forbindelse blev de nye elever sat til at udarbejde forslag til en dreje
bog til en film om problemer i det danske skolesystem, således som de havde 
følt dem.

Eftermiddagen gik med optakt til en fest, som skulle holdes den tredje 
dags aften. Klasserne skulle selv arrangere den. Der blev derfor nedsat for
skellige grupper, som skulle sørge for forskellige ting: udsmykning af lokaler, 
bespisning, borddækning, indkøb osv. Som noget nyt fik hver klasse udleve
ret nogle brædder, nogle søm og en presenning, og med disse ting skulle 
klassen opstille en bod i skolens gård. Der kom således 12 forskellige boder - 
nogle mere korrekt opstillet end andre - og disse indgik i aftenens fest, såle
des at nogle af dem blev udskænkningssteder, andre tombolaer, lykkehjul, 
loppemarkeder osv.

Den fjerde dag gik med introduktion til de forskellige elevorganisationer, 
forholdene omkring Statens Uddannelsesstøtte samt tid til spørgsmål fra 
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de nye elever til deres trænere om alt, hvad de måtte ønske at få at vide om 
skolen.

Efter frokost fik eleverne deres skemaer og bøger.
Man må nok konstatere tilfredshed med programmet hos eleverne. Dette 

kan blandt andet ses af, at der hvert år har været virkelig mange, der har øn
sket at fungere som trænere for de nye elever, så mange, at det faktisk har 
været et problem at få antallet reduceret.

Spørgsmålet er dog, om man ikke kan opnå de samme ting på andre må
der. Der er derfor nedsat et udvalg, bestående af fire elever dg fire lærere, 
som nærmere skal gennemdrøfte kursets form og indhold for de nye elever i 
1978, og herefter komme med en indstilling, som skal drøftes i elev- og lærer
råd.

Henrik Skovgaard Nielsen

»Broget aften«
fredag den 18. november 1977 kl. 19.30

1. W. A. Mozart: Glaubt ihr, Beständigkeit 
Vem kan segla förutan vind (Helidén) 
Have faith (arr. O. Laust Hansen)

Vallensbæk Statsskoles Kor

2. FR. CHOPIN: Polonaise i cis-mol, op. 26, nr. 1 
Torben Brieghel Jensen. 2.t, klaver

3. LENNON & McCARTNEY: Lady Madonna 
l.c
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4. SKOLEKAMMERATERNE (Keld og Dirck)
Jean Nielsen og Brian Jansen, 2.v

5. RALPH McTELL: Streets of London
Klaus Peter Jensen, 2.c

6. Misirlou (Helldén)
DUKE ELLINGTON: Mood Indigo (arr. Finn Roar) 

Pallensbæk Statsskoles Kor

7. G. F. HÄNDEL: Lasciach’io Pianga
GIACOMO CARISSIMI: Non Posso Vivere

Lisbeth Olesen, 2.c

8. SERGIO ORTEGA/GU1LAPAYUN: El pueblo unido
2.C

9. PETER GABRIEL: Here Comes the Flood
STEN HERNIG - CLAES JOHANSEN: A Chance to Improvise 

»Support«
Dann Rueskov Nielsen, 3.y- trommer
Verner Olsen, 2.y - vokal
Per (Luskekryb} Madsen, J.y - bas
Per Beck, 2.x - lead-guitar
Sten Hernig, Ly- akustisk guitar
Claes Johansen, ex - klaver - vokal
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Forårskoncert
fredag den 14. april 1978 kl. 19

1. JØRGEN BENTZON: »Ørnen og Pilen«
Vallensbæk Statsskoles Kor

JØRGEN BENTZON: »Døden og Brændehuggeren« 
Midtfyns Gymnasiums Kor og Vallensbæk Statsskoles Kor

2. UFFE EGEKVIST, 3.x: »Snedronningen« - beatopera 
Orkester: beatgruppen »Aurora«. Ved flyglet: komponisten 
Kor: Vallensbæk Statsskoles Kor. Solister: Lisbeth, 2.c, Verner, 2,y, 
Klaus Peter, 2.c. Sangtekster og forbindende tekster: Uffes far

3. GRAHAM NASH. »Wounded Bird«
Klaus Peter, 2.c

4. MAMAS & PAPAS: »Something Groovy« 
2.C

5. SCHUBERT: Impromptu i es-dur
Torben, 2.t

b. MAMAS & PAPAS: »Dream a Little Dream of Me« 
Marianne, 2.a, George, 2.a, Mogens, 2,c, Klaus Peter, 2,c

7. VERDI: Pater Noster
Korene

8. G. PH. TELEMANN: Sonate i F (fløjte, cello, klaver)
Jette, 2.b. Torben, ex. André, ex

9. PER MADSEN, 3.y: »Mother Earth«
CLAES, ex, STEN, l.y, PER BECH, 2.x: »Boy, You’re WastingTime« 
CLAES, ex: »Ways of Life«

Beatgruppen »Support« - Per Bech, 2.x, Sten, l.y, Per, 3.y, 
Dan. 3,y. Claes, ex
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Idrætsaktiviteter
på Vallensbæk Statsskole 1977178

Traditionen tro begyndte skoleåret med vores idrætsfest, som for en gangs 
skyld afvikledes i rimeligt vejr, den første fredag i oktober.

Formålet med denne dag er at aktivere hele skolen (inkl. lærerne) i en 
blanding af idrætsudfoldelse og socialt samvær - hvorfor det konkurrence
prægede element er skudt i baggrunden til fordel for det at være med. Såle
des skal hver klasse stille så mange hold som muligt i én af følgende discipli
ner: volleyball, basketball, fodbold, håndbold og langbold. Disse hold skal 
bestå af såvel piger som drenge, hvilket stemmer godt overens med vores 
daglige udøvelse af faget. Under den efterfølgende fest med fællesspisning i 
kantinen uddeles symbolske præmier til de vindende hold. I det hele taget 
blev festen en succes, som vi naturligvis vil gentage en anden gang.

Næste arrangement var tilrettelæggelsen af regionsstævne i atletik på 
Glostrup Stadion. Fra Vallensbæk Statsskole deltog ca. 40 elever, der kon
kurrerede med elever fra andre gymnasier i regionen, og vores 2.HF tilvalg 
fungerede som officials. Desværre regnede det den dag, hvilket dæmpede 
aktivitetsglæden noget. 1 øvrigt tabte vi såvel drenge- som pigekonkurren
cen, hvilket indbragte os en samlet sidsteplads.

Hold fra vores skole har med skiftende held deltaget i gymnasieskolernes 
turnering i basketball, volleyball og håndbold.

Af fysiske aktiviteter udover den normale idrætsundervisning tilbyder vi 
ca. seks ugentlige frisporttimer. Til disse timer, som bekendtgøres ved op
slag, er såvel lærere som elever velkomne.

Idrætslærerne
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Ferier og fridage
skoleåret 78/79

EFTERÅRSFERIE:
16. oktober - 20. oktober

JULEFERIE:
2 7. december - 2. januar

VINTERFERIE:
19. februar - 23. februar

GRUNDLOVSDAG:
5.juni

SOMMERFERIE:
25. juni

Det nye skoleår starter 
mandag den 7. august 1978 

lærere kl. 8 faglærermøder 
kl. 9 lærerrådsmøde

l.gog 1. HFkl. 10 
2.gog3.g2. HFkl. 11.30.
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