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BIRKERØD STATSSKOLE
Søndervangen 56, 3460 Birkerød

Telefoner:

Kontorerne: 81 02 56, kl. 8-14

Rektors træffetid:
mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 13-14

Studievejlederen for HF-kurset, adjunkt Leo Bresson, 
træffes mandag kl. 12-14

Uden for skoletid:
Rektor Hans Henrik Færkel: 81 09 68
Pedel Kristian M. Olesen: 81 03 67

Lærerværelset: 81 57 12

Kosteleverne:
kl. 16.30-18.00: 81 00 29

Kostafdelingens personale: 81 58 41

Køkkenet: 81 08 11

Økonoma fru Rasmussen: 81 27 49

Oldfrue Oda Roholte: 81 48 16





BIRKERØD STATSSKOLES BELIGGENHED

Birkerød Statsskole ligger syd for Birkerøds centrum mellem Nordbanen 
og Kongevejen og har indkørsel fra Søndervangen. Fra Birkerød Station 
(E-tog København-Hillerød) er der 1200 m til skolen, og fra DSB-bussernes 
stoppested på Kongevejen er der 400 m til skolen. Birkerøds lokalbusser 
og bussen jra Farum har endestation ved Birkerød Station.

Birkerød Statsskole har landskabeligt en enestående beliggenhed.
Alle skolens undervisningslokaler, fælleslokaliteterne og de store prome
nadeterrasser vender ud til Dumpedals og Vasernes brede grønne dal, 
der mod vest begrænses af skoven Bistrup Hegn. Nordøst for skolen ligger 
et stærkt bakket istidslandsskab omkring Høbjerg; det sø- og mosefyldte 
bakkelandskab fortsætter øst på ind i Rude Skov. Det smeltevand, 
der mod istidens slutning udgravede lavningen med Vaserne og Furesøen, 
aflejrede nord for skolen tykke lag teglværksler, hvoraf en lille rest 
endnu ses som Kvetnys Bakke ved skolens indkørsel. Det meste af leret er 
gravet op og brugt i de mange teglværker, der tidligere lå langs 
Hovedgaden i Birkerød, og både Stadion og skolen ligger på bunden 
af de gamle lergrave.

C. Tsch.
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SKOLENS INDDELING

Birkerød Statsskole er opdelt i en 3-årig gymnasieafdeling og et 2-årigt 
kursus til Højere Forberedelseseksamen (HF).

GYMNASIET
Gymnasiet er opdelt i to linier, den sproglige og den matematiske, 
som hver især i 2. og 3. gymnasieklasse opdeles i grene, den sproglige 
linie i en nysproglig, en samfundsfaglig og en musik-sproglig gren 
og den matematiske linie i en matematiskfysisk, en naturfaglig (biologisk), 
en samfundsfaglig og en musik-matematisk gren.
I gymnasieafdelingen findes der visse valgfri fag. Således kan eleverne 
i 1. gymnasieklasse på begge linier under forudsætning af tilstrækkelig 
tilslutning vælge mellem fransk, russisk og spansk, og eleverne på 
den matematiske linie skal vælge mellem engelsk og tysk. I 1. gymnasie
klasse får alle elever undervisning i faget musik. Dette kan i 2. og 3. 
gymnasieklasse erstattes af faget formning og kunstforståelse, med mindre 
eleven har valgt den musiksproglige hhv. den musik-matematiske gren.

Visse fag afsluttes efter 1. eller 2. gymnasieklasse (se følgende 
normaltimeplaner for gymnasiet).
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GYMNASIET
NORMALTIMEPLAN, SPROGLIG LINIE:

Fag Lg
2-g

(ny- 
sprogl

Lg 

g)

2- g 3. g 
(samf.

2- g 3. g 
(mus.- 

sproglig)fag I-)

Religion 0 1 2 1 2 1 2
Dansk 3 3 4 3 4 3 4
Engelsk 4 4 6 5 } 3 5
Tysk 3 3 5

} 3

Fransk/russisk/spansk 5 3 3 3 3 3 3
Latin 4 4 0 0 0 4 0
Oldtidskundskab 1 2 0 2 0 2 0
Historie 2 3 3 3 3 3 3
Samfundskundskab 0 0 1 0 0 0 1
Samfundsfag 0 0 0 5 5 0 0
Geografi 2 0 0 3 2 0 0
Biologi 0 0 3 0 3 0 3
Matematik 2 3 0 3 0 3 0
Musik, særfag 0 0 0 0 0 4 6
Legemsøvelser 2 2 2 2 2 2 2
Musiklformning og
kunstforståelse 2 2 1 2 1 2 1
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GYMNASIET
NORMALTIMEPLAN, MATEMATISK LINIE:

Fag Eg
2-g 

(mat. 
fys.)

>-g 2- g 3. g 
(natur-

2- g 3. g 
(samf. 
fagi.)

2- g 3. g 
(mus.-

fag] *g) ma

Religion 0 1 2 1 2 1 2 1 2
Dansk 3 3 4 3 4 3 4 3 4
Engelsk/tysk 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Franskjrussiskjspansk 5 3 3 3 3 3 3 3 3
Oldtidskundskab 1 2 0 2 0 2 0 2 0
Historie 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Samfundskundskab 0 0 1 0 1 0 0 0 1
Samfundsfag 0 0 0 0 0 5 5 0 0
Geografi 0 3 0 3 2 3 2 3 0
Biologi 0 0 3 3 7 0 3 0 3
Kemi 2 3 0 3 0 1 0 3 0
Fysik 3 3 5 2 2 2 2 2 2
Matematik 5 5 6 3 3 3 3 3 3
Musik, særfag 0 0 0 0 0 0 0 4 6
Legemsøvelser
Musik/formning og

2 2 2 2 2 2 2 2 2

kunstforståelse 2 2 1 2 1 2 1 2 1

M. h. t. faget formning og kunstforståelse: se side 4.
For yderligere oplysninger se Arbejdsdirektoratets to pjecer:
„Valget i 2. real“ og „Grenvalget i gymnasiet“, der udsendes i revideret 
udgave hvert år.
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HF

Kurset til Højere Forberedelseseksamen (HF) omfatter en række 
forskellige fag, af hvilke de såkaldte fællesfag er obligatoriske, mens 
de såkaldte tilvalgsfag kan vælges af den enkelte elev efter visse 
retningslinier. Selve eksamen omfatter fællesfagene med undtagelse af 
fagene musik, formning og idræt og som minimum tilvalgsfag 
til en samlet pointsum på 20, idet hvert tilvalgsfag tildeles et pointtal 
(se skema). Undervisningsåret opdeles i to semestre, der starter 
hhv. ved skoleårets begyndelse og 1. januar, hvilket betyder, at hele 
kursusforløbet er opdelt i fire semestre.

Der holdes eksamen i de enkelte fag ved udgangen af det semester, 
hvor undervisningen i faget afsluttes. Som et led i eksamen udarbejder 
hver enkelt elev i 2. kursusår en større skriftlig opgave i et af de fag, 
hvori den pågældende undervises i 2. kursusår, eller i faget geografi. 
Besvarelsen af denne opgave finder sted i perioden 1. december til 
udgangen af februar og varer en uge.
Undervisningen tilrettelægges efter følgende timeplaner:

Fællesfag Semester
12 3 4

Tilvalgsfag Semester
12 3 4

Points

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

3 3 4 4
0 0 3 3
3 3 3 3
3 2 0 0
3 2 0 0
5 5 0 0
4 3 4 4
3 3 0 0
2 2 0 0
2 2 0 0
2 2 0 0

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

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

8
12

7
10

6
8
8
8

11
14
10
9

3- fremmedsprog er fransk eller - under forudsætning af tilstrækkelig 
tilslutning - russisk.
For yderligere oplysninger se pjecen „Orientering om HF“, der er 
udsendt af Direktoratet for Gymnasieskolerne og HF 1974.
Heri henvises til den nye HF-bekendtgørelse, som er under udarbejdelse 
ved redaktionens slutning. A. O.
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OPTAGELSE AF ELEVER

GYMNASIET
For gymnasieklassernes vedkommende sker optagelse i 1. gymnasieklasse i 
overensstemmelse med undervisningsministeriets bekendtgørelse af 
15. december 1966, og optagelsen organiseres af amtsudvalget vedrørende 
1. gymnasieklasse i Frederiksborg Amt.
Fordelingsudvalget sørger for det fornødne informationsmateriale og 
fremskaffer de nødvendige blanketter, der gennem de afleverende skoler 
tilstilles forældrene. Optagelse sker normalt fra 2. eller 3. realklasse 
til en 1. g-klasse. Hvis man søger optagelse fra en anden klasse end 2. eller 
3. real, eller hvis man søger optagelse til en anden klasse end 1. g., 
eller hvis man søger optagelse uden om den normale optagelsesprocedure, 
må man rette henvendelse til skolens rektor, der træffer afgørelse om 
optagelse. Elever, der allerede er optaget i en anden gymnasieskole, men 
flytter til Birkerød Statsskoles naturlige opland, kan normalt regne 
med automatisk optagelse.

HF
Optagelse på skolens kursus til Højere Forberedelseseksamen forudsætter en 
kundskabsmængde, der svarer til 10 års skolegang, og afgøres indtil 
videre af skolens rektor. Ansøgere til HF-klasserne kan henvende 
sig til skolen mellem 1. januar og 1. april og få udleveret eller tilsendt 
blanket til ansøgning om optagelse. De udfyldte blanketter afleveres 
i to eksemplarer af ansøgeren personlig på skolen inden 1. april.
Meddelelse om optagelse kan normalt forventes i sidste halvdel af maj.

KOSTAFDELINGEN
Kostafdelingen optager drenge og piger fra gymnasieklasserne og 
HF-klasserne; i sidste tilfælde dog kun, hvis ansøgerne er på alder med 
gymnasie-eleverne. Ansøgningsskema om optagelse tilsendes på anmodning 
og returneres til skolen inden 20. marts sammen med det normale 
ansøgningsskema om optagelse i 1. gymnasieklasse eller 1. HF-klasse. 
Spørgsmålet om optagelse på kostskolen afgøres af undervisnings
ministeriet, og endelig meddelelse om optagelse kan normalt først 
forventes omkring 1. juli.

Feer.
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INTRODUKTIONSUGE
Gennem de sidste år er det blevet almindeligt at starte en ny skoleform 
med et særligt program, der har til hensigt at lette overgangen til 
det nye undervisningssted og hurtigst muligt skabe en tryg arbejdsfrem- 
mende atmosfære eleverne indbyrdes og elever/lærere imellem.
På B. S. har man siden 1972 indledt hvert skoleår med en introduktionsuge. 
Efter hver introduktionsuge har eleverne besvaret spørgeskemaer, 
hvor de kunne udtale sig om forløbet og komme med forslag og forbed
ringer til næste år. På grundlag af disse besvarelser kommer programmet 
for introduktionsugen 1974 til at indeholde følgende:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Kaffe DAVS 

(fælles)
Notattekn. 
(klasse)

Notattekn. 
(klasse)

Skolens beslut
ningsproces
ser. Besv. af 
spørgsmål 
(fælles)

Rektors 
velkomst

Gruppe
aktiviteter

Foredrag 
(fælles)

S. U.
Mødepligt 
Psykolog/ 
socialrådg. 
(fælles)

Notatteknik 
(klasse)

Skema Gruppe
aktiviteter

Gruppe
aktiviteter

Gruppe
aktiviteter

Gruppe
aktiviteter

Rundvisning Gruppe
aktiviteter

Gruppe
aktiviteter

Gruppe
aktiviteter

Gruppe
aktiviteter

Møde med 
gruppe
lederne

Gruppe
aktiviteter

Gruppe
aktiviteter

Gruppe
aktiviteter

Diskussion af 
ugens forløb

Fest

Mandag møder 1. g og 1. HF kl. 8 og modtages af de gamle elever 
med kaffe og rundstykker. I resten af ugen starter kurset 12.30 og 
fortsætter til ca. 17.30.
DAVS (DE ALDRENDE VEJLEDER STAKLERNE) er de gamle 
elevers lidt mere „officielle“ modtagelse af de nye klasser. 
Gruppeaktiviteter indeholder dels gruppedynamiske øvelser dels 
mere frie, kreative øvelser som fremstilling af collager og dramatisering 
af en novelle.

A. A.
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SKOLEPSYKOLOGISK RÅDGIVNING
I starten af indeværende skoleår lykkedes det at få afsat tid til betjening af 
Birkerød Statsskole. Psykologer og socialrådgiver har haft faste 
træffetider/telefontider.
Både skolen og vi har betragtet året som en indkøringsperiode, som vi 
forudser fortsat i det kommende skoleår. Vi har næsten udelukkende 
haft kontakt med elever, som selv har henvendt sig.
Vi er indstillet på i det nye skoleår i højere grad at være til rådighed 
også for lærerne. I introduktionsugen håber vi på kontakt med en større del 
af eleverne og lærerne med henblik på diskussion af behovet for vores 
bistand næste år.

Dorthe Poulsen, Wanda Rasmussen, Poul Flemming

STATENS UDDANNELSESSTØTTE
Statens Uddannelsesstøtte (SU) yder støtte til mindrebemidlede elever i 
henhold til lov nr. 262 af 4. juni 1970 og undervisningsministeriets 
bekendtgørelse nr. 349 af 12. juli 1971. For elever, der ikke er fyldt 20 år, 
ydes hjælpen kun som stipendium. For elever, der fylder 20 år inden 
udgangen af december, ydes hjælpen dels som stipendium og dels som 
lån, der er rentefri i uddannelsestiden. Størrelsen af uddannelsesstøtten er 
afhængig af såvel forældrenes som ansøgerens egne økonomiske forhold. 
De gældende takster ændres hvert år, og det må derfor anbefales 
eleverne nøje at studere den instruktion, der gives ved begyndelsen af 
hvert skoleår. Det vil sikkert også være klogt ikke at stille alt for store for
ventninger til hjælpens størrelse.
Uanset forældrenes indtægt kan HF-elever — men ikke gymnasie-elever — 
opnå statsgaranterede lån. Det bør dog understreges, at hjælpen kun 
ligger i statsgarantien, og at lånene ellers optages på normale betingelser 
og til normal rente.

Fær.

SKOLEBØGERNE
I henhold til lov af 11. juni 1954 stilles lærebøger gratis til rådighed for 
eleverne på følgende betingelser:
1. Bøgerne forbliver skolens ejendom.
2. Eleven er økonomisk ansvarlig for de lånte bøger.
3. Bøgerne skal straks forsynes med omslag. Såfremt en elev beskadiger 

eller ødelægger lærebøger (selv om det sker ved et hændeligt 
uheld), er den pågældende elev erstatningspligtig. Hvis der er tale 
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om grov vanrøgt eller mishandling af bøgerne, kan skolen fratage ved
kommende elev retten til at låne lærerbøger m. v. på skolen.

4. Der må ikke i bøgerne anføres notater eller tilføjelser.
5. Afbrydes undervisningen i årets løb, må de udlånte bøger straks 

tilbageleveres til skolen.
Papir til hele skoleåret udleveres første skoledag.
Bogdepotet er placeret ved siden af centralgarderoben. Åbningstiderne 
til daglig fremgår af opslag på indgangsdøren til depotet. G. Th.

FORSØMMELSER
Da både gymnasielever og HF-elever kommer til eksamen i reduceret 
pensum og for gymnasieelevers vedkommende oven i købet kun i nogle 
af fagene, er det et krav, at undervisningen bliver fulgt i tilstrækkeligt 
omfang til, at skolen kan garantere for, at også det stof, der ikke eksa
mineres i, er læst. Det er derfor nødvendigt med en forsømmelseskontrol. 
Kontrollen udføres ved hjælp af elevlister, som den enkelte lærer 
fører i hver time. En opgørelse af forsømmeligheden finder så sted 
tre gange om året. Hvis forsømmeligheden skønnes at være for stor, 
vil eleven i første omgang få et mundtligt varsel af rektor efterfulgt af 
en samtale med skriftlig inspektor, hvis det drejer sig om en gymnasieelev, 
og med studievejlederen, hvis der er tale om en HF-elev.
Efter den anden opgørelse af forsømmeligheden får de elever, der for
sømmer for meget, en skriftlig advarsel. Endelig afgør lærerforsamlingen 
på grundlag af den sidste optællen, hvilke elever der skal indberettes 
til direktoratet. Den enkelte elev har ret til at lade skolens indberetning 
ledsage af sin egen forklaring på forsømmeligheden. På grundlag af skolens 
indberetning og elevens eventuelle forklaring afgør direktoratet så, 
hvad følgerne skal være for eleven.
Hvis der er tale om en 1. eller 2. g elev, kan konsekvensen blive, at 
indstillingen til eksamen trækkes tilbage, således at eleven må gå klassen om. 
Hvis der er tale om en 3. g elev, kan resultatet blive, at eleven enten 
kan gå om eller også gå til eksamen som privatist, d.v.s. eksamen i alle fag 
og fuldt pensum. Endelig, hvis der er tale om en HF-elev, kan følgen 
blive, at eleven bortvises fra skolen, således at han senere kun kan gå til 
eksamen som privatist, d.v.s. med fuldt pensum.
Til slut skal det nævnes, at eleverne har ret til at aflevere forsømmelses
sedler med angivelse af årsagen til fraværet. Hvis eleven er over 18 år, 
kan han selv skrive under, ellers foretages underskrivningen af hjemmet. 
Disse sedler afleveres på rektors kontor i 1 O-frikvarteret.

Br.J.
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RINGETIDER
Den almindelige skoledag: Korte lektioner:
1. time 8.00- 8.50 1. time 8.00- 8.40
2. time 9.00- 9.50 2. time 8.45- 9.25
3. time 10.00-10.50 3. time 9.35-10.15
Frokost 4. time 10.20-11.00
4. time 11.15-12.05 Frokost
5. time 12.10-13.00 5. time 11.25-12.05
6. time 13.10-14.00 6. time 12.10-12.50
7. time 14.05-14.55
8. time 15.05-15.55

De korte lektioner bruges endnu kun undtagelsesvis, f. eks. i forbindelse 
med skoleårets start.
Da lektionslængden nedskæres med 5 min. fra d. 1. 11 1974, vil 
ringetiderne blive ændret fra d. 1. 11. 1974.
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ORDENSREGLER
Det må med det samme bemærkes, at der ikke findes et egentlig sæt 
ordensregler på skolen, men naturligvis er det nødvendigt at have visse 
„leveregler“. Betydningen heraf har navnlig vist sig de sidste år, 
hvor elevtallet er vokset så voldsomt.
Allerede ved ankomsten til skolen støder man på det første problem.
De fleste af skolens lærere og elever kommer efterhånden kørende til skolen, 
og som følge heraf har vi fået visse parkeringsproblemer. Det er 
derfor nødvendigt at overholde de anvisninger, der gives på neden
stående skitse.

cy
ke

lk
.

Nogle elever bliver kørt i bil til skolen om morgenen. Undlad at køre 
ned til skolen, da det er for farligt med „opkørende“ trafik i den travle 
tid om morgenen.
For al trafik på skolens område gælder iøvrigt: Kør langsomt og vis hensyn. 
Birkerød Statsskole er en såkaldt fagklasseskole og har derfor en 
centralgarderobe, hvor overtøjet og taskerne anbringes. Det er derfor 
ikke nødvendigt at tage taskerne med i klasserne.
Rygning er tilladt overalt undtagen i klasselokalerne, på gangene samt 
i festsalen. Det henstilles dog kraftigt, at man undlader rygning i 
centralgarderoben.

Br. J.
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OPRYKNING

Såfremt en elev viser så megen forsømmelighed, at skolens lærerforsamling 
nærer betænkelighed ved at give en årskarakter og dermed indstille 
til eksamen, skal rektor til direktoratet afgive indberetning herom, og 
direktoratet afgør da, om den pågældende elev kan komme op til eksamen. 
Bliver en elev nægtet adgang til eksamen, må han gå klassen om.
Hvis lærerforsamlingen finder, at en elev af andre årsager ikke bør fort
sætte i næste klasse, skal lærerforsamlingen drøfte, hvad råd man 
vil give eleven, men spørgsmålet om fortsættelse eller ikke, afgøres af 
eleven selv sammen med forældremyndighedens indehaver.

Fær.

OM RE-EKSAMINATION
For en række eksamensfags vedkommende afsluttes undervisningen 
efter 1. eller 2. g. med studentereksamen i pågældende fag. Det drejer 
sig for de sproglige elever om latin, oldtidskundskab, geografi og 
matematik, og for matematikerne om engelsk/tysk, oldtidskundskab, 
geografi og kemi. Hvis en elev i et af disse fag har årskarakteren 5 eller 
derover, og han ved eksamen får 00 eller 03, kan han forlange at 
tage prøven om efter sommerferien; det bliver i alle fald den sidst opnåede 
karakter, der bliver stående.
Hvis en elev i et af disse fag har fået årskarakteren 00 eller 03, kan han 
forlange sig eksamineret i faget, selv om faget ikke udtages til prøve.

Fær.

BESLUTNINGSPROCESSERNE PÅ SKOLEN
På Birkerød Statsskole er der mange, der er med til at bestemme.
Så mange som muligt bør få lejlighed til at være med til at træffe afgø
relser i sager, som vedrører dem som medlem af det fællesskab, skolen 
udgør, eller som vedrører dem, fordi de har et bestemt ansvar.
Efter undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 587 af 23. 12. 1969 
er der oprettet et lårerråd, en lærerforsamling og et samarbejdsudvalg 
(SAU). Desuden har gymnasieeleverne et elevråd og HF-eleverne en 
elevforsamling.
Forslag fra en gymnasieelev kan komme til behandling på et elevrådsmøde, 
ved at vedkommende beder klassens repræsentant i elevrådet forelægge 
det, mens en HF-elev selv må forelægge sit forslag ved en elev
forsamling. Et vedtaget forslags videre vej kan gå over SAU. Dette er 
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kontaktorgan mellem rektor, lærerråd og elever. Det består af rektor, som 
er formand, lærerrådets formand, 3 lærere valgt af lærerrådet og 
4 elever: elevrådets formand, 2 gymnasieelever og 1 HF-elev. SAU’s 
opgave er gennem information og forhandling at fremme samarbejdet 
mellem lærere og elever, fremskynde sagers løsning og koordinere 
lærernes og elevernes bestræbelser. SAU træffer afgørelse vedrørende 
fællestimer og studiekredse og i sager, der vedrører elevernes trivsel 
(faciliteter, praktiske forhold, fritidsaktiviteter, skoleballer, skolekomedie, 
sportsstævner). Hvis Birkerød Statsskole ønsker at få udarbejdet 
ordensregler, affattes de af SAU. Men SAU kan ikke tage sig af skolens 
timeplan eller af den enkelte lærers forhold og undervisning. 
Sager vedrørende enkelte elever kan behandles i SAU, hvis eleven er 
indforstået dermed.
Lærerrådet har alle fastansatte lærere som medlemmer, og en lærer er 
formand for det. Det afgører sager vedrørende forsøgsundervisning og 
anskaffelser af undervisningsmidler og større inventargenstande, 
samt tager stilling til bl. a. timeplan, stillingsbesættelser og -opslag, 
budgetforslag, byggesager og årsprøver.
Før at elevrådet kan få indsigt i lærerrådets forhandlinger, er 3 med
lemmer inviteret til at overvære møderne helt eller delvist, men 
uden stemmeret. De kan bl. a. ikke overvære forhandlingerne om emner, 
som skal afgøres i SAU. Også det tekniske og administrative personale 
er inviteret til lærerrådsmøderne.
Lærerforsamlingen består af samtlige lærere ved skolen og har rektor 
som formand. Her behandles spørgsmål om elevernes forhold i relation 
til deres standpunkt, herunder deres opflytning til en højere klasse, 
ligesom man der drøfter fordelingen af elevernes arbejdsbyrde ugen og 
året igennem.
Mange sager, som rejses af enkelte elever og af elevrådet over for rektor, 
eller som diskuteres i elevråd og lærerråd, afgøres af rektor, og endnu 
flere små og store personlige problemer finder sin afgørelse hos ham. 
Ofte må man se forhandlede sager få en afgørelse, som man ikke 
umiddelbart kan godtage. Man må da erindre, at meget i forvejen er 
bestemt af love, bekendtgørelser og cirkulærer udsendt af ministerier og 
direktoratet for gymnasieskolerne og HF-kurserne, og at bevillingerne, 
som er tildelt Birkerød Statsskole, ofte sætter en grænse for anskaffelser.

M. L.
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LÆRERRÅDET
„Demokrati på arbejdspladsen“ er et slagord i disse år. I gymnasieskolen 
er vi kommet et langt stykke af vejen ved oprettelsen af Lærerrådet, 
som har fået tillagt en del af det ansvarsområde der tidligere tilhørte 
højere instanser.
Da lærerrådet træffer beslutninger, der kan få vidtrækkende betydning 
for lærernes arbejdsforhold, er kun fastansatte lærere og vikarer 
med over 2 års ansættelse på skolen medlemmer af rådet (som altså 
derved ikke er helt identisk med lærerforsamlingen).
Hvert år vælges en formand, en næstformand og en sekretær (her på 
skolen kaldt Forretningsudvalget). Disse forbereder og leder møderne, 
der normalt varer et par timer, og finder sted ca. en gang om måneden. 
Eftersom medlemmerne har mødepligt, ligger lærerrådsmøderne så 
vidt muligt inden for aim. arbejdstid (gerne 14.15-ca. 16.15).
Bekendtgørelsen om lærerråd (som også omhandler lærerforsamling og 
samarbejdsudvalg og derfor bør kendes af eleverne) deler lærerrådets 
kompetence i to områder:
Det første består af sager, der især vedrører undervisningen, fx bogkøb 
og anskaffelse og fornyelse af andre undervisningsmidler. Det er 
ønskeligt at eleverne tages med på råd i sådanne sager. På dette område 
er det lærerrådet der enten har den endelige afgørelse, eller (når det 
drejer sig om ansøgninger til direktoratet) skal foretage indstilling. 
Det andet område består af sager hvor lærerrådet skal høres om dets 
stilling. Andre instanser (rektor, direktorat) tager altså den egentlige 
beslutning, men i praksis tillægges høringen meget stor vægt. Det drejer 
sig om bl. a. timeplaner, stillingsbesættelser, budgetforslag, byggesager 
og årsprøvernes ordning.
Bekendtgørelsen åbner mulighed for at invitere elevrepræsentanter 
til at deltage i møderne (dog uden stemmeret) undtagen ved behand
lingen af forskellige nærmere angivne sager, fx dem der skal 
afgøres endeligt i SAU.
Vi har her på skolen en stående invitation til elevrepræsentation. 
Disse repræsentanter vælges af elevrådet/elevforsamlingen. Ligeledes 
er det en selvfølge at det såkaldt teknisk/administrative personale 
kan deltage i møderne, da vi jo har mange fælles problemer. 
Lærerrådet skulle altså gerne afspejle det arbejdsfællesskab der er på 
en skole. Dets forhandlinger og beslutninger får betydning for alle 
på skolen, og derfor er det vores opgave at få så mange som muligt af de 
større sagers aspekter og konsekvenser belyst før vi tager stilling. 
Mange af de udvalg som lærerrådet nedsætter til at varetage særlige 
opgaver har også elevmedlemmer, men det er vores mål at få eleverne 
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endnu mere med i det vigtige arbejde med at forme skolens nutid 
og fremtid.
Dette bliver en af de store (og vanskelige) opgaver for både lærerråd 
og elevråd. Bres

ELEVRÅDET
Vores elevråd består af en repræsentant fra hver klasse plus en bestyrelse. 
Det er altså helt traditionelt opbygget. Hvis vi behandler en særlig 
vigtig sag arrangerer vi dog et elevmøde (alle elever kommer og har 
stemmeret). Til næste år regner vi med at slå HF’erne og gymnasie
eleverne sammen i ét fællesråd, fordi langt de fleste problemer berører 
begge grupper.
Man kan spørge hvorfor vi har et elevråd. For det første er det 
lovbestemt, at eleverne skal have en eller anden form for organisation. 
For det andet kan det ikke nægtes at elever og lærere har visse 
interessemodsætninger, hvorfor vi bliver nødt til at kunne gå imod den 
enkelte lærer eller lærerrådet. Desuden sidder eleverne både i lærerråd 
og samarbejdsudvalget samt i de forskellige udvalg, der er nedsat 
af enten elev- eller lærerråd. Elevrådet er også elevernes bindeled til DSG 
(Danske gymnasieelevers Sammenslutning), der tager sig af den mere 
uddannelsespolitiske side af sagen. Elevrådet er medlem af Amtsarbejds
udvalget, det er et råd, hvor alle Frederiksborg Amts gymnasier 
har repræsentanter.
En meget vigtig side af elevrådet er udvalgsarbejdet. Dels kan et udvalg 
behandle tingene til bunds, så man slipper for endeløse diskussioner 
på elevrådsmøderne, og dels åbner udvalgene mulighed for, at alle elever 
kan deltage i elevrådets arbejde, hvilket er meget vigtigt. Udvalgene 
har i år spændt fra kunstudvalg til uddannelsespolitisk udvalg, så der 
er lidt for enhver smag.
I år har vi startet nogle faggrupper, der skal fungere som serviceorgan 
for eleverne. Vi har gruppe om undervisningen, der bl. a. kan hjælpe 
elever, der er utilfredse med en lærers undervisning, eller komme 
med gode ideer til, hvordan undervisningen kan gøres bedre og mindre 
kedelig. Desuden er der en boggruppe, der laver kartotek over skolens 
bøger, og holder sig løbende orienteret med nye bøger fra de enkelte 
forlag, således at vi bedre kan påvirke skolens indkøb af bøger.
Der er også en gruppe, der finder ud af, hvordan vi kan få størst ind
flydelse på skolen, det sker, at eleverne ikke er klar over deres egne 
rettigheder. Disse faggrupper kan blive en enorm hjælp for alle, og nu 
håber vi kun, at eleverne vil benytte dem.
Det henstilles til alle nye elever, at de prøver på at være aktive i elev
rådsarbejdet og benytter sig af de tilbud og muligheder, elevrådet 
giver dem. Bente Schl.
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A 12 Religion C 13 Fysik auditorium
A 13 Tysk C 14 Fysik
A 14 Tysk C 15 Kemi
B 11 Fransk D 11 Elevråd - Russisk
B 12 Fransk D Depot
B 13 Fransk K Kopirum
B 14 Engelsk A Arkiv
B 15 Engelsk R Radiorum
B 16 Engelsk T Toilet
C 11 Fysik Bt. Bibliotekar
C 12 Fysik laboratorium
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A 21 Musik 2 C 24 Geografisk auditorium
A 22 Dansk C 25 Geografi
A 23 Dansk C 26 Biologi
A 24 Dansk C 27 Biologi
B 21 Dansk D Depot
B 22 Latin S Studievejleder
B 23 Historie K Konferencerum, skolepsykolog
B 24 Historie R Regnskabskontor
B 25 Historie SI Skriftlig Inspektor
B 26 Oldtidskundskab Se Sekretær
C 21 Matematik Rek Rektor
C 22 Matematik u Udsalg
C 23 Matematik
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KONTAKT MED FORÆLDRENE
Skolens kontakt med forældrene - og omvendt - er en af de svagere 
sider ved gymnasieskolen, og dette gælder også Birkerød Statsskole. 
Det hænger utvivlsomt sammen med, at så mange af vore elever er fyldt 
atten år og dermed er personlig myndige. Forældrene mener, at 
børnene er store nok til selv at klare deres problemer, og børnene på 
deres side ønsker ikke forældrene indblandet i deres forhold på skolen. 
En hel afdeling på skolen — de seks HF-klasser - kender i sin 
administration ikke til begrebet „forældre“.
En gang i løbet af skoleåret arrangeres der for hvert enkelt gymnasietrin 
„forældremøder“ eller rettere aftenkonsultationer, hvor forældrene kan 
få lejlighed til at træffe de lærere, deres barn har på skolen.
Desuden arrangeres ved særlige lejligheder informationsmøder for 
specielle grupper af forældre.
Tre gange om året gives der karakterer, som meddeles i en karakterbog; 
imidlertid har de elever, der er personlig myndige, selv ret til at 
kvittere for karaktererne, og i mange tilfælde kommer karakterbogen 
ikke igennem til forældrene.
Det må stærkt understreges, at såvel skolens rektor som de øvrige 
lærere står forstående og åbne over for henvendelser fra forældrene, 
og at skolen meget gerne modtager sådanne oplysninger, som kan bidrage 
til en bedre forståelse af den enkelte elevs vanskeligheder. Fær.

PENGENE TIL VÆRKTØJET
Vi må skelne mellem to slags værktøj : de bøger, som både lærer og 
elever har foran sig, mens der arbejdes hjemme og i timerne; og også 
notespapiret. Og så de ting, som først og fremmest læreren kan 
inddrage: kortet, lysbilledet i historie, det fysiske apparat, grammofon
pladen, eller i højere grad dækkende alle fag: overhead-projektoren, 
filmsapparatet m. v.
Det er to helt forskellige ting. Penge til bøger og papir avregnes over 
konto 52, læremidler; til kort, båndoptagere og andet over konto 53, 
undervisningsmateriel.
Den måde, skolen får stillet pengene til rådighed på, er nu bemærkelses
værdigt forenklet, men desværre er bevillingen ikke øget. Til bøger 
og papir gives 275 kr pr elev pr år, beregnet efter elevtallet det fore
gående år. Bøger til en gymnasieelev koster mere end 2000 kr, 
så de skal holde længe.
Til anskaffelse og vedligeholdelse af undervisningsmateriel får skolen nu 
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et grundbeløb på 30 000 kr + 40 kr pr elev i foregående år.
Det betyder, at skolen får rådighed over flere penge, men da samtidig 
muligheden for at få anskaffet undervisningsmateriel efter særlig ansøgning 
ser ud til at blive stærkt formindsket, må man nok regne med, at det 
bliver vanskeligere at forny undervisningen ved hjælp av nyt apparatur. 
Til at fordele pengene til læremidler, konto 52, og undervisningsmateriel 
konto 53, har lærerrådet nedsat et udvalg på 6 medlemmer, 
2 fra „orienteringsfagene“ dansk, historie, religion m. v., 2 fra 
„de eksakte videnskaber“ biologi, matematik m. v. og 2 fra sprogfagene 
og musik. Udvalget kan i sit arbejde inddrage rektor, boginspektor og 
økonomiinspektør og har hidtil gjort det.
Det samme 6-mands-udvalg forelægger lærerrådet et forslag til 
fordelingen av pengene til undervisningsmateriel, men når pengene 
er fordelt, er det „kontobestyrerens“ opgave at påse den rimelige anven
delse inden for et bestemt område: balancen mellem indkøb til fysik 
og kemi, til biologi og geografi o.s.v., kontobestyreren er derfor valgt 
inden for sit fagområde og av sine kolleger. Fælles for alle fag er 
skolens bibliotek med bibliotekaren som bestyrer.
Om det fungerer? Det er der delte meninger om, men det er i hvert fald 
et tungt maskineri.

ir-N

Aktiviteter uden for det normale skema.
Der afholdes i løbet af skoleåret en række arrangementer, som er fælles 
for alle klasserne. Rektor, lærere og elever finder i Samarbejdsudvalget 
frem til emner af generel interesse for disse fællestimer.
Der er i skoleforløbet ikke obligatoriske rejser, men flere klasser 
gennemfører alligevel hvert år udenlandsture af faglig karakter. Klassen 
er på sådanne rejser ledsaget af 2 lærere fra skolen. Endelig afholdes 
der, i begrænset udstrækning, ekskursioner af fagligt indhold inden for de 
enkelte fag.
Uden for skoletid er der, såfremt den fornødne tilslutning er til stede, 
mulighed for at oprette studiekredse.
Ligeledes er det muligt at være medlem af skolekoret.
Skolens frivillige sangkor tæller elever fra alle klassetrin i gymnasiet 
og HF., selvom musikspecialeklasserne selvfølgelig er stærkest 
repræsenterede. De ugentlige prøver ligger efter skoletid, mandag 
kl. 15 til 16.30.
Der arbejdes i begyndelsen af skoleåret med lettere firstemmige 
korsatser, fortrinsvis folkevisearrangementer, medens man senere påbe
gynder større værker, som opføres til juleafslutningen og forårskoncerten.
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I år opførtes Carl Nielsen: Fynsk Foraar. 
Koret ledes af Gorm Busk og Niels Brix. 
Endelig er der mulighed for idræt.
Ud over den almindelige undervisning i gymnastik tilbydes forskellige 
former for fritids-idræt.
Skolen deltager hvert år i regionsstævnet i atletik, og i skoleårets første 
2 mdr. er der atletiktræning for alle interesserede en gang ugentlig 
uden for skoletid.
I boldspil deltager skolen i de landsomfattende turneringer i håndbold, 
basket-ball og volley-ball, og der arrangeres ekstra træning i disse spil. 
Inden for fodbold er vi repræsenteret med et hold i den 50 år gamle 
turnering for de Sjællandske Kostskoler, og for at leve op til for
tidens mange sejre i denne turnering (som blev startet af Birkerød Stats
skole), opfordrer vi så mange som muligt til at møde op til den 
ugentlige træning.
Internt afholdes der hvert år skolemesterskaber i atletik, indendørs 
fodbold, bordtennis, volley-ball og badminton.
Yderligere har der i år været afholdt kursus i folkedanse og hof danse. 
Ønsker om andre aktiviteter kan fremsættes til gymnastiklærerne. 
Til slut skal det nævnes, at skolen har en nystartet skakklub, der har 
afsluttet sin første sæson med at vinde Gymnasieskolernes skakturnering. 
Vi er således Danmarksmestre i gymnasieskak.

ELEVFORENING
Birkerød Statsskoles Elevforening er en sammenslutning af de tre 
foreninger Athenæum, Odeum og Colosseum.
Foreningen Athenæum har til formål at arrangere foredrag, diskussioner 
og andre sammenkomster af forskellig art; deriblandt også fester.
Hvad angår foredrag har det i de seneste år vist sig, at eleverne på B. S. 
ikke rigtig interesserer sig for — eller giver sig tid til — at høre på 
sådanne. Ikke desto mindre vil foreningen i dette skoleår forsøge at 
gennemføre en foredragsrække, hvorfor den er modtagelig overfor forslag 
til evt. emner. Henv. bedes rettet til Athenæums formand! Formålet 
med Odeum er at fremme interessen for musik på skolen. Dette gøres 
gennem koncerter med musik af alle slags: rock, jazz, klassisk m. v. 
Odeum kan desuden arrangere foreningsture til København i forbindelse 
med større musikarrangementer. Forslag til evt. koncerter/koncertture 
bedes rettet til formanden for Odeum.
Den sidste afdeling af elevforeningen hedder Colosseum og arrangerer 
ture til forskellige københavnske teatre, ligesom den tidligere har 
iscenesat diverse teaterstykker på skolen. På trods af manglende til
slutning til sådanne skolescener de sidste år vil Colosseum igen i år med 
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elevernes hjælp forsøge at få stablet et sådant arrangement på benene. 
Henvendelse sker til Colosseums formand.
Som medlem af B. S.s elevforening kan optages enhver elev på skolen, 
såfremt denne erhverver sig et medlemskort til en pris af 12 kr.
Foreningens protokol og regnskab skal forevises ethvert medlem på 
forlangende.
Elevforeningens højeste myndighed er den ordinære generalforsamling 
som afholdes hvert år. Til denne generalforsamling fremlægges 
foreningens regnskab og årsberetning og desuden vælges det kommende 
skoleårs bestyrelse. For skoleåret 1974/75 ser denne således ud:

Formand Athenæum: Leif Lønsmann 3 v.
Næstformand Athenæum: Eskil Westh 2. v.
Formand Odeum: Michael Andersen 2. v.
Formand Colosseum: Ivan Jensen 3. u.
Kasserer: Tom Vandsted 3. c.
Sekretær: Niels Bo Pedersen 2. b.
Slavefoged: H. C. Gravesen 3. u.

BIRKEBAVNEN
Som på så mange andre skoler har vi også på Birkerød Statsskole et 
skoleblad. Bladet, der hedder „BIRKEBAVNEN“, er 47 år gammelt 
og udkommer 5-6 gange årligt. Prisen er en krone pr. blad.
Bladet virker som organ for eleverne på Birkerød Statsskole og meningen 
med det er derfor, at alle skal skrive i det.
Vi har i de sidste par år kun modtaget ganske få indlæg fra læserne, 
og bliver det ikke bedre i år, vil det kunne få indflydelse på bladets frem
tidige eksistens. Altså: Redaktionen er meget ivrig efter indlæg fra jer. 
I kan i BB få trykt alt fra A til Z: aforismer, boganmeldelser, cowboy
romaner, digte osv., Vil I skrive anonymt, må I opgive jeres navn til 
redaktionen, da denne hæfter for alt uden navn. Hvis du som læser vil 
have trykt et eller andet i BB, skal du blot lægge dette i BBs dertil indrettede 
kasse, der hænger på elevernes opslagstavle.
Hvis du er interesseret i at medvirke i arbejdet med BB, skal du blot 
meddele det til et redaktionsmedlem, som straks vil ansætte dig.
Til sidst et håb om, at vi i det kommende år må modtage en masse 
indlæg, da disse som sagt er uundværlige for at bladet skal kunne 
eksistere. Altså: Hjem i blækhuset, hvis du har noget på hjerte.

løns.
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Foredrag - Diskussioner
Tema: Alternativer

Den vestlige verdens kultur kendetegnes i disse år ved opbrud fra de 
gamle livs- og tankemønstre. Alle er mere eller mindre berørt heraf. 
Men hvad er det egentlig der sker? Der er masser af ord, f. eks. trans
cendental meditation, scientology, rødstrømper, enhedsskole, slum
stormere, nærdemokrati, den tredje verden, atomkraft, fusionsenergi, 
men hvad står de egentlig for - og hvordan skal vi forholde 
os til det?
I løbet af året vil vi lave nogle aftener for elever og lærere, der vil være 
med til at diskutere frigørelsestendenserne i vores samfund. Hver 
sammenkomst vil blive indledt med et kortere eller længere foredrag om 
aftenens emne, hvorefter dette tages op til diskussion (under hygge
lige former!).
Foreløbig ser programmet således ud:

Asger Sørensen:
På sporet af det indre univers - er det svindel og illusion, eller en 
genopdagelse af religionernes gamle erfaringer? Portræt af nyreligiøsiteten.
Anne Marie Asmussen:
Hvor gik Nora hen da hun gik ud? Fra Dukkehjemmet til Kvindehuset 
- den moderne kvindebevægelse.
Leo Bresson:
Skal vi hellere afskaffe skolen — eller bare lave den om?
Nye tanker om skole og pædagogik.

Per Bruun Jørgensen:
Perspektiver i energiforskningen.
Kjeld Flensburg:
Magten udgår fra folket — men hvor går den hen ? Politiske tendenser 
i 60’erne og 70’erne.
Der er endnu ikke fastsat datoer for arrangementerne, som sikkert 
begynder i oktober og derefter strækker sig over resten af skoleåret (indtil 
marts). Så snart den første dato foreligger vil den blive tydeligt 
annonceret ved opslag.
Vi opfordrer alle interesserede til at møde op, så der kan blive 
en livlig debat.

Bres
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MORGENMØDET
Vi har på skolen noget, vi kalder morgenmøde. Det er et møde, der 
afholdes ca. 1 gang om ugen inde i festsalen. Der er adgang for alle skolens 
elever og lærere. Mødet holdes i 1 O-frikvarteret og bliver især brugt 
af rektor, elevråd og elevforening til at videregive oplysninger, der er 
af interesse for hele skolen.
Enhver kan „få en tid“ på morgenmødet, men i øjeblikket er det sådan, 
at det faktisk kun er de forskellige foreninger, der er interesseret i det. 
Dette bevirker, at morgenmødet virker „foredragsagtigt“ og kedeligt. 
Eleverne og lærerne på skolen er tit og mange gange blevet opfordret 
til at komme med et bidrag til mødet, men det har ikke hjulpet. 
Og det er nok ikke så meget, fordi man ikke synes, man har noget at 
sige, det kræver bare en vis overvindelse at stille sig op for en større 
forsamling og sige noget som helst.
Lige meget hvilken form morgenmødet har eller vil få, vil det stadig 
kræve en god portion mod at bestige talerstolen, og resultatet vil nok 
blive, at vi om et års tid eller to ikke har noget morgenmøde mere. 
Dette vil være meget kedeligt, idet det vil hæmme elevrådets og elev
foreningens arbejde betydeligt, og enhver form for kontakt mellem 
skolens elever på tværs af klasserne vil praktisk talt forsvinde.
Der må derfor gives to råd til de nye elever: Brug morgenmødet, 
og kom til det. Hvis der er nogen, der er aktive her, kan morgenmødet 
måske bevares. Det andet råd: Prøv at skabe et rart skolemiljø, 
hvor man ikke kun kender klassekammeraterne, ved at gå til elevfor
eningens arrangementer (også de mere kulturelle), meld dig til nogle 
studiekredse, og gå ind i elevrådets arbejde.
Men, der må vises mere interesse for morgenmødet, så prøv at give et 
bidrag til det !

Bente Schl.

HOLD SKOLEN REN!
Birkerød Statsskole er i den heldige situation, at den er udstyret med 
et overvældende stort antal affaldsspande og askebægre. Der har fra nogle 
elevers side hersket tvivl om disses funktioner. For at afhjælpe 
dette vil jeg lige komme med en kort redegørelse for, hvorledes I skal 
bære jer ad:
I Askebægrene :

§ 1. I askebægrene anbringes cigaretaske, cigaretskod og evt. pibeaffald.
§ 2. I askebægrene kommes ikke madpapir, papbægre, sodavands

flasker, mælkekartoner samt andre ting, der hører hjemme i 
skraldespandene (se § 3).
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II Affaldsspandene:
§ 3. I affaldsspandene kommes alle større genstande plus mindre 

genstande, der er slimede, fugtige, fedtede eller lignende.
Der har desuden været problemer angående bortkastning af karamel
papir. Det kan lægges både i askebægrene og i affaldsspandene.
Det henstilles, at man ikke ryger i centralgarderoben, men hvis man 
gør det, må man ikke aske på gulvet. I må derfor sørge for at installere 
et medbragt askebæger i jeres garderobe.
NB: Rengøringspersonalet vil også gerne have, at vi sætter stolene op 
under bordene efter sidste time, det letter gulvvasken.
Jeg håber at denne vejledning er tilstrækkelig fyldestgørende. I tvivls
spørgsmål kan I henvende jer til rektor.

Bente S c hl.

GÅVER. OG LEGATER
KULTURFONDEN
Kulturfonden får sine midler i form af gaver fra elevernes forældre 
og yder støtte til en række formål, der normalt ikke kan betales ud af 
skolens driftsmidler. Fonden yder således støtte til deltagelse i mere 
kostbare ekskursioner og til forskellig kunstnerisk underholdning på skolen. 
Desuden ydes der i nogen udstrækning hjælp til elevforeningen i tilfælde 
af mere kostbare arrangementer, ligesom fonden på anden vis støtter 
forskellige elevinitiativer og i det hele kan stå som økonomisk garant for 
værdifulde, men økonomisk risikable eksperimenter.
Skolen er forældrene megen tak skyldig for de gaver, der muliggør 
driften af kulturfonden.

LEKTOR L. ZERLANGS LEGAT
I overensstemmelse med lektor Zerlangs ønske har dennes arvinger 
oprettet et legat til uddeling til en „dygtig og elskværdig“ dimittend fra 
Birkerød Statsskole. Lektor Zerlang var knyttet til skolen fra 1918, 
indtil han gik af på grund af alder i 1955. Hans værdifulde virke ved 
skolen får ved dette legat et værdigt minde, som i de kommende 
generationer vil fastholde lektor Zerlangs navn.

GYMNASTIKLÆRER ØSTERLUNDS LEGAT
Ved en sammenkomst med studenter jubilarerne efter studenterafslutningen 
19Ó9 fik skolen overrakt en smuk gave i form af „Gymnastiklærer 
Østerlunds Legat“, der hvert år skal tildeles den elev, der må betegnes som 
årets bedste kammerat. Det hedder i fundatsen, at „legatet er oprettet i 
erindring om det glimrende kammeratskab, som eksisterede i den 
gamle Birkerød Kostskole, og som Th. Østerlund - skønt kun lærer - 
var et strålende eksempel på“.
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LEKTOR JOHANNES PEDERSENS LEGAT
Igennem mange år var lektor Johs. Pedersen knyttet til Birkerød Statsskole, 
hvor han underviste i dansk. Imidlertid nærede han også en stærk interesse 
for alle de områder, der idag sammenfattes under betegnelsen biologi, 
og legatet - der kan uddeles med kr. 1.000 hvert år - vil derfor skiftevis 
blive givet til en elev med udpræget og frugtbar interesse for biologi 
og til en elev med tilsvarende indstilling overfor faget dansk.

JOHAN MANTZIUS MINDELEGAT
Johan Mantzius Mindelegat, som bestyres af Birkerød Kostskole 
Samfund (BKS), uddeles i forbindelse med skolens fødselsdag den 
14. april. Det kan tildeles nuværende og forhenværende elever som 
stipendier; fristen for ansøgningernes indsendelse meddeles omkring 
1. april ved opslag på skolen og på de højere læreanstalter.
Legatet kan også uddeles som hædersgave til nuværende og forhen
værende lærere og rektorer ved Birkerød Statsskole.

REKTOR ENGELSENS SPORTSLEGAT
Rektor Engeisens Sportslegat uddeles hvert år til støtte for skolens sportsliv.

SKOLENS HISTORIE
Birkerød Statsskole fylder i dette skoleår 107 år, idet Johan Mantzius, 
hvis mindesten står for enden af parkeringspladserne, 1868 åbnede 
sin skole med 20 elever. Fra 1880 til 1968 havde Birkerød Kostskole til 
huse i de bygninger, som stadig ligger lige ved Birkerød Kirke.
Den ældste, villalignende bygning rummer nu Projekthuset, mens andre 
af bygningerne fungerer som supplerende lokaler for Toftevangsskolen. 
1886 fik skolen ret til at dimittere til studentereksamen, og 1909 
dimitteredes den første kvindelige student. 1920 overtager staten skolen, 
som ændrer navn til Birkerød Statsskole. Derefter er der stor bygge
aktivitet med opførelse af bygning til køkken m. m., ny gymnastiksal til 
drengene og udvidelse af klassefløjen. Selv om Birkerød Kommune 
i 1939 opfører den såkaldte Laboratoriebygning, opfylder alle de ældre 
bygninger ikke de krav, man må stille til en moderne skole, og da 
skolens elevtal samtidig vokser, bliver det nødvendigt for staten at bygge 
en ny skole i den sydlige kant af byen. 1967 flytter skolen med 
400 elever herud. 1968 oprettes der HF-kursus og 1971 afholdes for 
sidste gang realeksamen. I dag er vi over 600 elever og 50 lærere.

M. L.
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Skolebygningernes indretning og funktion
6. oktober 1959 blev af undervisningsministeriet nedsat et byggeudvalg 
for Birkerød Statsskole. I november 1964 indledtes byggeriet på en 
af Birkerød kommune overdraget grund, og 14. august 1967 blev de nye 
skolebygninger taget i brug. Indvielsen blev foretaget 6. april 1968, 
samtidig med festligholdelsen af skolens 100 års fødselsdag.
Byggeriet er projekteret og forestået af kgl. bygningsinspektør, arkitekt 
Preben Hansen, hvem det er lykkedes at forene 1950’ernes nyeste 
landvindinger inden for byggeteknik og pædagogisk administration; 
det er ikke Preben Hansens fejl, at udviklingen har misrøgte! intentionerne. 
Bygningen består af to kors, anbragt over hinanden og med central- 
funktionerne (festsal, frokoststue, kontorer og trapper) placeret i det 
ene vinkelrum, medens klasselokalerne danner korsarmene; herved 
er opnået, at alle afstande er rimelig korte.
Det nye i konstruktionen er anvendelsen af moduler; bortset fra 
fællesrum består alle lokaler af et antal moduler à 1,20 m (et normalt 
klasseværelse af 6 sådanne). Denne konstruktion burde jo muliggøre 
fleksibilitet i indretning og udnyttelse, men denne mulighed er 
desværre blevet afskåret, fordi skolens fædre ville handle tidssvarende 
også som pædagoger. — I takt med udbygningen af fagenes hjælpemidler 
i 1950’erne, er ideen om en fagklasseskole vokset frem; her skal hvert 
fag råde over specielt indrettede lokaler, der så kun kan anvendes til 
undervisning i dette fag. Der er således ikke mulighed for smidig 
anvendelse af lokalerne. - Og nu var resultatet af mange gode tanker 
da anbragt på randen af de bløde og buede Vaserne: det stiveste 
modulkonstruerede fagklassegymnasium, det første i Danmark.
- Da skolen blev projekteret, var normen for et gymnasium 3x5 
gymnasieklasser og 3 realklasser; da skolen blev taget i brug, var real
afdelingen på vej ud af gymnasiet, og HF var på vej ind. Sideløbende 
hermed er udviklingen gået i retning af flere muligheder for særfag — 
tydeligst i HF, der bygger på fællesfag og en række tilvalgsfag (og 
udviklingen fortsætter; det rene tilvalgsgymnasium diskuteres seriøst). 
De mange opdelinger i mindre hold har medført behov for mange 
grupperum med plads til 5-15 elever; disse grupperum findes ikke, 
og i stedet må anvendes normale lokaler. Samtidig medfører tilvalgs
princippet og grenopdelingen flere mellemtimer for alle elever og 
lærere. Hertil kommer den almindelige overbelægning; der er i øjeblikket 
22 gymnasieklasser og 6 HF-klasser med i alt ca. 700 elever, opdelt i 
ca. 50 gren- og tilvalgshold; - overbelægningen har i øvrigt medført, at 
skriftlig eksamen er henlagt til Søndervangshallen.
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Resultatet af vurderingen af skolens indretning er da det paradoksale, 
at denne på tegnebordet tidssvarende skole straks fra indvielsen 
var forældet.
- Og lad os et øjeblik synke ned i sort betragtning af vilkårene og iagttage 
skolen en times tid omkring 4. lektion. Kl. 10.50 ringer det ud til 
spisefrikvarter. Ca. 300 elever skal ned ad de tre trapper til central
garderoben, hvor de møder 300 andre, der også er på vej til de 55 
garderobeskabe for at anbringe bøger i de i alt 1540 smårum, hente 
madpakker (hvis madpakkerne ikke har været med i klasselokalerne og 
bøgerne følgelig kommer med i frokoststuen) — og derefter skal alle finde 
en siddeplads. Dem er der 510 af, 402 oppe og 108 nede. Kosteleverne 
spiser på kostskolen, derfor er der „kun“ ca. 50 elever, der må stå, gå, 
sidde oven på garderobeskabene eller på gulvet, gå ud på vandre- 
terrasserne - eller stå i kø foran pedellens kiosk. Klasselokalerne er jo 
nemlig aflåste, da de er faglokaler med kostbart indhold.
11.15 ringer det ind igen, (og det kan høres alle andre steder end i 
frokoststuen). Uden for hvert lokales låste døre samles nu klasserne; der 
må de vente, til læreren kommer og låser op. Den klasse der skal være i 
sidste lokale i B- og C-fløjene, må således bane sig vej mellem ca.
150 mennesker. - 3b skal have dansk i C21 (matematiklokale), men til 
gengæld havde Iz i sidste time matematik i B21 (dansk lokale); 
la+v skal have russisk; desværre er der intet russisklokale, men elev
rådslokalet (Dll) er venligst stillet til rådighed.
- Heldigvis er skolelægeordningen ophævet, således at lægeværelset 
også kan inddrages til undervisningsbrug. — I denne time er der også en 
lærerkandidat, der skal planlægge med sin vejleder; det foregår natur
ligt i samtaleværelset, hvorfra en kollega, der skulle rette opgaver, 
høfligt jages ud. Derefter kan samtalen foregå, kun afbrudt af skolens 
sekretær, der skal benytte den i samtaleværelset anbragte spritduplikator. 
- Det er ikke et taknemmeligt job at lægge og administrere skemaet; en 
skoledag „bør“ afvikles mellem 8 og 14, men det er umuligt på B. S.. 
I 1. semester 73-74 læses der hver uge 90 lektioner fra 14-15, 19 lek
tioner fra 15—16 og 6 fra 16—17. En gruppe elever i 2HF har således om 
torsdagen en skoledag, der starter kl. 8 med fællesfag, afbrydes af 2—4 
mellemtimer og slutter kl. 17.
Alle eleverne - og de fleste lærere - arbejder i mange forskellige lokaler 
i løbet af en dag. Ved næsten hver times begyndelse skal der derfor 
møbleres om efter de krav, de respektive arbejdsformer stiller. I normal
klasserne er en sådan ommøblering let overstået takket være enkelt
mandsborde og -stole; i naturfaglokalerne er en ændret møblering derimod 
umulig, og under gruppearbejde må eleverne ofte enten stå op eller 
sidde på bordene.
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Én arbejdsform er imidlertid for alle fags vedkommende vanskeliggjort 
af lokalernes indretning: klassesamtalen, der kræver en rundbordsopstilling 
med læreren anbragt i kredsen. Gennemføres denne form, må ca.
20 % af gulvarealet, der dækkes af katederforhøj ningen, ligge ubenyttet 
hen - og samtidig må i klart vejr gardinerne trækkes for og lyset tændes, 
for at elever med front mod vinduerne ikke skal blændes.
- Timen går sin gang, og resultatet bliver stykket sammen af utallige 
store og små ting - nogle af de relevante skal trækkes frem: en gruppe 
af eleverne er sløvede af en mellemtime uden mulighed for egentligt 
arbejde (ingen biblioteksadgang, ingen lydisolerede arbejdsbokse) - 
én er nedslået, fordi han har fået hugget et eller andet fra sin 
garderobeboks — en anden ærgrer sig over, at hun skal vente til kl. 16 for 
at få adgang til kopirummet for — sammen med en lærer — at duplikere 
en rapport (tænk, hvis skrivemaskiner og spritduplikatorer stod til 
elevernes rådighed i - ja, hvor?) - og duksen sidder og håber, at læreren 
skal glemme at spørge efter protokollen, for den er nemlig glemt 
i et andet lokale. - Og læreren ærgrer sig måske over, at hun ikke nåede 
at sikre sig en filmgengiver til timen - eller at de bestilte kopier 
ikke er færdige, så lektionsprogrammet måtte ændres; eller ærgrelsen 
kan gælde større ting: fysiklæreren kan mangle demonstrationsapparatur, 
sproglæreren sproglaboratorium og historie- og dansklæreren et 
fjernsynsapparat.
- Når timen er slut kl. 12.05 er der fem minutters frikvarter; eleverne 
skal i garderoben og bytte bøger, læreren skal fange et par stærke 
hjælpere til at bære klassesæt op fra bogkælderen (der er jo ingen elevator) 
- apparater skal samles og stilles op, lokalet skal være klar til næste 
klasse + lærer .. .
- De foregående linjer præsenterer den almindelige surhed og stress, 
som udspringer af misforholdet mellem skolens indretning og den ønskede 
funktion. De oprindelige intentioner er langsomt opløst, og i en 
overgangsperiode - indtil ombygning er gennemført eller elevtallet dalet 
(eller aftengymnasium indført!) - må funktion strides med indretning. 
Imidlertid skal det kritiske blik på detaljen ikke forhindre en under
stregning af fordelene ved B. S.: placeringen på grænsen mellem 
by og land er uovertruffen; veludstyrede faglokaler er særdeles effektive 
arbejdssteder - og overbefolkningen frembyder fortrinlige muligheder for 
øvelser i social adfærd.

fen

Kostskolen
Hensigten med kostskolen er at skabe et hjem for sådanne elever i 
gymnasiet og på HF-kurset, som på grund af geografiske forhold eller 
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af andre årsager tvinges til at tage ophold uden for deres hjem, 
mens de følger undervisningen på skolen. Det siger sig selv, at kostskolen 
aldrig kan erstatte et rigtigt hjem, ligesom det er umuligt at skabe 
et normalt familieliv, hvor 75 unge mennesker skal bo sammen uden 
deres forældre. Målet må være at skabe betingelserne for en tilværelse, 
der ikke fjerner sig alt for meget fra den, der leves af de kammerater, 
kosteleverne får på dagskolen. Heri ligger også, at kontrollen med kost
elevernes skolearbejde og deres anvendelse af fritiden ikke strækker 
sig videre, end til hvad der vil være det normale i et almindeligt hjem. 
Administrationen af såvel skolearbejdet som fritid må i udstrakt grad ske 
på kostelevernes eget ansvar, selv om kostlærerne naturligvis vil 
søge at begrænse sløseri.
Skolen fører et vist tilsyn med kosteleverne, men kun inden for 
rammerne af den daglige husordens regler. Overtrædes disse - 
f. eks. ved at kosteleverne udebliver fra kostskolen om natten uden 
tilladelse - påhviler ethvert ansvar kosteleven og hans forældre. 
Til daglig udøves dette tilsyn af de fire kostlærere, der på rektors vegne 
administrerer almindelig god orden på stedet, mens det huslige 
arbejde ledes af økonoma og oldfrue. Hver kostelev knyttes til en af 
kostlærerne, der også varetager den normale forbindelse med hjemmene. 
Såfremt kostelever eller deres forældre måtte ønske det, kan kostlærerne 
administrere udbetaling af lommepenge o. 1.
Forældrene er naturligvis til enhver tid velkomne til at rette henvendelse 
til skolens rektor.
Hver elev har sit eget værelse, som er udstyret med alle nødvendige 
møbler, samt sengetøj og håndklæder. Alle værelser er ens, men det er 
helt i sin orden at sætte sit eget præg på værelset med billeder, små 
tæpper o. 1.; dog ser vi nødig, at værelset overfyldes, og eleven må selv 
stuve sådanne ting af vejen før rengøring af værelset. Rengøring kan 
varetages af eleven selv eller af personalet efter elevens eget ønske. Radio, 
båndoptager o. 1. bør anvendes med behersket styrke. Eleven har ansvaret for 
sit værelse og dets inventar og må ved begyndelsen af hvert skoleår 
indbetale et depositum på kr. 100,— til kostskolelæreren. Hvert år afholdes 
der syn over værelserne, og skader, der ikke skyldes almindeligt slid 
eller hændeligt uheld, erstattes ud af det indbetalte depositum. Er der 
ingen skader, tilbagebetales det samlede depositum efter endt skolegang. 
Det inventar, der tilhører skolen, må ikke flyttes ud af værelset.
Foruden elevværelserne findes en lang række fællesrum: badeværelser, 
thekøkkener, spisestue, dagligstue, læseværelse, musikstue, fjernsynsrum, 
mørkekammer, hobbyrum, billardrum og vaskerum. - Her gælder det, 
it alle må være interesserede i god orden og hygge.
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Man må ikke møde op i påvirket tilstand.
Er man syg, melder man sig ved morgenvækningen til en af de vagt
havende kostlærere, som så kontakter oldfruen, hvis direktiver skal 
følges. løvrigt udfylder kosteleverne selv deres forsømmelsessedler og 
afleverer dem på rektors kontor på dagskolen.
I week-end kan man rejse væk fra skolen, såfremt man om torsdagen 
giver besked om bortrejse i løbet af kostlærernes eftermiddags runde.

DAGLIG HUSORDEN
07.00 (lørdag og søndag 08.30). Kostlærerne begynder deres morgenrunde.
07.30 (lørdag og søndag 09.00). Morgenmad.
08.00 Skolegangen begynder.
10.55 (lørdag og søndag 12.30). Frokost.
14.00 og 15.00. Eftermiddagsthe.
16.30-17.55 (undtagen fredag, lørdag og søndag). Kostlærernes

eftermiddagsrunde. Der skal være ro overalt i elevfløjene. 
Det er ikke tilladt at være højrøstet, skrive på maskine 
eller høre musik så højt, at det kan høres uden for værelset.

17.55
18.00

Samling i pejsestuen.
Middag.

18.30-20.00 Der skal stadig være ro i elevfløjen af hensyn til kamme
rater, der læser.

22.30 (fredag og lørdag 23.00). Nattero. Med mindre anden aftale er
truffet, skal eleverne være tilbage på kostskolen, og efter 
kostlærernes aftenrunde skal der være ro på kostskolen.

OPHOLDSAFGIFT
Opholdsafgiften på kostskolen beregnes efter forældrenes indkomst og 
antal børn under uddannelse.

Den nye kostelev, der rykker ind på kostskolen, vil sikkert finde, 
at det er særdeles charmerende at bo sammen med så mange jævnaldrende, 
men han eller hun må også gøre sig klart, at der ligger en vældig 
fristelse deri. Der er mange muligheder for godt selskab på kostskolen 
- men det betyder også, at man kan spilde en forfærdelig masse tid.
Det er hyggeligt med selskab på værelserne, men man må også kunne sige 
nej til gæster, og man bør forsvinde, hvis man kommer til ulejlighed.

Far
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ELEVSTATISTIK
Birkerød Statsskole har en 3-sporet HF afdeling og en 7-sporet gym
nasieafdeling med tre sproglige spor og 4 matematikerspor, idet der 
dog i år er 5 Hig matematikerklasser.
Ved skoleårets start 1974 fordeler elevtallet sig som følger.

HF-AFDELINGEN
1 HF 72
2 HF 71
Ialt 143

GYMNASIEAFDELINGEN
Matematikere Sproglige ialt

mat-fys mat-nat mat-mus mat-sam ialt nyspr. musspr. samspr. ialt
2g 61 23 6 13 103 48 7 23 78 181
3g 90 119 62 74 193

225 553

For skolen som helhed giver det 696 elever.
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LÆRERKOLLEGIET
(De på listen anførte forkortelser er de officielle)

BA
Zsuzsanna 
Bjørn Andersen 
(gymnastik, 
russisk) 
Bakkevej 11 E, 
3460 Birkerød 
Tlf.: 81 06 28

Bun 
Lisbeth 
Bundgaard 
(kemi) 
Fotunvej 22, 
2920 Charl.

AA
Anne Marie 
Asmussen 
(dansk religion, 
oldtids
kundskab) 
Skovvej 1 A, 
2820 Gentofte 
Tlf.: OR 1040

KB
Kirsten Baagø 
(religion, 
oldtids
kundskab, 
engelsk) 
Teglværks vej 80, 
3460 Birkerød 
Tlf.: 81 56 67

Bres
Leo Bresson 
(dansk religion, 
oldtids
kundskab) 
Dalstrøget 21, 
2860 Søborg 
Tlf.: 67 16 24

BC
Betsy Conradsen 
(matematik) 
Sønder- 
vangen 76, 
3460 Birkerød 
Tlf.: 81 75 74

SB
Søren Brogaard 
(matematik, 
fysik) 
Lerbakken 6, 
3460 Birkerød 
Tlf.: 81 33 91

SC
Stephen Cooper 
(historie, 
samfundsfag)
Vandtårnsvej 1, 
lejl. 13, 
3460 Birkerød 
Tlf.: 81 52 44
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KF
Kjeld Flensburg 
(historie, 
dansk)
Poppel Alle 23, 
2840 Holte 
Tlf.: 42 43 49

MJ
Mogens Jensen 
(dansk, russisk, 
oldtids
kundskab)
Lyngevej 110, 
3450 Allerød 
(03) 27 35 37

F
Hans Henrik 
Færkel 
(historie) 
Sønder- 
vangen 62 B, 
3460 Birkerød 
Tlf.: 81 52 63

EJ
Erik Joost 
(gymnastik, 
biologi)
Abildgårds- 
vej 6, st., 
2830 Virum
Tlf.: 85 45 02

JH
Inge Jarnum 
Hansen 
(gymnastik) 
Hasselbakken 16, 
3460 Birkerød 
Tlf.: 81 45 82

BrJ
Per Bruun 
Jørgensen 
(fysik, 
matematik)
Kildehøjvej 7, 
3460 Birkerød 
Tlf.: 81 68 12

JI
Jørgen 
Ingvardson 
(gymnastik, 
samfundsfag)
Sønder- 
vangen 56 D, 
3460 Birkerød 
Tlf.: 81 75 65

IL
Inger Lange 
(dansk, fransk) 
Lindevangsv. 27, 
3460 Birkerød
Tlf.: 81 20 81
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BM
Bent Mariager 
(historie, fransk, 
oldtids
kundskab) 
Kornmarken 1, 
2880 Bagsværd 
Tlf.: 98 16 68

HN
G. Hartvig 
Nielsen 
(engelsk) 
Bistrupvej 61, 
3460 Birkerød

HM
Henrik Meyer 
(matematik) 
Bakkedraget 15, 
3460 Birkerød
Tlf.: 81 14 54

JN
Jesper Nielsen 
(dansk) 
Sønder- 
vangen 56 B, 
3460 Birkerød 
Tlf.: 81 72 64

EM
Else Marie 
Møllmann 
(engelsk, latin) 
Kalavej 1, 
3450 Allerød 
(03) 27 55 05

O
Arne Ohrt 
(fysik, 
matematik) 
Carinaparken 28, 
3460 Birkerød 
Tlf.: 81 64 67

CCN
Carl Christian 
Nielsen 
(historie, 
samfundsfag, 
engelsk) 
Livjægergade 23, 
2100 Kbhvn. 0 
Tlf.:TR 40053

JP
Jette Philipsen 
(fransk, engelsk) 
Gartnervænget 87 
3520 Farum
Tlf.: 95 38 57
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PR
Paula V. Røssel 
(dansk, fransk) 
Rolighedsvej 45, 
3460 Birkerød
Tlf.: 81 08 77

LS
B. Lauge 
Sørensen 
(matematik) 
Abildgårds- 
parken 38, 
3460 Birkerød 
Tlf.: 81 19 88

ES
Elly Sjølin 
(engelsk) 
Stendyssevej 11, 
3450 Lynge 
(03) 18 77 34 
Sommer:
Strandvænget 8, 
Udsholt Strand, 
3230 Græsted 
(03) 11 58 34

MS
Ågot Myren 
Sørensen 
(matematik) 
Abildgårds- 
parken 38, 
3460 Birkerød 
Tlf.: 81 19 88

FS 
Flemming 
Stubbe 
(musik, latin) 
Sønder- 
vangen 56 C, 
3460 Birkerød

AT
A. Terp 
(tysk, fransk) 
Rønnebærvej 56, 
2840 Holte 
Tlf.: 42 18 46

AS
Asger Sørensen 
(dansk, religion) 
Henrik
Thomsensvej 22, 
3460 Birkerød 
Tlf.: 81 54 51

GT
Gunnar 
Thomsen 
(biologi, 
geografi) 
Kirsebær
lunden 16, 
3460 Birkerød 
Tlf.: 81 25 97
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ADMINISTRATIVT - 
TEKNISK PERSONALE

OT
Olga Tjur 
(matematik)
Byagervej 107, 
st. mf., 
3460 Birkerød 
Tlf.: 81 76 90

Pedel 
Kristian M. 
Olesen 
Sønder- 
vangen 56, 
3460 Birkerød 
Tlf.: 81 03 67

LT
Lars Tonnesen 
(dansk, 
formgivning)
Lugano vej 14, 1 
2300 Kbh. S
Tlf.: 58 23 88

Pedelmedhjælper
J. Ellelund 
Laursen
Sønder- 
vangen 19, 
3460 Birkerød
Tlf.: 81 30 88

IW
Inge Westh 
(fransk, spansk) 
Gøngehus v. 135, 
2950 Vedbæk
Tlf.: 89 20 96

DD
Doris Dalgaard, 
regnskabs
kontoret
Lærkebakken 19, 
3460 Birkerød 
Tlf.: 81 10 46

WN
V. Wissing- 
Nielsen 
(tysk, engelsk) 
Stendyssevej 11, 
3450 Lynge 
(03) 18 73 34 
Sommer: 
Strandvænget 8, 
Udsholt Strand, 
3230 Græsted 
(03) 11 58 34

DE
Dorte Errebo, 
sekretær
kontoret 
Østervang 3, 
Bloustrød, 
3450 Allerød 
(03) TI 48 02
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PA
Preben Kjeld Alsholm (matematik, fysik)
Dalstrøget 103, 2860 Søborg
Tlf.: 69 24 84

GA
Grethe Andersen (religion)
Hellerupvej 88, 2900 Hellerup
Tlf.: HE 40 068

NB
Niels Brix (musik)
Kajerød Have 9, 3460 Birkerød
Tlf.: 81 75 43

GB
Gorm Busk (musik, fransk)
Digevej 4, 2830 Virum
Tlf.: 85 24 80

EE
Elvin Erud (formning)
P. Mathiesensvej 16, 3460 Birkerød
Tlf.: 81 07 91

NH
Niels Christian Härtling (matematik, fysik)
Vandtårnsvej 40, 3460 Birkerød
Tlf.: 81 70 14

GH
Grace Birgit W. Heinemann (engelsk)
Nyelandsvej 82, 2000 F
Tlf.: FA 228

HJ
Hans A. Jacobsen (historie, oldtidskundskab)
Buddinge Hovedgade 98, 2860 Søborg
Tlf.: SØ 7228

GK
Gunner Malm Kindler (fysik, matematik)
Tornehøj, Søsum, 3670 Veksø
Tlf.: (03) 18 36 22

ML
Mogens B. Lange (biologi, geografi)
Lindevangsvej 27, 3460 Birkerød
Tlf.: 81 20 81
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Mü
Annelise Millier (kemi, fysik, matematik) 
Kildehøjvej 4, 3460 Birkerød
Tlf.: 81 42 03

AN
Arno Norske (psykologi)
Byparken 117, 2600 Glostrup
Tlf.: 96 88 65

ER
Eva Rothenborg (engelsk)
Gustav Adolfsvej 8, 2800 Lyngby

CT
Carl Tscherning (geografi, biologi)
Lindevangsvej 32, 3460 Birkerød
Tlf. 81 07 94

KV
Kirsten Vejlby (tysk)
Lerbakken 6, 3460 Birkerød
Tlf.: 81 33 97

AD
Anna Dreier
Banevænget 5, 3460 Birkerød
Tlf.: 81 40 75
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