Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

vjj

BIRKERØD
STATSSKOLE
T975

DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK

BIRKERØD STATSSKOLE
Søndervangen 56, 3460 Birkerød

Telefoner:

Kontorerne: 81 02 56, kl. 8-14
Rektors træffetid:
mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 13-14
Uden for skoletid:
Rektor Hans Henrik Færkel: 81 09 68
Pedel Kristian M. Olesen: 81 03 67
Studievejlederen for HF-kurset, adjunkt Leo Bresson,
træffes mandag kl. 12-14

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: 814816

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 fra 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

Religion
Dansk
Engelsk
Tysk
Fransk/russisk/spansk
Latin
Oldtidskundskab
Historie
Samfundskundskab
Samfundsfag
Geografi
Biologi
Matematik
Musik, særfag
Legemsøvelser
Musik/formning og
kunstforståelse

Eg

2- g 3- g
(ny
sproglig)

2- g 3. g
(samf.fag 1.)

0
3
4
3
5
4
1
2
0
0
2
0
2
0
2

1
3
4
3
3
4
2
3
0
0
0
0
3
0
2

2
4
6
5
3
0
0
3
1
0
0
3
0
0
2

1
3
l 3
J 3
3
0
2
3
0
5
3
0
3
0
2

2

2

1

2

2- g 3. g
(mus.sproglig)

2
4

3
0
0
3
0
5
2
3
0
0
2

1
3
1 3
I ’
3
4
2
3
0
0
0
0
3
4
2

1

2

1

2
4

s

3
0
0
3
1
0
0
3
0
6
2
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GYMNASIET
NORMALTIMEPLAN, MATEMATISK LINIE:

Fag

Religion
Dansk
Engelsk/tysk
Fransk/russisk/spansk
Oldtidskundskab
Historie
Samfundskundskab
Samfundsfag
Geografi
Biologi
Kemi
Fysik
Matematik
Musik, særfag
Legemsøvelser
Musikjformning og
kunstforståelse

Lg

2- g 3. g
(mat.fys.)

2- g 3. g
(natur
faglig)

2- g 3. g
(samf.fag t)

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

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

2
4
0
3
0
3
1
0
0
3
0
5
6
0
2

1
3
0
3
2
3
0
0
3
3
3
2
3
0
2

2
4
0
3
0
3
1
0
2
7
0
2
3
0
2

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

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

1
3
0
3
2
3
0
0
3
0
3
2
3
4
2

2
4
0
3
0
3
1
0
0
3
0
2
3
6
2

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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2- g 3. g
(mus.ma t)

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:
Semester

Fællesfag

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

Semester

Tilvalgsfag

12

3

4

12

3
0
3
3
3
5
4
3
2
2
2

4
3
3
0
0
0
4
0
0
0
0

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
0
3
2
2
5
3
3
2
2
2

3

Points

4

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

8
12
7
10
6
8
8
8
11
14
10
6 >

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.
Endvidere kan henvises til Undervisningsministeriets bekendtgørelse af
24. april 1974 om undervisningen m. v. på HF-kursus.
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 fomdsætter 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 endeljg meddelelse om optagelse kan normalt først
forventes omkring 1. juli.
Feer.
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PSYKOLOG OG SOCIALRÅDGIVER
Skolepsykologisk Rådgivning vil kunne videreføre rådgivningsordningen
fra sidste år. Der vil være mulighed for, at såvel lærere som elever
kan udnytte Skolepsykologisk Rådgivnings specialviden og kontakter til
klaring og afhjælpning af nogle af de problemer, som erfaringsmæssigt
opstår i tilknytning til virksomheden på så stor en undervisningsinstitution
som Birkerød Statsskole.
Psykolog og socialrådgiver har faste træffetider på skolen.
Uden for disse træffetider vil man kunne henvende sig til Skolepsykologisk
Rådgivnings kontor, Kongevejen 106, tlf. (02) 81 39 24.
De tidligere år har rådgivningen ydet bistand til elever, der har følt sig
usikre, ensomme og/eller ængstelige som følge af de krav og forventninger,
de føler sig stillet overfor. Disse tilstande optræder ofte i forbindelse
med faglige vanskeligheder, kontaktproblemer i relation til kammerater
og/eller lærere, og undertiden er de ledsaget af tilspidsede konflikter
med forældrene.
Sådanne forhold ses ofte at udvikle sig som en selvforstærkende proces
efter „den onde cirkels“ princip. Jo længere sådanne tilstande har været
rådende, desto vanskeligere er det at bryde „den onde cirkel“ og løse
problemerne.
Det gælder derfor om at erkende begyndende vanskeligheder og problemer
på et tidligt tidspunkt — og at få noget gjort ved dem. I denne
erkendelses- og tilskyndelsesfase er der rige muligheder for, at lærere
og elever samt eleverne indbyrdes kan støtte og hjælpe hinanden og i givet
fald udnytte rådgivningsordningens tilbud. I denne forbindelse kan der
peges på, at tiltagende udeblivelse fra undervisningen i almindelighed må
ses som et sikkert signal på, at sværere problemer er i anmarch.
Udover at yde bistand over for de skitserede, mere omsiggribende problem
kredse har rådgivningen været impliceret i løsningen af mere isolerede
spørgsmål. Således kan nævnes ansøgninger om dispensation fra
„13-reglen“ i tilfælde af specielle læse/stavevanskeligheder eller ord
blindhed og de vanskeligheder, der i særlige tilfælde kan opstå i
forbindelse med bevilling af Statens Uddannelsesstøtte.
Indtil nu har vi næsten udelukkende haft kontakt med elever, som
selv har henvendt sig. Vi er indstillet på også at være til rådighed for
lærerne. I fællesskab med lærerne mener vi at kunne yde støtte til
løsningen af de social-pædagogiske opgaver, der altid har været erkendt
og arbejdet med på skolen.
Anders Leerskov, Wanda Rasmussen og Lis Troelsø

S)

STATENS UDDANNELSESSTØTTE
Statens Uddannelsesstøtte (SU) tildeles efter regler, der ændres for
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 forventninger til hjælpens størrelse.
Støtten ydes kun til uddannelsessøgende, der er fyldt atten år.
Elever, der fylder atten år i løbet af et skoleår, kan indsende ansøgning
sammen med de ældre elever, men støtteberegningen vil først få virkning
fra den første i måneden, efter de er fyldt atten år. Støtten beregnes
efter forældrenes indtægt og børnetal og ydes kun som stipendium, hvor
imod tidligere tiders rentefrie studielån er bortfaldet. Derimod kan
alle elever over atten år opnå statsgaranterede lån. Det bør dog under
streges, at hjælpen kun ligger i statsgarantien, og at lånet ellers optages på
normale betingelser og til normal rente.
Elever over 23 år kan - under hensyntagen til egen indtægt - opnå
stipendium på indtil 6.000,- kr.
Feer.

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
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.
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FORSØMMELSER
Da både gymnasieelever 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 optælling, 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.

RINGETIDER
1. lektion
2. lektion
3. lektion
4. lektion
5. lektion

08.00-08.45
08.55-09.40
09.50-10.35
10.45-11.30
11.55-12.40

6. lektion
7. lektion
8. lektion
9- lektion

12.45-13.30
13.40-14.25
14.30-15.15
15.20-16.05
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ORDENSREGLER

c y k e 1k .

Det må med det samme bemærkes, at der ikke findes et egentligt 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.

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.
Fier.

OM RE-EKSAMINATION
For en række eksamensfags vedkommende afsluttes undervisningen
efter 1. eller 2. g. med studentereksamen i de 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.
Feer.

BESLUTNINGSPROCESSERNE PÂ SKOLEN
På Birkerød Statsskole er der mange, som er med til at bestemme.
Så mange som muligt bør få lejlighed til at være med til at træffe afgø
relser i sager, der 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 lærerråd, en lærerforsamling og et samarbejdsudvalg
(SAU). Desuden har eleverne et elevråd.
Forslag fra en elev kan komme til behandling på et elevrådsmøde,
ved at vedkommende beder klassens repræsentant i elevrådet forelægge det,
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Et vedtaget forslags videre vej kan gå over SAU. Dette er kontakt
organ 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.
Fer 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
og aktiviteter.
M. L.
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LÆRERRÅDET
„Demokrati på arbejdspladsen“ har været et kendt begreb i flere år.
I gymnasieskolen er vi kommet et godt stykke ad vejen ved oprettelsen af
lærerrådet, som har fået tillagt en del af det ansvarsområde, der tidligere
tilhørte andre 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 \æKtforsamlingen).
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
almindeligvis om eftermiddagen; det tilstræbes dog at undervisningen
ikke rammes.
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.
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Mange af de udvalg, som lærerrådet nedsætter til at varetage særlige
opgaver, har også elevmedlemmer, men det er stadig vores mål at få
eleverne endnu mere med i det vigtige arbejde med at forme skolens nutid
og fremtid. Det kræver en indsats fra begge sider.
Bres.

ELEVRÅDET
Elevrådet er elevernes vigtigste faglige organ. Elevrådet er elevernes
vigtigste mulighed for at få sine meninger frem. Elevrådets repræsen
tanter kan herefter føre sagerne videre til samarbejdsudvalget, rektor,
lærerrådet eller hvem, det nu er, man skal henvende sig til i netop
den enkelte sag.
Elevrådet har en bunke arbejdsområder. Her på skolen består elevrådet
af repræsentanter fra både gymnasiet og HF, og det er derfor begge
disse gruppers problemer, der behandles. Selvfølgelig er mange af pro
blemerne fælles, f. eks. alt, hvad der gælder samarbejdsudvalget,
og ting, som bog- og fagkritik (som vi håber at få i gang i år) og
introduktionsugen. Der tages meget dagligdags ting op i elevrådet, så som
nye højttalere og lokaleforbedringer; men også de større ting, der sker
uden for skolen tages op. Det gælder folketingets beslutninger på
uddannelsesområdet, såvel som de forskellige uddannelsesorganisationers
løsninger til en bedre uddannelse og bedre vilkår for dem, der er under
uddannelse.
Man kan selvfølgelig diskutere, hvor stor indflydelse elevrådet har på
beslutningerne, der træffes dels på skolen og dels på landsplan.
Det er klart, at når man taler om beslutninger på landsplan, så kan det
enkelte elevråd ikke gøre stort, men man kan gøre opmærksom på,
hvad man mener om de forskellige beslutninger. Og oplyse eleverne på
skolen om, hvad de forskellige beslutninger går ud på.
Når det gælder indflydelse på skolen, er sagen lidt anderledes. Det kan
med et stærkt elevråd (her menes med et elevråd, der har bred opbakning
i form af interesse og aktivitet fra alle elever på skolen) bliver en meget
stor indflydelse, eleverne får. Lovbestemt er vi jo med stemmeret
med til samarbejdsudvalgets møder, og kan her prøve at føre vore meninger
igennem, og også i lærerrådet har vi mulighed for at fremføre vore:
meninger.
Et godt samarbejde mellem de forskellige instanser på skolen (elevråd,
lærerråd, samarbejdsudvalg og rektor) og et aktivt elevråd vil kunne
betyde virkeligt meget.
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Derfor opfordres alle, både udslidte 2. og 3. g ere og 2. HF’ere og friske
1 . HF’ere og 1. g’ere til at gå ind i elevrådsarbejdet.
Elevrådets nuværende bestyrelse består af :
Formand: Lene Hansen, 3.z
Næstformand: Jesper Nybo Andersen, 3. z
Kasserer: Peter Bøgh, 2. a
Menigt bestyrelsesmedlem (gymnasieelev) : Lars Clark, 2. v.
Menigt bestyrelsesmedlem (HF’er) : Heide, 2. q
Lene

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.
Peer.

Penge til undervisningsmateriel
Penge til bøger, papir, mapper og kemikalier afholdes over Undervis
ningsministeriets konto 52. Der tildeles hvert år skolen en bevilling, som
sidste år beløb sig til kr. 385 pr. elev. Bøgernes antal og pris stiger
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hvert år mere end forhøjelsen af bevillingen, hvorfor vi opfordrer eleverne
til at behandle bøgerne varsomt.
Til anskaffelse og vedligeholdelse af det øvrige undervisningsmateriel
fik skolen sidste år over konto 53 en bevilling på kr. 31.500 + kr. 42
pr. elev. Muligheden for at få yderligere penge efter en særlig ansøgning ser
ud til at blive stærkt formindsket, hvorfor vi må regne med, at det
fremover bliver vanskeligt at få nyt apparatur samt at vedligeholde det
eksisterende.
Til fordeling af pengene på konto 52 og 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. Uden stemmeret deltager
rektor, boginspektor og økonomiinspektor.
Resultatet af udvalgets arbejde skal godkendes af lærerrådet.
Når pengene er fordelt til de enkelte faggrupper, er det kontobestyrernes
opgave at orientere fagkollegerne.
d. d.

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.
I begrænset udstrækning afholdes der 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.
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
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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.
Til slut skal det nævnes, at skolen har en skakklub.

Elevforeningen A. O. C.
Birkerød Statsskoles elevforening er en sammenslutning af de tre
foreninger, Athenæum, Odeum og Colosseum.
Foreningen Athenæum har til formål at arrangere fester og andre
sammenkomster af forskellig art: deriblandt foredrag og diskussioner.
Evt. forslag vedrørende fester, foredrag og lignende kan rettes til
Athenæums formand, Michael Andersen, 3. v.
Endvidere arrangerer Athenæum filmaftener i vinterhalvåret.
Disse aftener køres af Athenæums næstformand. Forslag til film kan
rettes til Athenæums næstformand, Eskil Westh, 3. v.
Odeums formål er at fremme interessen for musik på skolen.
Dette gøres gennem afholdelse af koncerter med musik af al slags :
Beat, jazz, klassisk m. v. Desuden kan Odeum arrangere foreningsture
til København i forbindelse med større musik-arrangementer.
Forslag til evt. koncerter og koncertture rettes til Odeums formand,
Anders Brandborg, 2. b.
Elevforeningens sidste afdeling hedder Colosseum og arrangerer teaterture.
Forslag til teaterture kan rettes til Colosseums formand, Arne Bundgård, 2. y.
Som medlem af B. S.’ elevforening AOC kan optages enhver på skolen,
såfremt denne erhverver sig et medlemskort til en pris af 12 kr.
Foreningens protokol og regnskabet forevises ethvert medlem på
forlangende. Elevforeningens højeste myndighed er den ordinære
generalforsamling, som afholdes en gang om året, almindeligvis i
februar-marts måned.
Til denne generalforsamling fremlægges foreningens regnskab og en
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årsberetning. Desuden vælges det kommende skoleårs bestyrelse.
For skoleåret 1975/1976 ser den således ud:
Formand, Athenæum: Michael Andersen, 3. v.
Næstformand, Athenæum: Eskil Westh, 3. v.
Formand, Odeum: Anders Brandborg, 2. b.
Formand, Colosseum: Arne Bundgård, 2. y.
Kasserer: Randi Thulesen, 3. a.
Sekretær: Niels Bo Pedersen, 3. b.
Slavefoged: Jan Ole Pedersen, 2. v.
Westh

Hvad er Socialistisk Gymnasie Ungdom?
SGU er et forsøg på at samle alle de socialistiske kræfter blandt
gymnasiasterne og HF’erne i en bred tværsocialistisk front. SGU har
i nogle år eksisteret på en række gymnasier og HF-kurser rundt om
i landet.
I februar 1975 holdt SGU sit første møde i Birkerød. En betingelse
for at deltage i den ovennævnte front er, at man ser gymnasiasternes
og HF’ernes kamp mod det borgerlige uddannelsessystem som et led i
klassekampen og deltager på det grundlag i arbejdet. SGU vil gennem
diskussioner og andre aktiviteter tilpasset de lokale forhold forsøge at skabe
en øget politisk bevidsthed blandt eleverne - en bevidsthed, der er
nødvendig for, at elevernes interesseorganisationer kan blive de slag
kraftige kamporganisationer, de nødvendigvis må være.
De interne aktiviteter skal ifølge planen bl. a. bestå af studiekredse,
igennem hvilke vi vil udvide vort kendskab til marxismen og dens metode.
Endvidere har vi planer om at oprette grupper, der skal beskæftige sig
med kvindepolitik, atomenergi og andre alternative energiformer,
imperialisme, revolutioner i den 3. verden o.s.v.
SGU er ikke et forsøg på at splitte gymnasiasternes og HF’ernes
aktionsenhed. SGU er ikke et alternativ til de bestående organisationer
DGS og LAK, men snarere et supplement. DGS’s og LAK’s aktiviteter har
hidtil stort set kun bestået af aktioner, der har haft til formål at
forsvare gymnasiasternes og HF’ernes interesser mod overgreb fra stats
magtens side, altså en defensiv politik. SGU vil derimod, som et led i
klassekampen, nedbryde det borgerlige uddannelsessystem, og i et nyt
samfund erstatte det med en uddannelse, der i modsætning til den
nuværende, er i samklang med tidens og befolkningens krav.
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Hvis I kan slutte op om den her opridsede politik, så meld jer ind i SGU
og vær med i kampen for et samfund, hvor udbytning og undertrykkelse
er erstattet af samarbejde og socialisme.
På „SGU Birkerød Statsskole“s vegne
Simon Tøgern og Hans-Erik Schmidt

BIRKEBAVNEN
Som på så mange andre skoler har vi også på Birkerød Statsskole et
skoleblad. Bladet, der hedder „BIRKEBAVNEN“, er 48 år gammelt
og udkommer 5-6 gange årligt.
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.
red.

MORGENMØDET
Næsten hver uge bliver der umiddelbart efter udløbet af anden lektion
afholdt morgenmøde i salen. Hvornår det sker, afgøres af rektor og
afhænger af, om der er nogen, der har noget at sige. Det er nemlig sådan,
at enhver der har noget på hjerte, som kan tænkes at være af interesse
for elever og lærere, kan få ordet fra talerstolen i festsalen.
Denne mulighed bliver dog udnyttet meget lidt — som regel er det
kun elevrådet, elevforeningen og rektor, der benytter sig af muligheden,
og det kan godt bevirke, at morgenmødet får et lidet spændende præg.
Desværre er eleverne — forståeligt nok — lidt for generte i den retning, og
man mener ikke at have noget at sige af værdi. Men det ville være
både mere spændende og sjovere, hvis flere benyttede denne lejlighed
til at komme i forbindelse med skolens lærere og elever.
Peter Bøgh
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GAVER 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 studenterjubilarerne efter studenterafslutningen
1969 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“.

LEKTOR JOHS. 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 over for faget dansk.
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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 108 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 700 elever og 62 lærere.
M. L.

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
af andre årsager tvinges til at tage ophold uden for deres hjem,
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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,
at alle må være interesserede i god orden og hygge.
Er man syg, melder man sig ved morgenvækningen til en af de vagt
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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.
Man må ikke møde op i påvirket tilstand.

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.
11.30 (lørdag og søndag 12.30). Frokost.
14.30 Eftermiddagsthe.
16.30-17.25 (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
17.25
Samling i pejsestuen.
17.30
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 og reguleres efter pristallet.

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 3 sproglige spor og 4 matematikerspor, idet der
dog i år er 5 Ig matematikerklasser.
Ved skoleårets start 1975 fordeler elevtallet sig som følger:

HF-AFDELINGEN
1 HF
2 HF
Ialt

77
55
132

GYMNASIEAFDELINGEN
ialt
Matematikere
Sproglige
80
210
130
lg
mat-fys mat-nat mat-mus mat-sam ialt nyspr. musspr. samspr . ialt
8
23
70 178
16
108 39
12
2g 80
68 171
13
103 41
5
22
22
6
3g 62
218 559
341
For skolen som helhed giver det 691 elever.

28

LÆRERKOLLEGIET
(De på listen anførte forkortelser er de officielle)

PA
Preben Kjeld
Alsholm
(matematik,
fysik)
Tofte
bæksvej 50, 1.,
2800 Lyngby

BA
Zsuzsanna
Bjørn Andersen
(gymnastik,
russisk)
Bakkevej 11 E,
3460 Birkerød
(02) 81 06 28

NB
Niels Brix
(musik)
Kajerød Have 9,
3460 Birkerød
(02) 81 75 43

SB
Søren Brogaard
(matematik,
fysik)
Lerbakken 6,
3460 Birkerød
(02) 81 33 97

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

GB
Gorm Busk
(musik, fransk)
Digevej 4,
2830 Virum
(02) 85 24 80

LB
Studievejleder
Leo Bresson
(dansk, religion,
oldtids
kundskab)
Dalstrøget 21,
2860 Søborg
(01) 67 16 24

KB
Kirsten Baagø
(religion,
oldtids
kundskab,
engelsk)
Teglværksvej 80,
3460 Birkerød
(02) 81 56 67
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EC
Egon Christiansen
(religion,
oldtids
kundskab)
Damgårdsvej 15,
(02) 81 14 45
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KF
Kjeld Flensburg
(historie,
dansk)
Rudevang 88,
2840 Holte
(02) 42 49 89

BC
Betsy Conradsen
(matematik)
Søndervangen 76,
3460 Birkerød
(02) 81 75 74

HF
Rektor
Hans Henrik
Færkel
(historie)
Søndervangen 62 B,
3460 Birkerød
(02) 81 52 63

SC
Stephen Cooper
(historie,
samfundsfag)
Vandtårns vej 1,
lejl. 13,
3460 Birkerød
(02) 81 52 44

JH
Inge Jarnum
Hansen
(gymnastik)
Hasselbakken 16,
3460 Birkerød
(02) 81 45 82

EE
Elvin Erud
(formning)
P. Mathiesensvej 16,
3460 Birkerød
(02) 81 07 91

NH
Niels Christian
Härtling
(matematik,
fysik)
Vandtårnsvej 40,
3460 Birkerød
(02) 81 70 14

GH
Grace Birgit
W. Heinemann
(engelsk)
Søbakken 25,
2920 Charl.
(01) OR 7212

EJ.
Erik Joost
(gymnastik,
biologi)
Grønnevej 253,
2830 Virum
(02) 85 45 02

JI
Jørgen
Ingvardson
(gymnastik,
samfundsfag)
Søndervangen 56 D,
3460 Birkerød
(02) 81 75 65

Per Bruun
Jørgensen
(fysik,
matematik)
Kildehøjvej 7,
3460 Birkerød
(02) 81 68 12

HJ
Hans
A. Jacobsen
(historie,
oldtids
kundskab)
Grumstrupsvej 19,
2900 Hellerup

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

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

IL
Inger Lange
(dansk, fransk)
Lindevangsv. 27,
3460 Birkerød
(02) 81 20 81

BJ
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ML
Mogens B. Lange
(biologi,
geografi)
Lindevangsvej 27,
3460 Birkerød
(02) 81 20 81

AM
Annelise Müll er
(kemi, fysik,
matematik)
Stenløkken 87,
3460 Birkerød
(02) 81 42 03

LN
Tom
Lundskær-Nielsen
(tysk, engelsk)
Tårnvej 334,
2610 Rødovre
(01) 41 21 69

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

BM
Bent Mariager
(historie, fransk,
oldtids
kundskab)
Sørupvej 56 A,
3480 Fredensborg
(03) 28 16 68

CN
Carl Christian
Nielsen
(historie,
samfundsfag,
engelsk)
Livjægergade 23,
2100 Kbhvn. 0
(01) TR 40053

HM
Henrik Meyer
(matematik)
Bakkedraget 15,
3460 Birkerød
(02) 81 14 54

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

JN
Jesper Nielsen
(dansk)
Søndervangen 56 B,
3460 Birkerød
(02) 81 72 64

PR
Paula V. Røssel
(dansk, fransk)
Rolighedsvej 45,
3460 Birkerød
(02) 81 08 77

AO
Arne Ohrt
(fysik,
matematik)
Carinaparken 28,
3460 Birkerød
(02) 81 64 67

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

TO
Tine Ottesen
(samfundsfag,
gymnastik)
Weysesg. 48, st.,
2100 Kbhvn. 0
(01) 20 63 73

ST
Lisbeth Strange
(kemi)
Fortunvej 22,
2920 Charl.
(01) OR 717

JP
Jette Philipsen
(fransk, engelsk)
Gartnervænget 87
3520 Farum
(02) 95 38 57

FS
Flemming
Stubbe
(musik, latin)
Søndervangen 56 C,
3460 Birkerød
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AS
Asger Sørensen
(dansk, religion)
Henrik
Thomsensvej 22,
3460 Birkerød
(02) 81 54 51

GT
Gunnar
Thomsen
(biologi,
geografi)
Kirsebær
lunden 16,
3460 Birkerød
(02) 81 25 97

LS
B. Lauge
Sørensen
(matematik)
Abildgårdsparken 38,
3460 Birkerød
(02) 81 19 88

OT
Olga Tjur
(matematik)
Humlehaven 1,
3520 Farum
(02) 95 28 54

MS
Agot Myren
Sørensen
(matematik)
Abildgårdsparken 38,
3460 Birkerød
(02) 81 19 88

LT
Lars Tonnesen
(dansk,
formgivning)
Pinievangen 52,
3450 Allerød
(03) 27 24 91

AT
A. Terp
(tysk,fransk)
Rønnebærvej 56,
2840 Holte
(02) 42 18 46

IW
Inge Westh
(fransk,spansk)
Gøngehusv. 135,
2950 Vedbæk
(02) 89 20 96

WN
V. WissingNielsen
(tysk, engelsk)
Stendyssevej 11,
3450 Lynge
(03) 18 77 34
Sommer:
Strandvænget 8,
Udsholt Strand,
3230 Græsted
(03) 11 58 34

WA
Gudrun
Wium-Andersen
(biologi)
Adalen 15,
3400 Hillerød
(03) 26 55 15

AN
Peter Bendt Andersen (matematik)
Halmtorvet 44
1700 Kbhvn. V
(01) 21 74 87

SH
Søren Herskind (geografi)
Nordvangsparken 15, 3460 Birkerød
(02) 81 00 50
AN
Arno Norske (psykologi)
Byparken 117, 2600 Glostrup

(02) 96 88 65
ER
Eva Rothenborg (engelsk)
Gustav Adolfsvej 8, 2800 Lyngby
JS
Jennifer Skov (gymnastik)
Rugmarken 61, 2. th., 3060 Espergærde

(03) 23 14 05
MT
Max Torbensen (gymnastik)
Rygårds Allé 26, 2900 Hellerup
(01) HE 7741
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CT
Carl Tscherning (geografi, biologi)
Lindevangsvej 32, 3460 Birkerød
(02) 81 07 94
KV
Kirsten Vejlby (tysk)
Lerbakken 6, 3460 Birkerød
(02) 81 33 97

SV
Steen Vidø (samfundsfag, dansk)
Bredevej 45 A
2830 Virum
(02) 85 06 67
10
Inge Østergaard (engelsk, latin)
Præstevangen 20
3460 Birkerød

PSYKOLOGER

Ledende
skolepsykolog
Anders Leerskov
Birkebakken 44,
3460 Birkerød
(02) 81 46 74

Psykolog
Lis Troelsø
Krogenlund,
3540 Lynge,
(03) 18 70 58
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Socialrådgiver
Wanda
Rasmussen
Sættedammen 7.
3400 Hillerød
(03) 26 69 96

ADMINISTRATIVT-TEKNISK PERSONALE

Pedel
Kristian M.
Olesen
Søndervangen 56,
3460 Birkerød
(02) 81 03 67

DD
Doris Dalgaard,
regnskabs
kontoret
Lærkebakken 19,
3460 Birkerød
(02) 81 10 46

Pedelmedhjælper
J. Ellelund
Laursen
Søndervangen 19,
3460 Birkerød
(02) 81 30 88

DE
Dorte Errebo,
sekretær
kontoret
Østervang 3,
Bloustrød,
3450 Allerød
(03) 27 48 02

AD
Anna Dreier
Banevænget 5,
3460 Birkerød
(02) 81 40 75
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