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STATSGYMNASIUM
GENTOFTE

ÅRSBERETNING
1977

Omslagstegninger: Henrik Haariøv

Skolens adresse: Skolevej 7,2820 Gentofte
Telefoner:
Kontoret: 01 - 65 45 45 og 4543
Lærerkollegiet: 01 - 68 27 76
Pedellen: 01 -65 4146
Skolens sekretær: Ingrid Richelsen, træffes mandag-fredag kl. 9.30-12.30
Regnskabsfører: Tage Nielsen, træffes tirsdag-fredag kl. 8.30-12.15
Boginspektor: træffes tirsdag og fredag i 2. frikvarter i bogdepotet
Skolens pedel: E. Kønig, Skolevej 7,2820 Gentofte
Skolens rektor træffes efter aftale.
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Studentereksamen 1976:
3a
Elisabeth Bohnstedt
Elisabeth Bülow
Poul Bøhme
Henrik Christensen
Marianne Dencker
Tina Enghoff
Carsten Heering
Lene Hemmingsholt
Pernille Jacobsen
AnneJakobsen
Eva Birgitte Johannsen
Eva Juelstorp
Ulla Kristensen
Henrik Larsen
Hanne Margaard
Kirsten Mikkelsen
Winnie Pedersen
Jeanette Rasmussen
Annette Rose
Marianne Schlegel
Birgitte Schmidt
OleSøgaard
Ane Stubbe Teglbjærg
Steffen Weikop
Peter Østbirk

N
M
M
N
N
N
N
N
N
N
M
N
N
N
N
M
N
N
N
M
N
M
M
N
N

3b
MaiArlø
Elisabeth Bak-Jensen
Jan Bardrum
Jan Bonnesen

Eleverne:

4

N
M
N
M

Vibeke Brendstrup
Susanne Broberg
Lone Christiansen
Elisabeth Evald
Lia Witt Hansen
Pia Jørgensen
Elsebeth Krogh
Gitte Lauritzen
Jens Mark
Steen Holm Mikkelsen
Pia Reinau Mortensen
Anne Maria Nissen
Bjørn Ryel Olafsson
Tanja Orenæs
Tove Rasmussen
Lars Ravn
Lene Sejersen
TinaThevis

N
M
N
N
N
N
N
M
N
N
M
N
N
N
M
N
N
N

3x
lan Bo Andersen
Niels Andersen
Majken Arnull
Erik Barington
Torben Maack Bisgård
Kim Borrit
Jens Bruun
Niels-Fabritius Buchwald
Sanna Carlsson
Annette Dahl
Inger Fog
Lasse Friis

F
F
N
F
F
N
N
F
N
M
F
N

Jesper Christian Gerved
Steen Hansen
Klavs Hovman
Inger Margrethe Nielsen
Janne Holden Nielsen
Klaus Pedersen
Jørgen Permin
Jesper Thomsen
Finn Vadstrøm
Ulla Øhlenschlæger

F
N
M
F
N
N
M
F
F
F

3y
Per Bertelsen
Claus Berthelsen
Jesper Blom-Hanssen
Kim Bruhn-Petersen
Vibeke Deleuran
Anne Merete Dissing
Inger Dissing
Tomas Dyrbye
Michael Gøth
Axel Kjellerup Hansen
Jens Erland Hansen
Jan Per Jensen
Jørgen Reimer Jensen
Jesper Meedom
Karen Rud Michaelsen
Christian Akhøj Nielsen
Niels Erik Nielsen
Erling Petersen
Erik Plinius
Kim Ravn-Jensen
Jan Thiele
Vibeke Wern

Skolen har pr. 1. april 1977 281 elever (128 drenge, 153 piger) så
ledes fordelt:
1 g sproglig
2 klasser, 53 elever
1g matematisk
2 klasser, 51 elever
2g sproglig
2 klasser
Nysproglig gren, 2 hold, 35elever.
Musiksproglig gren, 1 hold, 7
elever.
2g matematisk
2 klasser
Matematisk-fysisk gren, 2 hold,
28 elever.
Naturfaglig gren, 1 hold, 16 elever.
Musik-matematisk gren, 3 elever.
3g sproglig
2 klasser
Nysproglig gren, 2 hold, 32 elever.
Musiksproglig gren, 1 hold, 12 elever.
3g matematisk
2 klasser
Matematisk-fysisk gren, 2 hold, 27 elever.
Naturfaglig gren, 1 hold, 13 elever.
Musikmatematisk gren, 4 elever.

F
F
F
F
N
F
N
N
N
N
F
F
F
F
N
N
F
F
F
F
F
N

3a
Helle Andersen
Klaus Weirup Andersen
Christina Beckman
Lone Borelli-Møller
Mette Bramsø
Elisabeth Christensen
Niels Frederik Christensen
Dorte Geckler Ellehammer
Karin Feit
Linda Friisbøl
Birte Frøkiær
Eva Furu
Henriette Gotfredsen
Majken Samsøe Jensen
Eva Lene Tom Kristensen
Susanne Kornum Larsen
Hanne Laursen
Jens Stig Olsen
Ragnhild Rostbøll
LeneSkadborg
Claus Bernth Thomsen
Mikkel Aaby

N
N
M
N
M
N
M
N
N
N
N
M
M
N
M
N
N
M
M
N
N
N

3b
Liselotte Bang
Merete Bendixen
Torben Bruhn
Pernille Cramer
Grete Due
Birgit Dyrbing
Karin Helnæs
Eva Hvidt
Kirsten Hegnet Jensen
Henrik Jespersen
Lone Johansen
Inger Kam
Søren Vinding Kruse
Ture Larsen
Jette Michelsen
Henriette Mørck
Hendrik Nolte
Marianne Rosling
Lene Seibek
Carsten Thruedal
Lise Wandel
Mette Zilstorff

N
N
N
N
N
N
M
M
N
N
N
N
N
M
N
N
N
N
N
M
N
N

3x
Ulla Bresling
Helle Anita Brodersen
Anne-Mette Dannisgaard
Kristin Engelhart
Martin Enghoff
Jørn Falsbek

F
F
F
N
F
N

Ole Goldschmidt
Christian Grambye
Henrik Martin Hansen
Lars Brøste Jessen
Jørgen Jonassen
Christian Koch
Hanne Solveig Laursen
Ulla Widebæk Lund
Frederik de Fine Olivarius
Lars Pedersen
Jesper Reinau
Thomas Rievers
Jacob Schönwandt
Pia Thulin
Peder Wiese

N
F
F
F
F
F
F
F
F
F
N
F
F
F
F

3y
Søren Andreasen
Jens Peter Clausen
Iben Enevold
Peter Falk-Sørensen
Gorm Pold Gerved
Susanne Grønlund
Dorthe Winther Hansen
Sven Vejen Hindkjær
Anne Holm-Nielsen
Niels Haahr Hornekær
Palle Sten Håstrup
Mikala Klint
Marianne Knub
Keld Knudsen
Jens Lund-Andersen
Kim Nielsen
Jens Nørbæk
Lone Olsen
Peter Kølby Pedersen
Torben Moesgaard
Petersen
Christian Gorm Galecki
Sørensen
Tais Arnt Thomsen
Tom vonWowern

F
F
N
F
F
N
F
F
M
M
F
N
N
N
N
N
M
N
N

M
F
F
F

2a
Charlotte Baess
Birgit Bech-Pedersen
Lene Bering
Ronni Berlau
Marianne Stegmann
Christensen
Ingrid Christiansen
Monika Heirung
Linda Lütz Høppermann
Elisabeth Willemoés
Jørgensen

N
N
N
N
N
N
N
N
N

Birgitte Kamper
Lene Kjelgaard
Line Holm Mikkelsen
Anette Ravn
Ole Søndergaard
Birgitte Isodor Sørensen
Lisbeth Thomas
Søren Thyregod
Elisabeth Wagner
Marianne Winther
Jesper Wirenfeldt
Vibe Ødegaard

N
N
N
N
N
N
M
N
N
N
N
N

2b
Ole Biilmann
Lisbeth Blom-Hanssen
Henrik Brendstrup
Bente Brysting
Flemming Deleuran
Merete Dirach
Lene Gudik-Sørensen
Lisbeth Hansen
Michael Haremst
Liv Georg Jensen
Marianne Uldahl Jepsen
Hanne Jernberg
Merethe Knudsen
Helena Lindholm
Annemarie Lund
Ida Møller
Jeanne Philip
Betina Probst
Charlotte Smidth
Birger Svanholt
Helle Tirstrup

N
N
M
N
N
M
M
N
N
N
N
N
M
N
N
N
N
N
M
M
N

2x
Kristian Sparre Andersen
Erik Buchwald
Karen Bülow
Agnete Haagen Hansen
Unni Mølholm Hansen
Henrik Jacobsen
Torben Jacobsen
Rasmus Jacobsen
Lise Bonde Jensen
Morten Kabel
Jacob Anders Krogh
Bo Friis Nielsen
Søren Nielsen
Morten Nørholm
Jan Fiskbæk Pedersen
Wiktor Pizyc
Anne Reeler

F
F
F
F
N
N
F
F
F
F
F
F
F
F
N
F
N

5

Jesper Schou
Marianne Selmer
Kim Sørensen
HansStubbeTeglbjærg
Christian Wulf-Andersen

F
F
N
F
N

2y
Michael Roth Andersen
Niels Arndal
Niels Bjerre-Poulsen
Birgitte Bols
Tom van Burleigh
Anders Bøcher
Thomas Christensen
Kirsten Dansgaard
Pia Eskildsen
Christian Grundtvig
Christian Heisterberg
Lisbet Press Jensen
Anne Mette Lorentzen
Karin Lorenzen
Claus Bendix Nielsen
Hans-Erik Nissen
Merete Olander
Claes Olesen
Susanne Abildgaard
Pedersen
Lars Poulsen
Lisbeth Riis
Kerrn Schmidt-Jørgensen
ErikSchwägermann
Jakob Søbroe
Jan Adam Vangtorp

1a
Tina Kruse Andersen
Jette Arnold
Inger Bak
Ann-Christina Bligaard
Kirsten Bondesen
Ida Christensen
Jane Lundbak Christensen
Anne Margrethe Dahl
Thomas Dahl
Peter Goldschmidt
Sussy Hendriksen
Helle Winge Horsnæs
Simon Hvidt
Kim Jacobsen
Lotte Keiser-Nielsen
Kennt Beicker Knudsen
Annette Louise Koefoed
Meta Kurtzhals
Claus Dam Larsen
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F
F
M
N
F
M
N
M
F
F
N
N
N
N
F
F
N
F
F
F
N
N
F'
F
N

Thorkild Madsen
Robert Mikelsons
Birgitte Mygind
Hanne Rasmussen
Inge Schmidt
Anette Isidor Sørensen
Jeanette Wulf-Andersen
Christine Hughes

1b
Marianne Melby Andersen
Claus Brøndkjær
Lars Gotthardsen
Susanne Strauss Hansen
Annette Lykke Jensen
Anette Jerris
Anne Dorte Kahlke
Charlotte Kjær
Marianne Knudsgård
Helen Korsgaard
Thomas Christian Mortensen
Anne Munch-Petersen
Henrik Karsten Olsen
Gitte Sivkjær Pedersen
Hanne Petersen
Anna Probst
Janne Rasmussen
Mette Risum
Bidda Rolin
Marianne Rønsholt
Kristian Cato Spang-Hanssen
Alette Thiele
Pia Tolstrup
Birgit Tøffner-Clausen
Nikoline Werdelin
Thomas Vikstrøm

1x
Kim Munk Adamsen
Annette Folmer Andersen
Kirsten Andersen
Kirsten Andreasen
Henning Andresen
Tina Bertelsen
Anders Berthelsen
Simon Boertmann
Lene Brodersen
Povl Carstensen
Jeanette Christoffersen
Lotte Eiersø
Nete Eiersø
Hanne Frøkiær
Mikkel Holle

Jakob Landberg
Morten Lorentzen
Steffen Mandrup-Christensen
Ole Mertz
Vilhelm Mortensen
Bent Nielsen
Carsten Dahl Nielsen
Henrik Nielsen
Jan Richter-Friis
Nicholas Secher
Egil Sørensen
Karina Vinum

ly
Jesper Asbjørn Andersen
Helge Maack Bisgaard
Henrik Dichman
Mikkel Dybdal
Jette Eibye
Helle Fog
Susanne Fog-Petersen
Torsten Gislason
Claus Lyng Hansen
Lars Hansen
Hans Henning Hartmann
Rikke Helsted
Steffen Berg Jensen
Niels Ulrich Jørgensen
Gitte Kaslund
Tenna Kristensen
Bo Kruse
Steffen Widebæk Lund
Karin Nissen
Jens Nüchel Petersen
Iben Rørslev
Peter Sewerin
Dorte Tjellesen
Claus Torp

Skolens
lærer
kollegium
76/77:

Birgit Birch, adjunkt (1974)..................... engelsk, legemsøvelser
Britta Bjerre, adjunkt (1970) .................................. dansk, fransk
Else Bohn, lektor (1946) .................................... geografi, biologi
Søren Brogård, rektor (1976)............................. matematik, fysik
Eva Sloth Carlsen, lektor (1961) ............................. dansk, fransk
Karen Clausen, lektor (1945) .......................................matematik
Lilian Elbirk, adjunkt (1967) ..................... biologi, legemsøvelser
Henning Herlufsen, lektor (1963).................................kemi, fysik
Regnhild Hertz, studielektor (1956) ...................................... tysk
Henrik Haarløv, lektor (1958)....... latin, fransk, oltidskundskab
Ole Jellingsø, studielektor (1960)..........historie, legemsøvelser
Kirsten Jensen, lektor (1958 ...................................... tysk, musik
GunnarJohansen, adjunkt (1972)............................... kemi, fysik
Kai Krener, lektor (1956) ............................................ dansk, tysk
Poul Linneballe, lektor (1960) .................................dansk, fransk
Hedda Lundh, lektor (1962).................................... dansk, fransk
Louise Meincke, lektor (1954) .............................engelsk, fransk
Niels Munck, adjunkt (1970) ............................................ historie
Jørgen Møller, timelærer (1972) ...........................legemsøvelser
Eva Olofsson, adjunkt (1963)........... matematik, legemsøvelser
Tove Paludan, adjunkt (1974) ............................. engelsk, musik
Stefanie Petersen, adjunkt (1962) .............................tysk, musik
Asger Poulsen, lektor (1964) ... latin, oldtidskundskab, religion
Anette Seidenfaden, adjunkt (1972)............... russisk, geografi
John Steffensen, timelærer (1974)................................. geografi
Flemming Torp, lektor (1957) .......................................... engelsk
Kjeld Villadsen, timelærer (1976)........................... legemsøvelser
Rosa Winstrøm-Olsen, lektor (1936)........................... matematik
Ulla Østerberg, timelærer (1976)........................... legemsøvelser

Erhvervs
vejledningen

har været varetaget af Britta Bjerre og Niels Munck.

Administrativ
inspektion og
indvendig
inspektion

Anette Seidenfaden og Flemming Torp

Bibliotekar

Niels Munck

Boginspektor

Lili Lomholt-Thomsen

Rektors
stedfortræder

Flemming Torp

Vikarer i det for
løbne skoleår

Cand.mag. Ilona Abildtrup for Britta Bjerre fra 4. maj, dansk og
fransk.
Stud.mag. Winnie Deichmann for Stefanie Petersen fra 20. au
gust til 28. oktober, tysk.
Cand.scient. Linda Fernov for Lilian Elbirk fra 9. august til 13.
november, biologi.
7

Lille latinprøve

blev bestået af 3 Ig'ere den 28. oktober. Undervisningen blev
varetaget af stud. mag. Jette Glud Krogh.

Lærerkandidater

Efterårssemestret:
Cand. phil. Rikke Clausen, russisk (Anette Seidenfaden).
Cand. mag. Wencke Jørgensen, engelsk og historie (Birgit
Birch, Flemming Torp, Ole Jellingsø, Niels Munck).
Cand. mag. Ruth Jørholt, fransk og dansk (Louise Meincke,
Poul Linneballe, Eva Sloth Carlsen).
Cand. mag. Lisbet Bjerregaard Pedersen, religion og dansk
(Asger Poulsen, Britta Bjerre, Hedda Lundh).
Cand. mag. Maja Schaer-Jacobsen, tysk (Kai Krener, Ragnhild
Hertz).
Cand. mag. Rolf Tönshoff, musik og tysk (Kirsten Jensen, Tove
Paludan, Ragnhild Hertz).

Forårssemestre t:
Cand. mag. Ole Fisker, dansk og engelsk (Britta Bjerre, Eva
Sloth Carlsen, Kai Krener, Birgit Birch, Louise Meincke).
Cand. mag. Magda Gitte Goldschmidt, historie (Ole Jellingsø,
Niels Munck).
Cand. mag. Anne P. Plaschke, fransk og latin (Henrik Haarløv,
Hedda Lundh, Asger Poulsen).
Cand. mag. Maja Schjær-Jacobsen, tysk (Ragnhild Hertz, Kai
Krener, Stefanie Petersen).

Alex Garff

8

Alex Garff var 30 år, da han bestod skoleeksamen med dansk
og tysk. Men han havde rigtignok også syslet med flere inter
esser i sin studietid: indisk og kinesisk digtning og filosofi optog
ham levende, og han dyrkede tegnekunsten aktivt. I studenter
verdenen var han kendt som medredaktør af »Quod Felix« og
dukkede jævnlig op i Politikens spalter som »Den grønne Gre
ve«. Fremfor alt drog dog lyrikken ham, og allerede inden studi
ernes afslutning havde han debuteret med samlingen »Den be
dende Dreng«. Melankolske stemninger i debutbogen og i den
følgende »Gyldne Grene« (1934) veg i de senere samlinger »Fuld af Forår (1937) og »Den syngende Bog« (1942) — for
mere optimistiske toner. Tilsammen skaffede disse ungdomsar
bejder ham en smuk anerkendelse i dansk litteraturhistorie.

Flere af vore komponister satte Garff'ske digte i musik, og
derved vandt de en ikke ubetydelig udbredelse.
Alex Garff var af temperament kunstner, præget af brat og
uforudseeligt skiftende sortsyn og livsglæde i stadig konflikt,
således som hans digtning afspejler det.
Sin lærergerning begyndte Alex Garff 1935 i Randers, hvor han
blev i ti år, en periode han altid mindedes med glæde. Derfra
kom han 1945 til Aurehøj og tog sin afsked 1971. Hans under
visning (der til tider omfattede 6—7 fag) befrugtedes af vidt
spændende kundskaber såvel som af kunstnerisk medviden,
men fik oftest karakter af forelæsninger.
Kollegialt ydede han en påskønnet indsats, som altid oplagt
leverandør af festsange, og i udbytterige samtaler på biblioteket
holdt han andre i ånde ved sin ligefrem kåde interesse for
sproglige luner. »Sprogets Sommerfuglefanger« kaldte han i et
digt Johs. Jørgensen, vi tør nok anvende det på ham selv også.
Da Alex Garff's egen egentlige produktion var afsluttet, fandt
han sig et nyt virkefelt som oversætter og opnåede her intet
mindre end mesterskab. I første række huskes gendigtningerne
af Thomas Manns »Døden i Venedig«, Franz Werfels »De Ufød
tes Stjerne« og Euripides »Medea« (opført på Det kgl. Teater).
Alex Garffs sidste år tyngedes af svær sygdom. Endnu en op
muntring fik han, da Dansk Oversætterforbunds pris overraktes
ham i februar ifjor.
»Som Sol, der spiller paa modent Kom
var Sprogets Spil i dit gyldne Horn«.

Poul Linneballe
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Dr. Alf Henriques

Nu er det mere end en snes år siden, dr. Henriques forlod Aurehøj for at blive dramatisk konsulent ved Det kgl. Teater og for
stander for dets elevskole. Men i den periode han virkede her
(1942—55, med en treårig pause under Sveriges-ophold),
markerede han sig som vel én af de originaleste profiler i rækken
af skolens lærere. Gamle elever har ikke glemt hans timer i
dansk og oldtidskundskab, så levende de var i kraft af det inten
se engagement i stoffet og den usædvanlige gave for at formid
le det. Man overdriver næppe, når man kalder ham den fødte
pædagog.
Dog ikke blot gymnasiet — hvor desuden skolekomedien nød
godt af hans specielle indsigt og mangen brillant lejlighedstale
erindres — også universitet, teater og presse fik gavn af Alf
Henriques' mangesidede evner. Og så er endda ikke nævnt
hans værdifulde dramaturgiske og litterærhistoriske forfatter
skab: disputatsen om Shakespeare og Danmark, bogen om
nyere svensk litteratur først og fremmest — de fortrinlige
udgaver af Holberg, Ibsen, Moliere o.a. til undervisningsbrug
heller ikke at forglemme.
Mange følte sig i taknemmelighedsgæld til dette rige menneske,
og før hans 70 års dag (som han ikke skulle opleve), besluttede
en stor kreds af venner og fagfæller at overrække ham et fest
skrift, en sjælden ære for en dansk skolemand. Nu måtte det
blive et mindeskrift, hvis eksistens han imidlertid havde haft
kendskab til, og som havde glædet ham dybt.

Poul Linneballe
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Hagbard Jonassen

Da Jonassen på grund af alder tog sin afsked i 1973 og efter 4
års otium døde 1. marts 1977, mistede Aurehøj Statsgymna
sium en af de lærere, som gennem en meget lang årrække
havde præget skolen på afgørende vis.
Han var en overlegen begavelse; hvad der bl.a. resulterede i en
doktorgrad, adskillige videnskabelige afhandlinger samt censor
virksomhed ved Københavns Universitet og seminarier rundt i
landet. Han holdt af at rejse, både indenlands f.eks. som kyndig
leder af lejrskoler og videnom til fremmede kontinenter. Han var
en altid veloplagt iagttager af det konkrete.
På Aurehøj værdsattes han højt som lærer indenfor faggruppen
geografi og biologi. Her fremmede han selvstændighed og
åbenhed hos eleverne ved sin venlige imødekommenhed og
hele videnskabelige holdning.
Enhver form for dominerende adfærd syntes ham fremmed. Og
dog markerede han sig stærkt, i såvel almindelig omgang som
arbejdssamvær, ved forenklende saglighed, retfærdighedssans
og stilfærdigt lune (ikke for ingenting var han født og opvokset i
Viborgegnen). Hans åbenbare mildhed dækkede over seig styr
ke: kompromisløst gik han ind for frihed og bekæmpede politisk
undertrykkelse. Med dygtighed og optimisme gjorde han derfor
en stor praktisk indsats i fredsarbejde og mellemfolkeligt sam
virke; han satte også meget ind på at udvide forståelsen for
naturværdierne i bredere kredse.
Det var altid hyggeligt og givende at møde ham, når han kom
vandrende — lydløst som et af dyrene i skoven; dem han holdt
af og vidste så meget om.
Henrik Haariøv
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Fællestimer

Der kan i henhold til skolens budget afholdes 6—8 fællestimer
om året. I fællestimer er hele skolen samlet og hører eller ser
eller arbejder med et specielt emne. Timen bliver taget ud af det
normale skema, og alle har mødepligt.
Fællestimerne er meget påskønnede fra elevside. Emnerne lig
ger normalt uden for skolens sædvanlige fagkreds.
Fællestimerne i skoleåret 1976/77 fremgår af dagbogen.
Det er samarbejdsudvalget, der er besluttende organ vedrøren
de fællestimer.

Normaltimeplan
SPROGLIG LINJE

MATEMATISK LINJE

Særfag

FAG

Fællesfag

Religion .........................
Dansk .............................

0-1-2
3-3-4

Engelsk...........................
Tysk ...............................

43-

4
3

-

6
5

3

-

5

Fransk (russisk).............
Latin...............................

5-3-3
4-

4

-

0

4

-

0

Græsk med oldtids
kundskab .......................
Oldtidskundskab...........

1 -

2

-

0

■2

-

0

2-3-3

0
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Skolen er en ren gymnasieskole, den har hverken realafdeling
eller HF-kursus.
I gymnasiet gives i tilslutning til 2. realklasse, 3. realklasse, evt.
10. klasse, en treårig fortsat almendannende undervisning, der
tillige giver det fornødne grundlag for videregående studier og
slutter med en prøve, studentereksamen. Nogle af prøverne til

studentereksamen bliver dog afholdt ved afslutningen af 1 g og
2g.
Gymnasiet er fra 1g delt i to hovedlinier, den sproglige og den
matematiske. Den lille latinprøve er normalt bestået før optagel
se i det sproglige gymnasium.
Fra 2g finder der inden for disse hovedlinier en grendeling sted.
Følgende grene findes ved denne skole: for den sproglige linie
en nysproglig og en musiksproglig gren. For den matematiske
linie: en matematisk-fysisk gren, en matematisk-naturfaglig
gren og en musikmatematisk gren (hvor musik er specialfag i
stedet for biologi og biokemi).
Skolen har ikke samfundsfaglig gren, og klassisk-sproglig gren
er for nylig bortfaldet på grund af utilstrækkelig tilslutning.

Tilvalgsfag

Ved optagelse i det matematiske gymnasium skal eleven vælge
mellem fortsat undervisning i engelsk eller tysk.
Både matematikere og sproglige kan fra 1g vælge russisk i
stedet for fransk.
På musiksproglig gren må eleverne vælge mellem tysk (der
læses sammen med de nysproglige) og engelsk (noget mindre i
omfang end de nysproglige).

Lærerrådet

der består af de fastansatte lærere, holder møder ca. en gang
om måneden. Her diskuteres de forhold vedrørende skolen,
som ikke har direkte med karaktergivning at gøre; elevernes
standpunkter diskuteres på de såkaldte lærerforsamlinger, hvori
alle lærerne deltager.
Lærerrådsmøderne ledes af en af lærerne, der vælges til lærer
rådsformand for et år ad gangen. Lærerrådet har i år indbudt to
elevrepræsentanter til at deltage i møderne; de kan blande sig i
diskussionen, men har ikke stemmeret i sager, som lærerrådet
ønsker at afgøre ved en afstemning.
Eleverne får af og til et punkt direkte på lærerrådsmødets dags
orden, men den »normale vej« går gennem samarbejdsudval
get.

Marts 1977

Elevrådet

Karen Clausen
lærerrådsformand

Elevrådet består af 28 stemmeberettigede medlemmer, nemlig 2
repræsentanter fra hver klasse, samt elevrepræsentanterne i
samarbejdsudvalget og en af elevkassererne. De enkelte klas
sers repræsentanter vælges mindst 2 gange årligt, og sammen
med dem vælges 2 suppleanter i hver klasse, der kan træde til i
sygdomstilfælde o.lign.
Elevrådet er beslutningsdygtigt, såfremt 10 medlemmer er mødt
op og kan tage stilling til ethvert spørgsmål, der rejses. Der kan
dog ankes til elevforsamlingen, og der kan kun stemmes om
emner nævnt på ugens dagsorden, der sættes op fredag på den
store opslagstavle.
Elevrådet holder møde hver tirsdag (som regel) kl. 14 i tjeneste
boligen, og alte skolens elever er velkomne til med taleret at del
tage. Sommetider serveres brød og te.
Mødereferaterne sættes op på den store opslagstavle og i alle
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klasserne, men samtidig er elevrepræsentanterne forpligtet til at
aflægge mundtligt referat i deres klasser.
Selv om mødeprocenten i elevrådet ikke altid er lige høj, har vi
kun én gang været nødsaget til at aflyse et møde af denne
grund (21. dec.) og i skoleåret 1976/77 fik elevrådet bl.a. gen
nemført:
- at skolens elever er repræsenteret i bog- og inventarudvalge
ne.
- at et eksemplar af hver af de 5 største københavnske dagbla
de hver dag kan forefindes i elevrummet.
- at rygning er forbudt i elevrummet, 11- og 13-frikvartererne
(og på elevrådsmøderne).
- at enhver organisation uhindret kan uddele materiale på sko
len.

Thomas Vikstrøm

Samarbejds
udvalget

Samarbejdsudvalget bliver betragtet som et kontaktorgan
mellem lærere og elever, og dets opgave er at koordinere læ
reres og elevers ønsker. Samarbejdsudvalget skal inden for de
bevillingsmæssige rammer træffe afgørelser vedrørende fælles
timer samt i sager, der vedrører elevernes trivsel: faciliteter,
praktiske forhold og fællesarrangementer.
Samarbejdsudvalget affatter desuden ordensreglerne, som vi i
år har gjort mere »nutidige«.
Udvalget bestod i år af:
Søren Brogård
Karen Clausen
Britta Bjerre
Henrik Haariøv

Aurehøj Stats
gymnasiums
venner og
skolenævnet

Thomas Vikstrøm 1.b
Jeanne Philip 2.b
Dorte Geckler EHehammer 3a

Bestyrelsen i Aurehøjs Venner er:
Forældre:
Karen Secher, formand, Ellevadsvej 26, 2920 Charlottenlund,
tlf. OR. 8640.

Mogens B. Vikstrøm
Gorm Wagner.............................................................. sekretærer
Edith Lorentzen................................................................ kasserer
Gulla Nüchel Petersen
Adda Møller................................................................ suppleanter

og lærerne:
Søren Brogård
Karen Clausen
Eva Olofsson

og eleverne:
Anne Munch-Petersen
Lars pec(ersen

Aurehøjs Venner indsamler penge til elevaktiviteter, der nor
malt ikke kan støttes over skolens budget.
Eksempelvis kan nævnes skolebladet (150 kr.), skolekomedien
(1200 kr.) og »tjenesteboligen« (500 kr.).
Bestyrelsen i skolenævnet er den samme som forældrene og
lærerne i bestyrelsen for Aurehøjs Venner.
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Rektorbolig
udvalget

I foråret 1976 blev det besluttet, at forhv. rektor Bruuns bolig
skulle benyttes af skolen. Der blev nedsat et udvalg bestående
af lærere, elever og rektor. Udvalget holdt nogle møder i forå
ret, hvor forskellige idéer blev diskuteret. Før sommerferien
skete der ikke noget konkret.
Derimod er der sket en masse i dette skoleår. Kort efter som
merferien valgtes nye elevrepræsentanter fra 1 .g og 2.g og 3.g.
Disse afholdt en del planlægningsmøder, hvori rektor deltog.
Det resulterede i, at man søgte ministeriet om en bevilling på
omkring 10.000 kr. Pengene skulle bruges til anskaffelse af
inventar, da boligen var fuldstændig tom.
I november måned fik vi besked fra ministeriet, at bevillingen
var godkendt. Udvalget gik straks i gang med at købe inventar
og andre begyndte at sy gardiner.
Boligen er i dag i fuld gang. Et barokensemble har øvelokale,
hvilket også gælder for »Missing Link« og lign, bands. 1 .salen er
primært tilegnet musikaktiviteter. Stuerne er efterhånden blevet
taget i brug. Elevrådet holder sine møder der, og om eftermid
dagen drikkes der the og høres musik på stereoanlægget. Det er
tanken, at boligen skal være tilgængelig og benyttes af alle sko
lens elever. I skoletiden til gruppearbejder, i fritimer efter skole
tid til teatergrupper og filmforevisning. I weekend'erne er
boligen også i brug, bl.a. er der forskellige klasser, som afholder
sammenkomster.
I marts-måned arrangerede udvalget to »opfriskningsweekend'er« af boligen. Der blev delt opgaver ud til de forskellige
klasser, som så på tværs af klassetrinene skulle sørge for, at de
forskellige rum blev sat i stand og malet.
Boligen har næsten været direkte elevstyret og har fungeret
godt. Støtten fra rektor, lærere og Aurehøj's Venner er en stor
hjælp i arbejdet på »Elevernes Alternativ Hus«.
Henrik No/te
medlem af rektorboligudvalget

Morgensamling

En gang om ugen i andet frikvarter holder vi morgensang. Hver
måned rykkes dagen en ugedag frem. Her bliver der givet prak
tiske oplysninger fra de personer, der har nogle. Bagefter under
holder en klasse med et eller andet, f.eks. en sang, oplæsning,
et lille stykke. Underholdningen går på skift fra klasse til klasse.

Aviser

I begyndelsen af 1977 blev der bestilt 5 forskellige morgenaviser
til læsning for elever og lærere i elevrummet. Det er blevet en
succes, og forhåbentlig kan det videreføres i næste skoleår,
hvis pengene slår-til!
Der er blevet sat en hylde op til aviserne, og det vil være hen
sigtsmæssigt, hvis de blev lagt der. Men hvem ved, næste år
kommer der nok nogle elever, der vil gøre det!
15

Koret

Aurehøjkoret er et flerstemmigt kor, hvor alle kan være med:
lærere, elever og gamle elever. De holder prøve hver uge i ca. 2
timer.
Har opført Gades »Elverskud« med Holtes kor og orkester. Der
udover givet koncert på skolen og sunget ved vores afslutnin
ger.
Men kort sagt: Alle er velkomne!

Internt

- er skolens blad. Det laves af elever. Det blev startet i 73/74 af
nogle daværende 2.g'ere, som afløser for det tidligere skoleblad
»Knoppen«. Internt uddeles gratis og financieres af annoncer.
Bladet udkommer desværre ikke så ofte p.gr.a. stofmangel.
Bladet bliver offsettrykt; dette giver fine gengivelsesmulig
heder, også af billeder. Formatet er A5.

GAS

Gymnasieforeningen Aurehøj Statsgymnasium er vores festud
valg, som blev stiftet i 1950. På daværende tidspunkt var GAS'
formål at arrangere jazzaftener, filmforevisninger o.I. Efter
hånden blev funktionen kun at arrangere fester, hvoraf en del
kan siges at være ganske vellykkede. Men i år og sidste år har vi
forsøgt med nogle alternative arrangementer. Sidste år, 1976,
blev der lavet en hypnoseaften. Senere hen havde vi en engelsk
teatergruppe ude at spille et Harold Pinter stykke for os. Begge
dele var store succes'er, og de vil selvfølgelig blive fulgt op med
andre, men hovedvægten vil dog stadig blive lagt på festerne,
af hvilke vi arrangerer ca. 9 om året. GAS består af 25 elever, af
hvilke 3 er elevkassereren, d.v.s. at de har hovedansvaret for
økonomien. Men ellers har de ingen særlige beføjelser og be
slutninger bliver taget af hele GAS. Vi stemmer helst ikke om en
ting, men diskuterer os frem til en løsning, som alle kan godtage
og som samtidig er den bedste. GAS bygger på en gensidig
tillid om, at alle gør deres bedste, og at ingen misbruger de pri
vilegier, man får ved at være medlem af GAS. Vi håber, det nye
skoleår vil bringe os nye velvillige og arbejdssomme medlem
mer.
GAS

Om skole
komedien 77

Engang i efteråret 76 mødtes vi første gang for at lave en skole
komedie. Ingen af os havde været med til komedien sidste år,
og kun nogle ganske få havde lavet dramatik før. Til det første
møde var der enormt mange, der mødte op, men efterhånden,
som folk opdagede, hvad det drejede sig om, sneg antallet sig
ganske stille ned på halvdelen. Man gad ikke, kunne ikke lide
instruktøren eller også: — Naaaaj... det er vist ikke rigtig noget
for mig, høøøømm!
Først på det 3. eller 4. møde besluttede vi, hvad vi ville opføre.
Forslagene var Shakespeare, Holberg og også nogle stykker af
nyere dato, men det endelige valg kom til at stå mellem Genbo
erne og Don Quixjote. Vi valgte med et lille flertal det sidste, da
Genboerne så ofte er blevet opført og til og med spilledes på en
anden skole sidste år.
I den første tid mødtes vi et par gange om ugen. De øvelser, vi
lavede, havde endnu intet at gøre med stykket. Vi lavede af
spændingsøvelser, lidt yoga, »tillidsøvelser« og balanceøvelser.
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og udover dette også smidighedsøvelser. Nogle af disse øvelser
var gruopvækkende! Navnlig tillidsøvelserne. En lørdag kom en
ven af John (instruktøren) for at lære os forskellige tillids- og
balanceøvelser. De første bestod i, at man med lukkede øjne
»bare skulle lade sig falde bagover«, så skulle ens partner gribe
en. Sebastian, som dette utroligt smidige slangemenneske hed,
udvalgte sig så mig som forsøgskanin. »Du skal ikke være
bange. Bare slap af og lad dig falde.« Jeg samlede alt mit mod,
tog afsked med de andre, og — lod mig falde. Jeg troede virke
lig, at det gik galt. Manden greb mig først, da jeg var ca. 25 cm
over gulvet! Han fik mig aldrig siden, hverken med bønner eller
trusler, til at gentage forsøget! Nå, men udover de forskellige
øvelser, lærte vi også dramatik. Vi improviserede lidt selv over
forskellige emner, og lavede gruppearbejde osv.
Endelig efter efterårsferien begyndte John så at dele rollerne
ud. På det tidspunkt manglede vi en til hovedrollen plus et par
stykker mere. Det så faktisk ikke særlig godt ud. Men efterhån
den som tiden gik, begyndte vi at få hoved og hale på det hele,
og til efter juleferien skulle vi kunne vores roller udenad. Eller
det var da i hvert fald meningen! Vi lavede stadig nogle af
øvelserne, også en, vi alle syntes, var meget skæg: Vi stod alle i
en stor rundkreds med hinanden i hænderne, og vi skulle så alle
i kor begynde meget dybt nede med at sige AAAA. Så gik vi op
i stemmelejet, og det endte med et gigantisk brølende skrig, så
König kom løbende og spurgte, om vi var blevet sindssyge?
Selve opførelsen af stykket var også mægtig skæg. Vi skulle jo
alle sminkes, og det var sjovt at se drengene blive forvandlet til
store, vulgære damer med »kys-mig-straks«-munde osv. Især
var det morsomt at se dem med nylon-strømper på. Efter et lille
stykke tid stak alle hårene på benene ud gennem nylon
strømperne, så de gik rundt og så underlig lodne ud som
kålorme eller sådan noget.
Alt i alt har det været et meget morsomt arbejde, synes jeg, og
jeg har indtrykket af, at de andre synes det samme. Til slut vil
jeg hilse alle, der har haft forbindelse med skolekomedien, og
sige tak for godt samarbejde.
(Dulcinea) Marianne Winther, 2.a

Skolehåndbog

Hvert år lige efter sommerferien er der nogle aktive elever, der
tager fotos af alle klasserne; derefter bliver der indsamlet tele
fonkæder, som klassen selv udarbejder. De, der bor længst væk
fra skolen, bliver sat først. Bogen bliver samlet sammen og
trykt. Sidste år blev den solgt for 10 kr.
Foruden at have sin egen klasses telefonnumre er det rart at
kunne finde ansigterne fra de andre klasser.
Forhåbentlig bliver bogen fortsat trykt!

GLO - Lokal
foreningen på
Aurehøj

Gymnasieelevernes Landsorganisation er gymnasieelevernes
faglige organisation, som har til formål at varetage medlemmer
nes uddannelsesmæssige interesser på et absolut tværpolitisk
grundlag og uden hensyn til politiske særinteresser.
Eftersom elevforsamlingen den 30/9 1976 viste en klar afstand17

tagen fra DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning)
blev der her på skolen oprettet en lokalforening for GLO.
GLO's opbygning er udelukkende baseret på individuelt med
lemsskab, hvor de enkelte medlemmer går sammen i en lokal
forening, der dels arbejder på lokalt plan dels deltager i arbejdet
på landsplan.
Da der ikke tidligere har eksisteret en GLO-lokalforening her på
skolen, satte vi i begyndelsen nogle hovedmål for lokalfore
ningens arbejde. Allerførst blev der nedsat en bestyrelse,
bestående af en formand (undertegnede), som fungerer som
kontaktmand til landets lokalforeningskonsulent og øvrige
GLO, en sekretær (Birger Schmidt 2.b), en kasserer (Henriette
Gotfredsen 3.a) og 5 bestyrelsesmedlemmer (Lars P. 3x, Kristi
an Sparre 2x, Unni Hansen 2x, Anne Reelev2x, Jan Adam 2.y).
Formålet med foreningen er bl.a.:
1. at orientere skolens elever om GLO
2. at skaffe så mange medlemmer til GLO som muligt.
3. at støtte GLO
4. at varetage lokalforeningsmedlemmernes uddannelsesmæs
sige interesser.
5. at holde eleverne og de medlemmer af GLO, der ikke delta
ger aktivt i GLO's arbejde løbende orienteret om organisatio
nens arbejde og resultater.
6. at fungere som kommunikationsorgan for GLO.

Hvad er så sket i det forløbne år? Det må først pointeres, at en
ny forening som regel har problemer af organisatorisk karakter i
begyndelsen. Dette gjaldt også her, og problemet er endnu ikke
helt løst, men vi forudser en bedring i det kommende år! Noget
positivt har foreningen dog enten direkte eller indirekte forår
saget:
Resultatet af en slags medlemshvervningskampagne, som ikke
var særlig intensiv, bevirkede, at 39 elever blev betalende med
lemmer af GLO. Et passende bidrag til organisationens mere
end 3000 aktive individuelle medlemmer.
Desuden medvirkede lokalforeningen til oprettelse af en lignen
de lokalforening på Gentofte Statsskole. Vi forsøger også at ak
tivere de enkelte medlemmer på kommunens øvrige gymnasier
til at oprette lokalforeninger. Dette er sket bl.a. ved møder, hvor
kontaktmændene fra alle gymnasierne i Københavns Amt blev
indkaldt og drøftede de generelle problemer. Et sådant møde
afholdtes i februar i rektorboligen. På dette møde besluttede
man, at der til efteråret skulle oprettes en amtsregion for GLO i
København i lighed med GLO-Fyn og a. amtsregioner i landet.
I løbet af året har lokalforeningen uddelt adskillige pjecer og
løbesedler bl.a. omhandlende adgangsbegrænsning, studiefinanciering, fagudvalg osv.
Lokalforeningen har også skrevet artikler til GLO-bladet, et blad
som bliver uddelt gratis til alle landets gymnasieelever, og til IN
TERNT. Lokalforeningen har forsøgt at indgå et samarbejde
med elevrådet og DGS-gruppen angående adgangsbegræns
ningen, som GLO jo kraftigt går imod.

Til lokalforeningens organisatoriske arbejde bevilgede elevrådet
200 kr. Pengene er p.t. fortrinsvis blevet benyttet til papir
materialer og porto. Man har dog i tankerne at udgive en pjece
til de nye l.g'ere omhandlende organisationen og lokalfore
ningen.
Indirekte har lokalforeningen formået at skabe en bred debat
om de 2 forskellige gymnasieorganisationer, diskussion om fag
udvalg, adgangsbegrænsning, og sikkert ansporet til oprettel
sen af DGS-gruppen, som man anser for værende positivt
indstillet overfor et samarbejde om fælles problemer.
På landsplan har lokalforeningen ikke været aktiv nok; vi fik ikke
sendt delegerede til GLO's årlige landsmøde i Vejle (der var
årsfest samme fredag!!), men undertegnede har deltaget i
forskellige møder, bl.a. hos Moderate Studenter på universi
tetet, og regner p.t. at deltage i GLO's formandsmøde d.
22.-23. april 77.
Vi anser dog, at det vigtigste vi har opnået i år er, at praktisk talt
alle elever på skolen kender GLO og ikke mere regner DGS for
værende den eneste organisation, man kan organisere sig i, og
få nytte af. Lokalforeningen vil fremover fortsat arbejde ihær
digt på, at skolens elever erkender vigtigheden af at være orga
niseret i GLO.
Hendrik Nolte, lok. form, på AS G

Stipendier

Stipendier fra Statens Uddannelsesstøtte kan søges hvert
skoleår efter nærmere bekendtgørelse.
Skolen har modtaget støtte til en række elever efter de gælden
de regler.
Af Aurehøj Gymnasiums Legatfond kan der hvert år tildeles en
elev i gymnasiet 800 kroner. - Ansøgning indgives i november
måned. Næste år påregnes uddelt 2 portioner.
Af Elisabeth Hyes legat til elever på Aurehøj Statsgymnasium
kan der hvert år anvendes et beløb til fælles gavn for skolens
elever, navnlig med henblik på den musikalske aktivitet.

Befordrings
godtgørelse

Elever, hvis samlede skolevej beregnet fra bopæl til skole og
tilbage er 14 km eller derover, kan få udgifterne til befordring
godtgjort.
Ansøgningerne fås hos skolens sekretær. Ansøgning om tilskud
til egen befordring afleveres samme sted i udfyldt stand. Skolen
indsender skemaet til amtsrådet, der derefter foretager udbeta
lingen. Ansøgning om tilskud til befordring med offentlige
trafikmidler afleveres til vedkommende trafikselskab.
Den udstedte rejsehjemmel giver ret til befordring på alle skole
dage i undervisningsperioden og skal afleveres omgående ved
bopælsforandring eller udmeldelse af skolen.
Befordringsgodtgørelse kan søges enten til offentligt eller eget
befordringsmiddel. I tilfælde af sygdom kan der ydes veder
lagsfri befordring uden hensyn til afstanden.

Evaluering

Evaluering er et i pædagogisk anvendelse ret nyt ord. Det kan
gengives ved »bedømmelse«, men er ikke helt det samme.
Mens den traditionelle bedømmelse var lærerens vurdering af
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elevens standpunkt, forudsætter evaluering, at der er en gen
sidig interesse til stede, fra elevens side i at få konstateret, om
hans indsats har været rigtig og tilstrækkelig, fra lærerens side,
om hans undervisning har været hensigtsmæssig. Begge parter
må derfor være lydløre over for eventuelle indvendinger fra den
anden part.
Efter gældende bestemmelser skal undervisningen »løbende
evalueres«, med andre ord skal såvel lærer som elev holde sig
for øje og eventuelt drøfte, om undervisningens form og resul
tatet af den er tilfredsstillende.

Karakterer

Mens evaluering således er et internt mellemværende mellem
lærer og elev (eller elevgruppe), er karaktererne udtryk for læ
rernes vurdering af den enkelte elevs standpunkt i forhold til det
mål, der er fastsat for undervisningen. De er eksterne, dvs.
beregnet til oplysning, i løbet af skoletiden, for hjemmet, efter
aflagt eksamen også til oplysning for andre.
Der skal gives én standpunktskarakter i løbet af skoleåret og
kan gives to. Standpunktkarakterer gives her på skolen i de
cember og marts. Dertil kommer årskarakteren og opryknings
eller eksamenskarakteren. Bortset fra karakteren på eksamens
beviset, kan karakterer ledsages af en udtalelse fra læreren.
Karakterer gives i form af tal, der har hver sin definition. Se
herom foran i karakterbogen. For at eksamen er bestået,
kræves for års- og eksamenskaraktererne (evt. overførte års
karakterer) hver for sig to ting:
1. Gennemsnittet skal være mindst 5,5.
2. Summen af de to laveste karakterer + gennemsnittet af de
øvrige skal være mindst 13.

Indstilling til
studentereksamen

Studentereksamen aflægges ved prøver efter hvert af de tre
gymnasieår. For matematikernes vedkommende er der prøve i
engelsk eller tysk efter 1g, i oldtidskundskab, geografi og kemi
efter 2g. De øvrige prøver aflægges efter 3g.
Retten til at aflægge disse prøver er betinget af, at skolen ind
stiller eleven. Hvis en elevs forsømmelser antager et sådant
omfang, at skolen nærer betænkelighed ved elevens mulighed
for at følge undervisningen, får eleven en første advarsel.
Fortsætter elevens forsømmelser herefter, underretter skolens
skriftligt eleven og indehaveren af forældremyndigheden om, at
der kan blive tale om at tage forbehold med hensyn til elevens
tilmelding til eksamen. Umiddelbart før den endelige indstilling
til eksamen, drøftes på et lærermøde forholdene for de elever,
der har modtaget skriftlig advarsel. Såfremt det viser sig, at det
for en sådan elev i et eller flere fag på grund af forsømmelser
ikke vil være muligt at give årskarakterer, skal rektor indsende
en erklæring herom til Direktoratet for Gymnasieskolerne, som
da afgør om eleven kan deltage i eksamen ved skoleårets afslut
ning.
En elev, der ikke får Direktoratets tilladelse til at deltage i
eksamen efter 1. eller 2. gymnasieklasse, kan ikke fortsætte i
næste klasse.
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Reeksamination

Karaktererne for 1. og 2. gymnasieklasses eksamensfag tæller
med ved den afsluttende prøve efter 3g. Hvis man ved en af
disse prøver får en meget lav karakter, der står i misforhold til
ens almindelige standpunkt, kan man aflægge en ny prøve efter
følgende regler:

1. Elever, som i et eksamensfag efter 1g eller 2g har 5 eller
derover i årskarakter, men til eksamen får 00 eller 03, har ret
til at komme op til en ny prøve i faget i august-september.
2. Elever, som i et eksamensfag efter 1g eller 2g har fået 00 eller
03 i årskarakter, har ret til, hvis faget ikke er udtaget til prøve
i studentereksamen, at aflægge prøve i faget i august-sep
tember.

Ordensdukse

Der er en ordensduks pr. klasse en uge ad gangen i protokol
orden. Er ordensduksen fraværende, varetager den næst
følgende hans pligter.
Ordensduksens pligter er opslået i klasserne.

Skolebøger m.v.

Alle lærebøger, atlas, ordbøger, tekster m.v. samt notesblokke,
brevordnere og andre arbejdsmaterialer (bortset fra blyanter,
kuglepenne o.I.) udleveres til eleverne de første dage af skole
året og skal efter nærmere anvisning tilbageleveres i maj-juni.
Brevordnere og papir forbliver elevens ejendom, mens bøgerne
kun udleveres som lån.
Eleven er økonomisk ansvarlig for de udleverede bøger.
Skolen kan derfor forlange, at eleven skal bekoste reparation af
skader, der forvoldes, mens bogens er i hans besiddelse, eller i
grovere tilfælde anskaffe et helt nyt eksemplar til erstatning for
det ødelagte. Erstatningens størrelse fastsættes i alle tilfælde af
skolen. Ved grov vanrøgt eller mishandling af bøgerne kan
skolen helt fratage eleven retten til at låne bøger og forlange, at
han skal anskaffe det fornødne.

Enhver bog skal straks efter udleveringen forsynes med omslag
samt med elevens navn, klasse og årstallet for modtagelsen.
Beskadiges omslaget eller slides det stærkt i årets løb, må det
fornyes, således at det betyder en virkelig beskyttelse for
bogen. Der må ikke lægges notesbøger o.I. inde i skolebøgerne.

Der må ikke foretages notater eller tilføjelser i bøgerne und
tagen efter faglærerens udtrykkelige anvisning.
Hvis en elev ved en fejltagelse ved bogudleveringen modtager
et beskadiget eksemplar, skal han, så snart det opdages, fore
vise det for boginspektor til påtegning. Sker dette ikke, vil den
pågældende elev selv blive gjort ansvarlig for beskadigelsen.
Hvis en elev ophører med at gå i skolen i årets løb, må alle bøger
straks tilbageleveres til boginspektor. Ved skoleårets slutning
gives der i øvrigt eleverne besked om, hvilke bøger der skal til
bageleveres, samt tid og sted for tilbageleveringen.

Boginspektor træffes torsdag og fredag i 2. frikvarter i bogde
potet.
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Årsafslutning

Skolens afslutning, hvor studenterne dimitteres, finder sted fre
dag den 17. juni klokken 9. Der udleveres adgangskort til stu
denternes forældre samt til særligt indbudte.

Det nye skoleår begynder mandag den 8. august, for 1g klokken
10, for 2g og 3g klokken 11.

Ordensregler

Almindelige:
Med de gældende eksamensordninger, hvorefter eleverne kun
opgiver et begrænset pensum og ikke har eksamen i alle fag, er
skolen ved sin indstilling til eksamen ansvarlig for, at eleverne,
ved regelmæssigt at have fulgt undervisningen, har tilegnet sig
det anordnede pensum. Eleverne har derfor mødepligt til alle
timer, medmindre ganske særlige forhold - normalt kun sygdom
- gør sig gældende. Langvarige forsømmelser eller mange småforsømmelser, også af enkelte timer, vil kunne medføre, at ved
kommendeelev ikke indstilles til eksamen og ikke kan gå videre i
næste klasse.

Hvis en sygdomsperiode varer mere end en uge, ses det helst, at
der gives meddelelse herom til skolens kontor.
Fravær af anden grund end sygdom bør normalt ikke finde sted. I
særlige tilfælde, hvor væsentlige grunde taler for det, kan elever
få fri nogle timer eller enkelte dage efter skriftlig anmodning
herom.

Læreren registrerer for hver enkelt time eventuelle elevforsøm
melser. Kommer en elev for sent til timen, markeres det ligeledes
som forsømmelse.
Skolen er uden ansvar for elevernes værdigenstande og køretøj
er. Penge eller værdigenstande må ikke efterlades i garderobe
eller klasser, men skal bæres på elevens person eller deponeres
på kontoret. Skulle en elev miste noget, må det meddeles på
kontoret omgående.
Glemte sager opbevares i tre måneder, hvorefter skolen skiller
sig af med dem. Særlig værdifulde genstande vil i forvejen blive
fremlyst.
På elevernes opslagstavler er opslag af kommerciel art uønskede
og må kun opsættes med elevrådets godkendelse. Opslagstav
lerne saneres med mellemrum.

Specielle:

Navne- og adresseændringer skal omgående meddeles til Rikke.

Der må ryges i skolegården og på gangen og vestibulen ind til
den store gymnastiksal. Derudover er det tilladt at ryge i
vestibulen ved elevkantinen. Efter elevbeslutning er der rygefor
bud i selve kantinen i spisefrikvarteret og i første frikvarter. Læ
rerne har også lov til at ryge på lærerværelset.
Askebægre og askekrukker skal benyttes.
Eleverne har ansvar for orden i klasselokalet. De må således i
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fællesskab sørge for, at der bliver udluftet i hvert frikvarter, ryd
det op efter frokost, ikke flyder med uønskede genstande i rum
met osv. Tavlen skal være gjort klar ved hver times begyndelse.
Af hensyn til rengøringen skal stolene ophænges under bordene
eller stilles ovenpå dem efter sidste time.

Af skolens dagbog

25. august:
3xyN på biologiekskursion med Linda Fernov.
7. september:
Skolens idrætsdag.
17. september:
Fællestime for sproglige. Patricia Thomson fra Sussex Universi
ty talte om »The Victorian Heroine«.

28. september:
Fællestime, emne DGS - GLO.
29. september:
Flygtning fra Rhodesia, professor R.H.F.Austin, talte om for
holdene i Rhodesia.

4. - 5. november:
Korlejrskole på Nordisk Højskole.

11. november:
fællestime om adgangsbegrænsning ved repræsentanter fra
DGS og GLO.
22. november:
Skolekoncert. I samarbejde med Holte Gymnasium opførtes
Gades Elverskud, dirigent Jørgen Due.

8. december:
5 af sommerens studenter gav julekoncert i Skovshoved Kirke.

14. december:
Skolens julekoncert i Gentofte Kirke.
21. december:
Sceneinstruktør Walt Rosenberg, foredrag med oplæsning: »H.
C. Andersen for voksne«.
5. januar:
Fællestime om Kina.
31. januar:
Fællestime med forstander for Kofoeds Skole, I. Lange-Jacobsen, emne: Alkohol.

13. - 20. februar:
22 elever besøgte Fustel de Coulanges-gymnasiet i Strasbourg.
Genbesøg fra venskabsgymnasiet til efteråret.
29. marts:
Forårskoncert. Værker af Bela Bartok, Brahms, Hans Eisler,
Haydn, Leo Mathiesen, ErnstToch, Dyremose, Romberg og Te
lemann. Dirigenter: Kirsten Jensen og Tove Paludan.
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25. april:
Teatergruppen ved Herlev Statsskole gav uddrag af gæstespillet
»Patienten har det efter omstændighederne godt« i anledning af
skolens fødselsdag.
30. april:
Flygtning Miquel Lawner fra Chile holdt foredrag om forholdene
under juntastyret. Flygtningegruppen Arauco sang og spillede
sydamerikanske sange.
20. maj:
1x på ekskursion med Niels Munck.
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