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TREDERIKSB0R6 
STATSSKOLE

I q 76-77



SANDSTENSTAVLEN
Denne tavle er den eneste dekoration, der er bevaret fra 

den første Frederiksborg Statsskole. Den var anbragt over porten 
til skolen. På den er fremstillet det danske rigsvåben, Christian 
IV's navneciffer og forbogstaverne til hans valgsprog, Regna Fir
mat Pietas, samt årstallet 1631, der formentlig mindede om, at i 
dette ar var murene blevet rejst.

Dette relief blev reddet ved branden i 1834 og anbragt i 
trappevæggen inden for hovedindgangen i den nyopførte bygning.

Da den nuværende Frederiksborg Statsskole blev opført ved 
Carlsbergvej, besluttede man, at tavlen igen skulle have sin plads 
udvendig, og efter en restaurering udført af Frederiksborgmuseets 
konservator anbragtes den på muren ved hovedindgangen.



Rektor træffes tirsdag, onsdag og fredag kl. 13°° - 14°°

eller efter aftale

Skolens telefoner:

Rektor ........................................... (03) 26 06 61

Studievejledere ........................ (03) 26 06 61

Lærerværelset ..............  (03) 26 22 56

Pedel ............................................. (03) 26 34 08

Elevtelefon ................................ (03) 25 05 44



FORORD

Frederiksborg Statsskoles årsskrift har i år brudt med tra
ditioner, der skønt de næppe går tilbage til stifteren Christiern 
IV, dog er adskillige årtier gamle. Skriftet er opdelt "forfra/ 
bagfra", således at det læst forfra har det gamle årsskrifts karak
ter, læst bagfra er intro- og velkomstskrift til de nye elever i 
1. g og 1. HF. Mange af oplysningerne i denne del vil dog også være 
af interesse for skolens nuværende elever, lærere og forældrekreds. 
Omvendt vil de nye elever få mange oplysninger om Frederiksborg 
Statsskoles historie, dagligliv, lærere og elever ved at læse års- 
skriftafdelingen.

Skriftet er også redaktionelt et nybrud. Det er redigeret af 
en redaktionskomite af lærere og elever, og det er trykt på skolens 
off-set-anlæg.

Al begyndelse er svær. Redaktionsudvalget er derfor interes
seret i at høre læsernes kritik, så vi kan benytte den til næste år.

Redaktion:
Christian Fabricius
Hans Jørgen Bregnhøj Larsen 
Klavs Lewinsky 
Jørgen Olsen 
Grete Reumert 
Kirsten Røder
Ingeborg Springborg 
Poul Tokkesdal

Omslag:
Birgit Kjeldmand

Billeder:
Birgit Kjeldmand
Jacob Vonsild

Tryk:
Christian Fabricius
Klavs Lewinsky
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OPTAGELSE I FREDERIKSBORG STATSSKOLE

Optagelse i 1. gymnasieklasse
Optagelse i første gymnasieklasse sker i overensstemmelse 

med undervisningsministeriets bekendtgørelse af 15. sep. 1966. 
Ansøgere, der må have gennemgået 2. realklasse eller 9. (10.) 
klasse, eller som har bestået realeksamen, skal søge om optagel
se på særlige skemaer, som fås på ansøgerens hidtidige skole, og 
som fremsendes gennem den hidtidige skole.

Optagelse på HF-kursus
Adgang til HF-kursus vil principielt være betinget af en 

realeksamen eller afsluttede prøver i "væsentlige fag" i 10. kl. 
med tilfredsstillende resultat, og for 10. kl. med 2 fremmedsprog 
og matematik i samme omfang som til teknisk forberedelseseksamen. 
Ansøgere med andre forudsætninger end ovennævnte vil også kunne 
optages, idet der dog 1) i matematik kræves forkundskaber svaren
de til kravene ved den aim. tekniske forberedelseseksamen eller 
den statskontrollerede prøve efter 2. real,og 2) i engelsk og tysk 
kræves kundskaber svarende til kravene ved 10. kl. statskontrolle
rede prøve eller realeksamen, og 3) i fysik kræves kundskaber sva
rende til kravene ved udvidet teknisk forberedelseseksamen eller 
realeksamen (dog kun hvis faget ønskes som tilvalgsfag på HF).

Blanket til ansøgning om optagelse fås på skolen fra omkring 
1. februar og afleveres inden 1. april personligt i forbindelse 
med en samtale med studievejlederen.

GRENDELING M.M.

Elever i skolens sproglige linie vil ved udgangen af 1.g kun
ne vælge mellem at fortsætte i denne linies nysproglige eller klas
sisksproglige gren eller samfundssproglige gren.

Elever i skolens matematiske linie vil ved udgangen af 1.g 
kunne vælge mellem at fortsætte i denne linies matematisk-fysiske 
gren eller i den matematisk-naturfaglige (biologiske) gren eller i 
samfundsmatematisk gren.

Ved udgangen af 1.g vil eleverne kunne bortvælge faget musik/ 
sang for i stedet i 2. og 3.g at deltage i undervisning i formning/ 
kunstforståelse.
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KARAKTERSKALA
Ifølge bekendtgørelse af 4. febr. 1963 skal enhver bedømmel

se af eleverne i realafdelingen og i gymnasiet udtrykkes ved en af 
følgende karakterer: 13- 11 - 10-9-8-7-6-5-03-00.

Om anvendelsen af de enkelte karakterer g&lder følgende:
13 gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation.
11 gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10 gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation.

9 gives for den præstation, der ligger over middel.
8 gives for den middelgode præstation.
7 gives for den jævne præstation, der ligger lidt under middel.
6 gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende præstation.
5 gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.

03 gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende præ
station.

00 gives for den helt uantagelige præstation.
For at bestå studentereksamen og HF-eksamen kræves, at sum

men af samtlige karakterer er mindst 5,5 gange karakterernes an
tal, og at summen af de to laveste karakterer plus gennemsnittet 
af de øvrige karakterer er mindst 13. Eksamen er kun bestået, hvis 
dette krav er opfyldt såvel for årskaraktererne som for eksamens
karaktererne .

RE-EKSAMI N ATION

For en række eksamensfags vedkommende afsluttes undervis
ningen efter 1. eller 2.g med studentereksamen i de pågældende 
fag. Det drejer sig for de sproglige elever om latin, oldtidskund
skab, geografi og matematik, og for matematikerne om engelsk/tysk, 
oldtidskundskab, geografi (kun mat.fys.) og kemi. Hvis en elev i 
et af disse fag har årskarakteren 5 eller derover, og han ved ek
samen 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 el
ler 03, kan han forlange sig eksamineret i faget, selv om faget 
ikke udtages til prøve.

ELEVTAL OG EKSAMENER 1976
Ved begyndelsen af skoleåret 1976/77 var elevtallet i gymna

siet 601 og 102 i HF. I løbet af skoleåret er henh. 29 og 6 ud
meldt, så antallet pr 1. april 1977 var 573 gymnasieelever og 98 
HF-kursister.
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I eksamensterminen maj-juni 1976 bestod 162 elever studen
tereksamen og 45 Højere Forberedelseseksamen (HF):

Sproglig linie
(K) efter elevens navn betyder 
klassisksproglig gren

a-klassen
1 . Gitte Ahrenkiel
2. Ina Andersen
3. Mia Andersen (K)
4. Wickie Edel Andersen
5. Jannie Duch Christensen
6. Helle Christiansen (K)
7. Birgitte Daugaard (K)
8. Ruth Gjerding
9. Susan Sine Gierringe

10. Hanne Jensen
11. Karsten Kappel
12. Eva Vester Kjeldgaard-Pedersen
13. Lennart Klamer
14. Marianne Mikkelsen
15. Frantz Bror Moldrup
16. Lisbeth Olsen (K)
17. Gitte Eva Pallesen
18. Susanne Pålsson
19. Helle Anne Rasmussen
20. Doris Delali Semanu-Odoom (K)
21. Anne Lene Svendsen
22. Ida Thorn
23. Peter Weis-Fogh (K)

b-klassen
1. Anne-Mette Enghoff Andersen
2. Henrik Bak
3. Claus Brask
4. Morten Fog Christiansen
5. Nina Michala Clementsen
6. Dorthe la Cour
7. Kim Engelbrechtsen
8. Lone Engsig
9. Karsten Kåre Holm

10. Annelie Ellen Jensen
11. Mette Kjær Jensen
12. Steen Jonsen
13. Anne Marie Heje Larsen
14. Marianne Kolbjørn Larsen
15. Kirsten Pedersen
16. Mette Lise Petersen
17. Sanny Anna Margrethe Petersen
18. Søren Wistisen Rasmussen (K)
19. Lotte Scheutz
20. Bettina Schrader (K)
21. Lise Lotte Schmidt-Petersen
22. Karsten Wegmann

c-klassen
1. Jane Abildgaard
2. Sonja Tønder Andersen
3. Inger Barnewitz

4. Birgit Frydendahl Bonnichsen
5. Gitte Grace Forsberg (K)
6. Susanne Valentin Frandsen
7. Lene Kærgård Hansen
8. Bodil Margrethe Johansen
9. Judith Annette Jørgensen

10. Winnie Larsen (K)
11. Bente Kranold Ludvigsen
12. Lone Gitte Madsen
13. Dorrit Inger Mikkelsen (K)
14. Karin Marie Lieker Mortensen
15. Lone Mortensen
16. Anette Thede Nielsen
17. Anette Oddershede
18. Susanne Rågård Pedersen
19. Gitte Thrue Petersen
20. Jette Petersen
21. Kirsten Julie Pontoppidan
22. Conni Betty Sørensen
23. Ellen Marie Sørensen

Matematisk linie
(N) efter elevens navn betyder mate- 
matisk-naturfaglig gren

x-klassen
1. Flemming Borg
2. Bjarne Preben Eriksen
3. Lene Gravesen (N)
4. Helge Borum Hansen
5. Søren Michael Henningsen (N)
6. Annette Knudsen
7. Henning Jakobsgård Knudsen
8. Stig Tjellegård Møller (N)
9. Eva Killerup Nielsen

10. Klaus Høyer Nygaard (N)
11. Lene Juhl Nørgaard
12. Finn Lykke Petersen (N)
13. Birgitte Rose
14. Dan Sandur Schlosser (N)
15. Kim Eric Sommerschield
16. Per Stephen Sommerschield
17. Lau Erling Svenssen
18. Mikael Sylvest
19. Jørgen Lykke Thomsen
20. Maj-Britt Susan Thygesen (N)
21. Jakob Vejslev
22. Eva Vorslund-Kiær

y-klassen
1. Hanne Gerd Andersen
2. Erik Bak
3. Marianne Bengtsson
4. Bo Bentzen (N)
5. Pia Bentzen
6. Tom Nordentoft Feilberg
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7. Lars Frankner
8. Ole Gert Gynning
9. Lena Sigsgaard Højtved

10. Bo Thyge Johansen (N)
11. Anne Susanne Sander Knudsen (N)
12. Ole Krog
13. Birgitte Engelhart Nannestad
14. Ellen Grethe Nielsen (N)
15. Thomas Gustav Nilsson (N)
16. Ivan Hyllested Pedersen
17. Frank Rasmussen
18. Søren Schnoor
19. Bjarne Solberg (N)
20. Gert Torben Saabye
21. Lone Lindhart Thomsen (N)
22. Carsten Vejre (N)
23. Jens-Erik Wiuff

z-klassen
1. Søren Andersen (N)
2. Kristian Ditlev Arendrup (N)
3. Anette Canzella (N)
4. Kirsten Christoffersen (N)
5. Ole Conradsen
6. Bo Stig Hansen
7. Hans Jørgen Hansen
8. Ole Johansen
9. Jon Gregers Jonsson

10. Kim Josephsen
11. Lena Meldgaard Knudsen
12. Lars Christian Lassen
13. Søren Henrik Bang Lassen
14. Birgitte Marcussen
15. Leif Carsten Mikkelsen
16. Ole Nielsen (N)
17. Bjarne Henrik Olsen (N)
18, Karsten Olsen
19. Henriette Pedersen (N)
20. Karsten Knak Pedersen
21. Klaus Ryde Pedersen
22. Anna Liselotte Petersen
23. Karin Witt Rasmussen
24. Peter Ib Rasmussen
25. Peter Sandstrøm
26. Kate Westergaard (N)

u-klassen
1. Jeanette Elizabeth Alsing (N)
2. Preben Boli
3. Kasper Frisch
4. Elsebeth Hansen (N)
5. Helle Græsted Jensen (N)
6. Steen Bo Jørgensen
7. Erling Ketelsen
8. Gitte Kjeldsen (N)
9. Ken Rosenvinge Konradsen (N)

10. Gert Eilif Larsen
11. Michael Lundholm Larsen

12. Per Larsen
13. Eivind Poul Madsen (N)
14. Anne Lundedal Nielsen (N)
15. Birgitte Husted Nielsen
16. Michael Persson (N)
17. Anne Karin Petersen
18. Bente Rasmussen (N)
19. Bodil Helbo Rasmussen
20. Ove Smidt
21. Viggo Stocklund (N)
22. Mikael Steen Sørensen
23. Per Thulin

HF p-klassen
1. Dorthe Arnstrup
2. Dorthe Assing
3. Hans Henrik Bærentsen
4. Hanne Kristensen
5. Kari Gaudesen
6. Benedikte Susanne Greve
7. Lene Højgård-Olsen
8. Jette Rosborg Jensen
9. Mai-Britt Jensen

10. Anna List Larsen
11. Dolly Egsgaard Fogh Madsen
12. Vibeke Trine Margrethe Mule
13. Birgitte Nørregaard Nielsen
14. Ellen Nielsen
15. Gitte Petersen
16. Kent Pauli Petersen
17. Birgitte Rasmussen
18. Jens Egon Schultz
19. Henrik Cairns Sigersted
20. Anne Marie Stahl
21. Michael Svellov
22. Lars Stender Sørensen

HF q-klassen
1. Niels Holger Borrits
2. Henrik Sørbye Friis
3. Kim Ejholm Hansen
4. Kirsten Hansen
5. Tommy Hansen
6. Christine Hermann
7. Poul Anker Holm
8. Ulla Jakobsen
9. Jan Bo Jensen

10. Majbritt Lena Larsen
11. Jan Michael Nielsen
12. Kjeld Bjarne Nielsen
13. Ole Gamborg Nielsen
14. Jesper Frode Nygart
15. Anne Lillian Olsen
16. Jens Peter Ørning Olsen
17. Preben Dauegaard Pedersen
18. Torben Eskelund Pedersen
19. Michael Dibbern Petersen
20. Leif Jeromin Ptak
21. Gert Seerup
22. Anne Dorrit Svendsen
23. Annette Öblom 7



HANS W. LARSEN

nu som latinskolen", og også de nationa

len. Det var vist betegnende, at han var 
til stiftelsen af den danske afdeling af 
flaget kom til at vaje under skolens spl

Rektor ved Frederiksborg Statsskole 1954 - 1977.

I Frederiksborg Statsskoles Årsberetning fra 1954-55 står 
der kort og godt under rubrikken "Skolens lærere og fagfordeling": 

"Ved kgl. resolution af 9. juli 1954 blev lektor Hans W. 
Larsen, Th. Langs Skoler, Silkeborg, udnævnt til rektor for Fre
deriksborg Statsskole fra den 1. august 1954 at regne."

Den skole, som den 46-årige Hans W. Larsen overtog, var i 
mange henseender en konservativ skole. I byen betegnedes den end- 

e og nordiske traditio
ner, som var en følge 
af krigen og besættel
sen, var' endnu levende. 
Dette og respekten for 
rektorembedet og dets 
myndighed fremgik stærkt 
af de taler, der blev 
holdt i forbindelse med 
forgængeren rektor H.M. 
Jensens afgang. Med 
rektor Hans W. Larsen 
fik en ny og mere udad
vendt tid indpas på sko

blandt initiativtagerne 
"En Verden", og at FN- 
tflag. Indadtil tog han 

med friske kræfter fat på planerne om opførelsen af en ny og mo
derne skolebygning til afløsning af den gamle klassisistiske på 
Sdr. Banevej. Grunden ved Teglgårdssøen var allerede erhvervet af 
rektor Jensen og hans lærerstab, men udførelsen af planerne var 
gået i stå som følge af krigen og besættelsestiden.

Den officielle og festlige indvielse af den nye Frederiks
borg Statsskole den 10. oktober 1960 blev nok det stolteste øje
blik i rektor Larsens liv. I sin tale ved denne lejlighed forsøgte 
han at indkredse, hvad der kunne siges at have gyldighed fpr gym
nasiet "ganske uanset tidsbestemte krav". Han fandt frem til tre 
ting, af hvilke de to også i dag føles som selvfølgelige, medens 
den tredje i 1970'erne er gået lidt i glemme. Han mindede for det 
første om, "at gymnasiet er en funktion af samfundet og derfor til 
enhver tid må fungere, som samfundet kræver det gennem lovgivnings
magten;" for det andet om, at "gymnasiet er folkets skole på linie 
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med andre skoleformer;" endelig for det tredje om, "at gymnasiet 
har sit eget sigte. Undervisningen skal afgive det nødvendige 
grundlag for videregående studier." Her stillede han sig bag de 
ord, hvormed biskop Mynster i 1836 indviede de nye bygninger, der 
erstattede Christian IV's nedbrændte skole. "Hovedsagen er," sagde 
biskop Mynster, "at lærlingene får lært at lære, at de tidligt er 
blevet nødt til at anspænde deres åndelige evner, og at man har 
vænnet dem til at trænge ind i genstanden og aldrig at nøjes med 
det halve, det løse og det uklare." Til dette citat føjede Hans W. 
Larsen følgende kommentar: "Dette er kloge og rigtige ord om gym
nasiets undervisning, så rigtige, at de 124 år efter vil kunne 
bruges i de anordninger og bekendtgørelser, der nu er under forbe
redelse. "

De anordninger og bekendtgørelser, der var under forberedel
se, kom i 1961. Det var den såkaldt røde betænknings gymnasium, 
hvor hovedordene var den naturvidenskabelige erkendelse, det glo
bale fællesskab, mellemfolkeligt samarbejde og demokrati i vest
europæisk forstand. Hans W. Larsen gik varmt ind for dette "nye 
gymnasium". Han sørgede for, at der blev holdt en række aftenmø
der, hvor lærerne diskuterede de nye bestemmelsers indhold og vir
keliggørelse. Vanskeligere havde han uden tvivl ved at godtage 
den udvikling, der satte ind under påvirkning af studenteroprørene 
i 1968, og som fik indflydelse dels på anordningerne og bestemmel
serne af 1971, dels på en række bestemmelser, der indskrænkede 
rektorernes kompetence i beslutningsprocessen til fordel for læ
rer- og elevråd og samarbejdsudvalg. Hans W. Larsen var overbe
vist om, at forudsætningerne for, at et skoledemokrati kunne fun
gere tilfredsstillende, var, at kompetence og ansvar måtte følges 
ad, og at det næppe var til gavn for tilfredsheden på en skole, 
hvis man ville gøre rektorstillingen til en blot kontorchef- eller 
administratorstilling i forbindelse med en art kollektiv styrelse. 
Man kan være enig eller uenig med ham i dette synspunkt, men hans 
opfattelse byggede både på en oprigtig overbevisning og på en 
stærk realistisk opfattelse af de praktiske forhold knyttet til en 
skoles administration. Han var selv en fremragende administrator 
præget af en klar og næsten juridisk tænkning og med en stærk fø
lelse af det ansvar, der påhvilede ham som rektor. Denne ansvars
følelse kunne i de sidste år næppe undgå at komme i konflikt med 
hans ømske om og vilje til at administrere de nye bestemmelser lo
yalt, hvad han da også til fulde gjorde, selv når han havde svært 
ved at skjule sin utålmodighed over den forsinkelse i beslutnings- 

9



processen, de mange møder og høringer kunne medføre. Hans pædago
giske idealer stod sikkert også nærmere de af biskop Mynster ud
trykte end de i slutningen af 1960'erne og begyndelsen af 70'erne 
herskende. Spøgefuldt kunne han i den sidste rektortid sige: "Ef
ter mig syndfloden."

Det danske samfund er undergået næsten en revolution siden 
Hans W. Larsen i 1954 tiltrådte rektorembedet. For Frederiksborg 
Statsskole har det betydet, at skolen er vokset til måske landets 
største med et udstrakt grenvalg i gymnasiet og et HF-kursus. Føl
gen måtte blive en enorm vækst af administrationen, men ingen har 
kunnet klage over dens udførelse eller har hørt Hans W. Larsen be
svære sig over byrden. Tværtimod udtalte han altid sin glæde over 
arbejdet og samværet med elever, kolleger og administrationsperso
nale. - Han havde mod og rygrad til at vise sin forsigtighed over 
for de hurtigt skiftende pædagogiske modebølger, men gik ind for 
refomer, som skyldtes den teknologiske og dermed den sociale ud
vikling .

Kirsten L. Røder

JØRGEN OLSEN

Skolens ny rektor, Jørgen 
Olsen, er født i 1935, blev stu
dent fra Odense Katedralskole i 
1954 og cand.mag. ved Københavns 
Universitet i 1961 med fagene en
gelsk og gymnastik. Efter sin an
sættelse ved Søborg Gymnasium i 
1961 blev han involveret i arbej
de i faglig/pædagogiske forenin
ger, i styrelsen for Gymnasiesko
lernes Lærerforening og i udarbej
delse og redigering af publika

tioner til engelskundervisningen. Han har skrevet en række bidrag 
til faglige og pædagogiske tidsskrifter.

På Søborg Gymnasium blev Jørgen Olsen studievejleder for HF 
(1968-71), og i 1971 blev han udnævnt til undervisningsinspektør i 
direktoratet for gymnasieskolerne og HF med HF og internationale 
uddannelsesforhold som særlige områder, inden for HF-området med 
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deltagelse i den endelige udbygning af de to-årige kurser, enkelt
fagskurserne og indførelsen af HF på Færøerne og i Grønland, inden 
for det internationale arbejde først og fremmest som medlem af en 
række udvalg i Europarådet.

Jørgen Olsen har ved siden af sit arbejde i undervisningsmi
nisteriet deltaget i opbygningen af de danske afdelinger af Euro
paskolerne i Bruxelles og Luxembourg. Han er stadig engageret i 
dette arbejde, i skoleåret 1976/77 bl.a. som formand for Europa
skolernes Øverste Råd.

Ved siden af sit arbejde på Frederiksborg Statsskole er rek
tor stadig involveret i direktoratets internationale arbejde som 
konsulent for undervisningsdirektøren, ligesom han er tilforord
net rektor for HF-afdelingen ved Frederiksværk-Hundested Forbere
delseskursus .

SKOLENS LÆRERE OG FAGFORDELING

Lektor Aage Thellefsen har efter 
'ansøgning modtaget afsked på grund af 
alder fra 31. januar 1977 at regne.

Aage Thellefsen har haft sit vir
ke ved Frederiksborg Statsskole i 35 
år. Han har gennem alle årene været 
levende engageret i sit arbejde med 
undervisning i fagene fysik, kemi og 
matematik. Undervisningen har altid 
været præget af en munter tone blandet 
med en fast holdning over for kravene 
til elevernes faglige formåen. At Thel- 
lefsens timer har været inspirerende 

og spændende, skyldes foruden hans store faglige indsigt også den 
omhu, hvormed den eksperimentelle side af undervisningen er ble
vet tilrettelagt. Igennem årene har han lagt et meget stort arbej
de i fornyelse og vedligeholdelse af skolens fysiksamling.

Af eleverne vil Aage Thellefsen blive husket som den hygge
lige, hjælpsomme og dygtige lærer, og hans begivenhedsrige timer 
vil længe være samtalestof blandt gamle elever.

Blandt kollegerne vil Thellefsen blive savnet. Han vil blive 
husket for sin ligefremme væremåde i det daglige liv på skolen og 
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for sin strålende evne til også ved festlige lejligheder at bidra
ge til den gode stemning. For kollegerne skal lyde et farvel med 
en varm tak for et godt kollegialt samvær og de bedste ønsker om 
et langt og lykkeligt otium. Men dette farvel skal også følges af 
et ønske om hyppige gensyn, såvel på skolen i det daglige som ved 
festlige lejligheder.

Viggo Petersen

- numrene refererer til lærerlisten på de næste sider
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1
2
3
4 
5

6

7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17
18

9
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29

30

31

32
33

34
35
36
37
38
39
4o

41
42
43

Andersen, Bernhard, pensioneret studielektor - matematik 3xzNS
Astrup, Mette cand scient - biologi 3y, 3u, 1p
Bendix, Jørn, lektor - dansk 3z, 2a, 2q - religion 3z, 2a
Bertelsen, Aksel, cand.scient - matematik 2z 1c, 1u, 1q
Bjernum, Jørgen, lektor - historie 3z, 2b, 1x 2p latin 2a, 1c - 

oldtidskundskab 2a, 1x
Bondesen, Grete, lektor - fransk 3b, 3u, 2b, 2x, 1b 1
Bossen, Jens, stud.mag. - gymnastik 2cz, 2u, 1cz
Bressendorff, Suzanne, adjunkt - engelsk 3a, 2c - g mnastik 3uz
Bruun, Kresten, adjunkt - fysik 3x, 2x, 2y - kemi 2x, 2y
Capito, Mogens, adjunkt - samfundsfag 3sS, 2sS, 2PQ, 1p, 1q

historie 1z
Dupont, Birte, lektor - engelsk 2a, 1a - gymnastik 3by, 2c
Dupont, Ernst, studielektor - engelsk 2sS, 1c, 1u
Egebjerg, Jørgen, adjunkt - matematik 3x, 2PQ - fysik 2z 2uvN
Fabricius, Christian, lektor - tysk 2a, 1q - latin 2bN, 1d oldtk. 2b, 

2v, 1u, 1v - studievejledning 1 HF
Garvin, Tove adjunkt - latin 2c, 1a, 1b - oldtk. 1b, 1z - engelsk 1y, 1q
Gudnason, Jørn lektor fys'k 3zF, 1x - kemi 2mS, 2PQ, 1x, 1v
Guld, Ritta, cand.phil. - fransk 3a, 3c, 3x, 2y, 1z, 1u
Hagel-Sørensen, Vibeke, adjunkt - engelsk 3b 3sS, 1d - fransk 3y
Hammeris, Erik, lektor - engelsk 3c, 2bN
Ha isen, Niels Bille, lektor - dansk 1c, 1z, 1q - tysk 1d
Hansen, Rasmus Lykke, adjunkt - fysik 2u, 2v, 2PQ - kemi 1z, 1u
Jakobsen, Kurt - fysik 2xyzN 1v matematik 3yuNS, 2u 1d
Jensen, Erhard, lektor - dansk 2b, 2 , 1y - religion 3b, 3x, 2b 2y, 2q
Jensen, Kåre Dag, adjunkt - historie 2u, 1c, 1v 1q - fransk 2z, 1d, 1v
Jensen, Palle Mørck, adjunkt - historie 2c. 2x, 1a 1b 1u, 1o 

religion 3a, 3c, 2x, 2z, 2u, 2v
Joensen, Sverre Eide, adjunkt - matematik , y, 2b, 1x
Jørgensen, Jesper Grove, adjunkt - musik 3g, 2g, 1a, 1c, 1y, 1z, 1 HF
Jørgensen, Jytte, adjunkt - biologi 3xzN, 2xyzN, 1q
Karsdal, Bent, adjunkt - samfundsfag 3mS, 2mS - historie 3a, 3y, 2y 
Kjeldmand, Birgit, timelærer - formning 3ab, 3cx, 3yz, 3u, 2cx, 2az, 

2bv, 2y, 2u. 1 HF - gymnastik 1 HF
Kohl, Anders, adjunkt biologi 3 , 3;, 3'. p - g ik 3ax, 3cz, 

2by, 2v, 1by, Ipq
Larsen, Hans Jørgen Bregnhøj, adjunkt - geografi 3yuNS, 3sS, 2sS, 2xyzN, 

2u, 2v. 1b, 1q
Madsen, Aksel, stud.mag. - musik 1d, 1u, 1v
Mondorf, Hella, adjunkt - tysk 3a, 3c - gymnastik 3ax, 3c, 1ax - 

studievejledning 2 HF
Mynster-Nielsen, Inge, adjunkt - tysk 2bN, 1c, 2PQ - fransk 2c, 1a
Nielsen, Bo, adjunkt - dansk 3x, 1a, 2p, 1p
Nielsen. Niels, sognepræst - religion 3y, 3u
Nielsen, Lotte Sahl, lektor - engelsk 1x, 2p, 1p - gymnastik 2a, 2b, 2zuv
Nissen, Eva, lektor - tysk 1a, 1x, 1p - religion 2c, 2p - 

oldtidskundskab 2c, 2y, 2u, 1a, 1c, 1y
Noring, Lona, lektor - dansk 2c, 1b, 1x - musik Ib, 1x
Obel, Stig, undervisningsinspektør - matematik 2v
Olsen, Jørgen, rektor
Pantmann, Jørgen, lektor - biologi 3yuN, 2uvN, 2pq,- geografi 2z, 1d
Petersen, Palle Bak, adjunkt - matematik 2uvN, 1y - fysik 3yuNS, 1z
Petersen, Orla, adjunkt - matematik 3y, 1v - datalære 2g+HF
Petersen, Viggo, studielektor - matematik 2mS, 1b
Reumert, Grete, stud.mag. - dansk 3b, 2v
Rosendahl, Eva, lektor - tysk 3b, 2c, 1b
Røder, Kirsten, studielektor - h storie 3u, 2a - dansk 3a, 3u
Salling, Knud, studielektor - matematik 3u, 2a, 2c, 1p

13



44 Schomacker, Gert, adjunkt - matematik 2x, 2xyzN, la - fysik 3yF, 3xzNS
45 Sivertsen, Ole, adjunkt - geografi 3xzNS, 2mS, 2uvN, 2x, 2y, 1a, 1c, 1p
46 Skrydstrup, Flemming, adjunkt dansk 3c, 2x, 2z, 1d - oldtk. 2x, 2z, 1d
47 Springborg, Ingeborg Øst, adjunkt - fransk 2a, 2u, 2v, 1c, 1x, 2PQ
48 Stenvang-Pedersen, Bodil, adjunkt - gymnastik 2xy, 1by, 1cz, luv, 1d, 1 HF 

2PQ - biologi 3b, 3c
49 Teglbjærg, Leif Stubbe, adjunkt - engelsk 1b, 1z, 2PQ 

Thellefsen, Aage, lektor fysik 2mS, 1u - kemi 2z, 2u, 2v (indtil 31.1.77)
5o Thing-Simonsen, Jesper, cand.mag. - engelsk 1v, 2p, 1PQ
51 Vedelsby, Mette, adjunkt - fysik 3u, 1y matematik 1z - kemi 1y
52 Vincentzen, Bent, lektor - historie 3b, 3c, 3x, 2z, 2v, 1d, 1y. 2q
53 Walin, Peter, adjunkt - fra 1. februar 1977 Aage Thellefsens klasser
54 Aaen, Hans, lektor - dansk 3y, 2u, 1u, 1v - fransk 3z

Adjunkt Sejer Andersen, der i hele indeværende skoleår har haft orlov, fra
træder 31. 7. 1977 sin stilling ved Frederiksborg Statsskole.

I efterårssemestret 1976 har følgende lærerkandidater gennemgået kursus i 
undervisningsfærdighed:

cand.scient. Birgit Fjordbøge - fysik, matematik
cand.mag. Søren Hall - fransk, gymnastik
cand.mag. Marianne Møller - engelsk
cand.phil. Jens Møller - historie

I forårssemstret 1977:
cand.scient. Knud Otto Andersen - biologi
cand.phil. Jette Boserup - dansk
cand.scient. Michael Enghoff - matematik
cand.mag. Erik Kjelsted Jensen - samfundsfag, geografi
cand.phil. Ole Louis Frantzen - historie
cand.mag. Ruth Rebernik - fransk, tysk

Inspektionen har været fordelt således:
administrativ inspektor for gymnasiet - Bent Vincentzen
administrativ inspektor for HF - Erik Hammeris
boginspektor - Bent Karsdal
indre inspektion - Bent Vincentzen (indtil 1.5.) og Erik Hammeris 
bibliotekar - Erhard Jensen
sekretærer - Ruth Lund Jensen og Elisabeth Raae
pedel - Robert Johansen
studievejledere ved HF - Hella Mondorf og Christian Fabricius
erhvervsorientering i gymnasiet - Mette Vedelsby, Palle Bak Petersen og

Anders Kohl

BENEFICIER OG LEGATER
Overlærer- Reinhards mindelegat: stud.pharm. Karsten Kargaard Jensen, stud. 1972
Provstinde Knudsen, f. Bergs legat: Lau Svenssen, 3x
Frederiksborgensersamfundets rejselegat: Lau Svenssen, 3x

Preben Dauegaard Pedersen, 2q
Nanna Gandils gymnastik- og idrætslegat: Lene Knudsen, 3z

Kasper Frisch, 3u
Overlærer Reinhards legat til Frederiksborg Statsskole: Steen Jørgensen, 3u
Antoinette Reinhards legat til Frederiksborg Statsskole: Gitte Knudsen, 3u
Henning Skous mindelegat til Frederiksborg Statsskole: Kirsten Pedersen, 3b

Ole Conradsen, 3z
Dr. Anna Salchow, f. Bahnsons legat: Jane Abildgaard, 3c
Pastor Christian Peder Pedersens legat: Mia Andersen, 3aK

Dorrit Mikkelsen, 3cK
Studiefondet: Klaus Nygaard, 3x

Lise Lotte Smith-Petersen, 3b
Stipendiefondet (udd. i december): Susanne Raaschou-Nielsen, 3y
Lektor A.H. Andersen og hustru Marie Andersens mindelegat: Inge Mortensen, 3y

Merete Damsgaard Sørensen, 3b
Moltkes legat: Lars Refshauge Schmidt, 3x

Tom Sietam, 3b
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SKOLENS BENEFICER OG LEGATER

01

Legatets eller 
stipendiets navn Størrelse Bekendtgøres

ved opslag på Til elever, der udmærker sig ved
Andre oplysninger

skolen universitetet flid dygtighed trang
Stipendiefondet .................. december X Tildeles gymnasieelev, der har gået mindst 1 år
Studiefondet for dimittender 
fra Frederiksborg Statsskole

Stipendium Bendscnianum ..

1800 kr. 
nogle 

portioner

ingen ansøgning

ca. 1. december X

X X

X

X 
X

på statsskolen.
Udbetales ved påbegyndelsen af studier ved 

universitetet eller polyteknisk læreanstalt.
Tildeles studenter dimitterede fra Frederiks

borg Statsskole.
Overlærer Reinhards minde
legat ......................................
Frederiksborggenser- 
samfundets rejsestipendium..

1500 kr.
to portioner 
å 200 kr.

inden udgangen 
af maj

ingen ansøgning

X X X X
Tildeles en elev fra Frederiksborg Statsskole til 

fortsat uddannelse. Fortrinsret har elever, hvis 
hjem er i Hillerød.

Kommunitets- og regens- 
stipendier ..............................

ved ledighed 
ca. 1. sept. X

Frederiksborggenserværelset
Studentergården .................. ved ledighed X
Budtz’s legat ...................... X
Mokkes legat for embeds
mandssønner .......................... 100 kr. ved ledighed X
Poul Egede Rovsings legat 
(kun mandlige elever).......... ca. 100 kr. ca. 1. maj X X X Tildeles fortrinsvis en elev i 1. eller 2. g.
Professor Dahl og hustrus 
boglegat .............................. 50 kr. ingen ansøgning X
Provstinde Knudsens, født 
Berg’s mindelegat ..............
Fru Nana GandiTs gymna
stik- og idrætslegat for elever 
i Frederiksborg Statsskole .. 
Overlærer Reinhards legat til 
Frederiksborg Statsskole ....

40 kr.

to portioner 
å 200 kr.

80 kr.

ingen ansøgning

ingen ansøgning

ingen ansøgning

X X

Tildeles årligt den student, der dimitteres fra 
Frederiksborg Statsskole med den bedste ka
rakter.

For dygtighed i legemsøvelser, hjælpsomhed og 
godt kammeratskab.

Antoinette Reinhards legat 
til Frederiksborg Statsskole.. 70 kr. ingen ansøgning

Sparekassen SDS’s studie
legat af 1932 .......................... ca. 3000 kr. X

Do., af 1959 .......................... 2400 kr. X

Henning Skou’s mindelegat.. to portioner 
å 75 kr. ingen ansøgning For godt kammeratskab.

Dr. Anna Salchow, 
født Bahnsons legat .......... 100 kr. ingen ansøgning

Tildeles en kvindelig dimittend af studenter
holdet for hjælpsomhed og godt kammerat-

Pastor Christian Peder
Pedersens legat...................... 3000 kr. ingen ansøgning X X X

skab.

Lektor A. H. Andersen og 
hustrus rejselegat ..................

2 portioner 
ca. 3000 kr. 
til én el.

flere

ca. 1. nov. X

Tildeles én eller flere elever, som ved legat;» 
hjælp vil være istand til at foretage en rejse, 
som modtageren ellers ikke ville have hafr 
økonomiske muligheder for at begive sig ud 
på.



SKOLEREJSER OG EKSKURSIONER

Af skolens dagbog fremgår det, at klasserne har foretaget 
en række faglige ekskursioner til steder i Danmark.

Desuden foretages af og til rejser til udlandet.
Normalt er betingelserne for sådanne rejser:

1. at rejserne, hvis de strækker sig ud over 2-3 dage, sker i 
tilknytning til en ferie - med inddragelse af nogle dage af den, 

2. at rejsen har et fagligt indhold, 
3. at hele klassen deltager, og 
4. at rejsen ledes af en eller flere lærere.

Adjunkt Bent Karsdal har nogle år i træk foretaget 
ekskursioner til Berlin i forbindelse med historieundervisningen 
i 3.g; her gengives hans oplæg og en rapport fra nogle af de del
tagende 3y'ere:

Berlinekskursion, februar 1977
Et af de centrale temaer i undervisningen i moderne histo

rie i 3y har været Berlin/Tysklandsproblemer 1945-73 med ekskur
sion til Berlin i foråret 1977.

I undervisningsprojektet inden ekskursionen har vi belyst 
Berlinproblematikken ud fra 3 synsvinkler:
1. Berlinkrisen 1958 og Muren 1961 som stormagtskonflikt, set dels 

i forhold til den militærtekniske udvikling ("raketkløften" 
1957), dels i forhold til og som led i den kolde krig fra 1947.

2. Berlinkrisen og Muren i forhold til genforeningsplaner 1950-53 
og til tidligere aftaler i Jalta og Potsdam.

3. Berlinkrisen og Muren som resultat af økonomiske, arbejdskrafts
mæssige problemer i DDR.

Berlintemaet har således forudsat og inddraget udviklingen 
mellem stormagterne efter 2. verdenskrig, Østeuropas udvikling og 
forhold til Sovjetunionen efter 1945 og endelig selve DDR's økono
miske og politiske udvikling.

Opholdet i Berlin koncentreredes om en undersøgelse af de 2 
Tysklandes fremstilling af tysk historie. Her kunne udstillingen i 
Rigsdagsbygningen, der er genopført af Vestberlinerne midt i Ber
lin som en understregning af den vesttyske opfattelse af Berlins 
og Tysklands enhed, stilles over for den østtyske fremstilling på 
Museum für deutsche Geschichte, således at der præsenteredes to 
forklaringer på den udvikling, der har udgjort begivenhedsforløbet 
i projektet. „ , „ , .J Bent Karsdal
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Berlin 1977

I perioden fra 10. til 15. februar var 3y fra Frederiksborg Statsskole 
en tur i Berlin for at foretage en objektiv vurdering af muligheden for en 
eventuel og snarlig afspænding i forholdet mellem Øst- og Vestberlin. Som en
hver undersøgelsesgruppe, der har en gennemsnitlig hårvækst på over 5 cm og 
som betræder DDR's territorium, blev vi mødt med spørgsmålet: "Haben Sie Bom
ben, Munition oder Sprengstoffe?" Da vi på det kraftigste benægtede dette, 
kunne vi fortsætte vores ekspedition ind i landet, og efter adskillige timers 
togrejse og kontrol (dette lader til at være østtyskernes yndlingsbeskæftigel
se) nåede vi vort endelige mål - BERLIN!

Efter at hele undersøgelseskomiteen var blevet indkvarteret på et hotel, 
hvor vi skulle tilbringe de næste par dage, gik vi alle i gang med grundige un
dersøgelser af forholdene. For at få en solid baggrund for en vurdering af si
tuationen i området begav hele undersøgelsesgruppen sig til den forhenværen
de rigsdagsbygning, hvor vi satte os grundigt ind i tilstandene. Med dette som 
grundlag gik komissionen i gäng med n grundig, ja næsten systematisk undersø
gelse af den famøse Berlin-mur under skrap kontrol fra den østlige side - man 
frygter de mange vestberlinere, der ustandselig prøver at komme til Øst - gen
nemgik gruppen muren sten for sten og undersøgte systematisk "skriften på væggen" 
og andre betydningsfulde beviser på, hvilken stemning der herskede i området. 
Under denne lange og besværlige undersøgelse af muren'kom undersøgelseskomiteen 
ud for at skulle snige sig gennem forbudt område. Dette lykkedes dog uden skud
sår o.lgn., men det var under denne kommandoøvelse tydeligt, at kontrollen skær
pedes på den anden side af muren.

Efter vellykket arbejde og godt udaset vendte hele ekspeditionen tilbage 
til udgangspunktet. Efter at have nettet sig gik komiteen i gang med de første 
undersøgelser af den lokale befolkning, og man interesserede sig især for disse 
menneskers spise- og drikkevaner. Det viste sig, at disse natlige undersøgelser 
skulle blive mere omfattende end ventet, så komiteen var nødt til at fortsætte 
undersøgelserne nat efter nat, hvilket i starten mødte stor modstand, men arbej
det gik dog frem for alt, så studierne fortsattes.

Lørdag gik delegationen efter endt morgenmad i gang med undersøgelserne 
af den østlige del af Berlin. Selve indrejsen i denne bydel var forbundet med 
nogen vanskelighed, men det lykkedes dog at komme ind efter et par timers venten. 
Holdet tog derefter rundt i denne meget omtalte bydel og så på forholdene, både 
hvad angik bygninger, historiske beskrivelser, befolkningens levevilkår osv. En 
ting, der faldt i øjnene med det samme og gav bekymring med hensyn til forenin
gen af de to bydele, var de mange uniformerede militærpersoner, som befandt sig 
rundt omkring i byen. Mod al forventning mødtes man af en antivestlig holdning, 
hvilket selvfølgelig kom helt bag på kommissionen og nødvendiggjorde endnu grun

digere studier af den vestlige befolkning for at se, om samme antiøstlige hold
ning fandtes. Disse studier foretoges straks samme aften, efter at undersøgel
seskomiteen var vendt hjem til Vest efter endnu en gang at være blevet konfron
teret med den østtyske yndlingsbeskæftigelse.

Om søndagen var det oprindelig planen at fortsætte de mere historiske 
studier og bl.a. især prøve at finde grunde til tingenes tilstand, men da et par 
af lederne for den udsendte danske "foreningskomite" under tidligere natunder
søgelser var kommet i nærmere kontakt med et par indfødte, ændredes dette pro
gram straks. I stedet gav man sig endnu en gang til at se på de mere folkelige 
forhold, der herskede i byen. Under kyndig vejledning førtes delegationen rundt 
til eksotiske steder, ja vi kom endda ud af byen og endte på det sted, hvor ber
linerne har eneste mulighed for at komme på landet. Denne lille plet bød på man
ge uforudsete iagttagelser især hvad priser angik. Herfra drog man igen end til 
selve byen for at stille sin sult på steder, hvor de efterhånden sparsomme mid
ler bedre passede. Om aftenen måtte der gøres et ekstra stort stykke arbejde for 
at få afsluttet de natlige undersøgelser, men det lykkedes heldigvis efter megen 
møje og besvær.
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Om mandagen pakkede holdet sammen og gik derefter ud i byen for sidste 
gang for enten at.samle de sidste løse ender op eller for at proviantere til 

den lange togrejse hjem mod Danmark. Da tiden for vor afgang oprandt, begav alle 
sig til toget med nogen vemod. Byen havde allerede gjort behageligt indtryk på 
os. I toget, der tilhørte de tyske statsbaner, fik komiteen en sidste oplevelse 
af DDR's effektivitet. I sin iver for at lade os komme i kontakt med lokalbe
folkningen havde man sørget for, at alle pladser var reserveret to gange, såle
des at undersøgelseskomiteen blev tvunget ud i heftige diskussioner med østty
skerne. Da alt dog blev ordnet til sidst, kunne hjemturen begynde. Denne for
løb uden væsentlige oplevelser, hvilket nok skyldtes den udprægede træthed, der 
fandtes blandt medlemmerne af den endte ekspedition.

Som konklusion på hele undersøgelsen kan man sige, at selv om man fra ko
miteens side satte sig grundigt ind i "alle" de forhold, der herskede i byen, 
syntes der ingen nærliggende mulighed for at forene de to bydele; men det kan jo 
være, at forholdene ændrer sig med tiden, så måske skulle man i de kommende år 
vedblive at sende undersøgelses- og genforeningskomiteer til området.

AF SKOLENS DAGBOG
August

1.-8. 3a på ferierejse til London med Suzanne Bressendorff
18.-20.: 3yuNS på ekskursion til Lammefjorden under ledelse af 

Hans Jørgen Bregnhøj Larsen
28.: opvisning på Frilandsmuseet af Frederiksborgs Statsskoles 

Folkedansere under ledelse af Lotte Sahl Nielsen
29.-3.9.: 3abcS ekskursion til Esbjerg under ledelse af Mogens 

Capito og Hans Jørgen Bregnhøj Larsen
29.-3.9.: 3yuN ekskursion til Thy under ledelse af Jørgen Pant- 

mann
September

Skolens kor deltog sammen med andre sjællandske gymnasiekor og 
Sjællands symfoniorkester ved 3 koncerter (Tivolis koncert
sal, Holte Gymnasium og Slagelse). Man opførte Haydns "Nel
sonmesse"

6.-9.: 1z lejrskole på Møn under ledelse af Mette Vedelsby, Ras
mus Lykke Hansen og Leif Stubbe Teglbjærg

6.-9.: 2a ekskursion og lejrskole til Ringsted under ledelse af 
Kirsten Røder

10.: skoleidrætsdag, klassernes konkurrencer i atletik, basket
ball, volleyball, fodbold og orienteringsløb

16.: skolen deltog med drenge- og pigehold i atletikstævne for 
gymnasier i Nordsjælland. Pigeholdet sluttede på en første
plads

13.-18.: 1c lejrskole i Svendborg under ledelse af Inge Mynster- 
Nielsen og Ole Sivertsen

25.: skolens pigeatletikhold deltog i landsfinalestævnet i atle
tik i Odensen. Holdet sluttede på en tredjeplads

23.-26.: 3xzN ekskursion til Anholt under ledelse af Jytte Jør
gensen

27.-1.10.: 1u lejrskole i Ebeltoft under ledelse af Ritta Guld 
og Aksel Bertelsen

Oktober
4.-9.: 2v lejrskole i Trollhättan under ledelse af Birgit Kjeld- 

mand og Jørn Gudnason
5.-9.: 1b og 1v lejrskole på Brændstoft under ledelse af Orla Pe

tersen, Bodil Stenvang-Pedersen, Kåre Dag Jensen og Palle 
Mørch Jensen

11.-15.: 1a lejrskole på Anholt under ledelse af Birte Dupont, 
Bo Nielsen og Ole Sivertsen
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10.-15.: 1d og ly lejrskole på Brændstoft under ledelse af Chri
stian Fabricius, Anders og Helle Kohl, Flemming Skrydstrup og 
Bent Vincentzen

2p og Bo Nielsen samvær med HF-hold på OF Hillerød om fælles 
danskopgave; besøg på Frederiksborg Amtsavis.

November
8. og 11.: kunsthold med Birgit Kjeldmand på Louisiana
18.: 3yuN ekskursion til Marinbiologisk Station, Helsingør under 

ledelse af Jørgen Pantmann
24.: 3b ekskursion til Handelsbanken i København under ledelse 

af Bent Vincentzen
December

7.: en gruppe elever deltager i basketballstævne i Rungsted un
der ledelse af Orla Petersen

7. og 8.: møde for forældre til elever i 1g. Rektor talte om 
"Skolens Hverdag", og Bent Vincentzen fremlagde forældrefon- 
dens regnskab. Samtaler med skolens lærere

16.: 1a på Ny Carlsberg Glyptotek under ledelse af Eva Nissen 
og Tove Garvin

20.: skolens kor m.m. afholdt koncert i Gørløse Kirke
Januar

19.: indledende volleyballstævne for piger på F.S. med delta
gelse fra Bagsværd og Vestre Borgerdyd. F.S. vandt i alle 3 
rækker

24.: 3c teatertur til København (Effi Briest) under ledelse af 
Hella Mondorf

28. og 29.: skolekomedie (Carl Gandrup, De tre Skalke) opført 
af 2g og 1 HF; instruktion Grete Reumert, regie Birgit Kjeld
mand, musik Klavs Lewinsky m.fl.

Februar
7.: en gruppe elever deltager i volleyballstævne i Rungsted un

der ledelse af Anders Kohl
7.: orientering for aspiranter til optagelse i 1g
9.: orientering for aspiranter til optagelse i 1 HF
11.-14.: 3y skolerejse til Berlin under ledelse af Bent Karsdal
14 .: 3uF ekskursion til Lundtofte og København under ledelse af 

Mette Vedelsby
19 .: opvisning og legestue af Frederiksborg Statsskoles Folke

dansere under ledelse af Lotte Sahl Nielsen og Karen Hansen 
3b og 2v og elever fra dramatikgruppen teatertur (Heksejagt, 

Gladsaxe)
23 .: en gruppe elever til orkesterprøve på Set Anna Gymnasium 

under ledelse af Jesper Grove Jørgensen
Marts

3 .: en gruppe elever deltager i volleyballstævne på Statsgymna
siet Schneekloths Skole under ledelse af Hella Mondorf. F.S. 
klarede sig i c-rækken videre til finalestævnet i Odense d. 
19.3.

8 .: grenvalgsorientering for elever i 1g's sproglige linie og 
deres forældre

10 .: grenvalgsorientering for elever i 1g's matematiske linie 
og deres forældre

17 .: studieoplysende aftenmøde for elever i 2g, 3g og HF ved en 
studentergruppe, udsendt af arbejdsdirektoratet

21 .: åbent hus for elever i 2g og 3g og deres forældre
19 .: en gruppe elever deltager i volleyballstævne i Odense under 

ledelse af Bodil Stenvang-Pedersen
21 .: 2zF ekskursion til København under ledelse af Jørgen Pant

mann
29 .: skolen fylder 347 år. fællesarrangement med Per Arnoldi
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April
1 .: elever med datalære ekskursion til IKEA, Tåstrup under le

delse af Orla Petersen
13 .: 2xyzN ekskursion til Zoologisk Museum, København under le

delse af Jytte Jørgensen
20 .: 2v i Caféteatret ("Søndagsturen") med Ingeborg Springborg 

3x og Bo Nielsen til filmforestillingen "Gøgereden"
21 .: 2c, 2y og 2u ekskursion til Ny Carlsberg Glyptotek under 

ledelse af Eva Nissen
22 .: skolens forårskoncert
27 .-29.: 2uF ekskursion til Møn under ledelse af Hans Jørgen 

Bregnhøj Larsen
27 .: 2a i Caféteatret ("Søndagsturen") med Ingeborg Springborg

Maj
4 .-5.: 2uF ekskursion til Lammefjorden under ledelse af Hans 

Jørgen Bregnhøj Larsen

ELEVRÅDET

I løbet af skoleåret 1976-77 etableredes et helt nyt elev
råd. Til organisation af elevrådsmøderne blev valgt et koordinations
udvalg bestående af Gitte Olsen, 1c, Carsten Rasmussen, 1z og under
tegnede. Vi beklæder hver især posten som henholdsvis sekretær, kas
serer og formand. Under elevrådet blev også etableret en lang (meget 
lang) række udvalg. Disse udvalg, bestående af dels elever fra hele 
skolen og dels repræsentanter eller suppleanter fra elevrådet, er det 
pålagt at informere elevrådet jævnligt om deres arbejde. Elevrådsre
præsentanterne kan derved berette om skolens aktiviteter ude i deres 
klasser.

Mange af de nye elever vil sikkert gerne vide, hvad elevrå
det foretager sig ud over at nedsætte udvalg, men da dette er meget 
pladskrævende, vil jeg nøjes med at sige, at det fx ikke er elevrå
dets sag, som det måske er på en række komuneskoler, at afgøre, om 
der skal hænges en ekstra knage på rækken uden for nr 14.

Lad det til sidst være sagt, at det ville glæde os få, der 
gider gøre noget ud af elevrådsarbejdet her på skolen, om der kom en 
mængde nye, friske og energiske første-g'ere, der rigtig kan tage 
fat ved skolefester, aktioner og informative fællesarrangementer.

Endvidere må det siges, at elevrådet ikke er enøjet (en på
stand, vi længe har måttet kæmpe med), det er DIN mening, der vil 
være med til at præge elevrådet og skolen.

Christian Harbou, 1z

STATENS UDDANNELSESSTØTTE
Stipendier og statsgaranti for lån i pengeinstituter kan søges 

af skolens elever fra de er 18 år efter regler, der bekendtgøres på 
skolen. Ny elever vil tidligst kunne søge i slutningen af august.
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UNDERVISNINGSFORMEN VED E S.

Da der jo stadig er unge, der søger til Frederiksborg Statsskole for at 
dygtiggøre sig, vil jeg prøve at beskrive undervisningen og de problemer, der op
står i forbindelse med denne.

I de fleste folkeskoler er det læreren eller pensa, der bestemmer, hvornår, 
i hvilket omfang og på hvilken måde et stof skal gennemarbejdes. Dette er dog af
hængigt af det enkelte fag. Ved eksamen og lignende bedømmes eleverne enkeltvis 
ud fra et gennemsnitligt landsstandpunkt. Det giver visse bagdele for eleverne: 
de føler intet fælles ansvar over for det valgte stof.

Eleverne bliver opdraget til ukritisk at indtage det stof, der bliver fore
lagt dem.

Eleverne føler ikke lyst til at arbejde i grupper, da dette ikke umiddel
bart styrker den enkeltes position.

Det er nogenlunde de samme forhold, der gør sig gældende på Frederiksborg 
Stasskole. Her er dog flere ting, der gør det muligt at ændre og forbedre de eta
blerede undervisningsformer.

§ 25-besternmelsen giver gymnasieeleverne ret til at deltage i planlægningen 
af undervisningen. Der er dog ikke mulighed for forbedringer, hvis ikke man samar
bejder, og det kan ofte være særdeles svært, eftersom det er meget få elever, der 
er vant til denne undervisningsform.

Man må ikke tro, at elever og lærere altid står som to fronter i denne sag. 
Mange lærere gør deres bedste for fet få eleverne med i planlægningen, men møder 
ofte ingen hurtig opbakning, og sagen falder til jorden.

På Frederiksborg Statsskole er der sjældent undervisning (arbejde) på tværs 
af klasser og fag, hvilket jeg må beklage, da det ville kunne medvirke til en bed
re forståelse for de enkelte fag og dermed en større indsats.

Jeg håber, at mine meninger er trængt ind, at de vil blive diskuteret i og 
uden for intro-ugen 1977.

Poul, 3x
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B E FORD RINGSGO DT GØ R ELSE
I medfør af lov af 9. februar 1970 gives der befordringsgodtgørelse til 

elever i gymnasie- og HF-klasserne efter følgende regler:
1. Godtgørelsen ydes af amtskommunen til elever hjemmehørende i amtet
2. Elevens samlede skolevej beregnet fra bopæl til skole skal være mindst 7 km
3. Der skal i videst muligt omfang benyttes offentlige transportmidler. Eget 

befordringsmiddel kan dog benyttes, hvor dette af amtsrådet godkendes som 
mest hensigtsmæssigt.

4. Ansøgningsskema fås på skolen, men kun ansøgning om at måtte benytte eget 
transportmiddel afleveres hér igen. Almindelig ansøgning om bus- eller tog
kort afleveres blot til det trafikselskab, man skal benytte.

5. Der er ikke (som ved SU) aldersmæssige eller indtægtsmæssige begrænsninger 
i retten til at få kørselsgodtgørelse; også nyoptagne elever/kursister kan/ 
bør i god tid sikre sig rejsehjemmel til skolevejen.

SKOLENÆVNET

Medlemmer af skolenævnet er valgt af og blandt forældre til 
elever, der er under 18 år: fru Benedicte Nørgaard, fru Ellen Løn- 
holt Hansen, boghandler Poul Steen Jacobsen og læge Jørgen Iver 
Jørgensen. - Valgt af lærerne: lektor Bent Vincentzen og studie
lektor Viggo Petersen, som er nævnets sekretær. Rektor er nævnets 
formand.

FREDERIKSBORGENSERSAMFUNDET

er en sammenslutning af tidligere elever, kursister og lærere fra 
Frederiksborg Statsskole; formanden er stud.odont. Wenche Knudsen. 
Der afholdes generalforsamling med efterfølgende festligt samvær 
på skolen fredag den 18. november 1977 kl 19^°.

FERIER 1977- 78

Sommerferie: Mandag d. 20. juni til fredag d. 5. august 1977
Efterårsferie: Mandag d. 17. til fredag d. 21. oktober 1977 
Juleferie: Fredag d. 23. december 1977 til onsdag d. 4. januar 1978 
Påskeferie: Mandag d. 20. til tirsdag d. 28. marts 1978
Grundlovsdag: Mandag d. 5. juni 1978
Sommerferie: Mandag d. 19. juni til fredag d. 4. august 1978

SKOLENS AFSLUTNINGSHØJTIDELIGHED

finder sted fredag den 17. juni kl 10

DET NY SKOLEÅR

begynder mandag den 8. august 1977 kl 8 . Eleverne samles i fest
salen .
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