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'elkommen til de nye elever i 1.g og 1.HF
sg håber, at I vil befinde Jer godt her på skolen/kursus, og at I vil få udbytte af de år, I 
år her. I kommer her for at lære noget og tage en eksamen, I kan bruge til en 
ideregående uddannelse. For at det skal lykkes, er det nødvendigt, at man trives og 
dvikles, derfor er det vigtigt, at I gør en indsats hver især for at komme i et godt forhold 
I lærerne og kammeraterne. Et godt kammeratskab er faktisk en forudsætning for, at 
;udierne lykkes, og her kan I selv gøre meget ved at være åbne og modtagelige.
'vergangen til gymnasium eller HF-kursus kan ofte være vanskelig. For at I hurtigere og 
ttere kan finde jeg til rette, har vi fremstillet dette lille hæfte, som giver jeg information 
m skolen/kurset. Vi har her samlet nogle mindre artikler om de bestemmelser, 
irektoratet har givet for undervisning i gymnasium og på HF samt de regler, som skal 
verholdes i det daglige. Vi har desuden forsøgt at samle alle de praktiske oplysninger om 
)rholdene på Gentofte Statsskole, der er nødvendige for, at I hurtigere kan føle jer 
>rtrolige med skolen/kurset, og jeg håber, I vil være med til at opbygge et rart fællesskab 
g et godt arbejdsklima.

Vibeke Bjernum — rektor
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UNDERVISNINGSFORMER.
Målet for Gymnasiet og HF er en almen uddannelse, således som retningslinierne er givei 
de respektive bekendtgørelser fra Undervisningsministeriet.
Opfyldelsen af målet er udtrykt i de gældende eksamensbestemmelser; men vejen til mål 
er meget fri.
I gymnasie-bekendtgørelsen § 25 og HF-bekendtgørelsen § 6 stk. 2 omtales hvorled 
undervisningen skal planlægges af læreren i samarbejde med eleverne. Endvidere brug 
følgende sætning: ”Læreren og eleverne drøfter regelmæssigt undervisningen”.
Det er denne sætning, vi har taget som udgangspunkt for dette kapitel. Når man sk 
planlægge et undervisningsforløb, er det vigtigt, at gøre sig målet klart og gøre s 
overvejelser om, hvordan dette mål nås; det vil sige hvilken (eller hvilke) metoder vil 
anvende undervejs. På samme måde når et undervisningsforløb er slut (etler midt i 
forløb), er det nødvendigt at vurdere, om metoderne, formen har været den rigtige.
Derfor vil vi i det følgende beskrive nogle af de undervisningsformer, der kan bruge 
Gennemgangen kan selvfølgelig ikke blive udtømmende, men forhåbentlig inspirerende.
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Gruppearbejde
)er vil være meget få afjer, der ikke har prøvet gruppearbejde i jeres tidligere skoleforløb. 
’At lave gruppearbejde” betyder blot, at klassen deles op i et antal mindre grupper (fra 3 
il 5), og derefter foregår undervisningen med udgangspunkt i disse grupper.
Gruppearbejde har i de sidste år været meget fremtrædende. Dette har fået nogle til at 
lævde, at der blot er tale om et modefænomen. Jeg mener ikke, at man kan afvise 
ruppearbejdet som undervisningsform på denne måde, og det er heller ikke kun i skolen 
t denne arbejdsform benyttes. Andre steder kalder man det team-work. Som lærer 
nøder jeg ofte modstand mod gruppearbejde hos eleverne. Derfor vil jeg i det følgende 
orsøge at beskrive nogle positive ting ved gruppearbejde i modsætning til klasseundervis- 
ling (jeg behandler således ikke det egentlige projektarbejde).

)en traditionelle klasseundervisning vil for mange elever være en envejskommunikation, 
.æreren vil ofte gennemgå et stof og undervejs stille enkelte spørgsmål, som af flere 
rsager — bl.a. timernes længde — kun vil inddrage få af klassens elever. Gruppearbejdet 
bner mulighed for en reel tovejskommunikation for den enkelte elev, og det siger sig selv, 
t kun gennem udveksling af erfaring og opfattelse kan en effektiv indlæring af et stof 
inde sted. Gruppearbejdet øger altså kundskabsindlæringen.
■ruppearbejde vil også ved en hensigtsmæssig gruppeopdeling i højere grad tilgodese den 
magere elev. I den lille gruppe har den svage elev mulighed for at komme til orde samtidig 
i ed, at man i højere grad må ”ud af busken” og dermed engagere sig dybere i arbejdet, 
indelig vil gruppearbejdet fremme nogle mål, der ganske vist ikke er af klar faglig 
arakter, men af høj værdi: færdigheder i samarbejde og organisation.
or ikke at opdelingen af klassen i grupper skal tage for lang tid af timen, kan jeg 
nbefale, at man på forhånd har opdelt klassen i nogle arbejdsgrupper. Disse grupper kan 
jngere i flere fag og I kan f.eks. danne nye grupper en gang om måneden.
Indervisningen kan med godt organiserede og godt arbejdende grupper ligefrem gå hen og 
live spændende.

Klaus Kramshøj - lærer
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Tværfagligt samarbejde
Ved et mærkeligt tilfælde, næsten et skæbnens fingerpeg, besluttede både dansklærere 
og historielæreren at foreslå 2y at tage emnet hekse og hekseforfølgelser og til behandling 
Klassen, der er en af de mest initiativrige og kreative på skolen, var straks med på der 
både i historie og i dansk. Intet var da mere naturligt end at indlede et nært samarbejd« 
og især da de to lærere tidligere har arbejdet sammen til fælles bedste.
Historielæreren fandt sin første inspiration i Gustav Henningsens kronik i POLITIKEN a 
13. december 1976: Heksenes udnyttelse. Gustav Henningsen er magister i nordis 
folkemindevidenskab og ansat ved Dansk Folkemindesamling. Han bringer i denne kroni 
nogle af de seneste forskningsresultater på dette område. Desuden har denne kronik e 
meget stor fordel set fra et undervisningsmæssigt synspunkt: den giver en go 
litteraturoversigt og sparer derved læreren for en masse tid og ulejlighed. Og læreren ka 
umiddelbart sætte eleverne i gang med opgaverne og være sikker på, at man i dette for c 
alle nye emne straks er på ret køl. Hvor tit har en lærer ikke måttet opgive et nyt o 
spændende emne, fordi han ganske simpelt ikke vovede sig i gang med det både af faglig 
og tidsmæssige grunde. Dette bør enhver forfatter tænke på, når han bringer noget nyi 
Hjælp os, der står i undervisningssituationen. Til gengæld får forfatteren sine ny 
synspunkter via læreren bragt ud i endnu videre kredse.
Dette emne rummer fra et undervisningsmæssigt synspunkt flere fordele: det er noget ny 
og utraditionelt, og det elsker eleverne — det strækker sig over en længere periode, 2-301 
år, hvad historielæreren er glad for, fordi han mange gange må nøjes med meget korter 
perioder, som gør det vanskeligt at få det rette perspektiv frem — det handler or 
mennesker fra dagligdagen, som man ellers i historieundervisningen kun sjældent høre 
om, i hvert fald fra hekseforfølgernes tid (1500-1700) — Flere fordele kunne nævnes, me 
lad dette være nok.
Men alfa og omega er, at eleverne med et emne, som de selv med begejstring er gået in 
for og hvis behendlingsmetode de har været med til at bestemme, her får lejlighed ti! a 
rulle sig ud. Vi vil vove at påstå, at vi allerede har fundet en fremtidig videnskabsman 
blandt eleverne.
Der er arbejdet individuelt og gruppevis, mest det sidste, da det jo er et nyt emne o 
derfor bedst kan behandles og diskuteres af flere, inden der skrives rapport. Emnerne ha 
været f.eks. Køge Huskors, besættelsen i Thisted, syn på og tro om hekse, hekseritualei 
heksenes mening om sig selv og oprindelsen til hekseforfølgelsen (herunder forsøg på a 
dokumentarisk vej at fastlægge en systematisk teori om hekse). Endelig bør det tilføjes, a 
en gruppe arbejder med moderne fænomener af lignende art, hvad forhåbentligt vil giv 
stof til eftertanke.
Som inspiration har klassen yderligere i Gladsaxe teater set Arthur Miller’s ”Heksejagt 
med efterfølgende klassediskussion, samt film klassikeren, Carl Th. Dreyers ”Jeann 
d’Arc”.
Gustav Henningsen har lovet at vurdere rapporterne, og vi håber på en afsluttend 
plenumsdebat, hvor han vil være tilstede.

6



it folketingsvalg skaber i undervisningsmæssig henseende flere problemer i en 1 HF. 
)erfor besluttede samfundsfagslæreren og matematiklæreren at forene deres anstrengelser 
>å følgende måde: førstnævnte skaffede partiprogrammer, valglov og valgresultat i 
letailler og sidstnævnte brugte det detaillerede talmateriale til at øve deskriptiv statistik 
iå. Samfundsfaglærerens indsats har været af mere traditionel art, mens matematiklære- 
en arbejdede med de forskellige mandatfordelingsmetoder og hvad de indebærer samt 
ned de forskellige metoder, der bruges ved opinionsundersøgelser og spredningsproble
ner.
<i håber herved, at vi har fået interesseret eleverne i politiske styringsproblemer og i at 
ære kritisk indstillet overfor de metoder, der anvendes ved en ”retfærdig” fordeling af 
len politiske magt.
b Andersen Preben V. Askgaard Bente Kalhauge
ansk historie smf.fag matematik

.S. Også lærerne indbyrdes har forsøgt sig med tværfagligt samarbejde. Vi afholdt et 
/ærfagligt aftenmøde på skolen med Auvergne (det franske central massiv) som emne.
led udgangspunkt i en serie lysbilleder fra en biltur i Auvergne sommeren 1976 
Xskgaard) bidrog en række kolleger med deres specialviden på de forskellige områder: 
dslukte vulkaner (Gunnar Jansson), romansk kirkekunst (Nanna Thormann), Pascals 
)rsøg med luftens vægt på Puy-de-Döme (Einar Carstensen), Cæsars belejring af 
'ercingetorix på Gergovie-bjerget (West), Roger van der Weydens altertavle i l’Hotel-Dieu 
e Beaune (Erik Andersen) og kirkemødet i Clermont 1095, der blev starten på 
orstogene (Askgaard).
'i fik et ret alsidigt billede af Auvergne og dets herligheder.
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Emnearbejde
Bekendtgørelsen for gymnasiet og HF giver en lang række fag meget frie arbejdsrammer. 
Dette gør det muligt for den enkelte klasse/lærer at tilrettelægge et emnearbejde eller er 
slags problemorienteret undervisning. Denne arbejdsform er bl.a. velegnet inden foi 
orienteringsfagene (historie, religion, samfundsfag, geografi), men også dansk, engelsk o^ 
tysk, da disse fag i form og indhold naturligt lægger op til denne undervisningsform.
I fællesskab bliver klassen og læreren enige om et emne eller et problemområde. Hereftei 
vil det oftest være læreren, der undersøger hvilket materiale, der er brugbart o^ 
tilgængeligt. Efter den endelige udvælgelse af materialet må lærer og elever blive enige orr 
målet for emnearbejdet d.v.s. opstille en målformulering. Heri indgår selvfølgelig ikke kur 
en bred behandling af emnet, men også en belysning af dette fra forskellige synspunkter, 
evt. afprøvning af fremsatte hypoteser.
Herefter udarbejdes en arbejdsplan: Hvor mange timer skal projektet løbe? Hvilker 
arbejdsform (f.eks. klassediskussion eller gruppearbejde) vil være velegnet til de enkelte 
timer? Kan der skaffes supplerende materialer i form af film, lysbilleder, radioudsendel 
ser? Er der mulighed for studier uden for skolen - interviews, museums-/institutionsbesøg 
osv.? Kan der etableres et samarbejde med andre fag/klasser/lærere, således at ernem 
bliver mere alsidigt belyst? Alt dette bør gennemdiskuteres i klassen. Desværre er det 
praksis næsten altid læreren, der udarbejder arbejdsplanen. Forhåbentlig får flere elever 
fremtiden tid og lyst til at deltage i planlægningsfasen, da man herigennem vænnestil al 
orientere sig, klare problemsituationer og opsøge ny viden.
Ethvert emnearbejde bør afsluttes med en fremlæggelsesfase i form af mundtlige/skriftlige 
rapporter og en evaluering. Har projektet haft en klar målsætning vil en eller anden form 
for test hurtigt vise, hvad klassen har ”lært”. Det er dog ikke nok at evaluere produktet, 
også arbejdsprocessen må vurderes, således at lærer og elever hele tiden samler erfaring til 
kommende emnearbejder.
Det skal ikke skjules, at der kan være mange praktiske problemer forbundet med del 
optimale emnearbejde — pensakrav, 45 minutters lektioner, gren-delinger, fremskaffelse al 
AV-materiale osv, men er man i god tid (skemaproblemer - 1 år før!) er det en megel 
tilfredsstillende og udbytterig arbejdsform. Det er motiverende for arbejdet, at emnet evt. 
vedrører den aktuelle debat, at elever og lærere i fællesskab kan tilrettelægge 
undervisningsforløbet, man lærer at arbejde sammen, og det giver øget perspektiv at 
belyse problemet fra forskellige synsvinkler. Det er en krævende arbejdsform, der stilles 
store krav til selvstændighed. På den anden side lærer man noget om hvordan tingene 
hænger sammen og bliver tvunget til at tage ens meninger og holdninger op til overvejelse, 
og derved bliver undervisningen mere meningsfuld end den traditionelle ”terpepædago 
gik”.

Lis Henriksen — historielærei
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Laboratorieundervisning
Indenfor de eksperimentelle fag: fysik, kemi og biologi samt i de musiske fag står mai 
overfor det problem at skulle formidle både teoretisk viden og visse håndværksmæssig 
færdigheder. I de naturvidenskabelige fag løser man den sidste opgave ved laboratorieøve 
ser dvs praktiske opgaver med opstilling af apparatur, målinger og behandling af de sålede 
indhøstede datamængder. Om egentlig experimenteren vil der sjældent være tale, da all 
øvelser er gennemprøvede.
Det sædvanlige forløb er:
1) Gennemgang af en øvelsesvejledning, der beskriver opgaven, det benyttede apparatu 

og fremgangsmåden.
2) Selve laboratoriearbejdet i samarbejde med en eller to andre.
3) Udfærdigelse af en rapport.
Vejledningen kan være mere eller mindre detailleret — ligefra en kogebogsbeskrivelse til e 
enkelt spørgsmål — således at blot en antydning af et problem kan føre ti 
eksperimenter.
I laboratoriet fungerer læreren som konsulent, arbejdet foregår selvstændigt, og der e 
mulighed for faglige samtaler uden følelser af at spilde klassens tid, hvilket er næstei 
umuligt i en klasseundervisning i øvrigt. Teamwork er en naturlig arbejdsform — sor 
overalt i experimentelle fag — og eleverne lærer hinanden at kende på godt og ondl 
ligesom læreren oplever eleverne mere som individer end som medlemmer af en gruppe 
Man føler ofte, at det er i disse timer, der i fysik udgør 1/6 til 1/3 af undervisningstider 
at den væsentlige indlæring foregår — misforståelser opklares og råd deles. Videnskaben 
værktøj afmystificeres ved gentagen anvendelse, idet eleverne bliver fortrolige med mer 
eller mindre komplicerede måleinstrumenter og hjælpemidler. Scintillationsspektromete 
ret er ikke kun et langt ord, men et måleinstrument, man kan bruge til det, det e 
beregnet til.
Rapportskrivningen tjener flere formål dels som dokumentation for den udførte øvelse 
dels som indøvning af præcis og entydig skriftlig fremstilling af et konkret forløb 
Rapporterne, der indeholder tegninger, tabeller, formeludledninger, beregninger og teksi 
forudsætter at der i de tidligere faser er gjort relevante iagttagelser og at disse er bleve 
nedfældet.
Rammerne er vide, og man møder tit emner udenfor pensum — langt ind i andre faj 
ligesom der også experimenteres med ”laboratoriefremmede” ting som billardkugler o 
legetøjsbiler.
Det er blevet sagt om laboratorieundervisning, at det er en form for mentalhygiejne, 
hvor høj grad dette er rigtigt, skal jeg ikke udtale mig om, blot konstatere, at timerne oft 
opfattes som hyggelige, og at arbejdslysten og -intensiteten hos eleverne er stor, så stor s 
gæster ofte overvældes af de mange aktiviteter og det deraf kommende høje støjniveau.

Einar Carstensen — fysiklære
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Om rammerne for undervisningen.
Ganske vist er der i de senere år sket en række reformer inden for vort skolesystem, me 
selve rammerne for systemet er jo stort set de samme som ved århundredeskiftet. Der e 
kommet et par nye fag til, men den traditionelle opdeling af undervisningen i en rækk 
fag er bibeholdt, og det samme gælder opdelingen afen skoledag i mange lektioner.
Spørgsmålet er, om disse ydre rammer for undervisningen er rimelige? Medfører de 
kraftige opsplitning ikke så uheldige forhold både for elever og lærere, at en nytænknin 
er nødvendig? Er det rimeligt med de korte lektioner på kun 45 minutter, der sjælder 
giver mulighed for en tilstrækkelig fordybelse i stoffet? Er det rimeligt med den bratt 
overgang fra ét fag til et andet, der kan gøre dagen temmelig forvirret i sit forløb? Og e 
det rimeligt med den manglende forbindelse mellem undervisningens indhold fra det en 
fag til det andet? Vi kender jo alle det, at hjernen ligesom bliver indrettet med én skuff 
til fransk, én til historie osv., og at vi ikke er i stand til at få sammenhæng i tingene.
På nogle skoler har man prøvet at udarbejde planer til en ændring af disse uheldig 
forhold, men er for det meste stødt på uoverstigelige vanskeligheder. Ved Christianshavr 
Gymnasium er det dog lykkedes at få et forsøg i gang med ændrede timeplaner i forhol 
til det almindelige.
Her på Gentofte Statsskole er vi et par stykker, der en gang har talt lidt om at forsøg 
noget lignende, vores ideer er bl.a.:
1) Den almindelige opdeling af dagen i 45 minutters lektioner afskaffes.
2) Timerne flyttes rundt på skemaet, så nogle fag, Telts, matematik, dansk og formnin 

får tre hele timer i træk (en hel formiddag eller en hel eftermiddag).
3) Andre fag, f.eks. engelsk, tysk og fransk får daglige, kortere lektioner samt en ugentli 

større lektion.
4) Intet fag optræder med kun én eller to lektioner pr. uge. Mindre fags timer samle 

sammen på nogle måneder, hvorefter de afsluttes for det skoleår.
5) Nogle fag flyttes måske til et helt andet skoleår, for at få puslespillet til at gå op. Efte 

endt skolegang har man altså alt i alt haft det antal timer i de enkelte fag, som ma 
skal have efter de gældende planer.

6) Man kunne endelig tænke sig at klasser blev slået sammen til større hold, der ble 
undervist af flere lærere på en gang. Således kunne beslægtede fag som f.eks. geograf 
samfundsfag og historie arbejde sammen om et større emne.

John Bernth og Hans Rørbec 
tysk-gymnastiklærer og matematik-fysiklære
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Hvad betyder et godt klassesammenhold?
Når man som lærer ser nogle forskellige klasser passere revue, kan man ikke lade være 
ned at undre sig over den enorme forskel der er på klasser. Der er klasser hvor man 
jstandselig ser på uret og glæder sig over, at nu har man tjent en tier mere, og så er der 
dasser man ville undervise gratis, for sin fornøjelses skyld.
Det synes at være den samme forskel der gør sig gældende, når der skal mønstres elever til 
iktiviteter der ikke umiddelbart har med undervisningen at gøre; featureuge, fest, elevråd, 
skolekomedie m.m.
Xt en klasses sociale struktur betyder mere end bare det dagligdags klima, for dens elever 
>g lærere, blev understreget af en undersøgelse en HF-klasse lavede for et par år siden i 
åget matematik. Man undersøgte karakterer, forsømmelser, tilvalgspoint og meget andet 
Nu var der mange forskelle på hvordan de to klasser trivedes. Den ene, lad os kalde den 
)-klassen, var kendetegnet ved et godt sammenhold. Man så hinanden udenfor skoletiden, 
nan hjalp hinanden, ikke kun ved at stille sine værker til disposition for afskrift, men 
narere ved at søge at forklare hinanden stoffet. Når det for eksempel trak op til en særlig 
rygtet prøve eller eksamen i et eller andet fag, dannede man repetitionshold hvor alle 
ijalp hinanden til et godt resultat, og det var ikke en eksklusiv kreds af dygtige.
)en anden klasse, q-klassen, fremstod mere som bestående af et antal enkeltindivider, der 
iver for sig kørte sit eget løb, uafhængigt af de andre. Klassen havde ikke noget ”ansigt” i 
lær samme grad som p-klassen.
ivad var så de statistiske forskelle på de to klasser?
:or det første fik p-klassen et højere gennemsnit end q-klassen, men det kan jo være et 
ilfælde.
:or det andet havde antallet af forsømmelser en forskellig fordeling i de to klasser.
’-klassens forsømmelser var fordelt på den måde at der var mange med det man kan kalde 
t normalt forsømmelsesantal, slet ingen som overhovedet ikke havde forsømt, men også 
elativt få store forsømmere.
Fklassens forsømmelser var fordelt på en helt anden måde. Her var der tale om en meget 
red fordeling, rækkende fra nogle der slet ikke havde forsømt, til nogle overordentlig 
rove forsømmere, hvilket synes at afspejle miljøet i klassen.
lår man så undersøgte hvilken betydning forsømmelserne havde på eksamensresultatet 
ar den enkelte, viste det sig at der i q-klassen var den ventede sammenhæng mellem 
arsømmelser og karakterer. Forstået på den måde, at man med få forsømmelser fik et 
odt resultat og med mange forsømmelser, et dårligt.
•enne sammenhæng udeblev imidlertid helt for p-klassens vedkommende. Man havde via 
ne kammerater fået kompenseret for evt. manglende undervisning.
Ivordan er det så efter skolen gået de to klasser? Jeg ved at p-klassen stadig mødes til 
yggeaftner, mens noget ligende, så vidt jet ved, ikke finder sted blandt q-klassens gamle 
ever.
vad er det så der bestemmer, om man ender som den ene eller anden type klasse?
ja, bare jeg vidste det.
;g tror dog nok at man kan udpege den første tid og starten i HF eller gymnasiet, som 
ærende af stor betydning. Jeg tror f.eks. at et godt introduktionskursus kan gøre meget 
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til at forstå hvilke mekanismer der skaber kliker, konkurrence af den usunde slags oj 
hvilke mekanismer der tillader nogle enkelte at være totalt dominerende.
Såvel elever som lærere yder mere i en klasse hvor der er ytringstryghed, hvor man har ei 
personligt forhold til hinanden og hvor man respekterer at vi alle, også lærere, kan have 
såvel gode som dårlige dage og hvor man tager hensyn til dette.
Set fra et elevsynspunkt kan det jo ikke være helt ligegyldigt, hvordan man befinder sig pi 
et sted, hvor man tilbringer 6 timer om dagen i 2 eller 3 år på et vigtigt tidspunkt af sit liv 
I disse tider, hvor adgangsbegrænsningen let kunne introducere indbyrdes konkurrence 
hemmeligholdelse af resultater, ingen kikken over skylderen og nedskruning til vågeblu: 
for alle ikke-eksamensrelevante aktiviteter, tror jeg det er vigtigt at man tidligt forstår a 
solo-ræset i det lange løb er ufrugtbart. Jeg tror også det er vigtigt at man i sin HF ellei 
gymnasietid også afser energi til disse ikke-eksamensrelevante aktiviteter og til e 
engagement i samfundet udenfor.
Verden af imorgen har mindre end nogensinde brug for enøjede specialister.

Karsten Christiansen — lære

INSTITUTIONER OG AKTIVITETER
Oversigt over Gentofte Statsskoles mange råd, forsamlinger og udvalg. Kan måske være ti 
hjælp for nye elever og lærere. De ældre ved mere end som så, kan selv finde ny 
smutveje!
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FASTE INSTITUTIONER
Lærerrådet
L.R. består af rektor og de ved Gentofte Statsskole fastansatte lærere. L.R. afgør/afgiver 
indstilling i bl.a. følgende sager:

a) forsøgsundervisning
b) anskaffelse af og fornyelse af undervisningsmidler
c) mundtlige årsprøvers ordning og omfang

L. R. skal høres om:
a) principperne for elevoptagelse
b) elevers disciplinære problemer
c) antallet af klasser og grenhold
d) time-og fagfordeling
e) stillingsopslag
f) budgetforslag
g) byggesager
h) vikartimers fordeling ved længere tids fravær
i) ekskursioner
j) lokalernes anvendelse til andet formål end undervisning

Elevråd.
På skolen oprettes normalt et elevråd for gymnasiet og ét for HF. Valget foregår i august 
måned.

Samarbejdsudvalget
S.U. er et kontaktorgan mellem eleverne og skolens ledelse og lærerne. Medlemmer i S.U. 
er rektor, lærerrådsformanden, 3 valgte lærere og 4 valgte elever (3 fra gymnasiet og 1 fra 
HF). Valget til S.U. gælder for et skoleår og foretages hurtigst muligt efter sommerferien 
S.U. træffer afgørelser vedr, fællestimer, studiekredse og følgende sager der vedrørei 
elevernes trivsel: 
a) faciliteter 
b) praktiske forhold 
c) fritidsaktiviteter
d) fællesarrangementer (fester, skolekomedie m.v.)
S.U. affatter desuden skolens ordensregler — hvis S.U. ikke kan komme til enighed herom 
træffer rektor afgørelsen alene.
S.U. kan ikke på dagsordenen optage sager, der vedrører skolens/kursus’ fag- 0£ 
timefordelingsplan eller den enkelte lærers forhold og undervisning.
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Skolenævn
Skolenævnet er kontaktorgan mellem forældrekredsen og skolen og behandler problemer 
af fælles interesse. Det er med til at fastlægge årets forældremøder, og rektor forelægger 
ved skolenævnsmøderne alle sager af almen betydning angående skolen, skolebyggeri, 
undervisningsforhold m.m. Desuden fungerer skolenævnet som bestyrelse for Gentofte 
Statsskoles Skolefond.
Skolenævnet består af 4 medlemmer valgt af forældrekredsen og 2 medlemmer valgt af 
lærerrådet, desuden deltager en elev fra gymnasiet og en elev fra H.F. i møderne. Disse er 
valgt af Samarbejdsudvalget Rektor er formand for skolenævnet.

Skolenævnet 1976 — 78
Formand: rektor Vibeke Bjernum

-orældrerepræsentanter:
arkitekt Hans Frederiksen
universitetslektor O. Højrup
civilingeniør Steen Laier
folkeskolelærer fru Kirsten Linde-Laursen

Suppleanter:
læge Bent Eikard
socialrådgiver fru Birthe Heckscher 
mag.scient. Jørgen Kjerulf Petersen 
fru Kirsten de la Porte Simonsen

-ærerrepræsentanter:
adjunkt Karsten Lawætz
adjunkt Hans Rørbech

Suppleant:
adjunkt Jytte Segal

□entofte Statsskoles Skolefond
Sentofte Statsskoles Skolefond har til formål at yde bidrag til skolen som helhed, til 
;rupper af elever eller enkelte elever i tilfælde, hvor staten i almindelighed ikke stiller 
nidler til skolens rådighed.
Skolefondens midler anvendes til støtte ved elevekskursioner, skolerejser, sportsstævner, 
nuseumsbesøg o.lig., herunder tilskud til mindrebemidlede elevers deltagelse i sådanne 
ællesarrangementer, samt til skolens udsmykning, til støtte for elevrådsarbejde m.m.
/i har i år anskaffet for over 5000 kr. musikinstrumenter, så elever der ønsker det, kan 
åne et instrument og spille med i skoleorkestret.
zondens midler tilvejebringes ved årlige bidrag fra forældrekredsen samt ved andre bidrag. 
Det årlige bidrag fastsættes af den enkelte, og opkrævning udsendes af fondens kasserer. 
Casserer er for tiden Karsten Lawætz hos hvem alle oplysninger kan fås.
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ØVRIGE AKTIVITETER
Emnedage — debatdage.
I løbet af skoleåret vil der være mulighed for at afholde halve eller hele emnedage. 
Årsagen kan være, at elever og lærere mener, at et bestemt emne med relation til skolens 
— elevernes — trivsel bør diskuteres.
I foråret blev der således afholdt en halv emnedag, hvor problemerne omkring 
adgangsbegrænsning blev debatteret. Dagen var arrangeret som en vekslen mellem 
plenum-samling og gruppediskussion. Alle havde på forhånd fået udleveret Danske 
studerendes fællesråds skrivelse fra januar 1977, og endvidere var studerende fra 
Københavns universitet, RUC og læreruddannelsen inviteret til at deltage.
I skrivende stund er en anden emnedag ved at blive planlagt. Emnet skal handle om vor 
undervisnings- og uddannelsessituation, og emnedagen skal falde først i oktober måned.

Featureuge
Der blev i skoleåret 76/77 ikke afholdt nogen featureuge på trods af at diskussionen og 
arbejdet med denne varede fra den 5/10 til den 21/12 — 76. Som vejledning for 
fremtidige featureplanlæggere skal der her anføres nogle af grundene for dette og nogle 
”gode” råd fra det udvalg, der forsøgte at stable en featureuge på benene.
Det fremgår af forskellige referater fra arbejdet, at der var en lang række problemer. Det 
var problemer med dårlig styring og koordinering, kedelige møder, gentagelser af tidligere 
beslutninger m.m.
Udvalget mener, at arbejdet blev sådan fordi der ikke i udvalget (på skolen) var nogen, der 
var i besiddelse af den entusiasme, som er nødvendig for at investere sin energi i arbejdet. 
Af medlemmerne i udvalget begrænsede det sig til 1 eller 2, der overhovedet gik ind for 
emnet. Flere sad der mere af pligtfølelse end af egentlig lyst Når man mangler entusiasme 
bliver arbejdet kedeligt og ideforladt. Vi lod sidste års featureuge være udgangspunkt for 
arbejdet i år.
Det har været nævnt, at det, der manglede i år, var styring. En ordentlig stærk styring, der 
sagde: du gør det — du gør det. Men vi mener i udvalget ikke, at det i første omgang var 
styring, der manglede. Var udvalgsmedlemmerne fulde af gejst for at komme igang mec 
arbejdet, ville der af sig selv og ganske hurtigt opstå et behov for styring. Men styring i sig 
selv, fra oven, skabte ikke gejsten.
Nogle vil måske nævne, at sidste år var der kun 2 i udvalget, der gik ind for emnet, før 
afstemningen. Ikke desto mindre var udvalget mægtig aktivt og ugen vellykket. Men sidste 
år var de, der gik ind for andre emner ikke direkte imod det, der blev vedtaget, fordi det 
også i dette var store muligheder. De prioriterede bare et andet højere. I år, derimod, var 
det mene, der blev valgt, et meget løst og ukonkret emne som de fleste af os har et 
udelukkende, følelsesladet engagement i, og som det er svært at arbejde videre med. De 
mange delemner, der i al deres forskellighed rummes i ”Minoriteter”, er meget vanskelig 
at få integreret i fælles arbejde og aktivitet. Vi må være realistiske og indse, at hvis man 
løbet af en uge ønsker at inddrage 370 elever og lærere i en helt ny arbejdsform, er mar 
nødt til at have et emne med en vis bredde og med en stor interesse blandt dem, der ska1 
deltage.
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At 163 stemmer for emnet ”Minoriteter”, er en ret entydig tilkendegivelse af interesse for 
smnet, men denne er åbenbart ikke nok. Dels må der i emnet være en indre sammenhæng 
ag dels må problematikken i emnet være af en sådan art, at et alment udviklende 
engagement bliver muligt og bliver et resultat af arbejdet.
Vi må her vende tilbage til det, der gik forud for afstemningen. Da flikkede udvalget, på 
Daggrund af forslag fra klasserne, de emner sammen, som I siden stemte om. Disse emner 
alev hver for sig behandlet af en gruppe, der undersøgte mulighederne i dem og lavede en 
disposition. Med emnet ”Minoriteter” var der i første omgang ingen, der ville planlægge. 
Men så blev nogle folk presset over på det. Og siden blev det valgt.
Vi mener i udvalget, at man i langt højere grad bør diskutere de forskellige emner og 
derefter forelægge udvalgets stilling til emnerne overfor resten af skolen. Man har i 
Jdvalget et langt bedre overblik over mulighederne i et emne og må så fortælle resten af 
skolen om disse. Som det gik i år, virkede det som en mindre reklamekampagne for 
“orskellige emner, som udvalgsmedlemmerne (ofte uden selv at gå ind for det) skulle 
sælge.

-ritidssport:
gymnasiet og i I. HF er der 2 ugentlige gymnastiktimer på skemaet. Herudover er der 

nulighed for at dyrke fritidssport på skolen efter skoletid. Betingelsen for oprettelse af 
lold i frivillig idræt og gymnastik, er, at mindst 10 elever melder sig og følger 
indervisningen.

det forløbne år har der været mulighed for at dyrke svømning i Kildeskovshallen og 
ytmisk gymnastik (jazzballet og kreativ dans) på skolen. I kortere perioder har der været 
»prettet hold i atletik, volleyball, basketball og håndbold. I den forbindelse har skolen 
leltaget i gymnasieskolernes atletikstævne — her nåede pigerne i finalen — og 
;ymnasieskolernes basket- og volleyturnering. På lokalt plan deltog 4 hold fra skolen i 
Hellerup Bank Cup, hvor pigerne vandt ældste gruppe; derimod endte den årlige 
låndboldkamp mellem lærere og elever igen med sejr til lærerne.
/ed juleafslutning og forårskoncert vistes nogle af resultaterne fra rytmisk gymnastik.
det omfang gymnastiksalene er ledige, kan skolens elever spille badminton her udenfor 

koletid. I de seneste år har skolen afholdt en ”åben” turnering i badminton med stor 
leltagelse af lærere og elever.
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Fællestimer
Ifølge bekendtgørelsen skal der hvert skoleår afholdes mindst 8 fællestimer i skoletiden. I 
de sidste år har Samarbejdsudvalget valgt at nedsætte et underudvalg, der skulle 
tilrettelægge disse timer. Dette udvalg er åbent, idet der dog skal være repræsentanter fra 
Samarbejdsudvalget. Der blev i 76/77 diskuteret om der skulle være et fælles tema for en 
del af disse timer, men nogen egentlig afklaring kom der ikke. Dette skyldes bl.a. at 
udvalget ikke fungerede helt godt. Der var for lidt interesse og for få mennesker, der 
deltog i arbejdet. Det er således, at alle kan komme med ideer til fællestimer, men det 
bedste vil naturligvis være at melde sig til udvalgsarbejdet.
Af fællestimer fra 76/77 kan nævnes: Underholdning ved Preben Neergaard, tre foredrag 
om minoriteter — fremmedarbejdere, eksimoer og sociale tabere, oplæg om borgerkrigen i 
Libanon.

Husforeningen.
Husforeningen er den gruppe elever på skolen, der sørger for at der bliver afholdt fester, 
film- og hyggeaftener. Atter i år har der kun været én gruppe elever, der fandt sammen, og 
det var derfor ikke nødvendigt at afholde den traditionelle valgkamp.
Husforeningen G.S. Stompers 76/77 bestod af 18 elever fra alle klassetrin både HF og 
gymnasiet
Hvert år bliver der afholdt 4 fester (+ introduktionsfesten og skolens fødselsdag, som 
husforeningen ikke står for).
Vi indledte med fest d. 24. september, hvor der om eftermiddagen var ”løb” i Dyrehaven 
(vi havde udlagt rigeligt med ølposter på ruten); det var en ny ting og den faldt i god jord. 
Om aftenen DISCOTEKSFEST.
Den næste fest blev afholdt d. 29. oktober, hvor vi havde gruppen Dr. Jazz til at spille.
I november havde vi filmaften med John Steinbecks ”Mus og mænd.
Kort før jul havde vi traditionen tro juleglöggaften, hvor skolens elever underholdt.
Vi havde så i februar endnu en hyggeaften med elevunderholdning og desuden havde vi 
besøg af nogle ”spillemænd”.
Den 4. marts underholdt BLACK MARIA til karneval.
I april var der igen filmaften med filmen: Family life.
På den sidste fredag på skolen for 2. HF’ere og 3. g’ere havde vi så årets sidste fest med 
Fessors Big City Band.
Hele programmet var tilrettelagt efter flest mulige elevers ønske, idet vi ved skoleårets 
start udsendte en ”stemmeseddel”, hvorpå man kunne indkrydse sine ønsker.
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Introduktionskursus
I de første dage af det nye skoleår holdes for de nye 1. HF og 1. g elever et 
introduktionskursus udarbejdet af ældre elever og lærere. Programmet i 1976 var 
følgende:
MANDAG De nye klasser blev modtaget af ældre elever med morgenmad 

klassevis i spisesalen.
Velkomst i gymnastiksalen for hele skolen med tale af rektor, en elev 
og en lærer.
Beslutning af næste dags udflugt.
Rundvisning på skolen.

TIRSDAG Formiddag: Gruppedynamik med klasserne enkeltvis.
Eftermiddag: Udflugt og frokost.

ONSDAG Formiddag: Aim. skema- og bogudlevering.
Eftermiddag: Gruppedynamik fortsat. Klasserne 2 og 2 sammen.

TORSDAG Formiddag: Elever og lærere orienterer om skolens forskellige 
organer og aktiviteter.
Eftermiddag: Aim. skema.

FREDAG Aim. skema.
Kl. 18: Spisning i spisesal for alle de nye 1. g og 1. HF elever.
Kl. 19,30: Fest for jele skolen til jazz-band.

Kor og orkester.
Særlig korets opgave i 77-78 bliver spændende, idet der er planlagt et samarbejde med 
Vestsjællands øvrige gymnasiekor og Sjællands Symfoniorkester.
Det er tanken, at vi i fællesskab skulle opføre Carl Orffs ”Carmina Burana” forskellige 
steder på vor hjemstavnsø engang i foråret 78.
Der skulle derfor være udsigt til en stor musikalsk oplevelse samt adskillige cola-rigtige 
busture.
Orkestret, der i indeværende år primært har spillet Händel og dansk folkemusik, har fået 
gode muligheder for ny tilgang, idet skolen nu råder over en del instrumenter, der er 
beregnet til udlån.
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Skolekomedie
til 1. HF’ere og 2. g’ere
Når nu tiden nærmer sig til at lave skolekomedie, så er her et par hjælpende ord fra nogle, 
der tror, de har forstand på’ed.
Valg af stykke: Prøv at finde et stykke, hvor personerne er mange og personlighederne 
ligner jer selv. Stykket skal være sjovt, festligt, folkeligt og fornøjeligt (ikke for mange 
politiske budskaber, da man let kan blive uenige).
Rollefordeling: Vi brugte meget lang tid til rollefordelingen, fordi vi både skulle have 
sang- og danseprøver for at danne os et billede af hinandens evner. Dernæst lavede vi 
forslag til rollefordeling i grupper, efter at folk havde tilkendegivet hvilke roller de kunne 
tænke sig at spille.
Den endelige rollefordeling afgjordes ved stemmeflertal.
Det kan desværre ikke undgås, at folk bliver skuffede, så lad vær’ at sætte for høje 
forventninger.
Men der er gudskelov andre ”roller”, nemlig dem bag scenen, der er mindst lige så vigtige 
for stykket som ”skuespillerne”. Tiden vil vise, at de er uundværlige.
Lys og lyd: Vigtigst med nogle, der har forstand på tingene og eventuelt har forbindelser 
(ha, ha) således at de kan låne noget udstyr, idet skolen intet har.
Økonomi: Det er klogt at lægge budget og tag i øvrigt kontakt med Erik Andersen, da det 
er ham, der står for økonomien (formodentlig). M.h.t. alt det officielle, snak også med 
Erik Andersen.
Kostumer: er vigtige, da de giver folk en idé om den person, de spiller.
Sminke: Henvend. Brøndum Laursen (gennem Else Liitzhøft).
Scenefolk: Vigtigt, at de kender stykket udenad, så skiftene går lynhurtigt.
PR-folk: sørger for billetsalg, program (inkl. reklamer) aviser og ølsalg.
Instruktør: Vi diskuterede ivrigt, om vi skulle have en professionel instruktør, men blev til 
sidst enige om at lade to elever gøre det
M.h.t. prøver uden for skoletiden (nætter, week-ends o.lign.) henvend jer til pedellen 
(Olesen), der er meget large med at åbne og lukke, hvis han får besked god tid i forvejen. 
Det er en god idé at lade scenebyggeriet indgå som en del af formningsundervisningen, 
f.eks. fra juleferien. Herved spares tid, og der skabes et godt forhold til formningslærere, 
som senere viser sig at være uundværligt.
Man skal ikke forvente, at lærerne har den samme tid og overskud, som I til at være på 
skolen døgnet rundt, så delegér opgaverne ud, således at ansvaret fordeles på så mange 
som muligt, så det hele ikke hænger på én; dog skal der være en koordinator, som samler 
trådene.
Hvis I vælger et stykke med musik og dans, er det næsten som at skulle lave to stykker, og 
det kræver mindst én, der har tid og evner til at lære folk at synge (og det er et slid).
M.h.t. skolegang og lektier omkring opførelsen skal I ikke regne med at få fri, men prøv at 
få en ordning med lærerne, således at I, når det virkelig brænder på, kan ekstemporere i 
timerne.
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□runden til, at det sidste år gik, som det gik, var nok et sammentræf af lykkelige 
»mstændigheder, gode forbindelser og ikke mindst en masse mennesker, der virkelig var 
ndstillet på, at der skulle ske noget.
/ed eventuelle problemer: henvend jer til Pernille Ravn, 3.a og Ebbe Støvring, 3.y.
'S! For øvrigt spillede vi stykket ”Salad days” af Dorothy Reynolds og Julian Slade og 
len musikalske indterper var Christen Stubbe-Teglbjærg (Phister).
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Skoleblad.
Som enhver anden god skole har vi også et skoleblad, kaldet ”GARRULITAS”. Bladet er 
udkommet gennem de sidste 41 år; de senere år med et noget skiftende antal numre.
Hvert år i august samles en redaktion bestående af elever (og evt. lærere), som har lyst til 
dette arbejde: 
at samle indlæg
at anskaffe annoncører
at lokke/true folk til at kommentere dagens begivenheder
at redigere bladet
at trykke, samle og uddele resultatet
Økonomisk skal bladet hvile i sig selv v.h.a. annonceindtægter.
Og sidst, men så absolut vigtigst:
her er muligheden for alle og enhver til at skrive lige hvad man har lyst til om et hvilket 
som helst emne, der kan tænkes.
Altså: skriv — læs — og bliv gladere.

Studiekreds i læsetræning.
Da studiekredsen blev annonceret, meldte der sig 20-25 deltagere. Men det viste sig, at det 
var umuligt at finde et tidspunkt, hvor mere end 8 kunne komme.
De interesserede har lånt materiale m.v. og har fået råd og vejledning af lektor Chr. West, 
således at de hjemme kunne gennemføre et kursus.

Studiekreds i croquis.
I efteråret 1976 blev jeg opfordret af Erik Andersen til at lede en studiekreds i croquis, 
dvs. tegning efter nøgen model. Studiekredsen blev dannet, og forløbet af den må siges at 
have været meget tilfredsstillende. Et udvalg af de mange hundrede tegninger, som vat 
blevet udført, viste vi på en udstilling på skolen i februar måned, og de vakte behørig 
interesse og respekt, ikke alene indenfor, men også udenfor skolens mure.
I det kommende skoleår og det vil nærmere bestemt sige i dette efterårssemester vil vi 
igen lave en studiekreds i croquis, ikke alene for dem fra sidste år, men i høj grad da fot 
de, der ikke har prøvet at tegne efter nøgen model.
Der vil blive givet vejledning således, at den enkelte deltager f.eks. vil kunne 
proportionere, lære at skabe volumen, anvende lys og skygge, tegne i streg: naturligvis 
med respekt for den enkeltes personlige udvikling og udtryksform. Der vil kunne blive 
udført tegninger såvel i forskellige størrelser som i forskellige materialer, såsom kul 
blyant, lavering, akvarel og lign. I lighed med sidste år vil vi anvende modeller fr; 
Kunstakademiet, såvel kvindelige som mandlige, og der vil blive tale om modelstillingei 
fra 2 minutter og op til 20 minutter. Ind imellem, når modellen holder pause, hygger vi o: 
med en snak og nyder kaffen og de udførte tegninger.
Studiekredsen vil strække sig over ca. 12 dobbelttimer, som vil blive placeret om aftenen 
f.eks. fra kl. 19 — 21, og studerende fra såvel gymnasiet som HF kan deltage.

Gunnar Bay 
kunstpædagog og -male
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MINISTERIELLE BESTEMMELSER
Mødepligt for gymnasieelever.
Skolen har pligt til at føre nøje regnskab over elevernes forsømmelser, såvel forsømmelser 
af dage og enkelttimer som manglende rettidig aflevering af skriftlige opgaver.
Hvis en elevs forsømmelser bliver så store, at der næres betænkelighed over for elevens 
mulighed for fortsat at følge undervisningen, skal rektor give eleven en mundtlig advarsel. 
Fortsætter elevens forsømmelser herefter, skal rektor skriftligt underrette eleven og 
forældrene om, at der kan blive tale om at tage forbehold ved elevens tilmelding til 
eksamen ved skoleårets slutning.
Hvis lærerforsamlingen umiddelbart før tilmelding til eksamen den 20. marts finder, at 
der for en af disse elever i et eller flere fag ikke kan gives årskarakter på grund af for store 
forsømmelser, skal der indsendes en erklæring herom til direktoratet, som herefter afgør 
om eleven kan deltage i eksamen ved skoleårets slutning.
En elev, der ikke har fået direktoratets tilladelse til at deltage i eksamen efter 1. og 2. 
gymnasieklasse, kan ikke fortsætte i næste klasse.
Se mødepligtscirkulære side 42.

Mødepligt for HF-studerende.
Først det neutrale, nemlig uddrag af direktoratets bestemmelser om mødepligten (bek. 
240474, § 5, stk. 1-2 og § 9, stk. 3 samt med 050874): ”De studerende har pligt til at 
deltage i undervisningen og til at udføre de skriftlige arbejder, som forlanges”. ”Forstort 
fravær eller manglende aflevering af skriftlige arbejder i blot et enkelt fag kan medføre 
bortvisning”.
Mødepligten og administrationen af denne er et tilbagevendende debatemne både blandt 
elever og lærere. Det vil nok også være tilfældet i det kommende skoleår. Jeg mener dog 
ikke, at en overtrædelse af mødepligten i sig selv er et vægtigt argument for at få den 
afskaffet! Der findes ingen lovlige forsømmelser. F.eks. betragtes deltagelse i eget bryllup, 
svigermors begravelse, hospitals- eller ferieophold som almindeligt fravær!
Direktoratets bestemmelser om mødepligten begrundes bl.a. med, at skolen skal 
dokumentere elevens studieegnethed, når denne søger Statens Uddannelsesstøtte. Og 
studieegnethed måles faktisk i fremmødet og deltagelsen i undervisningen. Man kan også 
se kravet om mødepligt som et udtryk for folketingets ønske om en ”øget effektivitet” 
inden for uddannelsesområdet. Jvf. de kommende adgangsbegrænsninger til højere 
uddannelser.
Her på skolen administreres mødepligten på den måde, at den forsømmelige elev (der er 
afkrydsning i hver time) først får en mundtlig advarsel. Hjælper den ikke, følges den op af 
en skriftlig ditto. Tredie trin af raketten med kurs væk fra skolen biiveren indberetning 
til direktoratet om forsømmelsernes omfang. I denne kan skolen enten henstille, at eleven 
bortvises, eller yderligere får en chance, hvis det skønnes, at der er formildende 
omstændigheder bag forsømmelserne. Som regel følger direktoratet skolens ønske!
Skolen har oprettet et mødepligtsnævn for HF, som træder ind som rådgivende organ, 
hvis der bliver tale om bortvisning. Det består af tre elever, to HF-lærere og rektor.
Se mødepligtscirkulære side 44.
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Meddelelsesbogen og protokollen.
Både HF- og gymnasieelever får udleveret en meddelelsesbog af skolen. Heri skriver 
elevens forældre eller eleven selv, hvis han/hun er fyldt 18 år, en meddelelse om sit fravær 
og årsagen hertil. Denne meddelelsesbog forevises for rektor i 10-fri kvarteret, og der 
afkrydses med det samme i protokollen, således at eleven samtidig kan kontrollere, at 
fraværelsen er ført korrekt af kontoret. Eleven har desuden den fordel ved meddelelsesbo
gen, at eleven altid er klar over, hvor meget vedkommende har forsømt.
Efter den 1. i hver måned slåes en samlet oversigt over elevernes forsømmelser op på 
klassens opslagstavle. Passer kontorets oversigt ikke med optegnelserne i meddelelsesbo
gen, bedes man med det samme henvende sig til rektor, så fejlen kan findes.
De røde ringe, der bliver sat på forsømmelseslisterne om visse elevers forsømmelser, 
tilkendegiver, at forsømmelserne skønnes for høje, og at der er risiko for mundtlig eller 
skriftlig advarsel.

Dm studentereksamen.
For at bestå studentereksamen skal man bestå på årskarakterer for sig og eksamenskarak
terer for sig. I begge tilfælde gælder, at man både skal have 5,5 i gennemsnit og opfylde 
13-reglen, d.v.s., at summen af de to laveste karakterer plus gennemsnittet af resten af 
taraktererne tilsammen skal give 13.

)m HF-eksamen.
1F er en eksamen og derfor gives der kun eksamenskarakterer. For at bestå denne 
iksamen skal ovenstående regler opfyldes.

)meksamen.
Inder visse omstændigheder kan både gymnasieelever i 1. og 2. g samt HF-studerende 
age en eksamen om. Reglerne fremgår af HF-bekendtgørelsen § 11 og af Reeksamina- 
ionscirkulæret (se side 45).
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PRAKTISKE OPLYSNINGER.

KONTORTIDER
Fru Borreschmidt: (BB) ma., ti., to., fre. kl. 8-13
Fru Eisenhardt (BE): ma., fre., kl. 9-12, ons. kl. 8-12
Fru Jende! (LJ): ma., ti., ons., fre. kl. 9-14
Pedellen: dagi. kl. 10-11.30 og kl. 13-30-16.30
NB! Kontoret er lukket dag! mellem kl. 7 7.55 og !2.40
Erhvervsorienteringslokalet: dag. i spisefrikvarteret
Bibliotek dagi. i spisefrikvarteret

ADRESSE- OG TLF.-ÆNDRINGER:
gymnasieelever: henv. BB
Hf-elever: henv. BE

AFLEV. AF OPGAVER 
hvis læreren ikke træffes: i lærerens boks på lærerværelset.

ATTESTER
Befordringsgodtgørelse: udlev, hos BB 
lægeattester til gymnastik: udlev, hos BB 
Statens Uddannelsesstøtte: gymn.elever: attest hos BB 
Statens Uddannelsesstøtte: HF-elever: attest hos studievejleder 
bekræftelse på skolegang: gymn.elever: henv. hos BB 
bekræftelse på skolegang: HF-elever: henv. hos BE 
Session: gymn.elever: underskrift hos BB 
Session: HF-elever: underskrift hos BE 
Udskrift af eksamensprotokol HF: henv. hos BE

AUDIOVISUELLE HJÆLPEMIDLER (båndoptager m.v.) 
nøgle fås hos den enkelte faglærer.
evt. fejl ved apparater meddeles til EC, med hvem man også aftaler udlån og opstilling ve< 
specielle arrangementer på skolen.

BEFORDRINGSGODTGØRELSE:
Alle elever hvis samlede skolevej (frem og tilbage) er mindst 14 km kan søge on 
befordringsgodtgørelse.
Ansøgningsskema udleveres hos BB.

DISPENSATIONER
fritagelse for religion: gymn.elever: henv. rektor
fritagelse for religion: HF-elever: henv. studievej!.
fritagelse for gymnastik: lægeattest fås hos BB
ordblindhed: dispensation fra 13-reglen (se s. 27) kan gives — dog kun til elever, som 

3 g/2HF har været til en speciel prøve (henv. rektor)
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DUPLIKERING
papir og stencils t. sprit-dupl. fås hos faglæreren
nøgle t. dupi.rum fås på kontoret mod kvittering (på tavlen hvor nøglen hænger) 
fejl v. maskinen meldes til BB

EKSKURSIONER
Alle ekskursioner af mere end en dags varighed skal forelægges lærerrådet til høring. Der 
skal foreligge et skriftligt oplæg, hvoraf det fremgår, at det faglige indhold af 
ekskursionen ligger i klar forlængelse af et givent undervisningsforløb.
Både 1., 2., og 3. g kan få tilladelse til at rejse og foretage ekskursioner, (på HF kan 
ekskursioner ikke finde sted).

FERIE OG FRIDAGE
For skoleåret 1977-78 er der for statens gymnasieskoler, studenterkursus og Statens
<ursus til HF fastsat følgende fridage og ferier (de nævnte dage medregnes):

1977
Mandag den 17. oktober til fredag den 21. oktober: Efterårsferie
Fredag den 23. december til onsdag den 4. januar:

1978
Juleferie

Mandag den 20. marts til tirsdag den 28. marts: Påskeferie
Mandag den 5. juni: Grundlovsdag
Mandag den 19. juni til fredag den 4. august: Sommerferie

-ØRESPØRGSLER
ædr. læreres fravær: insp.kontoret efter kl. 12 (er læreren ikke kommet 10 min. ind i en 
ime: meddelelse til inspektionskontoret).
insøgning om at få fri fra skole: henv. rektor.

:ORSIKRING
A henstiller til Jer at sørge for, at I (gennem jeres forældre) er ansvars-, ulykkes- og 
yveriforsikrede.

ORÆLDREMØDER
løbet af året afholdes et antal forældremøder:
rimo september: Møde for 1 g og 1 HF hvor der gives en almindelig orientering om 
koleforhold.
rimo december: åbent hus for 1 g og 1 HF hvor man har mulighed for at møde de 
nkelte lærere og drøfte standpunkt.
1edio februar: Åbent hus for 2 og 3 g og 2 HF.
rimo marts: Grenvalgsmøde for 1 g hvor der orienteres om de muligheder de forskellige 
rene giver, når et videre studieforløb skal vælges.

.LEMTE SAGER 
envendelse pedellen.
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HF
personlig rådgivning: henv. studievejleder.
tilvalg: henv. studievejleder.
speciale: henv. BE (blanketter, papir, aflevering)
eksamen, tilmeldelsesblanketter afleveres hos BE

HUSAPOTEK
henv. på inspektionskontoret.

KARAKTERBØGER
en klasserepræsentant afleverer bøgerne samlet på kontoret. Husk at vedlægge liste over 
eventuelt manglende bøger.
NB! skriv navn på alle sider og angiv klassetrin på forsiden.
KRIDT/SVAMPE
henv. pedellen.
LOKALER UDENFOR SKOLETID (gym.sal, møder m.v.) henv. rektor + pedel. 
MEDDELELSESBØGER
forevises om ønskes i 10-fri kvarteret hos rektor første dag efter sygdomsperiodens ophør. 
Med underskrift af forældre, hvis eleven er under 18 år, ellers af eleven selv.
Bortkomne medd.bøger erstattes mod 4 kr. hos BB

MORGENSANG
Hver dag i 10 frikvarteret (9,40) samles vi på gangen på 1. sal til morgensang. Vi plejer at 
synger fra den danske højskolesangbog, men af og til er der duplikerede tekster eller 
optræden af forskellig art.
Derefter er mikrofonen åben for enhver form for meddelelse til eleverne. Det kan være 
besked om et udvalgsmøde, annoncering af fest i husforeningen eller besked om 
oprydningshold til spisesalen — eller blot et ”god morgen”.
Det anbefales at alle møder op da morgensamlingen er skolens bedste kommunikations
middel.

NØGLER
duplikatornøgle fås på inspektionskontoret mod kvittering på tavlen.
skabsnøgler (båndoptager m.v.) fås hos faglæreren.
PENGE
deponering hos rektor.
POST
afhentes på inspektionskontoret.
TELEFON
box i kælderen. Ved samtaler i skolens ærinde fås telefonpenge hos LJ.
UDTALELSER
henv. rektor.
ØKONOMI
henv. regnskabskontoret (LJ).
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Biblioteket
Skolens bibiiotet er også jeges læsesal. Her kan I arbejde i mellemtimerne, og da her gerne 
skulle være arbejdsro, må samtale og gruppearbejde foregå i lænestolene på gangen, hvis 
der er andre, der skal læse på biblioteket. Ønskes udvalgsmøder afholdt på biblioteket, 
kan dette kun ske efter forudgående aftale med bibliotekaren.
Samarbejdsudvalget har vedtaget, at biblioteket skulle være et af de få fristeder på skolen, 
hvor der ikke må ryges.
Håndbøger (med rødt mærke bagpå) må kun benyttes på stedet og ikke hjemlånes. Nogle 
bøger harWJt mærke, f.eks. Grimbergs verdenshistorie, som gerne skulle være til rådighed 
hele tiden; disse bøger kan altså heller ikke hjemlånes.
Kun de bøger, der har grønt mærke, kan hjemlånes.
Endelig findes her en tidsskrifthylde samt et par skrivemaskiner til fri afbenyttelse.
Bøgerne er opstillet efter skolefag i stedet for efter decimalsystemet. Inden for hvert fag 
følger de dog stadig decimalsystemet. Kartotekskortene er mærket med både fag og 
decimaltal.
Når I ønsker at låne en af bøgerne med grønt mærke, så følg venligst denne 
fremgangsmåde:
I) Udfyld to lånesedler (som ligger i kassen oven på kartoteket)
2) Anbring den ene låneseddel i et rødt fanekort (findes samme sted) og stil dette på 

hylden på bogens plads.
3) Lægc/ew anden seddel i bibliotekarens kasse på skrivebordet.
I ) Aflever bogen inden 1 måned fra iånedato til bibliotekaren eller læg den i kassen på 

skrivebordet.
Dbs! Sæt aldrig selv bogen på plads, det griber forstyrrende ind i kontrolsystemet og 
nedfører bl.a., at I bliver rykket for bogen.
Hjælp allesammen med til at holde styr på bøgerne, så biblioteket kan fungere så godt 
om muligt.

.ærebøger

.ærebøger udlånes gratis til alle elever på følgende vilkår:
Søgerne skal ved modtagelsen forsynes med beskyttelsesbind — helst ufarvet, gennemsig- 
igt plastbind — og med navn, ligesom skemaet på bindets inderside skal udfyldes.
)en enkelte elev må selv sikre sig, at hun/han modtager et anstændigt eksemplar af alle de 
ogsæt, der udleveres til klassen, både ved skoleårets start og i årets løb.
ejl og mangler skal snarest meddeles til boginspektor
'or bøger, der udleveres ved starten af skoleåret, udløber fristen for klager onsdag den 31.
ugust. Bogdepotet er indtil da åbent hver dag i ti-frikvarteret.
testen afåret vil der være åbent een gang ugentlig.
or bøger, der forsvinder eller ødelægges, vil skolen kræve erstatning
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Statens Uddannelsesstøtte.
Efter den nuværende ordning er der forskellige muligheder for støtte. De elever, der er 
under 18 år, kan få en ungdomsydelse.
For elever, der er 18 år eller derover, er der mulighed for at få Statens Uddannelsesstøtte: 
de kan alle få statsgaranterede lån, mens al anden støtte er afhængig af forældres 
indkomst.
Når studerende er 23 år eller derover, tages der ikke længere hensyn til forældres 
økonomiske forhold, men til egen/eventuel ægtefælles formue/indtægt.
Der bliver nedsat et SU-udvalg for HF og et for gymnasiet. Disse udvalg giver nærmere 
oplysninger om muligheder for støtte, — og der vil komme opslag.
På nuværende tidspunkt (april 1977) er der ikke fastsat regler for skoleåret 1977/78 - 
men noget tyder på, at legater bortfalder og at lån senere tilbagebetales ”efter evne”. Det 
hører I om, så snart konkrete bestemmelser foreligger — og forhåbentlig ”før” I for brug 
for det.

Erhvervsorientering i gymnasiet.
De kollektive timer er som sidste år kommet op over det ”anordnede” tal, og det skylde: 
nok, at der sker meget på uddannelsesområdet. Mange har ønsket en mere priva 
orientering, som der så er fundet tid til. Gamle elever, lærerkandidater m.fl. har besøg 
skolen og givet orientering i spisefrikvarteret. ”Socialen” har været åben i næsten alk 
spisefrikvarterer, og der har været mange, der har benyttet denne lejlighed til at suppler« 
orienteringen. Nogle elever har søgt stillinger i erhvervslivet og har fået den nødvendig« 
hjælp hertil. Et ret stort antal elever har aflagt besøg på læreranstalter for selv at danne si; 
et indtryk og få de sidste nye oplysninger.
Atter i år har man stillet os i udsigt, at der vil komme studievejledere også ve< 
gymnasierne — vi må håbe, at det snart bliver til noget.

Studievejledning for HF.
Ved skolen findes som ved alle steder med HF-klasser en studievejleder, der er ei 
almindelig lærer, som får timereduktion for at tage sig af HF-elevernes mere eller minde 
specielle problemer. F.eks. tilvalgsordningen, 2. års opgaven, forskellige dispensatione 
(ordblindhed, fritagelse for undervisning i enkelte fag, støtteundervisning, mødepligtsovet 
trædelser m.m,) samt eksamenstilmelding og ansøgninger til Statens Uddannelsesstøtte 
Herudover giver studievejlederen undervisning i studieteknik (ingen patentløsning, men ei 
hjælp, hvis man arbejder med det) og erhvervsorientering (de forskellige studiers indholc 
varighed, placering, anvendelsesmulighed og tilmeldningsfrister samt adgangsbegrænsnin 
— arbejdsløshed plus praktiske/økonomiske vanskeligheder/løsninger).
Endelig kan man henvende sig til studievejlederen angående spørgsmål af faglig, socia 
økonomisk og personlig art i forbindelse med uddannelsen (oversat: vedkommende er e 
slags sjælesørger, bussemand og hyggeonkel der normalt ved, hvordan ”sorteper” sk; 
gives videre). Der er kontortid 2 gange om ugen, men i frikvarter, fritimer og 
undtagelsestilfælde nattetimer kan også tages i brug.
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LISTE OVER FATSANSATTE LÆRERE

adjunkt Erik Andersen
”Løvhøj” V. Freerslev Hegn 9 — 3400 Hillerød

EA formning 
(03) 26 94 11

lektor Preben Askgaard 
Stenkrogen 14 — 2800 Lyngby

A historie, samfundsfag 
(02) 98 09 78

adjunkt John Bernth
Skyttebjerg 41 — 2850 Nærum

JB tysk, gymnastik 
(02) 80 62 63

rektor Vibeke Bjernum
Henning Bojesensvej 7 — 2820 Gentofte

VB historie, oldtidskundskab 
(01) 65 44 24

adjunkt Eskil Blauenfeldt
Svanemøllevej 1 — 2100 København 0

EB matematik 
(01) 29 10 23

lektor Otto Breinholt
Skotvej 2 — 2920 Charlottenlund

OB engelsk 
(01) Or. 51 21

adjunkt Einar Carstensen
Vespervej 24 — 2900 Hellerup

EC matematik, fysik 
(01) He. 13 54

adjunkt Marianne Christiansen 
Rødovrevej 313, I tv — 2610 Rødovre

MC engelsk, gymnastik 
(01) 41 19 94

adjunkt Inge Dalsgaard
Hovmarksvej 9 — 2920 Charlottenlund

ID dansk, engelsk 
(01) 63 24 48

adjunkt Jens Damgaard
Jægervang 22 — 3460 Birkerød

DA matematik, fysik, kemi 
(02) 81 50 46

lektor Henrik Halberg 
Kielshøj 1 50 — 3520 Farum

HH samfundsfag, historie 
(02) 95 38 68

adjunkt Lis Henriksen 
Kvædevej 73 — 2830 Virum

LH historie, gymnastik 
(02) 85 36 34

lektor Gunnar Jansson
Bastkær 3, Smørumnedre pr. 2760 Måløv

GJ biologi, geografi 
(02) 97 31 96

adjunkt Vibeke Jansson
Bastkær 3, Smørumnedre pr. 2760 Måløv

VJ biologi 
(02) 97 31 96
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ektor Per Dal Jensen
’lantagevej 42 — 2820 Gentofte

DJ fysik, kemi 
(01) 68 05 17

djunkt Karsten Lawaetz 
lakkevej 20 B — 2830 Virum

KL fransk, musik 
(02) 42 28 76

ektor Allyn Lund
/ed Renden 29 — 2860 Søborg

AL dansk, religion 
(01) 67 51 95

djunkt Else Lutzhøft
’eglværksvej 27 — 3460 Birkerød

EL dansk, film 
(02) 81 82 31

ektor Kurt Madsen
iødovrevej 313, I tv - 2610 Rødovre

KM matematik, fysik 
(01) 41 19 94

djunkt Povl Milthers
orhåbningsholms Alle 11, I tv — 1904 Kbh. V

PM dansk, religion, oldtidskundskab 
(01) 21 62 46

;ktor Frithjof Mosegaard 
rændevej 4, st — 2860 Søborg

MO engelsk, gymnastik 
(01) 56 15 07

djunkt Georg Møller 
erholmvej 1 — 2750 Ballerup

GM biologi, geografi 
(02) 97 88 10

djunkt Klaus Kramshøj Pedersen
lerluf Trollesgade 19 111 — 1052 København K

KK samfundsfag, dansk 
(01) 13 67 58

djunkt Hans Rørbech 
Hesvej 12 — 2830 Virum

HR matematik, fysik 
(02) 85 68 06

djunkt Jytte Segal
'andtårnsvej 27 B — 3460 Birkerød

JS engelsk, oldtidskundskab 
(02) 81 53 33

sktor Nanna Linde Thormann 
kovlodden 17 — 2840 Holte

NT historie, religion 
(02) 42 12 80

djunkt Hans-Jørgen Vind 
stersvej 15, II th — 2900 Hellerup

HV engelsk, musik 
(01) He. 59 48

Ttor Chr West 
losebakken 5 — 2400 København NV

W fransk, latin, erhvervsorientering 
(01) 60 25 45
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I skoleåret 1976/77 har følgende været ansat som timelærere.
stud, mag Kristen Cornelius 
stud, scient. Karsten Christiansen 
cand. scient. Bente Kalhauge 
cand. mag. Klaus Krøigaard 
cand. scient. Bent Åge Nielsen 
cand. mag. Peter Lillelund 
cand. scient. Inger Banke Rasmussen 
cand. mag. Ib Andersen

gymnastik 
matematik 
matematik, fysik 
samfundsfag 
gymnastik 
tysk 
geografi 
dansk

TEKNISK OG ADMINISTRATIVT PERSONALE

Administration adjunkt Eskil Blauenfeldt 
adjunkt Lis Henriksen 
lektor Per Dal Jensen 
lektor Otto Breinholt

Boginspektion

Bibliotek

Skemalægning lektor Per Dal Jensen 
adjunkt Hans Rørbech

Tilsyn med samlingen i 
fysik og kemi

lektor Per Dal Jensen 
adjunkt Hans Rørbech 
adjunkt Jens Damgaard

Tilsyn med samlingen i 
biologi og geografi adjunkt Vibeke Jansson

Tilsyn med AV-midler adjunkt Einar Carstensen

Sekretærer LJ fru Lilajendal, regnskab
BB fru Birthe Borreschmidt, gymnasiu
BE fru Birgit Eisenhardt, HF

Pedel
Pedelmedhjælper

Aage Olesen 
Jens Jensen
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ELEVLISTE

! a
lenrik Asholt 
ienedikte Bayer 
’ernille Bernsen 
tnja Wittrup Christensen 
imalie Foss
Cirsten Høg Hansen 
tnnette Heckscher 
hornas Høyrup

'ia Mai Britt Håkansson 
Cristian Kirchheiner 
Annemarie Kofoed 
iharlotte Krüger 
.ise-Birgitte Kastberg 
iharlotte Dyhring Larsen 
inne Le Morville 
tefan Nielsen 
Haus Philipsen 
üm Bro Rømer 
akob Stilling 
.nette Wad

x 
lorten Bentsen 
mne Marie Bergmann 
ars Bertholdt 
akob Brink 
laus Dahl 
usanne Dahl 
ans Damtoft 
en Said Fris
tine Gudmundsen—Holmgreen 
jarne Jensen 
larianne Ørgaard Jensen 
iels Hannibal Jørgensen 
in Leth-Espensen 
isbeth Madsen 
ars Mieritz 
iels Munk 
ars Lolk Nielsen 
im Sessing Olsen 
ar Schannong Rasmussen 
ater Rønn 
irgitte Skands 
rling Skjoldborg

(02) 85 03 87 
(01) Or. 39 29 
(02) 85 33 92 

(01) He. 82 83 
(01) 65 29 58 
(01) 68 20 52

(02) 85 44 34 
(01)65 35 06 
(01) 65 76 53 
(02) 88 23 88 
(02) 85 12 99 
(01) 65 80 61 

(01) Or. 84 63 
(02) 88 17 03 
(01) 68 13 48 
(02) 42 41 95
(01) He. 537 

(01) 69 44 09 
(03) 27 29 76

(03) 27 38 10 
(02) 81 27 04 
(01) 65 41 24 

(01) He. 72 25
(03) 27 35 55
(03) 27 35 55 
(02) 80 13 95

(01) 65 63 93 
(02) 80 63 04 
(02) 85 28 23

(01) He. 55 88 
(01) 65 72 23 
(01) 65 74 62 
(01) 65 69 07 
(02) 88 18 53 
(01) 65 38 83 
(03) 27 21 83 
(01) 65 88 52 
(02) 81 36 19 
(01) 65 20 22 
(01) 65 88 14
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2y
Anne-Marie Nybo Andersen 
Jens Juel Andersen 
Henrik Basse 
Jens Bengaard 
Susanne Boll 
Bjarne Bonné
Henrik Carstensen Egeberg 
Jan Lyton Gienvig 
Jens Meiland Hansen 
Susanne Skou Hansen 
Christian Houmann 
Flemming Lind Jensen 
Inge Rosenberg Jensen 
Eva Mosfeldt Laursen 
Anders Michelsen 
Henrik Moltke 
Lars Nørregaard 
Lars Pedersen
Søren Pedersen 
Peter Ettrup Petersen 
Kristen Kleis Rasmussen 
Peter Stolt 
Helle Byrge Sørensen 
Kristian Wallenstrøm

2 z
Vibeke Visby Berthelsen 
Jacob Bier
Tom Christiansen
Michael Fremdrup
Jørgen Garnæs
Birgitte Grum-Schwensen 
Anne Dorthe Hallander 
Helene Vagtberg Hansen 
Henrik Marius Hansen 
Thomas Heinesen
Alex Herthel
Steffen Michael Jensen 
Marianne Klée 
Jens Mikkelsen 
Jakob Nerup 
Hanne Storm
Morten Ditlev Hasse Svendsen 
Jørn Johansen Thorsen 
Jim Wehage

(03) 27 34 88 
(03) 27 45 46 
(02) 88 46 35 
(01) 69 14 19 
(03) 27 36 27 
(03) 27 36 09 

(01) Or. 103 75
(02) 85 71 42
(02) 87 42 72 
(02) 85 35 37 
(03) 81 30 62 
(01) 65 56 24 

(01) He. 48 35
(01) 65 66 80 
(01) 65 62 83 
(02) 87 55 66 
(03) 27 44 20 
(01) 68 06 76 
(01) 68 06 76 
(01) 65 61 07 
(01) 69 46 03 

(01) He. 76 73
(01) 20 19 39 
(02) 80 12 98

(01) 65 68 08
(01) Or. 33 23
(01) 67 30 30

(01) Or. 26 43
(03) 27 20 50 
(01) 65 16 06 
(03) 27 16 02

(01) 20 34 44
(02) 88 27 20
(01) 65 81 95
(02) 81 61 20
(02) 80 29 51

(01) Or. 86 51 
(01) 65 08 58 
(01) 65 88 96 
(02) 80 45 35 
(01) 67 22 04
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1
ter Minor Andersen 
ibette Blædel 
:rd Bonnesen 
ne Engelund 
istian Frederiksen 
tne-Louise Hahnemann 
istina Jensen 
ine Johannesen 
igitte Jørgensen 
ittina Kjærulff-Schmidt 
inne Molkte 
ter Munksgaard 
me Møller 
:a Lisbeth Olsen 
itte Petersen
Mie Winther Poulsen 
trin Rahbek-Hansen 
mille Ravn 
lilip Scherrer

b
itte Albertsen 
aus Berg 
een Blendstrup 
ronne Briand Christensen 
elle Fagerlund 
rarlotte Freitag 
nnette Gram 
beke Sejer Hansen 
rdil Hauge 
rgit Jensen 
jrit Møller 
arianne Petersen
ithrine von Hausen Sadolin 
icolaj de la Porte Simonsen 
nne Vig Skoven 
arianne Storm 
imilla Wanscher 
ive Westergaard 
arianne Aalling

(02) 87 78 47
(01) Or. 87 88

(01) 65 13 01
(02) 87 82 43
(02) 87 80 45
(02) 85 23 97
(02) 80 12 92
(02) 98 59 98

(01) He. 91 25
(02) 87 55 66
(02) 88 19 30
(02) 87 55 04
(01) 56 21 62
(02) 98 19 85

(01) He. 25 52
(01) 67 90 18
(02) 80 39 21
(01) 65 64 41

(02) 44 04 41
(01) 65 37 54 
(01) 67 73 66 
(01) 35 77 25 
(01) 69 54 21

(01) He. 16 65 
(01) 65 80 36 
(02) 98 24 26 
(01) 65 51 36 
(02) 85 95 08 
(01) 65 38 34 
(01) 65 16 56

(01) Or. 55 18 
(01) 65 60 44 
(02) 88 14 14 
(01) 20 52 67 
(01) 65 45 85 
(02) 85 29 03
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3 x
Christian Borgqvist (01) 65 89 18
Søren Bugge (01) 65 07 33
Steen Poul Bundgaard
Jan Christensen (02) 87 12 99
Lena Christensen-Dalsgaard (01) He. 48 25 x
Jesper Danø (02) 85 21 58
Torben Liitzhøft Ewald (02) 88 33 20
Anne Fischer-Nielsen (01) 65 63 04
Anne Dorte Højrup (02) 87 92 34
Peter Andreas Kofoed (02) 88 23 88
Torben Lorentzen (01) 65 66 13
Ulla Møller Eikard (01) 63 14 05
Lone Nissen (01) 65 57 59
Sven Bybjerg Pedersen (01) 65 46 70
Jeff Rasmussen (01) 65 73 85
Tine Skak-Nielsen (01) 65 89 08
Bent Steffensen (01) 65 62 65
Lise Wilbek (01) 65 35 89

3 y
Birgitte Andersen (02) 88 07 43
Lone Andersen (01) 67 73 88
Stig Klinten Andersen
Thomas Christensen (01) 67 87 05
Michael Førster Christophersen (02) 80 15 92
Carsten Martin Hansen (02) 80 11 00
Marianne Vejen Hansen (01) 65 22 80
Per Hansen (01) 65 83 64
Henrik Hvidt (01) He. 813
Dan Haahr
Dorte Jørgensen (01) 65 88 42
Kim Kabling
Erik Klinck (01) 68 10 19
Ebbe Støvring Knudsen (02) 80 38 30
Mette von Halling Laier (01) 68 21 18
Jesper B. Lauridsen (02) 85 21 93
Allan Lexner (01) 65 34 23
Sigurd Lilienfeldt (02) 87 16 13
Leif Bochis Madsen (01) 65 87 40
Tine Møller (01) 65 80 61
Tove Møller (02) 88 03 81
Seija Pearson (01) He. 49 72
Tine Uhrup Poulsen (01) Or. 92 74
Lone Premer (02) 88 78 41
Stig Thiedemann (01) 65 54 49
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p
igitze Arnfast 
ine-Marie Borritz 
iristian Edvard 
irgaret Gellett 
sbeth Gregersen 
beke Greve 
tte Hansen 
ne Hansen 
ine-Marie Heilesen 
chael Jarset 
idrun Slots Jensen 
rsten Hede Jensen 
rik Machalet 
els Pape Mogensen 
ul Ingemann Møller 
•git Sejer Nielsen 
rin Nielsen
;beth Klitgaard Pedersen 
lan Petersen 
ik Bolt Sørensen 
tte Therp 
:tte Thomsen 
ne Torbensen 
: Vinther 
ia Aandahl

(02) 88 00 53
(01) 65 06 10
(02) 85 11 48
(02) 98 46 56
(01) 14 42 71
(01) 68 29 98
(01) 68 28 13
(02) 87 37 88
(02) 88 35 93

(01) Or. 40 016

(02) 85 09 58
(02) 87 96 06
(01) 65 59 61
(01) 67 12 95

(01) He. 91 75
(01) 67 73 87
(02) 88 08 27

(01) Or. 10 084
(01) He. 76 17
(01) 65 82 60
(01) 75 97 75
(01) 65 65 84

(01) He. 10 258

1
?eke Nedergaard Andersen 
ith Andersen 
rin Bergh-Hansen 
ne Dorte Bryndum 
Ile Falk 
nne Finsen 
er Groth 
to Holme 
gens Jensen 
ne Juutilainen 
:hael Koister 
sabeth Kovacs 
ette Holm Larsen 
is Mazanti-Andersen 
le Møller
Maagefelt

>rg Hougaard Nielsen 
ben Nielsen 
e Olsen
Finn Poulsen 
ne Schmidt 
na Skaptadottir 
e Sørensen 
ia Trougaard

(01) 65 59 09
(02) 80 55 71
(01) 65 84 24

(01) He. 73 83

(01) 65 11 13

(01) 65 42 70

(02) 80 43 62
(01) He. 75 36

(01) 67 03 76
(01) He. 31 63
(02) 87 50 84
(01) 65 60 05

(01) 67 68 01
(01) Or. 63 57
(01) 65 16 72
(02) 88 15 55

(01) He. 10 454
(02) 85 37 06

41



Dato 26. marts 197'UNDERVISNINGSMINISTERIET 
Direktoratet for Gymnasieskolerne 
og Højere Forberedelseseksamen

Cirkulære
om evaluering og meddelelser til hjemmene.

I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12. marts 1973 om eksamens 
ordningen og karaktergivningen m.v. ved studentereksamen og i gymnasiet, § 21 og 22 
fastsættes følgende bestemmelser.

A. Når læreren og eleverne i en klasse har planlagt arbejdet i et fag for en vis period 
under lærens ansvar for, at bestemmelserne for faget i undervisningsministeriet 
bekendtgørelse nr. 322 af 16. juni 1971 om undervisningen i gymnasiet og or 
fordringerne ved og eksamensopgivelserne til studentereksamen overholdes, sk< 
undervisningen i den pågældende periode løbende evalueres, så elever og lærer få 
information om udbyttet af undervisning og arbejde. Metoder og midler t 
evaluering af den enkelte elevs og elevgruppes udbytte af undervisningen må aftale 
mellem lærer og elever, således at man dels skaffer sig evalueringsresultater me 
henblik på den videre tilrettelæggelse af undervisningen og dels giver lærere 
mulighed for — for eksempel ved samtale, iagttagelse og diagnostiske prøver — c 
skaffe sig indtryk af den enkelte elevs faglige standpunkt.

B. I hvert af de fag, hvori der til studentereksamen gives årskarakterer, skal der mind; 
én gang om året — og kan der, efter lærerrådets beslutning, to gange om året — give 
meddelelse til hjemmet om elevens standpunkt. Såfremt eleven er fyldt 18 åreik 
har indgået ægteskab gives meddelelsen dog til eleven selv. Standpunktsmeddelek 
skal senest gives i marts måned og udtrykkes ved en karakter fra den t 
studentereksamen benyttede karakterskala og kan ledsages af et i ord affattr 
vidnesbyrd om elevens anlæg og arbejde i faget. Karakteren skal ledsages af ( 
vidnesbyrd, dersom elevens standpunkt bedømmes til under 6, eller hvis de 
betegner en væsentlig nedgang i faget i forhold til den forudgående bedømmelse; 
standpunktet. For at sikre ro om den første tids undervisning i gymnasiet må der 
1. gymnasieklasse ikke afgives standpunktsbedømmelse inden december. Umidde 
bart før der afgives standpunktsbedømmelse skal elevernes forhold i relation 1 
standpunktet drøftes på et lærerforsamlingsmøde. Kontakten mellem gymnasieski 
len og hjemmene sikres iøvrigt ved forældremøder med deltagelse af lærere, elev, 
og disses forældre.
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Skolen skal føre nøje regnskab over elevernes forsømmelser. Dersom en elevs 
forsømmelse antager et sådant omfang, at rektor nærer betænkelighed over for 
elevens mulighed for fortsat at følge undervisningen, skal rektor underrette eleven 
herom. Fortsætter en elevs forsømmelser herefter, skal rektor skriftligt underrette 
eleven og forældremyndighedens indehaver om, at der kan blive tale om at tage 
forbehold ved elevens tilmelding til eksamen ved skoleårets slutning. Umiddelbart 
før endelig tilmelding til eksamen den 20. marts drøftes på et lærerforsamlingsmøde 
forholdene for de elever, der har modtaget skriftlig advarsel. Såfremt lærerforsam
lingen finder, at det for en af disse elever i et eller flere fag på grund af elevens 
forsømmelser ikke vil blive muligt at give årskarakter, skal rektor i henhold til § 7 i 
undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12. marts 1973 om eksamensordningen 
m.v. indsende en erklæring, som giver oplysning om disse forhold, og direktoratet 
afgør da, om eleven kan deltage i eksamen ved skoleårets slutning.

Ved skoleårets slutning gives årskarakterer i de af klassens fag, hvori der ved 
studentereksamen gives årskarakter. Der afholdes en årsprøve som mindst omfatter 
samtlige skriftlige fag. Lærerrådet fastsætter ordning og omfang af eventuelle 
mundtlige årsprøver og klassernes arbejde i tiden efter, at undervisning efter 
normalt skema er ophørt og indtil sommerferien. Den skemamæssige tilrettelæggel
se foretages af rektor under hensyntagen til elevers og læreres deltagelse i eksaminer 
fastsat af direktoratet.

En elev, der ikke har fået direktoratets tilladelse til at deltage i eksamen efter 1. 
eller 2. gymnasieklasse, kan ikke fortsætte i næste klasse.
På et lærerforsamlingsmøde ved skoleårets slutning behandles de øvrige elevers 
fortsættelse i næste klasse. Dersom der ikke er enighed om, at en elev bør fortsætte 
i næste klasse, holdes afstemning herom. Ved denne afstemning har hver lærer lige 
så mange stemmer, som hans/hendes fag har års- og eksamenskarakterer; derudover 
har lærerne i legemsøvelser og musik/formning hver 1 stemme. Hver af de lærere, 
der underviser vedkommende elev, fremsætter en motiveret udtalelse om, hvorvidt 
eleven i faget er egnet til at fortsætte, og stemmer foreløbig på dette grundlag for 
eller imod. Derefter foretages, eventuelt efter en yderligere drøftelse, en anden og 
skriftlig afstemning, ved hvilken den enkelte lærer skal stemme i overensstemmelse 
med sin opfattelse af elevens helhedsstandpunkt. I tilfælde af stemmelighed træffer 
rektor afgørelsen.
Dersom lærerforsamlingen således vedtager, at en elev ikke bør fortsætte i næste 
klasse, drøftes hvad man vil tilråde eleven. Dette råd meddeles skriftlig til eleven og 
forældremyndighedens indehaver, der derefter træffer afgørelsen af, om eleven skal 
fortsætte i næste klasse.

Disse regler træder i kraft 1. april 1973 og afløser reglerne i direktoratets cirkulære 
nr. 139 af 20. juli 1967 om karaktergivning og meddelelser til hjemmene.

PDV
Richard Frederiksen 

Undervisningsdirektør
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Den 20. marts 197^UNDERVISNINGSMINISTERIET
Direktoratet for gymnasieskolerne og HF

Angående mødepligten.
Ifølge HF-bekendtgørelsen af 30. juli 1970 § 10, stk. 2, kan en kursist kun indstilles 1 
HF-eksamen på kursistvilkår, hvis den pågældende har fulgt undervisningen regelmæssi; 
og på tilfredsstillende måde.
Der er således mødepligt for kursisterne.
Overholder kursisterne ikke betingelserne for at gå på kursus, skal der ske indstilling 1 
direktoratet om bortvisning og eventuel overførelse til selvstuderende status.
Direktoratet skal herved anmode samtlige HF-kurser om at indrette deres administratic 
af reglerne om mødepligt efter nedenstående retningslinier:
Eleverne skal orienteres om mødepligten, og om hvilke forholdsregler kursus c 
direktoratet agter at benytte, hvis den ikke overholdes.
Det er rektors pligt at sørge for mødepligtens opretholdelse.
Der må føres omhyggelig kontrol med kursisternes fremmøde, såvel generelt, som i c 
enkelte fag.
Rektor drager omsorg for, at kurserne har en løbende oversigt over hver enkelt kursis 
samlede forsømmelse og forsømmelser i enkelte timer.
Forsømmelighed med aflevering af skriftlige opgaver, stile, rapporter m.m. sidestill 
principielt med dage- eller timeforsømmelser.
Der er ikke fastsat nogen fast mødeprocent, men skønner kursus, at en kursist ved forts 
fravær i løbet af skoleåret vil komme op på et fravær, der kan begrunde bortvisning, sk 
rektor give kursisten en mundtlig advarsel. Studievejlederen bør samtidig gennem < 
samtale med kursisten forsøge at motivere ham (hende) til at møde til undervisningen. 
Fortsætter fraværet trods den mundtlige advarsel, skal kursisten have en skriftlig advars 
i anbefalet brev.
Hvis heller ikke den skriftlige advarsel har den ønskede effekt, skal der almindeligvis si 
indberetning til direktoratet. Forinden bør faglærerne og studievejlederen have ha 
lejlighed til at udtale sig, og kursisten til at fremkomme med en redegørelse. Såv 
udtalelse som redegørelse bilægges indberetningen, som kan have to former:
1) en indberetning om det store fravær, der munder ud i, at kursus trods alt er villig til 

lade kursisten få endnu en chance, hvilket man beder direktoratet tage med 
overvejelserne;

2) en indstilling om bortvisning af kursisten.
Det understreges, at for stort fravær eller manglende aflevering af skriftlige arbejder bio 
et enkelt fag kan medføre bortvisning fra kursus.
Udelukkes en kursist fra undervisningen, skal den pågældende af studievejleder 
orienteres om muligheden for at aflægge HF-eksamen som selvstuderende.

P.D.V.
Jørgen Olsen 

u ndervisn i ngsi nspe ktør 
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REEKSAMINATION

Jddrag af cirkulære af 28. marts 1973

henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12. marts 1973 om eksamens- 
irdningen og karaktergivningen m.v. ved studentereksamen og i gymnasiet, § 4, fastsættes 
ølgende bestemmelser:

a. En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller 2. gymnasieklasse har opnået 
årskarakteren 5 eller derover, og som ved afsluttende prøve til studentereksamen i 
faget ved udgangen af 1. eller 2. gymnasieklasse har fået karakteren 00 eller 03, kan 
forlange at blive underkastet ny prøve i faget i august/september.

b. En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller 2. gymnasieklasse, hvor 
undervisningen i faget afsluttes, har fået årskarakteren 00 eller 03, kan, hvis faget 
ikke er udtaget til prøve til studentereksamen, forlange at blive underkastet prøve i 
faget i august/september.

!. Rektor skal inden 1. juli meddele direktoratet, hvilke elever, der i henhold til 1. 
ønsker sig prøvet i august/september.
For en elev, der ønsker sig underkastet ny prøve, er eksamenskarakteren den ved 
reeksaminationen opnåede. For en elev, der i henhold til 1 b. ønsker sig prøvet, 
medtæller prøven i faget blandt de ti prøver, der kræves aflagt for, at man kan bestå 
studentereksamen.
Elever, der ved sygeeksamen bliver berettigede til den under 1 a. nævnte prøve eller 
som af sygdom forhindres i at aflægge den prøve i august/september, som de i 
henhold til 1 a. eller 1 b. var berettigede til, kan underkastes prøve i faget ved den 
efterfølgende maj/juni eksamenstermin.

r en elev berettiget til reeksamination, må man henvende sig til rektor, da der skal 
idsendes en ansøgning om det til direktoratet for gymnasieskolerne og HF.

45



LUSTRATIONERNE ER ELEVARBEJDER

Sats og tryk: Compo Grafik Produktion ApS



GAMMEL 
HELLERUP GYMNASIUM

1977



Adresser:

Skolen og pedelboligen: Svanemøllevej 87, 2900 Hellerup 
Rektorboligen: Callisensvej 30, 2900 Hellerup

Telefoner:

Skolens kontorer: HE 758
Rektor Frode Andersen privat: HE 6857
Lærerværelset: HE 40.002
Pedel Børge Sonn: HE 2317

Rektor træffes mandag, onsdag og fredag kk 9-10
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GI. Hellerup Gymnasium blev grundlagt i 1894 som en privat „Real- og 
Forberedelsesskole“, der havde til huse på en førstesal i ejendommen Strand
vejen 90.

I 1895 flyttede skolen ind i en nyopført skolebygning på Frederikkevej 8, 
hvor den havde til huse - med forskellige tilbygninger i årenes løb - til 1956.

Hellerup var i årene omkring århundredskiftet endnu meget tyndt befol
ket. Hele den vestlige side af Strandvejen optoges af store gårde og marker, 
og kun mod øst fandtes der spredt villabebyggelse.

Men efterhånden som bydelen udviklede sig fra bondeland til forstad, 
voksede også skolen. I 1897 var der 26 elever og i år 1900: 85.

Den 19. juni 1900 fik „Hellerup Real- og Forberedelsesskole“ anerkendelse 
som „lærd“ skole (den officielle betegnelse for de højere skoler, der forbe
redte til studentereksamen), der i 1907 for første gang dimitterede studenter.

I 1919 overgik GI. Hellerup Gymnasium til staten, hvilket bl. a. bevir
kede, at underskolen blev udskilt.

I 1956 flyttede skolen ind i nyopførte bygninger på hjørnet af Svanemølle
vej og Hellerupgaardvej. I forbindelse med den udvidede kapacitet optoges 
der nu også piger på skolen.

Eksamen 1976

Der dimitteredes 147 studenter, 42 sproglig nysproglige, 13 sproglig sam
fundsfaglige, 51 matematisk fysiske, 16 matematisk samfundsfaglige og 25 
matematisk naturfaglige.

2 sproglige og 2 matematiske elever bestod ikke studentereksamen.

Forældremøder og skolenævn

Der har i årets løb været afholdt ét møde i skolenævnet samt tre forældre
møder. I december afholdtes forældremøder for Ig’s forældre og i marts 
afholdtes et møde for alle forældre. I januar afholdtes endvidere et offentligt 
møde for forældre til elever, der agtede at søge optagelse i Ig.

Det store forældremøde fandt sted den 23. marts og var besøgt af ca. 300 
forældre og elever.

Dagsordenen var:
1. Meddelelser fra rektor.
2. Opstilling af kandidater til skolenævnet.
3. Eventuelt.
4. Samtaler med lærerne.
Skolenævnet består af:
Fru Inge Nørregård (3z), tlf. (02) 80 30 73, advokat Allan Melchior (3x), 
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tlf. (01) 6313,83, departementschef Jørgen Gersing (la), tlf. OR 5852, og 
fru Majbritt Sjøgaard (lx), tlf. (02) 87 9212.

Lærerkollegiet er repræsenteret ved lektor Jørgen Lorensen og lektor Arne 
Hermann. Rektor er nævnets formand.

Lærerkollegiet

(Årstallet er ansættelsesåret her ved skolen).
1. Andersen, Frode, (1958), cand mag., dr. tech., rektor. Tlf. HE 6857. 

Matematik: la.
Kemi: 2yzF.

2. Andersen, Niels (1961), cand mag., lektor. Tlf. (01) 81 40 30.
Historie: 3b, 3x, 2y, ly.
Geografi: 3mS, 2yzF, 2uF, Ib.

3. Bak, DinaVedel (1975),cand mag., adjunkt. Tlf. (01) 7479 87.
Dansk: 3x, 2y, 2u.
Engelsk: ly.

4. Bauerlund, Hans Christian (1972), cand. mag., adjunkt. Tlf. (01) 697545.
Samfundsfag: 3mS, 2sS.
Gymnastik: 3cz, 2cz, lax, Iby, Iz.

5. Bjerre, Anne (1976), stud, mag., timelærer. Tlf. HE 40.152.
Gymnastik: 3cz, lax, Iby.

6. Brock, Klaus (1976), cand. scient., adjunkt.
Matematik: 3zuF, 2zuN, Ib, ly.

7. Czeskleba-Dupont, Solveig (1974), cand. scient., adjunkt. Tlf. (01) 
22 65 67.
Geografi: 3sS, 3xyN, 3zuN, 2sS, 2xF, 2xyN, 2mS.

8. Emmertsen, Henning (1970), cand. mag., studielektor. Tlf. (02) 866015. 
Dansk: 3z, 3u.
Fransk: 3x, 2b, 2x.

9. Frederiksen, Birthe Lønborg (1976), cand. scient., adjunkt. Tlf. (02) 
94 86 81.
Biologi: 3mS.

10. Gregersen, Ib (1962), cand. polyt., lektor. Tlf. ØB 7781.
Fysik: 3xyN, 2xF, Ix.
Kemi: 2xF, 2zuN, Ix, ly.

12. Gudmand-Høyer, Ebbe (1956), cand. theol, og mag., lektor. Tlf. (01) 
83 87 52.
Religion: 3a, 3b, 3c, 3x, 3y, 2a, 2b, 2c, 2y, 2z, 2u.
Oldtidskundskab: 2a, 2u, Ix, ly.
Historie: la, Ix.

13. Hansen, Niels (1973), cand. scient., adjunkt. Tlf. (02) 45 25 08.
Matematik: 3mS, 2yzF, 2mS, lu.
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13. Hansen, Niels Martin (1974), cand, scient., adjunkt. Tlf. (01) 67 58 18. 
Fysik: 3xyF, 2xyN, ly.
Matematik: 2uF.

14. Hansen, Sten (1956), cand. mag. og mag. scient., studielektor. Tlf. (02) 
87 93 22.
Fysik: 3zuN.
Matematik: 3xyN, 2b, 2xF, 2xyN.

15. Hasle, Annette (1972), cand, mag., adjunkt. Tlf. (03) 21 55 75.
Dansk: lb, ly.
Engelsk: 3sS, 2sS.

16. Hass, Niels Ove (1970), stud, mag., timelærer. Tlf. (01) 20 14 38. 
Dramatik: 3abu, 3cy, 3xz, 2acu, 2xy.

17. Heje, Alice Bryrup (1973), exam, art., timelærer. Tlf. (02) 99 83 43. 
Dramatik: 3abu, 3yz, 2acu, 2xy.

18. Hermann, Arne (1964), cand. mag., lektor. Tlf. (01) 56 20 74.
Dansk: 3a, Iz.
Engelsk: 3bN, la.

19. Hvegholm, Jens (1975), cand. scient., adjunkt. Tlf. (01) 17 58 53.
Fysik: 3mS, 2yzF, 2zuN, 2mS.
Kemi: 2xyN, 2mS, Iz.

20. Høgnesen, Roland (1971), cand. mag., adjunkt. Tlf. (02) 91 49 57.
Religion: 3z, 3u, 2x.
Oldtidskundskab: 2b, 2x, 2y.
Historie: 3y, 3z, 2b, 2u.

21. Jensen, Jevgenija Rosenberg (1963), cand. mag., lektor. Tlf. HE 4835.
Fransk: 3u, 2y, la, Iz.
Russisk: 3ax, 2ax.

22. Jølver, Inger (1956), cand. mag., lektor. Tlf. (02) 80 21 17.
Dansk: 2c.
Latin: 2abN, 2cN, la, Ib.

23. Kirk, Viggo (1953), cand. mag., lektor. Tlf. (01) 65 33 82.
Musik: Alle klasser.

24. Kofod, Vivianne Saxtorph, (1976), stud, mag., timelærer. Tlf. ØB 1976. 
Gymnastik: 2cz, lax, lby, Izu.

25. Lorensen, Jørgen Lundgaard (1945), cand. mag., studielektor. Tlf. OR 
3606.
Engelsk: 3aN, 2abN.

26. Lund-Petersen, Peter (1976), cand. mag., adjunkt.
Dansk: 2b, 2z.

27. von Lüttichau, Marianne (1975), cand. mag., adjunkt. Tlf. (01) 20 44 76. 
Engelsk: lb, lx, Iz.

28. Nathan, Anja (1962), cand. mag., lektor. Tlf. (02) 89 14 05.
Dansk: 3c, 2x.
Fransk: 3b, 2a, ly.
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29. Olsson, Hans (1948), cand, mag., lektor. Tlf. (01) 24 98 37. 
Biologi: 3a, 3b, 3c, 3xyF, 3zuF.

30. Ostenfeld, Torsten (1971), cand, scient., adjunkt. Tlf. (01) 65 63 80.
Fysik: 3zuF, lz.
Matematik: 2c, lx.

31. Petersen, Gunner Frøberg (1976), cand, mag., adjunkt. Tlf. ØB 6857.
Engelsk: 3cN, 2cN, lu.
Dramatik: 2bz.

32. Preisler, Gerd (1956), cand, mag., lektor. Tlf. ØB 1192.
Fransk: 3c, 3y, 3z, lb, lx.

33. Qvistgaard, Birgit (1971), cand, scient., adjunkt. Tlf. (01) 56 02 41. 
Matematik: 3xyF, 3zuN, 2a, lz.

34. Rasmussen, Willy (1949), cand, mag., lektor. Tlf. (01) 22 47 02.
Oldtidskundskab: 2z, la, lz.
Historie: 3a, 2a, 2z, lz.
Geografi: la.

35. Steendahl, Kai (1957), cand, mag., lektor. Tlf. (01) 34 67 90.
Fysik: 2uF, lu.
Kemi: 2uF, lu.
Gymnastik: 3ax, 3by, 3u, lu.

36. Sønchsen, Freddy (1961), cand, mag., lektor. Tlf. HE 758 (skolen).
Dansk: 2a, lx.
Fransk: 3a, 2c, 2z, 2u, lu.

37. Tofte, Jens (1963), cand mag., lektor. Tlf. (03) 23 33 59.
Oldtidskundskab: 2c, lb, lu.
Historie: 3c, 3u, 2c, 2x, lb, lu.
Geografi: 2zuN.

38. Torp, Asbjørn (1971), stud, scient., timelærer. Tlf. (01) 12 08 30. 
Gymnastik: 2ax, 2by, 2u.

39. Vecht, Bitten (1970), cand, mag., adjunkt. Tlf. (02) 86 89 59.
Tysk: 3bN, 3cN. 2abN. la.

40. Vermebren, Kaj (1964), cand, mag., adjunkt. Tlf. (02) 89 21 07. 
Biologi: 3xyN, 3zuN, 2xyN, 2zuN.

41. Vogelius, Susanne (1973), cand, mag., adjunkt. Tlf. (01) 67 75 88.
Samfundsfag: 3sS, 2mS.
Gymnastik: 3ax, 3by, 3u, 2u, 2ax, 2by.

42. Weidberg, Bent (1971), cand, mag., adjunkt. Tlf. (01) 46 93 98.
Tysk: 3aN, 2cN, lb.
Russisk: lax.

43. Zimmermann, Jan (1974), cand, mag., adjunkt. Tlf. (01) 37 04 10.
Dansk: 3b, 3y, la, lu.
Tysk: lx.
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Adjunkt Niels Martin Hansen er administrerende inspektor. Skolens sek
retærer er fru Grete Knudsen og fru Tove Heering. Lektor Niels Andersen 
er boginspektor og lektor Inger Jølver er bibliotekar. Den indvendige inspek
tion varetages af adjunkt Roland Høgnesen og adjunkt Susanne Vogelius. 
Adjunkt Torsten Ostenfeld og lektor Ib Gregersen har ført tilsyn med den 
fysisk-kemiske samling, adjunkt Kaj Vermehren med den biologiske og ad
junkt Solveig Dupont med den geografiske.

Formand for lærerrådet er adjunkt Birgit Qvistgaard.
Lektor Jørgen Lorensen har været stedfortrædende rektor.

Gymnasialt suppleringskursus:

I tiden 1/8 1976 - 31/1 1977 er der afholdt kursus i kemi I, fysik I og 
matematik I med undervisning af lektor Ib Gregersen, lektor Sten Hansen, 
adjunkt Torsten Ostenfeld, adjunkt Niels Hansen, adjunkt Niels Martin Han
sen og rektor Frode Andersen. 14 elever bestod prøven i kemi, 14 i fysik og 
11 i matematik.
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Frode Andersen Niels Andersen Dina Bak

Hans Ch. Bauerlund Anne Bjerre Klaus Brock

Solveig Dupont Birthe LønborgHenning Emmertsen

Ib Gregersen Niels HansenEbbe Gudmand-Høyer
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Niels Martin Hansen Sten Hansen Annette Hasle

Niels Ove Hass Alice Bryrup Heje Arne Hermann

Jens Hvegholm Roland Høgnesen J. Rosenberg Jensen

Inger Jølver Viggo Kirk Vivianne Kofod
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Jørgen Lorensen Peter Lund-Petersen Marianne von Lüttichau

Anja Nathan Hans Olsson Torsten Ostenfeld

Gunner Frøberg Petersen Gerd Preisler Birgit Qvistgaard

W. Rasmussen Kai Steendahl F. Sønchsen
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Jens Tolte Asbjørn Torp Bitten Vecht

Kaj Vermehren Bent Weidberg Susanne Vogelius

Tove Heering

Børge Sonn Ellinor Sonn Jacob Jacobsen
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Udnævnelser og vikariater

Cand mag. Gunner Frøberg Petersen ansattes pr. 1. september 1976 som 
adjunkt.

Cand. scient. Klaus Brock har vikarieret i matematik for adjunkt Preben 
Bundgaard, som har orlov i 2 år.

Cand. mag. Peter Lund-Petersen har vikarieret i dansk for lektor Inger 
Frimodt-Møller, som har orlov 1 år. Peter Lund-Petersen har desuden vika
rieret i 7 ugentlige timer i historie for lektor Niels Andersen.

Kortere vikariater: Cand. phil. Ingolf Sigurd og stud, scient. Jan Hertel 
Wulff.

Lærerkandidater i efterårssemestret 1976:
Cand. mag. Else Bojsen, dansk. Vejledere: Lektor Arne Hermann, adjunkt 

Annette Hasle og adjunkt Jan Zimmermann.
Cand. scient. Jørgen Fenhann, fysik, kemi, matematik. Vejledere: Lektor 

Ib Gregersen, lektor Kai Steendahl, adjunkt Birgit Qvistgaard og adjunkt 
Niels Hansen.

Cand. mag. Corstian Hogerworst, fransk, dansk. Vejledere: Lektor Henning 
Emmertsen, lektor Freddy Sønchsen, lektor Arne Hermann og lektor Inger 
Jølver.

Cand. mag. Alice Jensen, historie, samfundsfag. Vejledere: Lektor Jens 
Tofte, lektor Niels Andersen og adjunkt Susanne Vogelius.

Cand. scient. Niels Chr. Knap, geografi. Vejledere: Lektor Niels Andersen, 
lektor Jens Tofte og adjunkt Solveig Dupont.

Cand. mag. Ole Nørgaard-Larsen, historie, fransk. Vejledere: Lektor W. 
Rasmussen, adjunkt Roland Høgnesen, lektor Freddy Sønchsen og lektor 
Henning Emmertsen.

Lærerkandidater i foråret 1977:
Cand. mag. Carl Erik Andresen, historie. Vejledere: Lektor Jens Tofte, 

lektor W. Rasmussen og adjunkt Roland Høgnesen.
Cand. scient. Henning Henriksen, kemi, fysik. Vejledere: Lektor Kai Steen

dahl, lektor Ib Gregersen, adjunkt Jens Hvegholm og adjunkt Niels Martin 
Hansen.

Cand. phil. Birthe Lise Holmberg, fransk. Vejledere: Lektor Henning Em
mertsen, lektor Freddy Sønchsen, lektor Gerd Preisler og lektor J. Rosen
berg Jensen.

Cand. mag. Inge Britta Lundqvist, dansk, dramatik. Vejledere: Lektor 
Arne Hermann, lektor Anja Nathan, lektor Freddy Sønchsen, adjunkt Gun
ner Frøberg Petersen og timelærer Alice Heje.

Cand. mag. Hanne Nepper, dansk, dramatik. Vejledere: Lektor Arne Her
mann, adjunkt Jan Zimmermann, adjunkt Gunner Frøberg Petersen og time
lærer Niels Hass.

Cand. phil. Anna Thacker, tysk. Vejledere: Adjunkt Bitten Vecht, adjunkt 
Bent Weidberg og adjunkt Jan Zimmermann.
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Cand. mag. Else Bojsen, dramatik. Vejledere: Adjunkt Gunner Frøberg 
Petersen og timelærer Niels Hass.

Henning Elbirk

Afsked
Lektor Henning Elbirk fik efter ansøgning meddelt sin afsked med pension 

pr. 31/7 1976.
Lektor Elbirk blev ansat ved GI. Hellerup i 1934 og levede således med 

i skolens liv i 42 år. Hans fag var musik og dansk, og han var landskendt 
som stifter og leder af „Radiodrengekoret“.

For skolen har hans musikalske virke været særdeles betydningsfuldt. Han 
var bl. a. komponist til den stadig levende „GI. Hellerup Kantate“, der ur
opførtes ved skolens indflytning i de nye bygninger i 1956. I de senere år 
virkede han udelukkende som dansklærer og prægede sine elever med de 
træk, der var karakteristiske for ham i alt arbejde: høj kvalitet, lethed og 
munterhed og behandling af en tidssvarende blanding af nyt og gammelt stof.

Specialhenvisninger

Elever kan henvises til skolepsykologisk bistand og til behandling for ord
blindhed og talelidelser.

Skoletandpleje

Elever med bopæl i Gentofte kommune kan få gratis skoletandpleje til og 
med det skoleår, hvori de fylder 16 år.

Elever fra andre kommuner må henvende sig til de respektive skolevæse
nets kontorer for at få oplysning om kommunens regler for skoletandpleje.
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Om befordringsgodtgørelse

Elever, hvis samlede skolevej beregnet fra bopæl til skole og tilbage er 
14 km eller derover, kan få udgifterne til befordring med offentlige befor
dringsmidler godtgjort.

Ansøgningsskema fås på skolens kontor.
Det er normalt en forudsætning for at opnå befordringsgodtgørelse, at ele

ven har valgt nærmeste skole (eller af fordelingsudvalget - mod primært 
ønske - er blevet henvist til den skole, eleven nu går i).

Eleverne

Skolen havde pr. 1. april 1977 441 elever fordelt i 20 klasser.

Skolens ringetider

Ma. - Ti. - To. - Fr. Ons.
8.00- 8.45 8.00- 8.40
8.55- 9.40 8.50- 9.30

Morgensamling
9.50-10.35 9.50-10.35

10.45-11.30 10.45-11.30
11.30-12.00 frokost 11.30-12.00
12.00-12.45 12.00-12.45
12.55-13.40 12.55-13.40
13.50-14.35 13.50-14.35
14.45-15.30 14.45-15.30

Ferier

1977
Mandag den 17. oktober til fredag den 21. oktober:
Fredag den 23. december til onsdag den 4. januar :

1978
Mandag den 20. marts til tirsdag den 28. marts :
Mandag den 5. juni
Mandag den 19. juni til fredag den 4. august :

Efterårsferie 
Juleferie

Påskeferie 
Grundlovsdag 
Sommerferie
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Ugentlig timetal i gymnasiet
inden for de muligheder, der findes i GI. Hellerup Gymnasium.

Religion ......................  
Dansk ........................  
Engelsk ......................  
Tysk ............................  
Engelsk eller tysk . . . . 
Fransk eller russisk . . 
Latin ......................... _.
Oldtidskundskab . . . . 
Historie ......................  
Samfundskundskab
Samfundsfag ..............
Geografi......................
Biologi ........................
Biologi med biokemi . . 
Kemi ..........................  
Fysik ..........................  
Matematik ..................  
Legemsøvelser ............ 
Musik ........................  
Musik eller dramatik .

Ialt . . .

Sproglig linie Matematisk linie
Nysproglig 

gren
Samfunds
faglig gren

Matem.- 
fysisk gren

Naturfaglig 
gren

Samfunds
faglig gren

i g 2 g 3 g 2 g 3 g i g 2 g 3 g 2 g 3 g 2 g 3 g

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4
4 * 4 * 6
3 * 3 * 5

* 3 * 5 5
5 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3

4 * 4
1 2 2 1 2 2 2

2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
* 1

* 5 * 5
* 1 * 1

* 5 ‘ 5

2 * 3 * 2 * 3 * 3 * 2 ’ 3 * 2

3 3 * 3

* 3 * 7
* 3

2 * 3 * 3 ‘ 1
3 * 3 * 5 * 2 * 2 * 2 * 2

2 3 3 5 * 5 * 6 * 3 * 3 * 3 * 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2
2 1 2 1

2
2 1 2 1 2 1

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

De med * mærkede timer er særtimer for den pågældende gren.
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Nogle træk fra skolens liv.

Elevforsamlingen

Marts 1977.
Elevrepræsentationen på Gammel Hellerup Gymnasium består af en for

handlingsgruppe (FHG) på 7 medlemmer valgt af og blandt eleverne.
FHG repræsenterer eleverne i stående udvalg (Hartvig Møllers rejselegat, 

stipendienævnet osv.) og ved samarbejdsudvalgsmøder. Samarbejdsudvalget 
består af 3 lærere, 3 elever og rektor; på disse møder tages beslutninger om 
fællestimer, fester o. 1. Desuden er FHG repræsenteret på lærerrådsmøder, 
dog kun til de punkter på dagsordenen, som lærerrådet har givet sin tilladelse 
til, at eleverne overværer.

For at have en direkte repræsentant i hver klasse oprettedes sidste år infor
mationsrådet (IR), der består af en repræsentant for hver klasse. Møder 
afholdes nu mellem FHG og IR og fungerer som et reelt elevråd.

FHG repræsenterer skolens elever i organer uden for skolen, f. eks. Dan
ske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS). Ved første FHG valg (valg 
afholdes 3 gange om året) blev der samtidig holdt afstemning om medlem
skab af DGS, men skolens elever valgte at holde skolen udenfor denne.
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I håbet om at få engageret de nye Ig’ere allerede fra starten, tog 3 repræ
sentanter fra FHG under introduktionsugen (en uge, arrangeret specielt fol
de nye Ig’ere) ud til de hytter, hvor lg’erne holdt week-end. Formålet 
var at fortælle de nye elever på GHG om det elevarbejde, der findes på sko 
len. Måske var dette usædvanlig kedeligt og uinspirerende, for det er vist 
mange år siden, at interessen for elevarbejdet har været så lille.

Dette gælder dog ikke kun for lg’erne, men for alle skolens elever. Hvad 
dette skyldes, er svært at sige, men i år viste det sig ellers i praksis, at det er 
muligt at få gennemført noget, hvis der ellers er opbakning fra et flertal af 
skolens elever.

På et lærerrådsmøde blev det vedtaget, på elevernes opfordring, at der i 
dette skoleår skulle afholdes en emneuge med emnet København. Emneugen 
blev afholdt i november, og blev efter alles mening en stor succes.

Følgende har i årets løb siddet i FHG:
Hanne Agersnap lx, Naja Krahl ly, Jesper Nielsen ly, Torsten Mandal lu, 

Jørgen Narup 2x, Per Palsbøll 2z, Jesper Teglhus Bang 3x, Johan Melchior 
3x, Jens Stausbøll 3z, Pia Hansen 3z, Henrik Vittrup Christensen 3u.

Pia Hansen 3z.

Tillidshverv

Nedennævnte elever har i det forløbne år varetaget følgende hverv: 
Bibliotek: Lene Friis Petersen, 3a.
Film: Nils Peter Sørensen, 3a, og Steen Friis Hansen, 3u.
Plakater: Henriette Holm, 3c.
Aviser: Henrik Ellesøe Hansen, la.
For interesse og godt arbejde har disse fået tildelt billetter til årsfest og 

skolekomedie.

Fri idræt

I september deltog skolen i Gymnasieskolernes Landsatletikturnering med 
ca. 50 drenge. Ved regionsstævnet på Gentofte stadion vandt GI. Hellerup 
stævnet.

Ved årets finalestævne i Horsens blev gruppe Hi-holdet nr. 3.

Skolemesterskaber

Ved de individuelle skolemesterskaber i atletik kåredes følgende mestre: 
Steffen Heegaard, la
Jan Gelbjerg Hansen, Ib
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Morten Evald, lx 
Paul Munch, lx 
Morten Damkjær, ly 
Kjeld Petersen, lz 
Simone Frandsen, lu 
Allan Isacsson, lu 
Per Hoffmann, 2x 
Niels Mæhl, 2z
Jesper Hartmann Andersen, 2u
Per Brodam, 2u
Klaus Hyldahl, 3b
Bjarne Kohl, 3b 
Erik Jensen, 3c 
Diana Franckaert, 3y 
Jesper Nørregaard, 3z 
Tommy Thomsen, 3z 

6-kampspokalen blev vundet af Paul Munch, lx.

Fritidssport

Der har i det forløbne år været dyrket følgende idrætsgrene uden for skole
tiden :
Atletik: Træning i forbindelse med deltagelsen i Gymnasieskolernes

Landsatletikturnering.
Basketball: Træning i forbindelse med deltagelsen i Gymnasieskolernes

Basketballturnering. I år nåede de to drengehold til semifinalen.
Håndbold: Træning i forbindelse med deltagelsen i Hellerup Bank Cup. 

Drengeholdet nåede i år til finalen i Gymnasieskolernes Hånd
boldturnering.

Svømning: Undervisning én gang om ugen i Kildeskovshallen.
Volleyball: Træning i forbindelse med deltagelsen i Gymnasieskolernes Vol

leyball turnering.

Badminton

Igen i år har der været tilslutning nok til at opretholde Badmintonklubben. 
Vi har i årets løb spillet i drengenes gymnastiksal, og alle, der tilmeldte sig 
i tide, fik fast spilletid én gang om ugen. Da vi desværre kun har kunnet 
spille i drengesalen, har det været nødvendigt at lukke for senere tilmelding.

Morten Evald, lx.
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Skolens egen idrætsdag

Dagen blev afviklet som en intern bolddag den 30. september 1976, hvor 
eleverne kunne vælge mellem basketball og volleyball. Ialt blev der spillet 
112 kampe med 80 elever som dommere.

Alle elever spillede med i mindst 3 kampe. Fritagne elever hjalp til med 
stævnets afvikling.

Skolebladet

„Skolebladet er et ucensureret nyhedsorgan for og af skolens elever“.
Således står der på side 2 i „Skolebladet“, og det siger ikke så lidt om, 

hvad Skolebladet står for. Der er to formål med at lave et skoleblad:
a. Skolebladet skal være elevernes organ. I Skolebladet tages aktuelle pro

blemer op (f. eks. adgangsbegrænsning), i Skolebladet har eventuelle vor
dende forfattere fra skolen mulighed for at udfolde sig, (både vittige hoveder 
og seriøse skribenter), og i Skolebladet berettes om skolens interne foreta
gender (f. eks. skolekomedien eller emneugen).

b. Men lige så vigtigt er det, at i skolebladsredaktionen har man mulighed 
for at udfolde sig. Det er en spændende opgave at være med til at lave et 
skoleblad, både at samle stof og at sætte bladet op, så det bliver pænt og 
indbydende.

I år vil Skolebladet udkomme 5 gange. Det første nummer udkom i sep
tember og var et særnummer, som vi udgav i forbindelse med FHG-valget. 
I december udkom et lille julenummer, og i februar kom det store nummer 
med alt om skolekomedien.

Lige efter påskeferien vil der igen komme et nummer, som bl. a. indehol
der et interview med Jesper Klein, og det sidste nummer kommer til afslut
ningen. Dette nummer bliver som sædvanlig uddelt til de nye lg’ere efter 
sommerferien, og det indeholder derfor en del praktiske vink til nye elever, 
bl. a. en „Hvem-Hvad-Hvor, Lille vejledning for begyndere“.

Til slut vil vi gerne sige tak til alle medarbejdere, til vore annoncører, 
(uden dem kunne foretagendet slet ikke køre rundt), og til rektor og pedel, 
som har støttet os gennem hele året.

Flg. har i årets løb siddet i den åbne redaktion:
Jesper Jespersen, 3a, Jesper T. Bang, 3x, Jørgen T. Wennerholm, 3x, Per

nille Sølling-Jørgensen, 2b, Dorthe Mogensen, 2c, Annelise Jensen, 2x, Car
sten Selvang, 2z, Anders Fink-Jensen, 2z, Per Palsbøll, 2z, Thomas Guildal, 
2z, Jørgen Kurtzhals, 2z, Jesper Nielsen, ly, Karina Miethe, ly, Anette P. 
Nielsen, ly, Naja Krahl, ly, Dinah Wöhler, lx og Niels Haslund, Ib.

Jørgen Kurtzhals, 2z.
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Skolekomedie 1977 - Brendan Behan „Gidslet“
Iscenesat af adjunkt Torsten Ostenfeld.

„Tak til Te ban, som skrev vort stykke, 
vil kunne unde hans Irere lidt lykke, 
for Irland har både kampånd og sjæl, 
men landet var altid i splid med sig selv. “

Lotte og Inger, 2x.

„Alt er klar til at modtage fangen .... Hvis De ville skrive under der . . .
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„Äh nej, Miss Gilchrist, må jeg ikke få 
lov til at læse videre ..

„Jeg vil gi’ dig en silkebold, 
og boldtræ med guld og ibenholt. 
Hvis du bare gifter dig med mig, 
ja, gifter dig med mig".

Over bele byen for de frem på kvinder, børn og gamle folk . . 
med vold og drab og død;

21



Musik uden for skoletiden

GHG-Koret, der ledes af lektor Viggo Kirk, afholder prøve hver onsdag 
kl. 19-21. Koret og et orkester fremførte GHG’s Indvielseskantate ved sko
lens 20 års fødselsdag d. 1/10 76, hvor en del gamle elever deltog i kor og 
orkester. Det udvidede kor medvirkede sammen med Skovshoved Skoles kor 
i en musikgudstjeneste i Skovshoved kirke d. 30/11 76 og gentog program
met ved skolens juleafslutning. Koret deltog endvidere ved forårskoncerten 
d. 21/4 77.

Skolerejser

Ekskursion til Berlin den 3. - 5. december 1976.
I efteråret 1976 arbejdede 3b i historie med Berlin-problemet efter 1945, 

og i forbindelse hermed tog klassen initiativ til en ekskursion til Berlin. For
målet var dels gennem besøg på udstillinger, museer m. v. i såvel Øst- som 
Vestberlin at opnå en dybere forståelse af de forskellige opfattelser af udvik
lingen og dels at få et indtryk af forholdene og de særlige problemer i den 
delte by i dag.

Som første punkt på programmet var vi fredag eftermiddag under ledelse 
af en guide på rundtur i Vestberlin, en tur, hvor vi ikke blot så byens sevær
digheder, men også fik et godt indtryk af de forskelligartede problemer, som 
er en følge af byens særlige status og beliggenhed. Lørdag så vi dels en ud
stilling om Berlin-muren, og dels besøgte vi den genopførte rigsdagsbygning, 
hvor vi så en overordentlig instruktiv udstilling om Tysklands nyere historie.

Søndag morgen tog vi til Østberlin, hvor vi blev modtaget af en østtysk 
guide, som førte os rundt i byen og derefter fulgte os til Potsdam. Her be
søgte vi bl. a. Cecilienshof, hvor Potsdamkonferencen fandt sted i 1945. I 
Østberlin var en udstilling om Tysklands nyere historie af særlig interesse, 
idet den, sammenholdt med den tilsvarende udstilling i Vestberlin, gav os 
lejlighed til at sammenligne to helt forskellige syn på Tysklands historie og 
årsagerne til situationen i dag.

Fagligt gav turen stort udbytte, og også forventningerne i retning af det 
mere fornøjelige indfriedes. Programmet var stramt, men det lykkedes at 
gennemføre det efter planen.

3b og Peter Lund-Petersen.

London august 1976

En gruppe elever fra 3b deltog i en rejse til London 1.—8. august 1976 
med adjunkt Bitten Vecht og undertegnede.

Selve rejsen, der foregik med fly, var tilrettelagt af „Skolerejsebureauet“.
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Gruppen boede hele ugen på The Lindsay Hotel i Fulhamkvarteret, S. W. 6.
En ubrudt række fællesarrangementer med lærerne som de vise fremmed

førere hører ikke med i tidens stil. Enhver var fri til at se sig om og bruge 
tiden på indkøbsorgier og/eller museumsbesøg, koncerter og kulturelle ud
flugter, - eller gå til fodbold og anden sport.

På programmet stod bl. a. besøg i Parlamentet, i National Liberal Club, 
Courtauld Institute of Art, tur til Kew og sejltur på Themsen, udflugt til 
Stonehenge og Bath, the Ceremony of the Keys i The Tower og besøg på 
Petticoat Lane-gademarkedet i East End.

Muligheder for at arrangere sammenkomster med englændere kniber det 
altid med under den slags besøg midt i den engelske sommerferie. Vi fik dog 
chancen, da den liberale partiforening i forstaden Sutton en aften arrange
rede et velbesøgt „garden party“ i et privat hjem for vor gruppe. - Bagefter 
skrev man i Sutton om Gammel Helleruppernes „collective charm“.

Alt afvikledes i en afslappet atmosfære, der ikke gav anledning til proble
mer af nogen art.

Arne Hermann.
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Teaterstudietur til Aarhus

For tredie år i træk arrangeredes teaterstudietur til Aarhus den 3.-5. de
cember 1976. Da gruppen sidste år var alt for stor, blev der i år begrænset 
deltagerantal på 30 elever.

Fredag aften gik man direkte fra Aarhus-båden til Svalegangen i Rosens
gade til Ödön Horvåth’s „Kasimir og Karoline“. Efter forestillingen mødtes 
elever og lærere med skuespillerne, og man fik en god snak om forestillingen, 
om det at være skuespiller og det at forme en rolle i forhold til de andre 
figurer i et stykke.

Teatersekretær Bent Frandsen viser eleverne belysningen. 4112 - 76.

Lørdag morgen startedes tidligt på Aarhus Teater med besøg bag kulisserne. 
Man besøgte malersal, snedkersal og magasiner. Teatersekretæren, Bent Frand
sen, foreviste Danmarks sidste nye belysningsapparatur, der via bånd udløser 
nye belysninger under forestillingen. Man endte i Studio-kælderen med nogle 
oplysninger om teateradministration og -organisation.

Efter en hurtig frokost i skuespillerkantinen fik man lov til at liste ind til 
en arrangementsprøve på Brecht’s „Den Kaukasiske Kridtcirkel“ under in
struktion af den store rumænske teaterdirektør og instruktør Lucien Giur- 
chescu. Det var uhyre spændende at stikke hovedet helt ind i teatrets værk 
sted.
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Midt på eftermiddagen mødtes alle på børne- og ungdomsteatret Filuren i 
Vestergade for at høre om arbejdet på en ny forestilling, Finn Hesselager’s 
„Du er toppen, Skipper“.

Fra Filuren gik det i skarpt trav tilbage til Aarhus Teater, Scala-salen, hvor 
man så „Pippi Langstrømpe“ af Astrid Lindgren. Om aftenen havde eleverne 
valgfrihed mellem „Snedronningen“ af Barbro Boman efter H. C. Andersens 
eventyr på Aarhus Teaters Store Scene eller „Tribadernes nat“ af Per Olov 
Enquist på Studio Scenen. Eleverne til „Tribadernes nat“ havde nok den 
bedste dramatiske oplevelse, mens eleverne til „Snedronningen“ i hvert fald 
så hele teatrets formåen i kostumedragt, belysning og dekorationer.

Søndag formiddag sluttede programmet med det traditionelle besøg på det 
gamle „Helsingør Theater“ i Den Gamle by, hvor regissør Erik Bang Jensen 
viste teatret frem fra kælder til kvist.

Hele turen var tilrettelagt af dramatiklærer Alice Bryrup Heje, der sam
men med adjunkt Bitten Vecht og adjunkt Jan Zimmermann og frue ledede 
gruppen.

Alice Bryrup Heje.

Berlin 1977

Fredag d. 15. til søndag d. 17. april opholdt 3aN sig sammen med klas
sens tysk- og dramatiklærer i Berlin, - en tur, der er ved at blive en slags 
tradition for de nysproglige klasser, inden de skal til studentereksamen. For
målet med turen er at opleve den delte storby, der er skæringspunkt for de 
to forskellige „systemer“ midt i Europa, og således fornemme baggrunden 
for denne spaltning efter 2. verdenskrig. Vi var på bustur i både Vest- og 
Østberlin, desuden i teatre, museer og på slentre- samt indkøbsture, hvorved 
der jo også var brug for sprogkundskaberne.

Det var en spændende, men alt for kort rejse-oplevelse.
Bent Weidberg.

Paris 1977

I forbindelse med påskeferien drog en lille gruppe elever fra 2g på teater
tur til Paris under ledelse af stud. mag. Niels O. Hass og lektor Anja Nathan. 
Desuden deltog en række teaterinteresserede tidligere elever.

Teater-tilbud
I skoleårets løb har der været mulighed for gennem „ARTE“ at købe „ung

domsbilletter“ å 10 kr. til de fleste forestillinger på de københavnske privat
teatre. Ordningen er blevet mindre udnyttet af elever i år end tidligere.
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Erhvervsorientering

Erhvervsorienteringen er i det forløbne skoleår varetaget af Hans Chr. 
Bauerlund og Roland Høgnesen.

Der gives 5 timer i Ig,
7 timer i 2 g og
2 timer i 3g som fælles orientering.

Hertil kommer, at eleverne har adgang til at få individuel orientering hos 
lærerne, og at de indbydes til en række møder, som Arbejdsdirektoratet ar
rangerer.

Studieteknik

Almen stuedieteknik gives i Ig med 6 timer i hver klasse ved lektor Niels 
Andersen, adjunkt Niels Hansen og adjunkt Roland Høgnesen, medens den 
specielle faglige studieteknik gives løbende af faglærerne.

Introduktionsugen

I skoleårets første uge afholdtes der på GHG for 5. gang en introduktions
uge, der havde følgende formål: 1) Den skulle gøre de nye Ig’ere nærmere 
bekendt med deres fremtidige arbejdsplads (skolen selv, dens lærere og de 
nye kammerater). 2) Lære dem forskellige arbejdsformer. 3) Give en for
smag på gymnasiet og dets indretning i modsætning til folkeskolen.

1. dag blev eleverne budt velkommen af rektor i skolens aula, derpå skrev 
de skema med deres klasselærer og gik ned i bogkælderen. Herefter kom 
introduktionslærerne ind i klasselokalerne, og ugens egentlige program be
gyndte.

1. punkt er en præsentationsøvelse (eleverne sidder først to og to sammen 
og fortæller om sig selv, rykker så sammen i 4-mandsgrupper, til slut ved alle 
i klassen - i store træk lidt om hinanden). Næste punkt er en mere praktisk 
øvelse: lav en telefonkæde. Her skal klassen selv finde ud af principperne for 
en sådan meddelelseskæde. I forbindelse med en kort rundvisning på skolen 
når klassen som afslutning på 1. dag ned i frokostkælderen til tedrikning med 
nogle af de nye lærere.

2. til 4. dag (tirsdag den 10. - torsdag den 12/8) var klasserne beskæfti
gede dels med introduktionstimer (gruppe- og faglige øvelser), dels med 
almindelige timer, hvorved de efterhånden hilste på de fleste nye lærere. Et 
særligt vigtigt punkt i introduktionstimerne er her tilrettelæggelsen af week
endens lejrophold.

For 3. gang gennemførtes tre forskellige steder på Sjælland et todøgns
ophold, hvor klasserne (to og to sammen) er ansvarlige for det fælles sam
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vær, altså et samarbejde i stort format (indkøb, budget, madlavning, ren
gøring og underholdning). - De ydre rammer (transport og ophold) er på 
forhånd fastlagt af skolens implicerede lærere, der også beslaglægger noget af 
tiden i week-enden med faglige og gruppe-dynamiske øvelser (for at under
strege at det også er en arbejds-week-end), men iøvrigt er det op til eleverne 
selv, hvor vellykket dette ophold bliver.

En afsluttende (anonym) udfyldning af et spørgeskema har givet indtryk 
af, at størstedelen af eleverne er tilfredse med introduktionsugen, der således 
synes at opfylde sit formål. GHG vil derfor ved begyndelsen af det nye 
skoleår (august 1977) påny arrangere en introduktionsuge, selvom det denne 
gang ser lidt tvivlsomt ud med det mest populære punkt: week-end-opholdet, 
da der er besvær med at finde og leje virkeligt velegnede hytter og lokaler.

Emneugen

OPTAKTEN TIL EMNEUGEN
Det hele startede for ca. 2 år siden, hvor en gruppe elever var kommet 

på den idé, at vi skulle have en emneuge. Ideen var kommet fra et par andre 
gymnasier, og man tog kontakt med bl. a. Skive Gymnasium for at høre om 
deres erfaringer med en emneuge, samtidig med at man begyndte at få for
skellige lærere inddraget.

Dette arbejde mundede efter ca. 1 års tid ud i - dels et forslag til, hvor
dan selve emneugen skulle foregå, dels i to emner, som man skulle behandle 
under en evt. emneuge. Disse to emner var Energiproblemer og København. 
Ved en afstemning blandt alle skolens elever blev det besluttet, at emnet 
skulle være København.

Derefter blev der udarbejdet en omfattende skriftlig redegørelse, som om
handlede alle aspekter af en kommende emneuge.

Nu var elevernes side af den indledende fase afsluttet, og man tilstillede 
lærerrådet det færdige forslag til endelig beslutning. Det var med stor glæde, 
at man fra elevernes side erfarede, at lærerrådet efter et møde og en afstem
ning havde besluttet at give grønt lys for en emneuge.

PLANLÆGNINGEN
Efter at temaet „København“ var besluttet, forestod arbejdet med at spe

cificere, planlægge og organisere.
Vi valgte hertil en struktur med fællesmøder, hvor alle interesserede elever 

og lærere kunne deltage. Fællesmødet var besluttende og kunne nedsætte 
udvalg. Der blev afholdt 6 fællesmøder udenfor undervisningstiden, og der 
deltog gennemsnitlig ca. 30 i hvert møde.

Fællesmøderne afklarede flg. spørgsmål:
- Skulle inddelingen i grupper (indvalget) ske helt frit? („ja“).

Krævedes en leder (lærer) i hver gruppe? („nej“).
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- Hvor store/små måtte grupper være? („Mindst 3 pers., intet loft“).
- Hvor specificeret skulle oplægget til grupperne være? („nok med over

skrift og stikordsideer. Selvplanlægning i gruppen“).
- Hvorfra kommer ideer til grupper? („Alle kan komme med forslag, gerne 

flere. Ingen pligt til at deltage i en gruppe, man selv har foreslået“).
Hvorledes skulle emneugen evalueres? (Hver gruppe skal bidrage til en 
fællesrapport enten gennem et sammenfattende skrift eller gennem daglige, 
dagbogslignende rapporter. Herudover skal hver gruppe yde et bidrag til 
den afsluttende „Københavneraften“, enten i form af plancher, film, fore
drag, sketch, udstilling, diskussionsoplæg eller lign.“).
Fællesmødet nedsatte en række beslutningsdygtige udvalg:

- Koordination: Samle alle tråde. Modtage rapporter fra andre udvalg (altid 
til fast tid). Fastlægge datoer m. v. Lokalefordeling. Admi
nistrere brugen af tekniske (AV) hjælpemidler under selve 
ugen.

Økonomi: Fastlægge retningslinier for tildeling af midler til grupperne.
Indkalde og prioritere ønsker af økonomisk art. Føre regn
skab.

- Formidling: Samarbejde de indkomne ideer til gruppe-emner. Fremstille 
katalog over valgmuligheder. (Det blev til et hæfte med 50 
gruppemuligheder, hver beskrevet på få linier). Hjælpe 
gruppearbejdet igang. (Der blev lavet en trykt „Vejledning 
til grupperne“). Under selve ugen formidle samarbejde mel
lem grupperne samt indsamle forslag og bidrag til „Køben
havneraftenen“ .

- Film: Udarbejde katalog over tilgængelige film med tilknytning til
emnet København. Bestille og fremvise film.

- Fællestimer: Fastlægge to appetitvækkende fællestimer i perioden 3-5 
uger inden emneugen.

PR: Indsamle forslag til gruppe-emner (på formular for at sti
mulere specifikation). Uddele og indsamle ønskesedler, 
hvorpå valg af gruppe skulle ske (med et alternativt ønske). 
(Alle fik kataloget over valgmuligheder 3 dage i forvejen. 
Ønskesedlerne blev uddelt og indsamlet i en time). Fordele 
alle i grupper. Ved opslag, plakater samt ved morgensam
ling stimulere interessen for og informere om arbejdet og 
opgaverne i tiden op til emneugen.

De fire første udvalg fungerede som en samlet „gruppe“ under selve emne
ugen.

ARBEJDET INDEN UGEN
Efter at alle havde valgt sig ind i en gruppe, blev der ophængt klasselister, 

hvorpå man kunne se, hvilken gruppe man var kommet i. 20 af de 50 grup
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per havde så lille tilslutning, at-de ikke blev oprettet, og ca. 40 elever og 
lærere måtte placeres efter deres alternative ønske.

Eftersom ingen gruppe var „født“ med en leder eller specificerede arbejds
planer, besluttedes det (ved et fællesmøde), at grupperne skulle mødes i god 
tid inden emneugen, således at man kunne fordele opgaver, træffe aftaler og 
på anden måde planlægge gruppens arbejde.

Dette første møde i grupperne kom til at hedde „gedemarkedet“. Det 
fandt sted i en undervisningstime, ca. 3 uger inden emneugen. Først mødtes 
alle i samlingssalen, hvor formålet med gedemarkedet blev præciseret, hvor
efter man begav sig til det lokale, gruppen havde fået tildelt. 1 de fleste 
grupper indledtes et godt planlægningsarbejde.

Men gedemarkedet afslørede også en række vanskeligheder. Uenighed i 
grupperne, men især for store grupper. Det var i flere tilfælde nødvendigt 
at opdele grupper i undergrupper. Det er nok en af erfaringerne, at der bør 
være et loft over gruppestørrelsen, f. eks. max. 20, måske mindre.

I perioden efter gedemarkedet mødtes grupperne efter behov (udenfor 
undervisningstiden, ofte i spisepausen). Inden emneugen skulle hver gruppe 
aflevere en (foreløbig) plan for gruppens arbejde i ugen.

EMNEUGENS FORLØB
Hver morgen begyndte med en fælles morgensamling for hele skolen. Før 

morgensamlingen mødtes klasserne i deres klasseværelse til afkrydsning og 
derefter (kl. 8,05) gik alle til festsalen. De daglige morgensamlinger havde 
en dobbelt funktion: for det første af informativ art, om koordinationskon
torets hjælpemuligheder, om oplysninger af praktisk art, om de vedtagne 
punkter i det daglige arbejde - som f.eks. den plan for næste dag hver gruppe 
skulle aflevere på koordinationskontoret, når dagens arbejde var tilendebragt 
- eller at man måtte lægge besked om, hvor man tog hen, hvis man forlod 
skolen (f. eks. også hvis man tog hjem og arbejdede i gruppe på en privat 
bopæl). Morgensamlingens anden funktion var at videregive idéer og at un
derholde, - det kunne være med film, musik eller repræsentanter for grup
per, der havde haft særlige oplevelser.

Planen for dagen var iøvrigt ikke fast. Skolens kantine havde åbent fra kl. 
11-12, men man kunne spise, når man ville; udover kl. 8, 11 og 12 ringede 
skoleklokken ikke.

Fra koordinationskontoret fik man en stærk oplevelse af ugens forløb som 
en kurve med kraftige udslag. Mandag var overordentlig hektisk, mange grup
per oplevede, at deres tilrettelæggelse havde været for dårlig, og at man 
havde været for sent ude, f. eks. blev det for mange et stort besvær at få 
arrangeret besøg i ugens løb, man opdagede, at aftaler var for løse, eller at 
det, man havde tænkt sig, var umuligt. Desuden var der hele kopieringssiden, 
som koordinationskontoret også stod for - der udleveredes papir og stencils, 
der fotokopieredes.
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Om tirsdagen havde de fleste grupper fået hold på deres ugeplan og uge
besøg, - de sidste aftaler kom iorden, ofte takket være beredvillig familie, 
som stablede arrangementer på benene.

Onsdag var den typiske tredjedagsnedtur i gruppearbejdet. Men til gen
gæld var torsdag så den rolige og koncentrerede arbejdsdag, - de kanter, der 
kunne slibes i grupperne, var slebne, mange følte også, at nu måtte man have 
hold på arbejdet, få skrevet noget ned og få gennemarbejdet sine indtryk. 
Det mærkedes på kontoret som begyndelsen til en ny hektisk bølge - et be
hov for plancher, papir, sakse og klister. Mange forlod først skolen sent.

Fredag var den anden top - skolen var rullet ind i maskinpapir og tape. 
Overalt blev der arbejdet på højtryk, - hvad enten man var utilfreds eller 
tilfreds med sin uges udbytte - et produkt måtte der komme.

KØBENHAVNERAFTENEN
Produktkravet var stillet løst. Vi ønskede ikke færdigt udseende pseudo- 

afhandlinger. Til gengæld var der stillet så mange ideer op som muligt, lys
billeder, film, happenings, rollespil, sketches, paneldiskussioner, sange, col
lager og statistik og billedmateriale på plancher etc.

Det var den konkrete side af emnerne, som eleverne fik mest ud af. Eks
kursioner, besøg på fabrikker, teatre, statsinstitutioner, samtaler med mange 
forskellige mennesker, alle disse ting føltes spændende og befriende for ele
verne.

Det produktkrav, som blev løst bedst af næsten alle grupperne, var plan
cheudstillingerne. Fredag aften var halvdelen af skolens lokaler besat af in
struktive, fornøjelige eller smukke plancher, ofte med tilhørende instruktio
ner, opstilling af instrumenter til måling af forurening, demonstration af en 
sygestue, bånd, der kørte med tekster, interviews, lydeffekter og lysbilleder.

Den første halvdel af Københavneraftenen, fredag aften, var helliget disse 
mangfoldige udstillinger, og der var stor trængsel i klasseværelserne.

Den sidste halvdel af aftenen foregik i festsalen, hvor en række af grup
perne havde resultater at fremvise for den samlede skole. Denne del af afte
nen lykkedes ikke så godt som den første del. Bedst var et dias-show over 
København. Gruppen havde sat to lærreder op, og hele tiden var der sat to 
billeder op mod hinanden, enten i kontrast eller harmoni. Med stor humor 
og sans for det konkrete fik vi her forevist billeder fra mangfoldige sider af 
livet i København sat sammen i overraskende, ironiske, skarpe og afslørende 
sammenhænge.

En retsvæsensgruppe havde lavet et spil fra en retssag. Selv om nogle hæv
dede, at stykket var naivt og ikke afslørede nogen indsigt i en retssag over
hovedet, var opførelsen meget vittig og underholdende og netop i sin for
enklede problematik effektfuld.

En gruppe om Københavns forlystelser lavede også en happening, som sted
vis var underholdende og meget farceagtig.
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Vanskeligst var det at få mere teoretiske sammenhænge diskuteret og klar
gjort på underholdende måde. Et forsøg på ved to korte foredrag at gøre 
politiske og økonomiske problemer indenfor industrien aktuelle føltes for 
lange og unuancerede. En paneldiskussion, som en række grupper leverede 
indledninger til, blev så langstrakte og uhåndterlige, at diskussionen helt 
måtte droppes. Forarbejdet var ikke grundigt nok.

VURDERING
Det var dejligt at opleve skolens mennesker arbejde uforstyrret af klokker 

og styring fra en lærer eller leder,
at se skolen fungere som åben arbejdsplads med optagne mennesker på gan
gene og i klasseværelser med åbne døre i gang med diskussioner, bøger, papir, 
maskiner,
at se nogle lærere og elever opgive deres faste roller i en friere arbejdsform.

Det er vores indtryk, at ugen efterlod flere spørgsmål og derfor også en 
større oplevelse af utilfredsstillelsen ved ubesvarede spørgsmål, end den al
mindelige skoletid giver anledning til. I timer flere måneder efter dukkede 
disse ubesvarede overvejelser op som frugtbart engagement i undervisnings
sammenhængen.

I besvarelsen til et meget kort og ret kategorisk evalueringsskema over 
emneugen var det da også karakteristisk, at mange elever havde saglig kritik 
til emneugen, at de elever, som krævede et højt niveau af indlæringseffekti
vitet, hyppigt beklagede sig, men samtidig at overordentlig mange elever gav 
udtryk for, at oplevelsen af større initiativ og selvstændighed havde været 
intens.

Dermed går vurderingen over i pædagogisk debat: Hvordan kombinere 
effektiv indlæring med intenst engagement?

Dina Bak, Ebbe Gudmand-Høyer, 
Torsten Ostenfeld, Jens Stausbøll, 3z.

Tværfagligt samarbejde
Der foregår til stadighed forskellige former for tværfagligt samarbejde, 

f. eks. som udvalgsarbejde for lærere med fag, der indbyrdes har berørings
flader, - ofte med elevdeltagelse, på planlægningsmøder, i koordinering af 
læsestof og udarbejdelse af fællesmateriale etc. I et vist omfang gennemføres 
også egentlige fællesundervisningsforløb.

De tværfaglige undervisningsforløb, der i det forløbne år er blevet gennem
ført på skolen, har været karakteriseret ved, at det har været to-fagssamar
bejde, og at begge fag er indgået med nogenlunde lige vægt. Forløbene har 
ikke haft nogen skemamæssige konsekvenser.

Vækst - et tværfagligt samarbejde mellem geografi og matematik 
gennemført i 2xyN og 2mS.
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Formålet har været at klarlægge de oftest anvendte vækstbegreber i geo
grafi, - at give den matematiske baggrund for begreberne, at samordne termi
nologien i geografi og matematik og, hvor dette ikke er muligt, at påpege de 
to fags terminologi vedr. samme fænomener; at vise fagenes sammenhæng - 
geografi bliver ikke videnskabeligt eksakt uden brug af f. eks. matematiske 
metoder, og matematikkens anvendelse uden for selve faget er grundlæggende 
for matematikkens betydning som undervisningsfag.

Undervisningsforløbet strakte sig over 2 uger, d. v. s. 6 geografitimer og 6 
matematiktimer. Geografilæreren indledte undervisningen med et konkret 
eksempel: Kornproduktionen i Indien det sidste årti og baggrunden for den. 
Nogle elementære mål for vækst blev præsenteret. Matematiklæreren gennem
gik den matematiske baggrund for vækstmålene, og begge fag supplerede med 
regneeksempler. I slutfasen blev der opstillet en model for, hvordan man 
udfra et givet materiale kan bestemme, hvilken væksttype man står overfor, - 
specielt om væksttypen er eksponentiel. Eleverne viste stor interesse for for
søget, og man var enige om, at projektet efter en mindre omredigering af det 
udleverede kompendium var velegnet til introduktion af vækst.

Familie og samfund - et tværfagligt samarbejde mellem engelsk 
og geografi gennemført i 3sS.

Gennem læsning af litterære tekster og sagprosa blev familiemønstret i for
skellige samfund belyst. Vi mener, at behandlingen af emnet blev grundigere 
ved, at to fag belyste emnet, således at vi fik flere aspekter frem. Sammen
hængen mellem litteratur og virkelighed og mellem fagene blev demonstreret, 
og for emnets vedkommende fik vi anskueliggjort sammenhængen mellem 
familiemønster og økonomiske forhold. Når de økonomiske forhold ændres 
grundlæggende, vil familiemønstret også ændre sig.

Vi gennemgik forholdene i tre områder: Østafrika, Kina og Nordvest- 
europa. Følgende litteratur blev anvendt: „Kvinder er den halve verden“ 
(udg. af Mellemfolkeligt samarbejde), Jomo Kenyatta: „Facing Mount Kenya, 
Pearl S. Buck: „The Good Earth“, John Galsworthy: „The Forsyte Saga“, 
Germaine Greer: „The Female Eunuch“ samt en artikel i tidsskriftet Arki
tekten: „En families urbanisering“ af Dan Christensen.

Afslutningsvis forsøgte vi udfra elevernes egen familiehistorie at konkreti
sere det udarbejdede begrebsapparat. Projektet startede og afsluttedes med 
fælles timer, hvor begge lærere var til stede. Forløbet strakte sig over ll/> 
måned.

For begge faglærere var det et nyt emne, der her blev taget op; men ele
vernes positive interesse for stoffet viste, at det for dem var et yderst cen
tralt emne.

Energiplanlægning - hvorfor og hvordan? (gennemført af fysik 
og geografi i 2xyN).

Faglærerne havde tidligere på året været på tværfagligt efteruddannelses
kursus om energiplanlægning og var derfor interesseret i at prøve det i prak
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sis. Eleverne akcepterede ideen, og nogle af dem deltog i planlægningen af 
projektet uden for skoletiden. Dette var opbygget omkring nogle knudepunk
ter, - behandlet i fællestimer, hvor begge lærere var til stede Energivækst 
og dens årsager, nødvendigheden af energiplanlægning og fordele og ulemper 
ved forskellige energiplaner.

Indimellem disse knudepunkter kørte fagene separat. Her arbejdede man 
med energiforbrug, ressourcer og miljøforurening, forskellige energimaskiner 
og energibesparelser, samt forskellige energiplaner. Ialt arbejdedes der med 
dette emne 1 måned.

Solveig Czeskleba-Dupont, Niels Hansen, Niels Martin Hansen, 
Sten Hansen og Annette Hasle.

Understøttelser, belønninger og gaver

Statens Uddannelsesstøtte:
Beregning af stipendium til 18-22 årige ansøgere 1976-77

Kun elever, der er fyldt 18 år, kan opnå støtte. Støtten ydes fra den 1. i 
måneden efter det fyldte 18. år i form af stipendium og statsgaranti for lån 
i bank eller sparekasse. Den maksimale stipendiestørrelse fastsættes for et år 
ad gangen. Det højeste stipendium for uddelingsåret 1976/77 udgør for ugifte 
hjemmeboende 6.500 kr. og for ugifte udeboende og gifte 8.700 kr. Maksi; 
mumsbeløbet kan kun ydes til uddannelsessøgende, hvis forældre har en vis 
lav indtægt og formue, og som ikke selv har væsentlig indtægt eller formue. 
Reglerne herom er følgende:
Forældrenes økonomiske forhold

Forældrenes støtteevne vurderes efter deres skattepligtige indtægt i ind
komståret 1975. Der fradrages 8.000 kr. for hvert barn udover ansøgeren, 
som er under eller i den undervisningspligtige alder eller iøvrigt under ud
dannelse. Det er dog en forudsætning, at disse børn ikke har en gennemsnit
lig månedlig indtægt, der overstiger 1.300 kr., heri ikke medregnet eventuel 
støtte fra Statens Uddannelsesstøtte, og at de endnu ikke er fyldt 23 år den 
31. december 1976.

Har forældrene formue over 200.000 kr., medregnes 10 procent af det over
skydende beløb som indtægt.

På grundlag af den således beregnede korrigerede forældreindtægt udreg
nes stipendiestøtten til ansøgeren.

Fuld støtte ydes ved forældreindtægter til og med 46.000 kr. Støtten ned
sættes derefter i takt med stigende forældreindtægt efter en glidende skala, 
indtil den bortfalder helt ved en forældreindtægt på 95.000 kr., se oversigten 
punkt 6.

Ansøgere, hvis begge forældre er døde, tildeles som forældreløse stipen
dium med det maksimale beløb for udeboende.

33



Ansøgerens egne økonomiske forhold
Det er en forudsætning for, at den således beregnede stipendiestøtte kan 

opnås, at ansøgeren selv og hans eventuelle ægtefælle ikke har indtægter eller 
formue udover visse grænser. En ugift ansøger må i støtteåret 1976/77 (12 
måneder) have bruttoindtægter på ialt 25.500 kr., heri inkluderet tildelt sti
pendium fra Statens Uddannelsesstøtte, men ikke statsgaranterede lån (se 
punkt 8) og andre lån. Den del af ansøgerens formue, der overstiger 15.000 
kr., behandles som egenindtægt:

Stipendieoversigt

Korrigeret forældreindtægt

Helårsstøtte 1976/77 (12 mdr.) for 18-22 årige 
under hensyn til forældres økonomiske forhold

Ugifte 
hjemmeboende

Ugifte 
udeboende og gifte

46.000 og derunder ................ 6.500 8.700
47.000 ...................................... 6.373 8.529
48.000 ...................................... 6.247 8.357
49.000 ...................................... 6.120 8.186
50.000 ...................................... 5.994 8.014
51.000 ...................................... 5.867 7.843
52.000 ...................................... 5.741 7.671
53.000 ...................................... 5.614 7.500
54.000 ...................................... 5.488 7.329
55.000 ...................................... 5.361 7.157
56.000 ...................................... 5.235 6.986
57.000 ...................................... 5.108 6.814
58.000 ...................................... 4.982 6.643
59.000 ...................................... 4.855 6.471
60.000 ...................................... 4.729 6.300
61.000 ...................................... 4.602 6.129
62.000 ...................................... 4.476 5.957
63.000 ...................................... 4.349 5.786
64.000 ...................................... 4.222 5.614
65.000 ...................................... 4.096 5.443
66.000 ...................................... 3.969 5.271
67.000 ...................................... 3.843 5.100
68.000 ...................................... 3.716 4.929
69.000 ...................................... 3.590 4.757
70.000 ...................................... 3.463 4.586
71.000 ...................................... 3.337 4.414
72.000 ...................................... 3.210 4.243
73.000 ...................................... 3.084 4.071
74.000 ...................................... 2.957 3.900
75.000 ...................................... 2.831 3.729
76.000 ...................................... 2.704 3.557
77.000 ...................................... 2.578 3.386
78.000 ...................................... 2.451 3.214
79.000 ...................................... 2.325 3.043
80.000 ...................................... 2.198 2.871
81.000 ....................................... 2.071 2.700
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82.000
83.000
84.000
85.000
86.000
87.000
88.000
89.000
90.000
91.000
92.000
93.000
94.000
94.999
95.000

1.945 2.529
1.818 2.357
1.692 2.186
1.565 2.014
1.439 1.843
1.312 1.671
1.186 1.500
1.059 1.329

933 1.157
806 986
680 814
553 643
427 471
300 300

0 0

Statsgaranti for studielån i banker og sparekasser

Statens Uddannelsesstøtte yder statsgaranti for studielån, der optages i ban
ker og sparekasser. Ansøgeren skal være fyldt 18 år. Der gælder ingen øko
nomiske betingelser, idet statsgaranti kan opnås uden hensyn til forældres og 
egne økonomiske forhold. Ansøgere, der modtager hjælp i h. t. bistandslovens 
§ 42, kan dog ikke samtidig optage statsgaranteret studielån.

Det garanterede lånebeløb kan årligt ikke overstige 12.000 kr. - og for 
summen af statsgarantien og stipendium fra Statens Uddannelsesstøtte gælder 
et maksimum på 16.000 kr. årligt.

Udbetalingen til låntagere i første år af en uddannelse samt i det første 
studieår, i hvilket aldersbetingelsen er opfyldt, sker i fire lige store rater 
jævnt fordelt over studieåret. Er støtteperioden kortere end et år, nedsættes 
antallet af rater forholdsmæssigt. Der kan dog i alle tilfælde udbetales et be
løb på 3.000 kr. som første rate.

Lånene forrentes - også i uddannelsestiden - efter en rentesats, der aftales 
mellem låntageren og det pengeinstitut, hvori lånet optages.

For ansøgere, der tidligere har optaget statsgaranteret lån, vil det være 
praktisk at optage nye statsgaranterede lån i samme pengeinstitut, idet lån
tageren ellers, når studiet afsluttes, vil blive stillet overfor krav om tilbage
betalingens påbegyndelse samtidigt fra de institutter, i hvilke lån er optaget. 
Afdragsbyrden kan herved i de første år blive meget tyngende.

33 ansøgere modtog efter de gældende regler en samlet støtte på 134.375 kr.
15 elever modtog statsgaranti for lån til et samlet beløb af 140.939 kr.
Nedenstående har i årets løb modtaget skolens legater:
Arne og Børge Ludvigsens studenterlegat: Student Karen Aagaard Ras

mussen.
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Lektor Rønbæks legat: Student Michael Rekling.
Knud Benveds mindelegat: Carsten Laybourn, Ix, og Cecilie Molbjerg, la. 
Erik Storrs mindelegat: Annelise Jensen, lx.
Thorkild Hjelmslevs mindelegat: Mads Rosendahl, 1z.

Skibsreder Chr. Sass’s legat: Adjunkt Birgit Qvistgaard.
Skolen har uddelt gaver til følgende studenter: Ole Birkov Andersen, Linda 

Dregart, Trine Hyllested, Hanne Jonassen, Svenn Poulsen og Steen Rasmus
sen.

Biblioteket har modtaget gaver fra adjunkt Hans Chr. Bauerlund.
Til opslagstavlen i skolegården har skolen daglig modtaget 2 eksemplarer 

af „Politiken“ og „Berlingske Tidende“.
Skolen udtrykker sin bedste tak for store og små gaver og den interesse, 

der ligger bag.
Rektor Hartvig Møllers Rejselegat er stiftet den 9. februar 1948 af Gamle 

Drenge fra Gammel Hellerup Gymnasium i anledning af rektors 75 års fød
selsdag. Grundkapitalen er pr. 1. januar 1977 29.207,60 kr. Legatets renter 
bruges til rejseunderstøttelser til deltagelse i skolerejser til udlandet. Der kan 
ikke gives nogen mere end 50 pct. af prisen for deltagelse i rejsen. Elever, 
der i det pågældende rejseår dimitteres med studentereksamen, har forret til 
at få andel i legatet. Elever, der er medlem af legatbestyrelsen, har samme ret 
som andre til at få tildelt legatet.

Legatets bestyrelse består af lektor Arne Liermann (formand), civilingeniør 
Birger lacobsen (kasserer), lektor Kirkeby Hansen, Torsten Mandal og Kir
sten Thomsen.

Skolefonden ved Gammel Hellerup Gymnasium. Der indkom 7.425 kr., som 
har været anvendt efter fondens bestemmelser.

Gymnasieforeningen

GHG’s gymnasieforening 76/77 skulle traditionen tro vælges af skolens 
elever, hvilket skete om aftenen d. 16. sept. i festsalen. Forud for denne be
givenhed havde der været en hektisk aktivitet med at skifte foreninger. Navne 
som G-bisserne, Hot Lips, Nam-Nam og Hø var at læse overalt på farverige 
plakater, bannere, foldere og mærkater i 100-tal.

Valget sluttede med en sejr for Nam-Nam, hvis opgave nu blev at under
holde skolens elever på bedste vis, hvilket vil sige, at afholde discotek-fester, 
karneval, viseaften og filmaftener. Til mindst 3 af festerne blev discoteket 
assisteret af beat- og jazzorkestre af den bedste kvalitet overhovedet, d. v. s. 
navne som Culpeper, Paddy Doyle, Ricardos Jazzmen o. 1.

Med et repræsentativt udsnit af elever fra 1, 2 og 3g og et medlemstal på 
over 20 lykkedes det for Nam-Nam ved skoleårets slutning at have gennem
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ført: 9 (ni!) filmsaftener - i flæng kan nævnes „King Kong“, „Lev stærkt 
dø ung“, „Mus og Mænd“, „Ivanhoe“, samt 6 fester. Som lidt af en præsta
tion gennemførte Nam-Nam den 18/3 et karneval, hvor supergruppen „Cul
peper“ spillede op. Til dette arrangement, som til alle de andre, fik vi end
videre forhandlet os til, at der måtte komme gæster med, hvilket vi synes er 
en fin service for eleverne.

Da eksamensræset for 3g’ernes vedkommende indledtes, var det tanken 
etapevis at overlade administrationen af Nam-Nam til interesserede 1 og 2g’ 
ere for derved at skabe de bedste arbejdsvilkår fra overgangsperioden til det 
permanente arbejde i tiden hen til næste gymnasieforeningsudvalg.

Jesper Jespersen, formand.

Gammel Hellerup Foreningen

GHF er en forening for gamle elever fra GHG. Medlemmerne holdes un
derrettet om aktiviteter på skolen (f. eks. skolekomedie og forårskoncert) og 
modtager desuden skolens årsskrift. I år er årskontingentet 10 kr., dog beta
ler årets studenter kun 5 kr. for perioden indtil 1. november 1977. Medlem
mer af GHF kan i begrænset antal deltage i skolens årsfest den første fredag 
i oktober på lige fod med eleverne.

Generalforsamling afholdes hvert år den første fredag i november kl. 19,15. 
Umiddelbart efter generalforsamlingen holdes en sammenkomst for gamle 
elever fra GFIG. Til denne sammenkomst har alle gamle elever gratis adgang.

GHF’s medlemmer har haft adgang til gymnasieforeningens arrangementer 
i vinter.

GHF’s bestyrelse består i år af:
Birgit Qvistgaard, formand, tlf. (01) 56 02 41.
Agnete Devantier, næstformand, tlf. (01) HE 6242.
Steen Gade Hansen, kasserer, tlf. (02) 45 93 26.
Lene Bornemann Petersen, sekretær, tlf. (01) 83 27 71.
Indmeldelse kan ske ved henvendelse til en af disse.

Birgit Qvistgaard.

Af skolens dagbog

9 .-13. august: Introduktionsuge for lg.
1 .-11. september: Dorte Mogensen deltager i Norgesturen med forenin

gen NORDEN.
2 . september: Arkitekt, professor Ole Thomassen holder foredrag om Kø

benhavn som indledning til emneugen.
15. september: Regionsstævne i atletik.
22. september: Overborgmester Egon Weidekamp holder foredrag om Kø
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benhavns udvikling som indledning til emneugen.
25. september: Finalestævne i Horsens.
30. september: Skolens idrætsdag.
1. oktober: Skolens årsfest. 20-års fødselsdag. Om formiddagen optrådte 

skuespillerne Birgitte Price og Erik Mørk (Kærlighed uden strømper). - 
GHG’s invielseskantate opførtes af det udvidede kor og orkester under le
delse af lektor Kirk. - Bal om aftenen.

13. oktober: Fællestime om emneugen.
5. november: Gamle elevers sammenkomst.
8. -12. november: Emneuge „København“.
16. november: Skuespilleren Erik Kiihnau besøger skolen i dramatiktimerne 

i 2g og fortæller om en skuespillers arbejde med masker.
30. november: GHG-koret medvirker ved musikgudstjeneste i Skovshoved 

Kirke.
3. -3. december: Teatertur til Århus under ledelse af Alice Bryrup Heje.
8. december: Forældremøde for la, lx og ly.
12. december: Rektor Frode Andersen fylder 60 år.
13. december: Forældremøde for Ib, ly og lu.
22. december: Juleafslutning.
17. januar: Mode for forældre til de elever, der skal i Ig til næste år. Ele

verne deltager også.
27. -29. januar: Skolekomedie. 2g’erne opfører „Gidslet“ af Brendan Behan, 

instrueret af Torsten Ostenfeld.
7. februar: Basketballstævne.

24. februar: Mode i forældrenævnet.
1. marts: Adjunkt J. Rosenberg Jensen udnævnes til lektor.
22. marls: John Raftery (lecturer ved Universitetet i Dublin) taler i de 

sproglige 3g’ere om det nordirske spørgsmål.
23. marts: Forældremode for hele skolen.
25. marts: Lektor E. Gudmand-Høyer fylder 50 år (egentlig 28. marts, 

hvor skolen har fri).
13. april: Greenwich Youth Theatre opfører i 2 timer en collage „London 

gennem tiderne“.
21. april: Forårskoncert under ledelse af lektor Viggo Kirk med dramatik

indslag ledet af Alice Bryrup Heje. Niels Ove Hass og Gunner Frøberg Pe
tersen.

Ordensregler.

Formålet med efterfølgende ordensregler er at medvirke til, at det 
daglige samvær mellem ca. 600 mennesker kan foregå så gnidningsløst 
og harmonisk som muligt, således at der tages hensyn såvel til den en
kelte som til helheden, at skolens undervisning kan foregå uforstyrret, 
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og at bygninger og inventar ikke bliver dårligt behandlet. Til opnåelse af 
disse formål må alle, der har deres daglige gang på skolen, medvirke, og 
alle har et medansvar for, at disse mål nås i videst muligt omfang.

1. Eleverne skal om morgenen møde i god tid, så undervisningen kan 
begynde præcist. Alle skal deltage i morgensamlingen på de dage, 
hvor en sådan er arrangeret.

2. I frikvartererne må eleverne opholde sig i deres eget klassevæ
relse, i frokostkælderen eller i skolegården.

3. Tobaksrygning.
Udendørs rygning (d.v.s. i skolegården) er tilladt i frikvartererne.
Følgende forhold må iagttages:
Cigaretstumper, pibeudkrads og tændstikker skal anbringes i de 
ved indgangene anbragte krukker. Papir og andet affald må ikke 
henkastes heri. Af hensyn til brandfare og almindelig hygiejne bør 
piber tømmes, når man går ind fra skolegården.
Indendørs rygning: er tilladt i frokostkælderen i frikvartererne (dog 
ikke i spisefrikvarteret). Brug askebægrene!
Rygning i skolegården og i frokostkælderen uden for frikvarte
rerne er ikke tilladt.
Eksempelvis kan elever, der har mellemtime (fritime for gymnastik 
el. lign.) ikke ryge i undervisningstiden, men må gerne opholde sig 
i frokostkælderen, dersom denne ikke benyttes til undervisning.

4. Enhver form for beskadigelse af bygninger og materiel skal straks 
anmeldes til inspektionen. Der påhviler eleverne ansvar og hjem
mene erstatningspligt for beskadigelser, der skyldes forsætlig øde
læggelse eller tankeløs optræden. Dette gælder også det af skolen 
udleverede undervisningsmateriale.

5. Alle de til eleverne udleverede bøger, også de på skolen stående, 
skal af eleverne forsynes med omslagsbind med tydelig angivelse af 
navn, klasse og fag. Der må ikke tegnes i bøgerne, og tilføjelser må 
kun ske efter lærernes anvisning. Der må ikke rives blade ud af ud
leverede hæfter.

6. Ved skoletidens ophør må tøjet ikke efterlades, ligesom der heller 
ikke må efterlades noget i klasserne.

7. Skolen kan ikke påtage sig at tage imod telefonbesked til eleverne. 
Eleverne kan foretage opringning fra den særlige elevtelefon.

8. Alle elever får udleveret en meddelelsesbog, der skal medbringes 
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hver dag. Efter det fyldte 18. år kan denne ombyttes med en særlig 
bog (gul). 1 meddelelsesbogen skal alle meddelelser fra hjem til 
skole vedrørende forsømmelser, fritagelser o.lign, indføres. Den 
underskrives af en af forældrene, når eleven er under 18 år, og af 
eleven selv efter det 18. år.

9. Som gyldig grund til udeblivelse fra skolen regnes kun sygdom. 
Når eleven efter forsømmelsen igen kommer i skole, medbringes 
en i meddelelsesbogen indført og af hjemmet eller eleven under
skrevet oplysning om, hvorlænge eleven har forsømt og hvorfor. 
Strækker en forsømmelse sig over mere end 3 dage, skal skolen 
underrettes telefonisk. Kun ved ganske særlige lejligheder kan der 
gives en elev tilladelse til anden forsømmelse, dog kun hvis anmod
ning i meddelelsesbogen foreligger senest dagen før.

10. Ønskes en elev fritaget for legemsøvelser eller badning, bedes der i 
meddelelsesbogen fremsat anmodning herom. Elever, der er frita
get for legemsøvelser, skal overvære undervisningen. Fritagelse 
over 4 uger kan kun gives på grundlag af en lægeattest, hvortil 
blanket fås på skolen.

11. Når elever er mødt senere end de øvrige, skal årsagen hertil anfø
res i meddelelsesbogen. Elever, der på grund af sygdom eller sær
lig fritagelse er nødt til at forlade skolen inden skoletidens ophør, 
må meddele dette til inspektionen.

12. Eleverne må i skoletiden ikke have større pengebeløb på sig. 
Større beløb kan deponeres på kontoret. Penge og værdigenstande 
må ikke efterlades i overtøjet på gangene eller i tasker i tomme 
klasselokaler.

13. Særlige ordensregler (ordensduksens pligter, orden i spisekælde- 
ren) findes opslået på skolen.

Tillæg: Uddrag af ministeriets bestemmelser:
Grove forsømmelser, herunder også manglende aflevering af 
skriftlige opgaver, vil medføre en mundtlig advarsel fra rektor. 
Hvis forsømmelserne vedvarer, vil eleven få en skriftlig advarsel. 
Hvis heller ikke denne hjælper, vil der ske indberetning til direkto
ratet, der afgør, om den pågældende elev kan indstilles til studen
tereksamen. Dette gælder også studentereksamensfagene i Ig og 
2g.
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Afslutningshøjtideligheden finder sted fredag den 17. juni kl. 9.
Det nye skoleår begynder mandag den 8. august kl. 10 med en kort 

modtagelseshøjtidelighed. Forældrene er velkomne til denne.
Frode Andersen.
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