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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, Dina Vedel (1975), cand mag., adjunkt. Tlf. (01) 74 79 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 (\VKA, stud, mag., timelærer. Tlf. HE 40.152.
Gymnastik: 3cz, lax, lby.

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, lx, ly.
Historie: la, lx.

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 Saxtorpb, (1976), stud, mag., timelærer. Tlf. ØB 1976. 
Gymnastik: 2cz, lax, Iby, 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: Ib, Ix, lz.

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 Prøberg (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, Preddy (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. 'Vermehren, 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

Hans Ch. Bauerlund Anne Bjerre

Dina Bak

Klaus Brock

Solveig Dupont

Ib Gregersen

Birthe Lønborg

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

Gunner Frøberg Petersen Gerd Preisler Birgit Qvistgaard

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

Kaj Vermehren Bent Weidberg Susanne Vogelius

Jan Zimmermann Grete Knudsen 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 Flenning 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.

12



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.

13



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.
8.00- 8.45
8.55- 9.40

Ons.
8.00- 8.40
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.

Sproglig linie Matematisk linie

i g

Nysproglig 
gren

Samfunds
faglig gren

1 g

Matem.- 
fysisk gren

Naturfaglig 
gren

Samfunds
faglig gren

2 g 3 g 2 g 3 g 2 g 3 g 2 g 3 g 2 g 3 g

Religion ...................... 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Dansk ........................ 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4

Engelsk ...................... 4 * 4 * 6
Tysk ............................
Engelsk eller tysk ....

3 * 3 * 5
* 3 * 5 5

Fransk eller russisk . . 5 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3
Latin .......................... 4 * 4
Oldtidskundskab .... 1 2 2 1 2 2 2
Historie ...................... 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
Samfundskundskab
Samfundsfag ..............

* 1
* 5 * 5

* 1 * 1
• 5 * 5

Geografi...................... 2 * 3 • 2 * 3 * 3 * 2 • 3 * 2
Biologi ........................
Biologi med biokemi . .

3 3 * 3

* 3 * 7
‘ 3

Kemi .......................... 2 * 3 * 3 * 1
Fysik ........................... 3 * 3 * 5 * 2 * 2 ■ 2 ‘ 2
Matematik .................. 2 3 3 5 * 5 * 6 * 3 * 3 ’ 3 * 3
Legemsøvelser ............ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Musik ........................ 2
Musik eller dramatik . 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

Ialt .... 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 for 
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 Ill-holdet nr. 3.

Skolemesterskaber

Ved de individuelle skolemesterskaber i atletik kåredes følgende mestre: 
Steffen Heegaard, la
Jan Gelbjerg Hansen, Ib
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6-kampspokalen blev vundet af Paul Munch, lx.

Morten Evald, lx
Paul Munch, lx
Morten Damkjær, ly
Kjeld Petersen, Iz
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

Fritidssport

Der har i 
tiden:

det forløbne år været dyrket følgende idrætsgrene uden for skole-

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- 

leyballturnering.

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 Ig’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, lb.

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

„Tak til Be 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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„Åh nej, Miss Gilchrist, må jeg ikke få 
lov til at læse videre . .

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

„ Over hele byen for de frem på kvinder, børn og gamle folk . . ." 
med vold og drab og død;
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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. -3. 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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The Lindsay Hotel

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 Horväth’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. 4H2 - 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 lg,
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 lg 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.

/. 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 Kobenhavn. 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. I 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, fens 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 - el 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 iy2 
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.SOO 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.
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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

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

Korrigeret forældreindtægt Ugifte 
hjemmeboende

Ugifte 
udeboende og gifte

46.000 og derunder ................ 6.300 8.700
47.000 ...................................... 6373 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 ........................ 1.945 2.529
83.000 .................................. 1.818 2.357
84.000 ............................ 1.692 2.186
85.000 .................................. 1.565 2.014
86.000 ...................................... 1.439 1.843
87.000 .................................. 1.312 1.671
88.000 ........................ 1.186 1.500
89.000 .......................... 1.059 1.329
90.000 ...................................... 933 1.157
91.000 .......................... 806 986
92.000 .................................. 680 814
93.000 .................................. 553 643
94.000 .................................. 427 471
94.999 ................................ 300 300
95.000 ...................................... 0 0

Statsgaranti for studielån i hanker 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, lx, og Cecilie Molbjerg, la. 
Erik Storrs mindelegat: Annelise Jensen, lx.
Thorkild Hjelmslevs mindelegat: Mads Rosendahl, Iz.

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 Hermann (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.

Gamme! 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 GHG. 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 Ig.
l .-ll. 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 sotn 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 Kühnau 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. -5. december: Teatertur til Århus under ledelse af Alice Bryrup Heje.
8. december: Forældremøde for la, Ix og ly.
12. december: Rektor Frode Andersen fylder 60 år.
13. december: Forældremøde for Ib, ly og lu.
22. december: Juleafslutning.
17. januar: Møde for forældre til de elever, der skal i lg 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: Møde i forældrenævnet.
1. marts: Adjunkt J. Rosenberg Jensen udnævnes til lektor.
22. marts: John Raftery (lecturer ved Universitetet i Dublin) taler i de 

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

hvor skolen har fri).
I 5. april: Greenwich Youth Theatre opforer 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.
I. 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). I 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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