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Forord
Hermed udsendes årskrift for Vallensbæk Statsskole 1976/77.
Årsskriftet henvender sig til nye og nuværende elever og er tænkt
som en orientering om de mange forskellige aktiviteter, der fore
kommer på skolen — både rent fagligt, men også de mere interesse
betonede ting.
Årsskriftet bør dog ikke opfattes som en vejviser, da de mere tørre
facts vil foreligge i den til de nye elever specielt udarbejdede »VSGuide«.
Årsskriftet er også en form for tilbageblik på de forskellige arrange
menter i året, der gik.
En af de ting, der prægede året mest, var den heftige debat om den
planlagte indførelse af adgangsbegrænsning til de videregående ud
dannelser, hvorfor den også til en vis grad har præget årsskriftet, da
der er hele to indlæg om emnet.
Det er vort håb, at alle vil læse årsskriftet og få udbytte af det.
Visse passager vil måske endog give stof til eftertanke.
Med venlig hilsen
redaktionen.
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Adgangsbegrænsning
En ting, der har været diskuteret meget i foråret 1977, både blandt
elever og lærere på Vallensbæk Statsskole, er adgangsbegrænsningen.
Med hvad er adgangsbegrænsning? Får den ikke først betydning på
de højere læreanstalter?
Adgangsbegrænsningen er i år snarere en adgangsregulering, idet
der næppe kommer flere ansøgninger til de højere læreanstalter end
de 20.000, der slippes ind i år. Der sker derimod en omfordeling af
dem, sådan at der optages færre på de humanistiske og samfunds
videnskabelige studier på universiteterne og flere på handelshøjskoler
ne og de tekniske læreanstalter.
Det er altså retten til frit studievalg, der fjernes. Og da fordelin
gen træder i kraft for de, der har det laveste karaktergennemsnit, er
der altså frit studievalg for de med de høje karakterer, men ikke for
de med de lave.
Adgangsreguleringen er også et led i stramningen og disciplinerin
gen på universiteterne.
At adgangsreguleringen nok vil blive strammet og blive til en egent
lig adgangsbegrænsning, ses af undervisningsminister Ritt Bjerregaards
artikel i Politiken 16. 3. 1977, hvor hun skriver: »Denne justering
(adgangsreguleringen) vil tage mange år. I realiteten vil det blive en
uafsluttet proces.« og »Hvis vi skulle dimensionere efter det antal,
der er brug for af færdiguddannede, kunne vi roligt lukke langt de
fleste universiteter i de kommende 10 år.«
Hvis en egentlig adgangsbegrænsning indføres, vil endnu flere unge
komme i den ulykkelige situation, at de efter endt skolegang står med
to ledige hænder og et stort ønske om at komme i gang og tjene
penge, uden at kunne få hverken uddannelse eller arbejde. Vi har
allerede 40.000 unge uden arbejde.
I den situation bliver der konkurrence om de høje karakterer i
gymnasium og HF.
Men — siger mange — hvis vi giver dem en uddannelse, og der så
alligevel ikke er arbejde til dem, så er vi jo lige vidt. De er ganske
vist nogle år ældre og kan et fag, men arbejdsløse bliver de alligevel.
Den store arbejdsløshed og den stærkt voksende akademikerarbejds
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løshed er hovedargumentet for at indføre begrænsninger i tilgangen
til universiteterne.
Dertil kommer, at der skal spares på det offentliges udgifter til ud
dannelserne, så disse bliver billigere, mere effektive og rettet ind mod
erhvervslivets krav til arbejdskraften. Men de omkostninger, der er
forbundet med den uddannelsespolitik, er store. Et af resultaterne
bliver vel, at ca. en trediedel af hver ungdomsårgang ofres på den
effektive uddannelsespolitiks alter. Hvad sker der med de unge, der
efter endt skolegang bliver sendt ud i arbejdsløshed? De må hutle
sig frem mellem forældre, socialkontoret og tilfældige småjobs. De
bliver sløve, bitre, asociale — og hvem kan fortænke dem 1 det?
Det er et spørgsmål, om ikke nogle års uddannelse efter skole
gangen trods alt vil give lidt mere ballast og forståelse for sin egen
situation. Det vil i hvert fald fuldføre løsrivelsen fra forældrene
økonomisk og boligmæssigt og for mange bane vej til en arbejdsløs
hedsunderstøttelse og fællesskab med andre inden for samme fag.
Hertil kommer, at man kan kritisere den nu indførte adgangsregu
lering for at bygge på tilfældige og løse skøn i fordelingen af ansøg
ninger på forskellige fag og læreanstalter.
Det er også et spørgsmål, om selve hovedsigtet med reguleringen,
at dirigere uddannet arbejdskraft til de produktive erhverv, er rigtigt.
Siden 1950 er antallet af beskæftigede i de produktive erhverv faldet
jævnt og støt som følge af den stigende anvendelse af maskiner og
videnskabelig teknologi i produktionen. At denne tendens vil vende
er yderst usandsynligt. Vejen ud af den nuværende krisesituation vil
ikke blive ansættelse af flere og flere arbejdere og teknikere på virk
somhederne, men derimod anvendelse af nyere og endnu mere avan
cerede teknologiske hjælpemidler.
Hvis vi derfor fremover skal undgå en stor og konstant arbejdsløs
hed, må der skabes nogle flere arbejdspladser i de såkaldte service
erhverv, handel, frisører, sundhedspleje, social forsorg, uddannelse.
Man må frygte, at resultatet af den nuværende uddannelsespolitik
blot bliver øget arbejdsløshed i de fag, der er knyttet til de produk
tive erhverv.
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Betydningen for gymnasium og HF.
Når adgangsreguleringen til de videregående uddannelser får betyd
ning for gymnasium og HF, skyldes det, at hovedkriteriet for at kom
me ind til en uddannelse bliver gennemsnittet ved HF- og studenter
eksamen. Men hænger eksamenskarakter og studieegnethed nødven
digvis sammen?
For den øverste trediedel af karaktererne er der nok en ret pålide
lig sammenhæng. Men for det store flertal, der ligger omkring 7, 8, 9
i gennemsnit, er det tvivlsomt. Er man mere studieegnet med et gen
nemsnit på 8,1 end med et på 7,6? For denne store gruppe bliver alle
tilfældighederne i karaktersystemet det afgørende.
Men kan man ikke mindske de tilfældigheder?
Det er tilfældigheder, der fremkommer ved, at forskellige lærere
vurderer forskelligt og lægger vægt på forskellige egenskaber. Det
skaber stor uensartethed i karaktergivningen fra fag til fag, fra skole
til skole, fra landsdel til landsdel, fra gymnasium til HF osv. Det er
en uensartethed, der bliver yderst iøjnefaldende, når gennemsnittet
skal bruges til at adgangsregulere efter.
Flere standardiserede prøver med flere censorer, ens lærebogsmate
rialer og samme pensum over hele landet ville øge karakterernes
sammenlignelighed og mindske tilfældighederne.
Men det ville samtidig ændre målet for gymnasie- og HF-uddannelsen fra at være udvikling af eleverne til selvstændige individer, egne
de til deltagelse i demokratiske beslutninger, til at blive i højere
grad uselvstændige og autoritetstro.
Man må forudse, at de tendenser, vi allerede nu kan se til karakter
jag, vil øges. Især elever i afgangsklasserne vil i stadig større grad
se på, hvilke ting der kan give dem højere karakterer på bekostning
af klassekammeraterne. De vil blive mere individualistiske og ind
byrdes konkurrerende til skade for undervisningen i klassen, der
bygger på samarbejde og gensidig hjælp til løsning af de problemer,
der rejses i teksterne. Snyd, terperi, udenadslæren vil vinde frem.
Læreren bliver kontrollør og dommer.
Den sociale skævhed, der grunder sig på, at børn fra mindrebemidlede og ikke-boglige hjem klarer sig dårligere, vil forøges. Det, at
børn fra disse hjem har sværere ved at udtrykke sig abstrakt, både
skriftligt og mundtligt, vil blive et endnu større handicap.
Alle disse ting lyder meget voldsomt. Det er dog ikke ting, der
med et slag vil slå igennem og totalt ændre gymnasium og HF, fordi
der indføres adgangsregulering til de højere uddannelser. Men det er
sådanne tendenser, der ligger i udviklingen. På længere sigt vil det
få stor virkning. Adgangsreguleringen markerer et vendepunkt i den
hidtidige udvikling. Den peger ikke frem, men tilbage mod »den
sorte skole«.
Ole Krogh.
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Facts om HF
HF er en ny vej i uddannelsessystemet og et tilbud til enhver, som
ønsker at dygtiggøre sig til videregående teoretisk prægede uddan
nelser. HF henvender sig ikke blot til unge, der forlader folkeskolens
ældste klasse, men i nok så høj grad til dem, som efter endt skole
gang er kommet ud i erhvervslivet og opdager, at de har evner og
lyst til at gå i gang med en anden — ofte boglig — uddannelse. En
HF-eksamen giver adgang til uddannelser, hvor der stilles særlige
krav om forkundskaber og evne til selvstændigt at arbejde med teore
tisk stof.
Højere forberedelseseksamen omfatter en række fag, der er fælles
for alle. Fællesfagene er dansk, religion, historie, biologi, geografi,
matematik, engelsk, tysk, samfundsfag. Eksaminander, som tilhører et
trossamfund uden for folkekirken, kan efter anmodning fritages for
undervisning i religion.
Ved første semesters begyndelse siral kursusstuderende vælge mel
lem fællesfagene musik og formning. Ved siden af fællesfagene skal
den enkelte elev efter eget valg ud fra evner og interesser sammen
sætte et antal tilvalgsfag svarende til mindst 20 points. Tilvalgsfagene
er enten visse af fællesfagene mere indgående behandlet eller andre
fag, som er nævnt nedenfor.

De forskellige fag har følgende pointstal:
Udvidet biologi 8, udvidet matematik 12, udvidet engelsk 7, udvidet
tysk 10, udvidet samfundsfag 6, udvidet musik 8, udvidet formning 8,
udvidet idræt 8, 3. fremmedsprog (normalt fransk eller russisk) 11,
fysik 14, kemi 10, psykologi 6.
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HF er en eksamen,
og det eneste formelle krav, HF-eksaminanden skal opfylde, er et
alderskrav. Man skal være fyldt 18 år inden den 1. februar i det år,
man indstiller sig til eksamen. Der aflægges eksamen i fællesfagene
og i de tilvalgsfag, eksaminanden har valgt. Karakterskalaen er den
sædvanlige 13-skala. For at bestå kræves mindst 5,5 i gennemsnit
samt at summen af de to laveste karakterer + gennemsnittet af de
øvrige er mindst 13.
Hvert år opdeles i 2 semestre, således at undervisningen strækker
sig over i alt 4 semestre efter følgende plan:

Antallet af ugentlige timer

1. semester 2. semester
FÆLLESFAG:
Dansk ......................
Religion ..................
Historie ..................
Biologi ..................
Geografi ..................
Matematik ..............
Engelsk ..................
Tysk ......................
Samfundsfag ..........
Musik/Formning . .
Idræt ......................

3
0
3
3
3
5
4
3
2
2
2

3
0
3
2
2
5
3
3
2
2
2

3. semester 4. semester
4
3
3
0
0
0
4
0
0
0
0

4
3
3
0
0
0
4
0
0
0
0

TILVALGSFAG:
Biologi ..................
0
0
4
4
Matematik ..............
0
0
6
6
Engelsk ..................
1
0
3
3
Tysk ......................
0
0
5
5
Samfundsfag ..........
0
0
3
3
Musik ......................
0
0
4
4
Formning ..............
0
0
4
4
Idræt ......................
0
0
4
4
3. fremmedsprog . .
0
3
4
4
Fysik ......................
0
3
6
5
5
5
Kemi ......................
0
0
Psykologi ..............
0
0
3
3
Der holdes eksamen i de enkelte fag ved udgangen af det semester,
hvor undervisningen i faget afsluttes . Der er ikke eksamen i fællesfagene musik, formning og idræt.
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Gymnasiet
Normaltimeplan
Matematisk linje

Sproglig linje

Fag
Fællesfag

1.

Religion ...................
Dansk .......................
Engelsk ...................
Tysk .......................
Fransk (russisk) ..
Latin .......................
Græsk med oldtids
kundskab ......
Oldtidskundskab
Historie og samfunds
kundskab ..........
Samfundsfag ..........
Geografi ...................
Biologi ...................
Biokemi ...................
Kemi .......................
Fysik .......................
Matematik ...............
Musik, særfag ....

2.

3.

Ny
sproglig
gren
2.
3.

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

4 - 6 I
3 - 5]

1 -

2-0

2-3-3

0-1

Sam
fundsfag
lig gren
2. 3

Fællesfag

1.

2.

3.

Naturfaglig
gren
2.
3.

5-3-3

2-0

1-2-0
2-3-3

13-12

13-12

0-1

3 - 0
° - 3

3 -2
3 _ 7

2 3 5 -

3-0
3 - 5
5 - 6

1-0
2 - 2
3 - 3

3-0
2 -2
3 -3

26-12-12

14-15

14-15

14-15

14-15

14-15

14-15

2-2-2

2-2-2

2-2-1
(2)-(0)-(0)

2-2-1
(2)-(0)-(0)

(0)-(2)-(l)

0-1

5 - 5
3 - 2
0-3}

5 - 5
3-2

(0)-(2)-(l)

13-12

13-12

30-16-15

På Vallensbæk Statsskole findes p. t. følgende grene:
SPROGLIGE:
nysproglig
klassisksproglig
samfundssproglig
fransksproglig

MATEMATISKE:
matematisk-fysisk
matematisk-samfundsfaglig
matematisk-naturfaglig
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Samfundsfaglig gren
2.
3.

0-1-2
3-3-4
3 - 5 J5 - 0 - 0

2-3-0

30-17-18

Matematisk-fysisk gren
2.
3.

4-0

2 0-0-3

26-13-15
Legemsøvelser ....
Fællestimer...............
Musik ... I
1 min.
Formning og kunst
forståelse ......

Særfag

Særfag

Om den nysproglige gren med fransk
som andet hovedsprog
»Franskgrenen« er en forsøgsgren, der blev oprettet på skolen i
1971, og en af følgerne af den kulturaftale, der i 60’erne blev ind
gået mellem Frank.’-ig og Danmark.
Det er en gren, der i højere grad end tilfældet er på gymnasiets ny
sproglige gren, forsøger at tilgodese faget fransks sproglige, litterære
og kulturelle sider iøvrigt på lige fod med de øvrige moderne sprog:,
engelsk og tysk, idet den giver eleverne mulighed for at stifte be
kendtskab med tekster helt fra 1600-tallet frem til vort århundrede.
Ligesom eleverne kan læse Shakespeare på originalsproget, kan de
altså her få mulighed for at læse Holbergs forbillede Moliére på ori
ginalsproget samtidig med, at grenen har et så stort timetal, at der
er rigelig tid til at læse moderne franske tekster, herunder også
tekster af filosofisk (f. eks. eksistentialistisk) indhold. Hovedvægten
(425 sider af ialt 450) ligger på tekster fra 1800-tallet og fremefter,
og en del af pensum vedrører kulturelle forhold (essays, kultur
eller kunsthistorie, beskrivelse af samfundsforhold o. lign.).
Grenen henvender sig altså til de elever, der interesserer sig sær
lig for de moderne sprog. Den udvidede undervisning i fransk (6
timer i 2.g og 4 timer i 3.g mod andre liniers 3 timer i hver af de
to klasser) sker på bekostning af latin, der bortfalder efter l.g. Des
uden sker der nogle ændringer i tyskundervisningen: Denne tager
mere sigte på moderne tekster, der bl. a. beskæftiger sig med sam
fundsforhold. Elever fra franskgrenen skriver desuden kun halvt så
mange tyske stile som de nysproglige og har derfor til eksamen en
skriftlig opgave, der er lettere. Til gengæld bliver de trænet i at
skrive fransk stil, en disciplin der ikke forekommer på nysproglig
gren.
Der vil også i skoleåret 1977/78 blive oprettet en »franskgren«.

Vi har bedt forskellige elever fortælle om deres oplevelse af de
forskellige grene. Vi har modtaget følgende:

Hvorfor klassisk-sproglig ?
Det at være klassisk-sproglig er et grenvalg på både godt og ondt.
Det ubehagelige består i en katastrofal mangel på sprogene engelsk
og tysk. Mange vil sikkert synes, at det at blive klassisk-sproglig er
helt hen i vejret, men det er sikkert, fordi de aldrig har sat sig ind
i, hvad man opnår af kundskaber på den klassisk-sproglige linje.
Derfor vil jeg godt fortælle om, hvad vi laver som klassikere, og
hvorfor man vælger at blive det.
For det første får man en bred kunsthistorisk oversigt, forståelse
for en kunstners problemer samt indblik i poesi og drama og disse
kunstarters virkemidler, hvilket giver én mulighed for en større for
ståelse af den moderne litteratur og litteratur i det hele taget. Des
uden får man indsigt i forskellige styreformer og deres basis — hvor
for opstår »demokrati« nogle steder, men ikke andre? — filosofi, sam
fundsforhold og retsvidenskab (bl. a. gennem læsning af retstaler).
Ved at lære latin og græsk opøves der en viden, som kan bruges igen
ved et studium af moderne sprog som f. eks. engelsk, tysk og fransk,
fordi de moderne sprogs grammatik og gloseforråd bygger på det
latinske og græske sprog.
Selve arbejdet består hovedsageligt i dels en bred og fyldig historieog kunstgennemgang, dels tekstlæsning og tekstbearbejdelse på enten
græsk, latin, dansk eller engelsk. Desuden udarbejdes der hver uge en
hjemmeopgave, der former sig som en oversættelse fra latin til dansk,
og hvis det ønskes af klassen, i 3.g en græsk grammatisk og kulturel
opgave en gang pr. måned.
Grunden til at vælge denne gren er først og fremmest interesse for
det ovennævnte samt erkendelse af, at undervisningen giver en bag
grund for næsten alt menneskeligt og kulturelt og skaber en kontinui
tet i det respektive individs verdensbillede. En anden grund er vel
også, at man har indset fordelen ved den forholdsvis lille, hyggelige
klasse, og at grundlaget for vores eksistens og samfundsdannelse star
tede i Grækenland og Italien. Det er derfor på de nuværende klassisk
sprogliges vegne noget af det bedste, der i år er sket på Vallensbæk
Statsskole, at denne linje atter er blevet oprettet.
Annette V. Nielsen, 2.sK.
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Gymnasiale suppleringskurser
De gymnasiale suppleringskurser, som blev oprettet i 1972, har til
formål at give unge, bl. a. med studentereksamen og HF-eksamen,
hvad de pågældende mangler for at kunne påbegynde den uddannelse,
de ønsker.
Ideen er, at man på den ene side vil hjælpe de unge til at få op
fyldt deres uddannelses- og erhvervsønsker og på den anden side
imødekomme uddannelsesinstitutionernes ønsker om, at de studerende
har et fælles kundskabsgrundlag, når de begynder uddannelsen.
Suppleringskurserne er fortrinsvis placeret på gymnasieskoler og
studenterkurser i de byer, hvor de højere uddannelsesinstitutioner
ligger. Kurserne kan i særlige tilfælde også placeres på de højere
læreanstalter.
De gymnasiale suppleringskurser afsluttes med prøver, der afholdes
efter de samme regler, som gælder for de tilsvarende prøver ved stu
dentereksamen — dog skal karakteren 6 opnås i et fag, for at prøven
er bestået.
Fra og med sommeren 1977 er reglerne for tilmelding til Gymna
siale Suppleringskurser ændret således:

Der vil være to former for indmeldelse
1. indirekte gennem universiteterne eller højere læreanstalter
2. direkte til GSK.
Indirekte tilmelding sker for alle studerende optaget på universitet
eller højere læreanstalt, som skal gennemgå et gymnasialt supplerings
kursus for at opfylde studiebetingelserne. Tilmelding sker fra den
pågældende uddannelsesinstitution, og den studerende skal således
ikke selv indsende indmeldelse.
Direkte tilmelding kan foretages af studerende, som agter at søge
optagelse ved en af følgende uddannelser:

1.
2.
3.

Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
Danmarks farmaceutiske Højskole
Danmarks tekniske Højskole og Danmarks Ingeniør Akademi,

under forudsætning af, at den studerende ikke opfylder studiebetin
gelserne for optagelse på de pågældende institutioner.
Det er således ikke længere muligt at søge optagelse på gymnasiale
suppleringskurser med henblik på at forbedre sin eksamenskvotient.
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Karakterskalaen
Om anvendelsen af de enkelte karakterer gælder følgende:
Gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præsta
tion
11: Gives for den udmærkede og selvstændige præstation
13:

Gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præsta
tion
9: Gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel

10:

8:
7:

Gives for den middelgode præstation
Gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under
middel

6:

Gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende
præstation

5:

Gives for den usikre og ikke tifredsstillende præstation

03:

Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfreds
stillende præstation

00:

Gives for den helt uantagelige præstation
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Statens uddannelsesstøtte
18—22 årige:
Kun uddannelsessøgende, der er fyldt 18 år, kan opnå støtte. Støtte
ydes fra den 1. i måneden efter det fyldte 18. år i form af stipen
dium og statsgaranti for lån i bank eller sparekasse.
Det maksimale stipendiebeløb udgør for skoleåret 1977/78 7.000
kr. for hjemmeboende og 10.000 kr. for udeboende. Forudsætningen
for at modtage maksimalt stipendium er en forældreindkomst, som
ikke overstiger 55.000 kr. i skattepligtig indtægt i skatteåret 1976.
Der fradrages 9.000 kr. i forældreindkomsten for søskende, som er
under eller i den undervisningspligtige alder eller under uddannelse.
En forudsætning er det dog, at disse søskende ikke har større måned
lig indtægt end 1.500 kr., og at de endnu ikke er fyldt 23 år den
31. december 1977. Ved forældreindkomst på 110.000 kr. bortfalder
muligheden for at opnå stipendium.
Den uddannelsessøgende må i skoleåret 1977/78 have en brutto
indtægt på ialt 27.600 kr. inclusive stipendium. Gifte uddannelses
søgende må tilsammen have en bruttoindtægt på 55.200 kr. inclusive
stipendium. For uddannelsessøgende med forsørger- eller bidragspligt
over for børn forhøjes indtægtsgrænserne med 7.200 kr. for hvert
barn.

23 årige:
Til alle uddannelsessøgende, der er fyldt 23 år, ydes der stipendium
uafhængigt af forældrenes økonomiske forhold. Det maksimale sti
pendium udgør for skoleåret 1977/78 7.000 kr.
Om egenindtægt se ovenfor under 18—22 årige.

Statsgaranterede studielån

Alle uddannelsessøgende kan søge om statsgaranti for studielån i en
bank eller sparekasse. Ansøgeren skal være fyldt 18 år. Der gælder
ingen økonomiske betingelser med hensyn til forældres og egne øko
nomiske forhold.
Det maksimale lån for skoleåret 1977/78 udgør 13.900 kr. Dog må
summen af et tildelt stipendium og et statsgaranteret lån ikke over
stige 18.200 kr.
Udbetalingen af lånet vil i det første år af en uddannelse ske i fire
lige store rater jævnt fordelt over studieåret.
Lånet forrentes — også i uddannelsestiden — med pengeinstituttets
normale rentesats.
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Befordringsgodtgørelse
Ret til offentlig befordringsgodtgørelse har enhver gymnasieelev
eller HF-kursist, som har mere end 7 km fra hjem til skole ad nær
meste offentlige vej.
Normalt ydes der årskort til bus- og/eller togbefordring, men der
kan også ydes et månedligt beløb til selvbefordring.
Den valgte befordringsmåde skal normalt benyttes hele skoleåret.
Årskort ydes til billigste og korteste strækning.
Udlevering af ansøgningsskema sker på skolens kontor.
Ansøgning om togkort afleveres på nærmeste station. Oplysning
om, hvor ansøgning om buskort (HT) afleveres, fås på kontoret.
Ved flytning eller udmeldelse af skolen skal kortet afleveres til
skolens kontor. I modsat fald vil betaling for benyttelse af kortet i
tiden derefter blive opkrævet af bopælsamtet.
Hvis kortet bortkommer, skal skolen have meddelelse derom.
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Lærerliste ■ skoleåret 1976/77
Almar, Knud, adj.
latin, fransk
Andersen, Svend, kst. rektor
biologi, geografi
Arndt, Heinrich, adj.
gymnastik, engelsk
Badse, Frederik, adj.
historie, samfundsfag, russisk

(01) ØB 46 36

Brier, Bodil, adj.
engelsk, gymnastik

(01) 39 15 01

BU

Burchall, Jytte, adj.
engelsk, tysk

(02) 45 01 38

RØ

Christensen, Lene Rønnest, timel.
fransk, gymnastik
Christensen, Mogens, adj.
historie, engelsk, oldtidskundskab

AL

AN
AR

BA
BR

CH

CN

HA

CL
XD
DL

DL2
ER
ES

FJ
XE

Christensen, Nina, adj.
historie, samfundsfag, oldtidskundskab
Christensen, Peter Haugaard, timel.
religion
Clante, Carsten, lekt.
dansk, tysk
Clausen, Mogens, timel.
religion (indtil 1.2.77)
Dalberg, Lise, timel.
gymnastik

Dalberg, Niels, årsv.
kemi
Eriksen, Jørgen, adj.
fysik, matematik
Eskesen, Lone, adj.
dansk
Fjelster, Stig, lekt.
engelsk, dansk
Frost, Marianne, årsv.
engelsk, latin

XT

Fuglsang-Damgaard, Hans-Erik, årsv.
tysk

GL

Glente, Karen, adj.
latin, religion
Gotved, Uffe, adj.
musik, russisk

GO
GR

Groth, Susanne, adj.
engelsk, gymnastik

(01) 35 16 24
(01) HE 3280
(02) 73 81 74

(01) 79 01 19

(01) OR 11 385
(01) 55 63 33
(02) 89 18 43
(01) 41 22 56

(01) 22 40 18
(01) 22 40 18
(02) 52 06 09
(01) 46 19 95

(02) 99 1158
(02) 61 11 19

(02) 64 05 24
(01) 12 22 73
(01) 39 70 34

(02) 65 43 20

HE

Henningsen, Erik H., adj.
dansk, religon (fra 1.2.77)

XM

Holm, Søren, tiimel.
matematik
Ibsen, Agnete, adj.
engelsk, gymnastik
Jensen, Inge, årsv.
spansk

IB

JE
ST

JS

Jensen, Lisbeth Steenstrup, tiimel.
dansk (indtil 1.2.77)
Jensen, Steen Anker, timel.
gymnastik

(02) 45 01 38
(01) TR51 16

(02) 96 49 14
(01) SU 78 31

(01) HE 45 48
(03) 70 84 41

KU

Jensen, Ulla Kürstein, adj.
matematik, fysik

(01) 75 97 73

PI

Johannessen, Søren Pii, adj.
kemi, fysik

(01) 37 22 09

JÆ

Jæger, Jørgen E., lekt,
fysik, kemi, matematik

(02) 96 91 71

JG

Jørgensen, Erik, adj.
historie

(01) 46 42 62

J0

Jørgensen, Ingrid, adj.
historie, fransk

(01) 46 42 62

PJ

Jørgensen, Poul-Erik, timel.
gymnastik

(02) 45 87 96

KA

Karbo, Bjarke, adj.
formning, kunstforståelse
Kristensen, Ellis, adj.
matematik

KN
KR

(03) 27 42 06
(02) 99 62 54

Krogh, Ole, adj.
dansk, samfundsfag
Larsen, Hans Bistrup, timel.
dansk (indtil 1.2.77)

(01) FA 71 74

LR

Larsen, Ingelise, timel.
geografi

(01) 34 64 68

LA

Larsen, Karsten Bøving, adj.
matematik

XD

LD

Lund, Birgitte, adj.
dansk, fransk

LU

Lund, Henriette, adj.
dansk, græsk, oldtidskundskab
Mathisen, Oddvin, adj.
musik, psykologi
Mollerup, Thomas, adj.
fysik, matematik
Mortensen, Erik, rektor
undervisningsinspektør

OD
MP

RK

(01) 49 69 87

(01) TR 1,0 833

(02) 64 33 60
(01) 46 95 93
(01) 65 40 92
(02) 96 95 77

(01) GO 42 42

MØ

Mørk, Flemming, adj.
matematik

(02) 44 04 94

SK

Nielsen, Henrik Skovgaard, lekt.
historie, samfundsfag, engelsk

(02) 89 26 18

NL

Nielsen, Irene, adj.
tysk, engelsk

(02) 96 29 01

NI

Nielsen, Torben, adj.
fysik, matematik

(02) 85 74 96

NO

Nordmann, Lene, adj.
dansk, engelsk

(02) 44 06 58

PD

Pedersen, Hans Chr., adj.
biologi
Petersen, Inger Blum, adj.
tysk, religion
Petersen, Leif Sønderberg, årsv.
kemi
Petersen, Poul Henning, adj.
samfundsfag
Preisz, Lise, adj.
fransk, religion

PE
PN

PT
PR

RA
RO

SA

sc
SL

SH
ST

SØ
TE
VE

VM
WO

Ragborg, Anne Grethe, årsv.
biologi
Rothe, Birgitte L., adj.
fransk, dansk

Sanotra, Tove S., adj.
biologi
Scharling, Ebba, adj.
tysk, fransk
Skjoldager, Mogens, adj.
geografi
Skovholm, Jens, timel.
dansk
Svane, Brynja, vikar
dansk (fra 1.2.77)
Sørensen, Ivan Z., timel.
dansk
Terstrup, Kjeld, adj.
matematik
Vestergaard, Ulla S., adj.
musik, gymnastik
Vestermark, Gert, adj.
matematik, fysik
Worm, Erik, adj.
latin, græsk, oldtidskundskab

(02) 62 06 65
(01) 19 68 34

(01) 34 93 82

(01) 13 27 13
(01) 14 27 89
(01) 18 18 65
(01) 60 67 06
(01) 78 92 60
(01) 74 34 17
(01) 35 72 06

(02) 45 80 89
(01) 13 74 17

(01) 78 60 41
(02) 64 65 36
(02) 64 86 90
(01) 68 02 40

Administration
Kst. rektor Svend Andersen
Administrativ inspector:

Boginspector:

lektor Jørgen E. Jæger
adjunkt Ulla Kiirstein Jensen
adjunkt Heinrich Arndt
adjunkt Heinrich Arndt

Indre inspection:
Studievejleder for HF:

adjunkt Birgitte Rothe
adjunkt Jytte Burchall
adjunkt Kjeld Terstrup (til 1.8.77)
adjunkt Torben Nielsen (fra 1.8.77)

Erhvervsvejleder for gymn.:

adjunkt Torben Nielsen

Bibliotekar:

adjunkt Knud Almar

Sekretærer:

Aase Blume Rasmussen
Kirsten Mathiesen
Anette Møller

Pedel:
Pedelmedhjælper:

Frank Lund
Peter Møller

Kantine:

Ragnhild Mortensen
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Pædagogikumkandidater
Hvert år modtager skolen et antal pædagogikumkandidater, dvs.
kandidater, der har afsluttet et universitetsstudium, og som for at
kunne undervise i gymnasier o. lign, skal gennemgå et pædagogisk
kursus af et halvt års varighed. Dette kursus veksler mellem teore
tisk undervisning og praktik som lærer.
I efterårssemesteret 1976 var der følgende kandidater på Vallens
bæk Statsskole:
vejledere
kandidat
fag
latin
yfio
cand. mag. Marianne V. Frost
CH, CN, SK
cand. phil. Carsten R. Mogensen historie
formning
kunstpædagog Jes P. Mogensen
KA
engelsk
CH, IB
cand. mag. Birthe H. Nekman
dansk
cand. mag. Nina Nørgaard
FJ, CL
latin
GL, WO
cand. mag. Anne Louise Paldam
græsk
LU
oldtidsk.
LU, WO
matematik
KU, NI, KN, LA
cand. scient. Norbert Sandberg
fransk
LD, SC
cand. mag. Brynja Svane
dansk
KR, ES

og i forårssemesteret 1977:
cand. phil. Michael Bune
kunstpædagog John Davidsen
cand. phil. Jean-Louis Delvaux
cand. scient. Stig S. Gohs

historie
formning
fransk
matematik
datalære
dansk
cand. mag. Anne-Lise Hvid
religion
cand. mag. Lars Færch Knudsen
historie
dansk
musik
musikleder Jens Asbjørn Olesen
biologi
cand. scient. Birgitte Sundbo
gymnastik
cand. mag. Carsten Weber-Nielsen latin
græsk
oldtidsk.

SK, CN, BA, JG
KA
JØ, LD, AL
MØ, KU, JÆ
TE
HE, NO, ES
HE, GL
JG, JØ
ES, NO
GO
PD, SA, RA
GR, AR
WO
LU
WO
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Årsberetning fra Elevforeningen
Elevforeningen startede skoleårets festligheder med et gevaldigt
gilde, hvor næsten alle havde det godt, og Ricardos Jazzmen hjalp
til med at hæve stemningen og drikke bajerne. Det så ud til, at alle
morede sig, og ved den næste fest håbede vi på at skabe samme
stemning. Vi fik Skunk-Funk herud i den tro, at de kunne spille
noget for alle musikalske grupperinger med deres soul-funk rytmer.
Men mange mente ikke, at de lige var sagen.
Vi havde store problemer med at finde et andet orkester, der kun
ne tilfredsstille majoritetens ønsker, og vi kastede os derfor over
folkemusikken. Ved juletid havde vi Hvalsøspillemændene herude, og
vi håbede på, at det kunne blive en succes, og at flere ville møde op.
Det blev en økonomisk fiasko, men de mennesker, der kom, havde
det skægt. Det indtryk fik vi i hvert fald.
Med denne fiasko havde vi intet andet valg end at arrangere en
af de fantastiske diskoteksfester. Det viste sig, at mange hellere ville
have den slags fester end »koncerter«.
Men — som vi har set hele året — var der store utilfredse grup
per, og vi prøvede at bryde vore hjerner for at finde ud af en anden
måde at holde fester på. Resultatet af vores bryderier var en alterna
tiv diskoteksfest, hvor der skulle have været spillet anden musik, end
den man hører på diskotekerne. Desuden havde vi den fornøjelse at
høre vores lokale Rock-Band. Ved denne fest erfarede vi, at der sim
pelthen er grupper, der ikke kommer til fester på skolen — »for det
bliver noget værre lort«.
Elevforeningen er blevet skiftet ud med nye medlemmer, men i
året der gik, havde vi masser af morsomme stunder, fordi vi selv
lavede det sjov, vi ville have. Det håber vi også, at I vil gøre næste
gang, der bliver fest på skolen.
Derfor: Mød op i godt humør — så giver vi musikken og sælger
bajerne. Vi ses!
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Elevrådet samt beretning fra udvalget
vedrørende adgangsbegrænsning
Elevrådet startede året med en arbejdsweek-end. Formålet var at
diskutere rådets arbejdsgrundlag for derefter at stadfæste dette på
baggrund af diskussioner i klasserne. Året før indledte vi arbejdet
på samme måde; men lagde hovedvægten på udarbejdelsen af ved
tægter og forretningsorden. Dette resulterede i dannelsen af et »papir
råd« uden klar formulering af indholdet i arbejdet, hvilket medførte
en temmelig lav aktivitet.
Efter arbejdsweek-end’en i år nedsatte vi grupper, der skulle vare
tage de arbejdsopgaver, der fremmede de i det vedtagne grundlag fast
slåede fællesinteresser. De fællesinteresser, vi som gymnasieelever har,
blev formuleret i tre paroler:
1. For adgang til videre studier efter endt studentereksamen ( = mod
adgangsbegrænsning).
2. For økonomisk sikkerhed, mens vi studerer.
3. For medbestemmelse på vore studieforhold.
Kampen mod adgangsbegræsning blev prioriteret højest, hvilket
stemte overens med vores fagforening (DGS’) prioritering.
Efter denne afgræsning af vores arbejdsområde skulle der formule
res nogle konkrete arbejdsopgaver.
Vi nedsatte en DGS-gruppe, som skulle formidle kontakten til DGS
og bringe diskussioner ud på skolen om uddannelsespolitiske spørgs
mål. Den fik til opgave at indlede diskussion (via plancher, artikler
i skolebladet m. m.) om, hvordan vi skulle kæmpe mod adgangsbe
grænsning.
HF’erne dannede deres eget råd: HF-rådet. Vi valgte to folk til
kontaktgruppe mellem rådene. Denne gruppe skulle undersøge, om
der på forskelige områder var mulighed for fælles aktiviteter.
Der nedsattes endvidere en § 25-gruppe (medbestemmelsesgruppen)
og en koordinationsgruppe, der skulle stå for regnskab, mødeindkal
delser, postafhentning m. m. Vi valgte repræsentanter til lærerråd og
samarbejdsudvalg.
Trods enighed om, at en demokratisk struktur (en repræsentant fra
hver klasse i rådet samt interesserede elever, og at alle vigtige beslut
ninger skulle tages i klasserne) var en forudsætning for, at arbejdet
skulle få nogen mening, samt at vi kun skulle justere de »gamle«
vedtægter, brugte vi temmelig mange møder på diskussion af dette.
Resultatet var vedtagelsen af et nyt sæt vedtægter. (Der var afstem
ning i klasserne om to forskellige sæt). Disse indebar en stiv og
bureaukratisk struktur og regler, som var svære at overholde.

De vigtigste opgaver, som er blevet udført i årets løb, er dels for
beredelsen til DGS’s landsmøde, hvor vi på baggrund af diskussion i
klasserne besluttede at kritisere fagforeningen for et alt for omfat
tende program og en central dirigering og handlen hen over hovederne
på os (se andet indlæg). Dels har vi haft en organisationsdiskussion,
som mundede ud i en afstemning om fortsat kollektivt medlemsskab
af DGS (efter jul), hvor flertallet stemte ja. Denne afstemning ligger
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fremover i september måned. Desuden indledtes adgangsbegrænsnings
diskussionen kort efter jul, og (ikke at forglemme) skolebladet »Særimner« begyndte at udkomme i begyndelsen af året (det er uafhæn
gigt af elevrådet).
I slutningen af februar afholdt elevrådet et RUC-arrangement om
lukningen af sam.-bas. på RUC. Her kædede vi RUC-kampen sammen
med adgangsbegrænsningsgruppeplaneme og den nødvendige aktive
indsats fra vores side mod adgangsbegrænsningen. Arrangementet mun
dede ud i nedsættelsen af en adgangsbegrænsningsgruppe, hvor 60
personer meldte sig. (Andre skoler nedsatte også adgangsbegræns
ningsgrupper. Dette blev vedtaget på landsmødet i arbejdsresolutionen.)
Et flertal i adgangsbegrænsningsgruppen besluttede, at denne skulle
arbejde uafhængigt af, men i samarbejde med elevrådet. Begrundel
sen var, at elevrådet var et uarbejdsdygtigt og stift apparat, som ville
standse al aktivitet med diskussioner og formalistiske forholdsregler.
Der skulle laves noget. Vores fælles udgangspunkt var, at vi var imod
adgangsbegrænsning.
Arbejdet inddeltes i faser. Vi ville bruge tiden frem til skolens
forårskoncert til en oplysning og mobilisering af skolens elever. Vi
satsede på koncerten, hvor alle skolens elever og lærere og mange for
ældre traditionelt møder op. Der blev holdt arbejdsweek-end’er på
skolen, hvor vi udarbejdede en plancheudstilling, trykte løbesedler til
forældrene, lavede sangbøger, skrev og øvede vores debatteater osv.
Vi var nødt til at sætte os ind i problemerne. Derfor læste vi for
skelligt materiale fra Studenterrådet på Københavns Universitet. Dette
bragte diskussionen om aktionsformer med sig.
Fra Københavns Universitets side foreslog man en mød-op aktion
i efteråret 1977, der indebar, at alle bortbegrænsede gymnasieelever
og HF’ere skulle møde op på universitetet sammen med de optagne
og i samarbejde med studenterne gennemføre et studieforløb. For
arbejdet skulle være en organisering af gymnasieeleverne og HF’eme
på gymnasierne i foråret i seks hovedgrupper, som svarede til det
område, den enkelte ville søge ind på efter sommerferien. Sådanne
grupper, som også skulle tjene som alternativ studievejledning, blev
nedsat på Vallensbæk Statsskole efter besøg i alle klasserne af rejse
hold fra Københavns Universitet og RUC. 200 personer meldte sig,
men på grund af manglende afklaring af, hvad grupperne skulle ar
bejde med, og hvad mød-op aktionen indebar, blev det kun til få
møder i grupperne. Dog tog alle grupper (200 personer) ind på
Københavns Universitet til en stor debatdag i april, hvor kampen
mod adgangsbegræsning blev diskuteret. Adgangsbegrænsningsgrup
pen fortsatte arbejdet, og vores aktiviteter på forårskoncerten i april
løb af stabelen som planlagt.
Herefter indledtes anden fase. Vi skulle diskutere aktionsformer i
kampen mod adgangsbegrænsning. Fagforeningen havde opgivet kam
pen (den opfordrer til en demonstration den 1. september 1977 foran
Christiansborg), og vi besluttede derfor at indkalde kontaktpersoner
fra de gymnasier, vi kunne få fat i, til et seminar, hvor vi skulle
have erfaringsudveksling angående adgangsbegrænsningsaktiviteter og
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på baggrund af denne finde frem til fælles aktionsformer mod ad
gangsbegrænsning. (Ti gymnasier mødte op.)
Der viste sig at være meget lidt aktivitet på gymnasierne, og på
trods af Vallensbæk Statsskoles forslag om en besættelse af mindst
ti gymnasier — en aktion, der kun skulle løbe af stabelen, hvis der
på de pågældende skoler var flertal for det — besluttede man på
grund af tidnød og manglende mobilisering, at vi skulle søge at få
3.g’erne og 2.HF’erne til at møde op på forruskurserne på Køben
havns Universitet, hvor mød-op aktionen skulle diskuteres. Vallens
bæk Statsskole blev opfordret til at tage ud på gymnasierne med
debatteatret dels for at propagandere for Københavns Universitetplanerne, dels for at snakke med 1. og 2.g’ere om, hvordan arbejdet
næste år skulle køres videre. Vi nåede ud på et par gymnasier på de
to dage, vi havde, inden 3.g’erne og 2.HF’erne havde sidste skoledag.
Det blev på seminaret besluttet, at Vallensbæk Statsskole skulle ind
kalde til et nyt seminar omkring 1. og 2.g’ernes sidste skoledag, hvor
arbejdet næste år skal diskuteres — samt forholdet til og indflydel
sen på DGS.
I skrivende stund arbejder vi med indkaldelsen til seminaret. Sam
tidig planlægger vi vores indlæg på introduktionskurset for 1.g’erne
efter sommerferien.
Da adgangsbegrnsningsgruppen startede, gik elevrådet næsten i stå,
bl. a. på grund af personsammenfald. Dette har betydet, at mange
opgaver er blevet overset. Derfor diskuterer vi nu, hvordan vi skal
arbejde videre næste år. Vi er ved at planlægge en »ferie« omkring
Sankt Hans, hvor hele adgangsbegrænsningsgruppen skal med. Her vil
vi bruge tid til at lægge en sidste hånd på forberedelserne af næste
års arbejde, sådan at vi får en hurtig og god start, hvor forhåbentlig
mange nye kræfter vil træde ind i arbejdet.
Solvejg, 2.x

DGS ■ Danske Gymnasieelevers Sammen
slutning
DGS er gymnasieelevernes faglige organisation, det organ, som skal
varetage vores fælles interesser, og er som sådan en paraplyorganisa
tion for de forskellige skolers elevråd. DGS' organisatoriske form
bygger på en kombination af kollektivt og individuelt medlemsskab.
Skolen melder sig kollektivt ind og får så én stemme ved lands- og
repræsentantskabsmøder. Derudover kan de enkelte elever købe et
medlemskort til den forholdsvis beskedne sum af 5 kr. Derved op
når skolen flere stemmer ved lands- og repræsentantskabsmøderne —
alt efter, hvor mange individuelle medlemskort, der er solgt. Denne
ordning kunne ønskes erstattet med én, der gav stemmer efter elev
tallet.
Hvert år afholdes der et landsmøde og tre repræsentantskabsmøder.
Landsmødet er øverste myndighed. På dette vedtages f. eks. det kom
mende års politik, og bestyrelsen, hvis opgave det er at føre den ved
tagne politik ud i livet, vælges.
Her på skolen har kontakten til DGS været formidlet dels af en
DGS-gruppe (første halvdel af skoleåret) og dels af en enkelt kon
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taktperson (sidste halvdel). Delegerede til lands- og repræsentant
skabsmøder vælges af elevrådet. Op til dette års landsmøde har der
været en ret god debat blandt skolens elever om DGS’s politik.
Elevrådsrepræsentanterne har orienteret deres respektive klasser, ud
delt materiale og senere fremlagt resultatet af de førte diskussioner
i elevrådet. Således har der fra Vallensbæk Statsskoles side været
stillet flere ændringsforslag på landsmødet, som havde bred opbakning
blandt skolens elever. Desuden har forskellige personer, der har arbej
det med DGS-spørgsmål, fremlagt deres synspunkter i skolebladet
»Særimner« (se artiklen andetsteds i dette blad). Alt i alt må man
sige, at der har været en forholdsvis god information til skolens
elever om DGS.
Som de fleste sikkert ikke har kunnet undgå at bemærke, har det
de sidste år regnet ned med forskellige overgreb fra statsmagtens side
over uddannelsessøgende af alle kategorier. Adgangsbegrænsningen og
de begyndende forsøg på politisk disciplinering — i hvilken sammen
hæng adgangsbegrænsningen også spiller en væsentlig rolle — er kyn
den foreløbige kulmination på den førte politik. Denne restriktive
politik må ses i sammenhæng med den politik, som føres fra stats
magtens side også mod andre grupper af befolkningen, først og frem
mest arbejderklassen (jfr. blokadelovgivningen etc.). Dette hænger
naturligvis igen sammen med kapitalens skærpede krise. I denne situa
tion er det regerings og folketings fornemste opgave at yde social
hjælp til den betrængte kapital, og så må uddannelsessøgende, arbej
dere etc. betale gildet.
Det er klart, at det må være DGS’s hovedopgave både centralt og
lokalt at bekæmpe alle disse overgreb. Vi må imidlertid konkludere,
at det ikke er lykkedes organisationen at tage væsentlige initiativer
i denne kamp. Man kører stadig — og det har man snart gjort i
mange år — videre med en politik, hvor alfa og omega er lejligheds
vise spadsereture frem og tilbage foran Christiansborg, i det forfæn
gelige håb, at det skulle få de »ansvarlige« politikere til at ændre
noget som helst.
Der har her i foråret været en vis mobilisering i kampen mod
adgangsbegrænsning og politisk disciplinering — det gælder også for
Vallensbæk Statsskole. At denne mobilisering så langt fra har været
så omfattende, som man kunne ønske, er en anden sag. I denne kamp
har vi blandt andet kørt et ret snævert samarbejde med studerende
fra Københavns Universitet og RUC i erkendelse af, at de i realiteten
udkæmper den samme kamp som os. Dette samarbejde var det også
meningen, at DGS skulle udvikle centralt, men bestyrelsen i DGS
har totalt sjoflet dette samarbejde. Bl. a. har de opgivet organiserin
gen af faggrupper (dvs. at man organiserer sig efter, hvilket fag
man eventuelt senere vil søge ind på, dels med henblik på alternativ
studievejledning, dels for at modvirke adgangsbegrænsningen — ikke
mindst dennes præventive virkninger). DGS-bestyrelsens eneste »alter
native« idé er at organisere en demonstration mod adgangsbegræns
ning — i september.
Når vi i det foregående har kritiseret DGS temmelig kraftigt, er
det ikke, fordi vi mener, at man generelt skal undlade at beskæftige
sig med organisationen, eller at den er ubrugelig, men derimod nok,
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at der er en del ting, der skal ændres, før DGS kan blive en slag
kraftig kamporganisation Vi mener dog heller ikke, at man skal stirre
sig blind på organisatoriske spørgsmål, arbejds- og principprogrammer,
bestyrelsesvalg etc. Det vigtigste er trods alt, at det lokale basisarbejde
— græsrodsarbejde for nu at bruge et lidt forslidt udtryk ■— kommer
op at stå. — Det være sig med eller uden DGS. Kun denne lokale
mobilisering kan blive den nok så bekendte gnist, der antænder
steppebranden.

Michael Gradenwitz, 3.b
Lars H. Nielsen, 3.b

LAK - Landsorganisationen af kursus

studerende
Status over HF-rådets arbejde 1976/77
Kontakten mellem de kursusstuderendes fagforening (LAK) og
den enkelte kursist foregår på de fleste kurser gennem et elevråd be
stående af valgte repræsentanter fra de enkelte klasser. Erfaringer fra
de foregående års elevrådsarbejde sammen med gymnasiet bevirkede,
at HF-kursisterne i slutningen af forrige skoleår besluttede at danne
deres eget elevråd. En beslutning, som var uheldig, men nødvendig.
Det faglige arbejde i dette skoleår, det første med et selvstændigt
HF-råd, kan opdeles i to faser, henholdsvis en indadvendt og mobili
serende og en overvejende udadvendt, aktionspræget. I tiden op mod
LAK’s 14. kongres i oktober foregik en intensiv medlemshvervnings
kampagne, især blandt l.HF’erne. Planchefremstilling indgik som et
væsentligt element i denne sammenhæng, og den 45 % tilslutning,
som blev nået, gav Vallensbæk Statsskole fire mandater (hver påbe
gyndte 20 medlemmer giver 1 delegeret). Uheldigvis var tiden efter
kongressen præget af, at mange HF-rådsmedlemmer trak sig tilbage,
og det indebar et betydeligt forøget arbejdspres på de tilbageblevne.
En del nedsatte grupper, som skulle behandle de kursusstuderendes
hovedproblemer (bolig, S.U., mødepligt m. m.), gik efterhånden »i
sig selv«, og kampen mod adgangsbegrænsningen blev HF-rådets alt
overskyggende arbejdsopgave. Desværre blev vores deltagelse i sam
arbejdsudvalget m. m. også kraftigt indskrænket fra dette tidspunkt.
Forståelsen af, at kampen mod adgangsbegrænsningen var (og selv
følgelig stadig er) vigtig og i høj grad et fælles anliggende, var stor
blandt HF’erne, og vi kunne derfor deltage aktivt i de talrige ak
tioner, som blev afholdt i vinteren og foråret mod denne. HF-rådets
aktiviteter er for en stor dels vedkommende i foråret 1977 blevet
overført til den af nogle gymnasieelever nedsatte adgangsbegræns
ningsgruppe.
Året, der gik, har stået i konfrontationernes og polariseringens
tegn — ikke mindst på det uddannelsesmæssige område, hvortil krise
politikernes slimede fingre for alvor er nået. Det kommende år vil
givet stille store krav til sammenhold og slagkraftige aktionsformer,
hvis vi skal gøre os håb om at kunne imødegå overgrebene.
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Det er et mål for HF-rådet at opnå 100 % organisering i LAK for
Vallensbæk Statsskole i 1977/78. Desuden vil vi prøve at forbedre
informationen fra HF-rådet til klasserne om LAK’s politik gennem
elevrepræsentanterne eller HF-rådets forretningsudvalg. En nødvendig
indsats, som er blevet forsømt i alt for høj grad i det forløbne år.

På HF-rådets vegne
John, l.HF.P

SÆRIMNER ■ et skoleblad
På elevrådets arbejdsweek-end i slutningen af oktober — fortsættel
sen af den forrige år stiftede tradition -— nedsattes 4—5 grupper,
som arbejdede med hver sit emne, som f. eks. § 25 (paragraffen om
elevernes medindlydelse på undervisningen) og kontakten mellem HFog gymnasieelever, efter at HF'erne havde dannet deres eget HF-råd.
En tredie gruppe arbejdede med tanken om oprettelsen af et skole
blad — først og fremmest for at forbedre kommunikationen på sko
len både mellem lærere og elever og elevernes indbyrdes.
I gruppen fik vi så diskuteret os frem til nogle retningslinier, et
sådant blad skulle laves ud fra. Et af de vigtigste punkter var, at
vi som redaktion ikke ville være underlagt nogen form for »højere
myndighed«, det være sig elevråd, HF-råd eller lignende.
Et andet princip, vi snart blev enige om, var, at bladet skulle kun
ne uddeles gratis til alle på skolen, da vi indså, at selv en beskeden
pris ville nedsætte læserskaren betydeligt, og dermed ville en del af
formålet være tabt.
Men da vi ikke ønskede samtidig at nedsætte os som reklame
bureau med den følge, at vi skulle styrte rundt til de lokale handlen
de og bede om nåde og barmhjertighed for, at vores skoleblad kunne
holdes i live med annoncepenge, for til sidst at lade reklamer fra den
ene fremragende forretning efter den anden udfylde halvdelen af bla
det, var der kun én mulighed tilbage.
Da skolen er udstyret med en offset trykkemaskine, anså vi det for
helt selvfølgeligt, at et organ for samme skole blev trykt på denne
maskine. Det skulle dog vise sig at være meget mere vanskeligt end
tænkeligt var.
Således blev ingen af de to første numre trykt på offset-maskinen,
bl. a. fordi vi havde problemer med ikke at kunne få bevilget det til
formålet nødvendige papir, da — som vi fik at vide ■—• skolen ikke
havde råd til denne ekstraudgift.
Nr. 1 og 2 kom derfor begge til verden via forskellige nødforan
staltninger såsom trykning andre steder o. lign.
Men med udgivelsen af nr. 3 kom vi — i hvert fald rent trykke
teknisk — ind under mere ordnede forhold. Vi kunne nu få det
papir, vi skulle bruge, og endvidere få det trykt på offset-maskinen.
Selve redaktionen fik vi sammensat ved kort efter arbejdsweekend’en at indkalde alle interesserede på skolen til et redaktionsmøde.
Dette medførte, at redaktionen fra første nummer bestod af 10 med
lemmer, som så siden — mere eller mindre aktivt — har medvirket
ved fremstillingen af Særimner.
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Iføge gældende love og regler skal man ved et blad have en over
for domstolene ansvarshavende redaktør, hvorfor en sådan blev valgt,
uden at han iøvrigt blev tillagt yderligere ledende beføjelser inden
for redaktionen.
Et andet problem, der i mellemtiden var fremkommet, var : Hvad
skulle barnet hedde? Ingen i redaktionen havde umiddelbart forslag
til et sådant navn.
Efter i første nummer forgæves at have opfordret læserne til at
komme med forslag, lagde vi på et redaktionsmøde hovederne i blød
meget kort og kom så frem med forskellige opfindsomme ideer. Hur
tig afstemning i den delvist forsamlede redaktion, og vi havde nav
net: Særimner (udtales Sæ’rimner). Ordet stammer fra den nordiske
mytologi. Yderligere forklaring kan findes i nr. 2, januar 1977, 1.
årgang, leksikon eller lignende.
Tilbage står så de mere redaktionelle problemer. Vi fandt i starten
ud af, at en passende udgivelsesfrekvens ville være én måned. Dette
har været ret svært at overholde. I starten på grund af de trykketek
niske vanskeligheder, senere på grund af stofmangel, og her på det
sidste på grund af redaktionsmedlemmernes aktivitet på andre områ
der hhv. passivitet. (NB. Eksamenstiden nærmer sig jo også med
raske skridt.) Så om vi får udgivet flere Særimner’e på denne side af
sommerferien er stærkt tvivlsomt.
Lad så dette være en opfordring til såvel nye som ældre elever om
at gå aktivt ind i redaktionen og hjælpe med til at lave et ikke bare
godt, men fremragende skoleblad. Og alle I andre må så være med
virkende til fremskaffelsen af stof, det være sig artikler, læserbreve
m. m. Konstruktive forslag til forbedring af lay-out o. lign, modtages
også med glæde.
Peter Møller Christensen, 2.x

OOD - Organisationen til oplysning
om dynamik
OOD er en nystartet organisation, foreløbig med Vallensbæk Stats
skole som hovedområde, som ønsker at udbrede kendskabet til dyna
mik, da stifterne mener at have mærket et stort behov for reel oplys
ning om dynamik.
Erhvervslivet og dermed samfundet har i de seneste år ytret et
stdig større ønske om at ansætte medarbejdere med dynamiske egen
skaber. OOD vil derfor arbejde på dels at få afklaret de forskellige
linier, der synes at findes, mere eller mindre velformuleret, inden for
dynamikken, f. eks. biodynamik, som er den mest etablerede, men
også ting som økodynamik, thermodynamik, jokedynamik og andet
kræver systematisering, og dels på at få indledt fremelskelsen af de fra
erhvervslivets side ønskede dynamiske egenskaber så tidligt som mu
ligt, allerede i underskolen, måske, og som langsigtet mål: indførelse
af faget dynamik i gymnasiet. Stifterne og eventuelt allerede indmeld
te ønsker at afholde en stiftende generalforsamling umiddelbart efter
sommerferien og vil, for at få det vigtige arbejde startet så hurtigt
som muligt, gerne i kontakt med interesserede, som med dynamisk
sind vil deltage i det forberedende arbejde.

Henvendelse: Henrik M. Svendsen, 3b, eller Lars H. Nielsen, 3.b
(har begge telefon)
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Sportssiden
Skolens elever har deltaget i Gymnasieskolernes turneringer i basket
ball, håndbold og volleyball samt i landsatletikstævnet. I volleyball
og håndbold nåede både drenge og piger til semifinalen, i basketball
kun drengene.
Der har været afholdt interne turneringer i indendørs fodbold,
basketball og badminton.
IDRÆTSFESTEN
Fredag den 17. september afholdt skolen sin anden idrætsfest.
Traditionerne fra året før var svære at leve op til. Den første fest
havde været en enorm succes, deltagelsen på den aktive side i nær
heden af de 90 %, og afviklingen af såvel stævne som efterfølgende
fest var gået fint.
Også ved dette års fest var målet at få alle med — enten som
aktive spillere eller dommere, linievogtere eller festarrangører. Hol
dene var blandet såvel på elev- som på lærerhold, og det sociale sam
vær om de sportslige udfoldelser var i centrum. Fra kl. 10—18 blev
der afviklet 30 volleykampe, 18 håndboldkampe, 14 langboldkampe,
18 fodboldkampe og 24 basketballkampe. Fra kl. 18—24 var der fæl
lesspisning, præmieoverrækkelse og fest.
Naturligvis blev stævnet en succes, og det vil helt sikkert blive
gentaget.
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Andre aktiviteter
Der findes på skolen en volleyball-klub VSV, som træner et par
gange om ugen.
Nærmere oplysninger kan fås ved det nye skoleårs begyndelse.

Der er også på skolen en skakklub, hvorom der ligeledes kan ind
hentes oplysninger i begyndelsen af det nye skoleår.
Teaterorganisationen ARTE formidler salg af billetter til studeren
de til en særlig lav pris — 10 kr. pr. billet. Billetter kan fås til de
fleste teatre.
Adjunkt Birgitte Rothe har velvilligt stillet sig til rådighed som
formidler mellem elever og ARTE og vil fortsætte hermed i det kom
mende skoleår.

Musik på Vallensbæk Statsskole
Den mere officielle del af musiklivet på Vallensbæk Statsskole får
hvert år udtryk igennem en efterårskoncert — Broget Aften — og
en forårskoncert i marts-april måned.
Forårskoncerten 1977 blev i lighed med koncerten i 1976 lavet i
samarbejde med Midtfyns Gymnasium i Ringe.
Programmer for de to arrangementer ses på de næste sider.
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Program for »Broget Aften« på Vallensbæk Statsskole
fredag d. 19. nov. 1976

Engelsk folkesang
(sats Karl Clausen): Early one morning
C. E. F. Weyse:
Natten er så stille
(J. L. Heiberg)
Hyrden græsser sine får
C. E. F. Weyse:
(H. C. Andersen)
Amerik. folkesang: Frankie and Johnny
A. Diabelli:
Andante contabile

Skolens kor
Skolens kor

Skolens kor

1. PQR
Niels, l.z
Kaare, l.z
2.b

Chicago
To be lonesome in a crowd )
Behind your brown eyes
) Jørn, 3.a
On stage
) Prami, 3.a
J. S. Bach:
Präludium og fuga i b-dur
Torben, l.t
Poul Simon:
Sound of silence
l.c
Holmes:
Wait for me )
Lars, 3.Z
Lars Olsen - Holmes : Eternity
)
Holmes
Graham Nash:
Prami Larsen:

J. S. Bach:
Justine Hayward:
Sv. Saabye:
Benny Andersen:

— Pause ca. 10 min. —
Nun ruhet alle Wälder
My man jumped salty on me
Opvask
Det er vigtigt med sko

Finn Roar:
Neil Young:
Benny Holst /
Würgeler:
Tvede og Casper:
Benny Holst:

Det ny samfund
Junkie Life
)
En løn til at leve af )
)
Birdsong
)
Drømmen om et sted )

Claes Johansen:
Claes Johansen:
Gershwin/Argent:

)
Bad kind of memories )
Nothing I’ve done
)
Summertime
)
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Skolens kor
Skolens kor
Skolens kor
Annette, 2.a
Hanne, 2.a
l.t
Tvede, l.Q
Casper, 3.y

Claes, ex
Niels, 2.c
Per, 1.x
Jens, 2.b

Program for Vallensbæk Statsskoles forårskoncert
fredag den 22. april 1977 kl. 19,00

1. Sextus Miskow Den Spillemand snapped’ )
(arr. T. Lund)
Fiolen fra Væg
. Folkedansergruppen
Jydsk folkemelodi Go’ Jawten
; »Heden om og hjem«,
(arr. T. Lund)
. Spillemandsgrupoen
Tysk folkemelodi Harzer-Kontra
j Skolens kor
(arr. T. Lund)
Svensk Polka
)
Torben B. Jensen, l.t
2. W. A. Mozart
3. Claes Johansen
Brooker/Reid

Sonate nr. 1 for klaver,
bas, guitar og trommer
Wizzard Man

4. Don McClean

Vincent

5. Ariel Ramirez

Misa Criolla

6. J. B. Loiellet

Sonate i a-mol for fløjte
og cembalo
7. Adgangsbegræns- Musisk teater
gruppen
8. Herreborg/Heick My Song to You
Herreborg/Heick The Drinking Man

)
)
)
)
)

Claes (ex)
Per (2.y)
Mons (3.z)
Per (1.x)
Kate (l.c)

)
)
)
)

Lisbet (l.c)
Bjarne
Midtfyns Gymnasiek.
Skolens kor m. ork.
Solister: Jørn (3.a)
og Prami (3.a)
Carsten Clante
Oddvin Mathisen

Adgangsbegræns
ningsgruppen
»The Jokers«
»The Jokers«
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Det nye skoleår starter mandag den 8. august 1977

l.g og l.HF møder kl. 10,00
2.g, 3.g og 2.HF møder kl. 11,30
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