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Forord
Med dette lille hæfte vil vi dels sige farvel til de elever, der forlader os, vel
mødt efter sommerferien til vore oprykningsklasser og velkommen til alle
vore nye elever. Vi håber, at I meget hurtigt vil komme til at føle jer hjemme
på Ballerup Gymnasium. I hæftet håber vi, I kan finde svar på nogle af de
spørgsmål af praktisk art, som I sikkert allerede har eller som vil dukke op i
løbet af skoleåret.
For at få glæde og udbytte af sit skolearbejde er det vigtigt, at man trives
godt - har det godt med hinanden og med lærerne. For at I hurtigt kan lære
hinanden at kende og for at lette jer overgangen fra en skole til en anden og
måske den langt vanskeligere overgang fra erhvervsarbejde til skole, starter
skoleåret med en introduktionsdag tilrettelagt af et udvalg bestående af elever
og lærere.
Skolen håber på et godt samarbejde med jer - I kan selv bidrage ved at
være åbne og positive.
På redaktionens vegne Eva Nielsen.
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De gymnasiale uddannelser
For den, der forlader folkeskolens 9. eller 10. klasse står flere muligheder
åbne for videreuddannelse: de erhvervsfaglige grunduddannelser (EFG), gym
nasiet, og kursus til højere forberedelseseksamen (HF), og man kan faktisk
kun få lov til at følge en af disse tre veje.
Fælles for de tre uddannelsesveje er, at man i forløbet gradvis specialiserer
sig: EFG har et basisår, hvor man prøver alle områdets tilbud, i gymnasiet
vælger man linie i 1. g og gren i 2. g., og i HF begynder enkelte tilvalg i
2. semester, resten i 2. kursusår.
Forskellen mellem de nævnte uddannelser er først og fremmest, at EFG er
en praktisk håndværkeruddannelse, mens Gy. og HF er boglige uddannelser,
uden erhvervskompetence. Endvidere at EFG og Gy. kan søges efter 9. kl. og
er indrettet til at give undervisning til de 16-19-årige, hvorimod HF-uddannelsen først og fremmest er indrettet for voskne, der ønsker at vende tilbage til
uddannelsessystemet. Dertil kommer så de økonomiske fordele: at EFG yder
lærlingeløn, fordi uddannelsen er en parallel til mesterlæren. Nævnes skal
også den forskel, der består i, at EFG og HF kun optager det antal ansøgere,
der er plads til, men at enhver »egnet« gymnasieansøger skal have en plads
i gymnasiet.

EFG er en forsøgsuddannelse inden for en række erhverv (Bygge og an
læg, Grafiske fag, Handel og kontor, Jern og metal, Levnedsmiddelområdet
og Servicefag). Uddannelse foregår på ca. 15 skoler i provinsen og 4 i Kø
benhavn. Hvad der sker i 1976, når forsøget skal tages op til vurdering, er
umuligt at sige, men i al almindelighed kan man se megen tilfredshed med
denne nyskabelse.
Gy. har 2 linier, der i 2. g. splittes op i flere grene. Det er altså ikke rigtigt
at påstå, at Gy. ikke tager hensyn til elevernes forskellige interesser. Hvilke
grene og valgfag det enkelte gymnasium tilbyder, får folkeskolerne oplyst i
forbindelse med ansøgningsproceduren.

HF: her skal ansøgeren selv rekvirere ansøgningsskema, som afleveres på
det kursus, hvor man ønsker optagelse. Det er vigtigt at gøre klart, hvilke for
kundskaber man har - de skal svare til realeksamen, men kan godt være er
hvervet på utraditionel vis. Erfaringsvis er det ofte tysk og matematik, som
ansøgere mangler forudsætninger i, og disse ansøgere må råde bod på mang
lerne på oplysningsforbunds og højskolers »hf-forberedende kursus« eller på
anden måde.

Yderligere oplysninger om EFG og HF fås hos de enkelte kursers studie
vejledere. Hvad angår gymnasierne, må man først søge oplysning hos egen
skoles klasselærer, rådgivningslærer eller hos skolevejlederen, da en studie
vejleder er en »luksus«, som gymnasiet endnu ikke har fået - desværre.
Brita Waage Beck.
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Ballerup Gymnasium
Bygninger - skema
Ballerup Gymnasium oprettedes som et kommunalt gymnasium i 1961. I
april 1973 blev skolen overtaget af Københavns Amtskommune.
Skolebygningerne, tegnet af arkitekterne Hougaard Nielsen og Nørgaard
Petersen, blev taget i brug i 1964. De er beregnet til en to-sporet realafdeling
og et fem-sporet gymnasium. Udviklingen har imidlertid medført, at realafde
lingen er afviklet og erstattet af et tre-sporet HF-kursus; og gymnasiet er nu
seks-sporet (syv-sporet på den ene årgang). Skolen havde i september 1974
530 elever og 55 lærere. Bygningerne opfylder ikke de krav, der i dag stilles til
undervisnings- og opholdsfaciliteter. I denne forbindelse skal det bemærkes,
at skoledagen begynder kl. 8 og for mange først slutter kl. 17. Ved udarbejdel
sen af skemaet, der forsøgsvis udarbejdes ved hjælp af edb, tilstræbes det, at
der bliver så få elevmellemtimer som muligt; når de ikke kan undgås, skyldes
det hensynet til elevernes ønsker om tilvalgsfag og grenhold.

Linier/grene
Skolen har en sproglig linie med ny-sproglig, samfunds-sproglig og p.t. en
fransk-sproglig forsøgsgren; og en matematisk linie med en matematisk-fysisk,
en matematisk-naturfaglig (biologisk) og en samfunds-matematisk gren.
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SKEMA
1) I det matem. gymnasium, 1. g og i det samfundssproglige gymnasiums 2. og
3.
g læses enten engelsk eller tysk.

2)

I alle gymnasieklasser læses enten fransk eller russisk.

3)

I 2. og 3. g vælges enten sang eller formning.

4)
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I 3. g kan man have formning i 2 timer ugentlig i 1. semester i stedet for
1 ugentlig time hele året.

HF-kursus' fagkreds, tilvalgsfagenes pointtal og det ugentlige timetal
i hvert af de fire semestre
Fællesfag
Dansk
Kristendomskundskab
Historie
Biologi
Geografi
Matematik
Engelsk
Tysk
Samfundsfag
Sang
Formning
Legemsøvelser

Timetal
3 3 4 4
0 0 3 3
3 3 3 3
3 2 0 0
3 2 0 0
5 5 0 0
4 3 4 4
3 3 0 0
2 2 0 0
2 2 0 0
2 2 0 0
2 2 0 0

Tilvalgsfag')
Biologi
Matematik
Engelsk
Tysk
Samfundsfag
Sang/musik
Formning
Legemsøvelser
Fransk (russisk)
Fysik
Kemi
Psykologi

Pointtal
8
12
7
10
6
8
7
8
11
14
10
6

Timetal2)
0 0 4 4
0 0 6 6
0 13 3
0 0 5 5
0 0 3 3
0 0 3 3
0 0 4 3
0 0 4 4
0 3 4 4
0 3 6 5
0 0 5 5
0 0 3 3

1) Det er en betingelse for oprettelse af et hold i et tilvalgsfag, at faget ønskes
af mindst 7 deltagere.
2) Såfremt tilvalgsfaget også er fællesfag, skal tilvalgstimetallet adderes til
fællesfagtimetallet.

HF-kursus
På kursus til Højere Forberedelseseksamen (HF) undervises der i en række
fællesfag samt et antal tilvalgsfag, der hver er tillagt en pointværdi. De kursus
studerende skal iflg. loven selv sammensætte deres fagkreds, således at de
har mindst 20 tilvalgspoints. Et helt frit fagvalg for et hold ville medføre, at
undervisningen ville komme til at strække sig over ca. 60 timer pr. uge; valg
mulighederne på det enkelte kursus må altså reduceres en hel del for at un
dervisningen kan gennemføres.

Forsømmelser
Eleverne både i gymnasie- og HF-afdelingen har iflg, direktoratets bekendt
gørelser og skrivelser mødepligt. Dvs. at skolen er nødt til at føre forsøm
melsesregnskab for hver enkelt elev. Hvis man har måttet forsømme under
visningen, skal gymnasieeleverne meddele inspektor årsagen hertil, så snart
de igen møder til undervisning. Antager forsømmelserne et væsentligt om
fang, vil eleverne modtage et skriftligt varsel. Hører forsømmelserne ikke op
herefter, vil der ske indberetning til direktoratet, og bortvisning kan komme
på tale.
Anmodning om fritagelse fra skolegang af anden grund end sygdom bedes
fremført ved en skriftlig motiveret henvendelse fra hjemmet - eller for elever
over 18 år - ved direkte henvendelse til rektor eller inspektor. Det henstilles,
at sådanne anmodninger kun fremsættes, når der er ganske særlig årsag
hertil.
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Fritagelse for aktiv deltagelse i gymnastik i tidsrum over en uge kræver, at
der udfærdiges en lægeattest. I sådanne tilfælde skal eleven før lægebesøget
ved henvendelse på kontoret få udleveret en lægeattestblanket. Denne udfyl
des dels af skolen dels af lægen.
Aftale om tandlægebesøg bør træffes således, at det ikke tager tid fra
skolearbejdet (skoletandlægebesøg undtaget). Der kan ikke gives frihed til
aflæggelse af køreprøve. Når det i god tid meddeles kørelæreren, kan prø
verne altid berammes til afholdelse uden for skoletiden.
For HF-kursister gælder følgende regler:

Foreløbige retningslinier for forsømmelseskontrol for HF-kursister,
omredigeret af rektor, studieråd og studieveileder, forårssemester 1972
1. Forsømmelserne inden for et skoleår opgøres efter hver to-måneders pe
riode.

2. Første gang forsømmelserne inden for en periode overstiger 1272% eller
i en serie af perioder 10% af undervisningstiden, tildeles kursisten et
mundtligt varsel.
3. Første gang forsømmelserne i et enkelt fag overstiger 20% af undervis
ningstiden tildeles ligeledes et mundtligt varsel. For fag, der kun findes på
skemaet een gang hver uge, ændres denne 20%-regel dog til at omfatte
tre dag-lektioner inden for to-måneders perioden.
4. Anden gang de i 2 og 3 nævnte tærskler overskrides, tildeles et skriftligt
varsel, hvorefter kursistens forsømmelser følges nøje i den følgende pe
riode. Såfremt der ikke sker en væsentlig bedring m.h.t. deltagelse i under
visningen, indstilles kursisten til bortvisning.
5. a) Enhver kursist kan henvende sig til studievejleder eller rektor med an
modning om forud at blive fritaget for nogle timers eller dages undervis
ning. Såfremt fritagelsen skønnes velbegrundet, noteres fritagelsesperio
den, og denne medregnes ikke i opgørelsen.

b) Deltagelse i studierådsmøder, 1 time pr. 14 dage og evt. et kvarter i
den uge, hvor der ikke er noget heltimesmøde, regnes ikke med i for
sømmelserne.
c) Efter en sygdomsperiode, hvorfor der foreligger lægeattest eller anden
officiel dokumentation, kan enhver kursist fremsætte anmodning til stu
dievejleder eller rektor om, at den pågældende periode ikke medregnes
i opgørelsen.

6. Inden der gives indstilling om bortvisning, drøftes sagen mellem rektor,
studievejleder og den pågældende kursist. Hvis kursisten overfor disse to
fremlægger tilstrækkelig god forklaring for sine forsømmelser, indstilles til
lærerrådet, at der gives dispensation fra ovennævnte deltagelseskrav. Skøn
ner lærerrådet, at kursusmålet vil kunne nås uanset fraværelserne, gives
dispensation.
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Indstilling til eksamen - gymnasium
Hvis en elevs forsømmelser antager et sådant omfang, at skolen nærer be
tænkelighed over for elevens mulighed for fortsat at følge undervisningen,
bliver eleven underrettet herom. Fortsætter en elevs forsømmelser herefter,
skal skolen skriftligt underrette eleven og indehaveren af forældremyndig
heden om, at der kan blive tale om at tage forbehold ved elevens tilmelding
til eksamen. Umiddelbart før endelig tilmelding til eksamen drøftes på et
lærerforsamlingsmøde forholdene for de elever, der har modtaget skriftligt
varsel. Såfremt lærerforsamlingen finder, at det for en af disse elever i et
eller flere fag på grund af elevens forsømmelser ikke vil være muligt at give
årskarakterer, skal rektor i henhold til § 7 i undervisningsministeriets be
kendtgørelse af 12. marts 1973 om eksamensordninger m.v. indsende en er
klæring, som giver oplysning om disse forhold, og direktoratet afgør da, om
eleven kan deltage i eksamen ved skoleårets afslutning.
En elev, der ikke har fået direktoratets tilladelse til at deltage i eksamen
efter 1. eller 2. gymnasieklasse, kan ikke fortsætte i næste klasse.

Indstilling til eksamen - HF
Såfremt en HF-kursist forsømmer mere end det skønnes forsvarligt, vil der
blive tilstillet ham en advarsel - først mundtligt, derefter skriftligt. Hvis for
sømmelserne derefter ikke bringes til ophør, vil kursus indstille til direktoratet,
at kursisten formenes adgang til undervisningen (se side 5). Vi beklager, at
det har været nødvendigt at gøre brug af denne bortvisningshjemmel.
Kursus skal gennemføres i løbet af 2 år. Der kan ikke som i gymnasiet gives
adgang til at gå et år om. Såfremt eksamen ikke bestås, kan man indstille
sig til eksamen et år efter, men der kan ikke gives undervisning i dette år.

Omgængereksamen for HF-kursister
Hvis man til HF-eksamen får nogle meget dårlige karakterer, eventuelt ikke
består eksamen, kan man efter ansøgning få tilladelse til at tage et eller flere
fag om, hvorved man kan forbedre sin eksamen. Med denne omgængerregel
har man altså mulighed for at bestå eksamen, selv om det så tager lidt læn
gere tid. Kursister, der har indstillet sig til en fuld HF-eksamen, men ikke har
bestået, kan reeksamineres i et eller flere fag i den førstkommende syge
eksamenstermin i september. - Kursister, der blot ønsker at forbedre en ka
rakter, må vente til næste ordinære eksamenstermin, d.v.s. maj/juni.

Reeksamination for gymnasieelever
Man skal til studentereksamen i nogle af fagene allerede efter 1. og 2. g, og
det kan være meget ubehageligt, hvis man her får en »dumpekarakter«, som
skal tælles med ved den afsluttende eksamen efter 3. g. Undervisningsmini
steriet har derfor fra marts 1973 bestemt, at
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1) elever, som ved den afsluttende prøve til studentereksamen efter 1. eller
2. g har 5 eller derover i årskarakter, men til eksamen får 00 eller 03, har
ret til at komme op til en ny prøve i faget i august/september.

2) elever, som i et fag der afsluttes efter 1. eller 2. g har fået 00 eller 03 i års
karakter, har ret til, hvis faget ikke er udtaget til prøve til studentereksamen,
at blive underkastet prøve i faget i august/september. Herved er mulighe
den for ikke at bestå studentereksamen blevet væsentligt nedsat.

Karakterer
Der gives i gymnasiet standpunktkarakterer i dec. eller jan. og ved skole
årets afslutning. Så længe eleven ikke er fyldt 18 år, skal disse vurderinger
forevises i hjemmet og tilbageleveres til skolen med en af forældrenes under
skrifter. Såfremt eleven er 18 år eller har indgået ægteskab, gives meddelel
serne kun til eleven selv.
Meddelelser fra hjemmet til skolen bedes givet i brev eller pr. telefon - ikke
ved tilføjelser på karakterudskriften.
Ved skoleårets afslutning afholdes en årsprøve, som mindst omfatter alle
skriftlige fag. Lærerrådet fastsætter ordning og omfang af eventuelle mundtlige
årsprøver og klassernes arbejde i tiden fra normalt skemas ophør indtil som
merferien.
Hvis en elevs standpunkt er så svagt, at det er tvivlsomt, om eleven vil
kunne følge med i den næste klasse, vil det efter karaktergivningen blive
tilkendegivet overfor hjemmet, at det må anbefales, at eleven bliver på det
nuværende klassetrin endnu et år. Dette gælder også, hvis de skriftlige og
mundtlige prøver, der afholdes ved skoleårets slutning, afslører en ikke tidli
gere erkendt usikkerhed eller direkte uvidenhed.
Den endelige beslutning om elevernes overgang til næste klassetrin afgøres
efter årsprøveperiodens afslutning af elev og forældre på grundlag af en råd
givning fra skolen. Skolens råd hviler på en gennemgang af hver enkelt elevs
situation og på udtalelser fra hver enkelt faglærer.
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Karakterskala
Alle standpunktvurderinger og eksamensresultater udtrykkes ved en talskala,
der omfatter karaktererne 13-11 -10-9-8-7-6-5-3-0.
I cirkulæret af 6. februar 1963 gives følgende direktiver om anvendelsen af
skalaens 10 trin:

13 gives for den usædvanlige selvstændige og udmærkede præstation.
11 gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10 gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation.

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

3 gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende præ

station.
0 gives for den helt uantagelige præstation.

Man bemærker, at skalaens tre øverste trin er karakteriserede ved hoved
ordet »udmærkede«, mens de 3 karakterer, der så afgjort vil blive de mest
anvendte, nemlig 9, 8 og 7 er karakteriserede ved hovedordet »middel«. Resten
af karaktererne - bortset fra 0 - er udtryk for det usikre; karakteren 0 skulle
der nødig blive anvendelse for.

Karakteren 13 vil blive anvendt meget sjældent, og da for den helt usæd
vanlige beherskelse af et fag. En fejlfri besvarelse af et sæt matematiske op
gaver vil således blive vurderet til 11, hvis argumentationen er i orden og
løsningsmetoden er hensigtsmæssig. Hvis de to sidste betingelser ikke er op
fyldt, kan vurderingerne 10 og 9 meget vel forekomme for rigtige løsninger.
Ved vurderingerne af karaktererne kan det yderligere være af interesse at
vide, at ved afsluttende prøve stilles der følgende betingelser for, at prøverne
er bestået:
1. Summen af samtlige karakterer skal være mindst 5,5 gange karakterernes
antal.

2. Summen af de laveste karakterer plus gennemsnittet af de resterende
karakterer skal være mindst 13.

Det er naturligt, at skolen anser disse betingelsers opfyldelse som et uom
gængeligt krav for, at skolen kan anse det for forsvarligt at fortsætte i næste
klasse.
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»Undervisningen skal løbende evalueres«
hedder det i de nye gymnasiebestemmelser og i den nye HF-bekendtgørelse.
Ordet evaluering er nyt; det kan bedst oversættes ved vurdering eller bedøm
melse. Man skelner mellem den eksterne og den interne evaluering. Ved den
eksterne forstås en række oplysninger (karakterer) til brug uden for skolen,
altså en slags adgangstegn til de videregående uddannelser. Den interne eva
luering, og det er den, der først og fremmest sigtes til i de nye bestemmelser,
har en helt anden funktion. Den vedkommer nemlig kun lærer og elev og be
står i en vurdering af den pædagogiske situation, de befinder sig i under
undervisningsforløbet. Det er selvfølgelig heller ikke noget nyt, at der finder en
vurdering sted i det daglige arbejde. Men vurderingen har hidtil næsten ude
lukkende været ensidig, dvs. har formet sig som lærerens bedømmelse af
elevens arbejde.
Når man nu udtrykkelig har fremhævet den interne evaluerings betydning i
undervisningssituationen, må det derfor ses som et ønske om også at aktivere
eleverne på dette felt. Det er hensigten, at eleverne i højere grad end tidligere
skal lære at vurdere deres standpunkt (selvevaluering) og sammen med læ
reren vurdere undervisningens planlægning, form og effekt. Forhåbentlig kom
mer dette til at medføre, at læreren mere opfattes som vejleder og igangsætter
end som bedømmer. Begge parter, både lærer og elev, har naturligvis den
største interesse i at få konstateret, om undervisningsmålet virkelig nås. Set
fra elevernes synspunkt: Har jeg haft udbytte af undervisningen? Har jeg lært
noget? Set fra lærerens: Har undervisningsform og planlægning været i or
den? Er der sket den forventede indlæring? Kort sagt har undervisningen
været god nok.

Der gives ingen konkrete anvisninger på, hvordan dette skal foregå i praksis,
så det er altså op til elever og lærere at finde frem til de evalueringsformer,
der passer bedst til den specielle undervisningssituation.

Studievejledning
Ved ethvert HF-kursus er der en studievejleder, og her på BG er vi to om
arbejdet. Det, vi kan tilbyde, er samtaler med ansøgere, vejledning om til
valgsproblemer, oplysning om studieforhold (både på HF-kurset og senere),
om økonomiske støtteforanstaltninger og meget mere.

Alt dette kunne lyde, som om der kun sker noget, når kursister kommer
til os, men ofte er det os, der tager initiativet til en samtale, idet det er vor
opgave at sørge for, at I bliver meldt til eksamen, og at I overholder møde
pligten (se side 5), for nu blot at nævne noget af det, vores tid går med. Det
kan undertiden ske, at vi oplever os selv som bydrenge mellem elever på den
ene side og lærere og rektor på den anden side. Men vi gør, hvad vi kan for
at være loyale og diskrete.
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Hvis vi ikke er hjemme, når I kommer, kan forklaringen være, at vi er ude
på andre skoler for at fortælle om HF, det skal vi nemlig også. Det turde
fremgå, at studievejledning er et såre afvekslende arbejde, man ved langt fra
altid, hvilke overraskelser dagen byder på. Men det forfærder os stadig, at
man fortsat kan byde gymnasieeleverne, at de ingen studievejledere har.
Hans Henrik Hansen
Brita Waage Beck.

Gymnasiets lokaler
Gymnasiets lokaler

Undervisningslokalerne er faglokaler, dvs. at de er beregnet til undervisning
i specielle fag. De lærere, der underviser i et lokale, fastsætter regler for op
hold i lokalet uden for undervisningstiden. Fælles for faglokaler, samlingssal,
bibliotek og hele 1. sal er, at tobaksrygning og indtagelse af enhver form for
føde er forbudt. Såfremt elever låner lokaler uden for den egentlige undervis
ningstid, skal aftale derom træffes med en af de lærere, der er faste brugere
af lokalet eller med pedellen eller med administrationen. Der skal i så fald
altid være en fast aftale med en elev, der påtager sig at være ansvarlig for
brugen.
Eleverne har erstatningspligt over for eventuelle beskadigelser af inventaret.
Af opholdslokalerne er de mest benyttede centralgarderoben. Ved inddra
gelse af læsestuen og vandrehallen bliver der plads til alle i spisepausen. I
centralgarderoben og læsestuen, men ikke i vandrehallen, er tobaksrygning
tilladt under forudsætning af, at aske og tobaksrester kun efterlades i aske
bægre. Medbring eventuelt selv gamle tobaksdåser el. lign., som I kan bruge
til askebægre.

Samlingssalen
benyttes i alle tilfælde, hvor alle skolens elever mødes. Det sker bl. a. ved
den ugentlige morgensamling (se side 11A), fællestimer, skolekomedie etc.

Filmsalen
bruges ofte til prøver og til gennemførelse af længere opgaver samt som
ramme om mange af elevforeningernes arrangementer.
Foreninger, der ønsker at gøre brug af denne sal, skal i god tid træffe af
tale om lån. Betingelserne er, at pedellen bekræfter udlånet, at en enkelt elev
påtager sig ansvaret for lokalets brug og for oprydningen bagefter (idet den
ansvarlige må have sikret sig, at et mindre hold er parat til at gennemføre
denne oprydning). Hvis der er knyttet udskænkning til arrangementet, kræves
det tillige, at en lærer påtager sig at være til stede. Under disse forhold vil
det i almindelighed kunne påregnes, at lokalerne stilles til disposition mod
betaling af pedellens honorar.
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Pauser
I frokostpausen kan der købes læskedrikke og varme drikke. Efter pausen
skal enhver selv fjerne bægre, flasker og papir. Vi har i et par år forsøgt os
med en mere liberal indstilling over for øldrikning inden for skoletiden. Det
har imidlertid vist sig, at de fleste elever meget nødigt rydder op efter sig, og
at nogle har haft vanskeligt ved at vise mådehold. Derfor er det blevet nød
vendigt at indføre strammere regler:
Elever under 18 år må ikke indtage øl eller anden form for alkoholholdige
drikke i den tid, hvor der foregår undervisning på skolen. Når det drejer sig
om elever over 18 år, vil skolen ikke gribe ind over for en mådeholden indta
gelse af øl under forudsætning af, at det kun foregår i et dertil anvist lokale,
og at enhver form for uorden og forstyrrelse undgås.
Ringetider
1. lektion
2. lektion
3. lektion
4. lektion
5. lektion
6. lektion
7. lektion
8. lektion
9. lektion
10. lektion

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

8.05- 8.50
8.55- 9.40
9.50-10.35
10.45-11.30
11.55-12.40
12.50-13.35
13.45-14.30
14.40-15.25
15.35-16.20
16.30-17.15.

Opslag
I læsestuen er der en opslagstavle, der bruges til mere brede orienteringer,
f. eks. reglerne om Statens Uddannelsesstøtte, der er ganske komplicerede.
Ved hovedindgangen findes orienterende opslagstavler. Den største til højre
for indgangen bruges til de officielle, administrative meddelelser, og den må
ikke bruges til andet. De tre mindre opslagstavler bruges til andre meddelel
ser. Den nærmest midtergangen rummer elevorganisationernes meddelelser.
De andre er til fri brug for meddelelser, der har skolemæssig relevans i bre
deste forstand. Alle opslag skal være forsynet med opsætterens navn samt
dato for opsætningen. Opslag fjernes normalt efter 2 uger. Tegnestifter må
bruges på opslagstavlerne og ikke andre steder.

Ordensdukse
Vi forventer, at der holdes god orden i alle skolens lokaler. Vi beder hver
enkelt om at bidrage til dette formål. For at fordele arbejdet fungerer for hvert
elevhold efter aftale mellem lærer og elevhold en ordensduks.
Såfremt der fem minutter efter at der er ringet ind til en time ikke har ind
fundet sig en lærer, påhviler det ordensduksene at give melding om dette til
kontoret.
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Parkering
Biler, scootere og motorcykler skal parkeres på parkeringspladsen øst for
skolen. Indkørsel i skolegården er ikke tilladt.
Knallerter kan parkeres i to rækker på den røde plads foran hovedindgan
gen. Cykler parkeres under tag i cykelstativerne vest for skolealleen, der fører
ned til Ellegårdsskolen, eller i stativerne på parkeringspladsen øst for skolen.

Morgensamling
En gang om ugen - samt når der ellers måtte være behov for det - samles
hele skolen i salen fra 9.40 til ca. 10.05. Morgensamlingerne tilrettelægges af
et udvalg bestående af rektor og nogle elever. Hvis man ønsker ordet under
morgensamlingen, skal man i forvejen have kontaktet udvalget. Udvalget ser
meget gerne, at så mange som muligt ønsker at bidrage med sang, musik,
oplæsning og lign.
I det forløbne år har der bl. a. været oplæsning ved Marianne Hobel 3u og
Lise Mortensen 1y, klaverspil ved Jacob Westh 1z, guitarspil og sang ved
Elisaebth Hecklen 2a samt rejseberetning fra Tanzania ved adj. Niels Høffding
og USSR ved Lars Kristianus Nielsen 2y.

Ekskursioner
I flere fag er der behov for at besøge de steder eller de ting, man beskæf
tiger sig med i det daglige arbejde. Det gælder f. eks. historie, geografi, bio
logi, formning, sang/musik. En beskeden bevilling, der kun gives til gymnasie
klasserne, åbner mulighed for dette. Eskursionerne tilrettelægges i begyndel
sen af hvert skoleår, hvor midlerne samtidig fordeles af lærerrådet.

Skolerejser
I de sidste par år har 2. g-erne foretaget en rejse i skoleåret. I skoleåret
1974/75 var 1 klasse i Tunesien, 1 klasse i Tjekkoslovakiet, 1 klasse på Sicilien
og 3 klasser i Rom.
Rejserne er blevet finansieret af de deltagende elever med et yderst beske
dent tilskud fra ekskursionsbevillingen til entre-udgifter.
Lærerrådet har på et møde d. 3. april tiltrådt, at det er hensigtsmæssigt,
at der åbnes mulighed for 2 ekskursioner pr. klasse i gymnasiet af 2-5 dages
varighed, dels i 1. g., dels i 2.-3. g. i gren- eller stamklassen. I 2. eller 3. g.
foregår ekskursioner på samme tid for hver linie. Herimod står direktoratets
skrivelse, der forhindrer, at der kan arrangeres klasserejser i skoletiden. Et
emne, der har vakt en del diskussion på mange skoler, og også affødt en del
protester.
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Foto: Kirsten Thomassen, 2r.

Fotokonkurrence
I nov./dec. 1974 var udskrevet en fotokonkurrence »Ballerup Gymnasium i
hverdag og fest«. Der konkurreredes både i sort/hvid og farvefoto. Der indkom
en del billeder (men ikke så mange som ventet); alle billederne var ifølge
dommerne, som Leica-klubben i København stillede, af høj kvalitet. Præmierne
var gavekort til fotoartikler. De indkomne billeder har i foråret været udstillet
i montrene på 1. sal.

Eva Nielsen.

Sport
Der er i de ugentlige timeplaner kun afsat 2 timer til gymnastik - der er der
for god grund til at benytte sig af tilbuddet om fritidssport. Aftaler kan træffes
med gymnastiklærerne.

Ferier og fridage i skoleåret 1975/76
1975
Mandag den 20. oktober til fredag den 24. oktober: Efterårsferie.
Mandag den 22. december til fredag den 2. januar: Juleferie.
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1976
Mandag den 12. april til tirsdag den 20. april: Påskeferie.
Mandag den 21. juni til fredag den 6. august: Sommerferie.
Foranstående ferieplan kan ikke fraviges, medmindre der foreligger tilla
delse fra direktoratet, og en sådan tilladelse vil kun kunne forventes opnået
i ganske særlige tilfælde.

Statens uddannelsesstøtte og befordringsgodtgørelse
Efter den nye lov om Statens Uddannelsesstøtte kan elever i gymnasiet og
HF søge dels stipendier og dels statsgaranterede lån i private pengeinstitutter.
Den nedre aldersgrænse for støtten er 18 år. De 16-17-årige skal for fremtiden
oppebære en ungdomsydelse, men loven herom er i skrivende stund ikke ved
taget.
Stipendierne til 18-23-årige er afhængige af forældrenes økonomiske forhold.
Maksimumstøtte er 6.000 kr. årligt for hjemmeboende og 7.700 kr. for ude
boende.
Statsgarantien er ikke afhængig af forældrenes økonomiske forhold. Der vil
kunne lånes op til 12.000 kr. pr. år. Disse lån er rentebærende i hele låne
perioden.
Befordringsgodtgørelse. Alle elever, der har mindst 14 km skolevej - frem og
tilbage - kan få befordringsgodtgørelse. De helt præcise betingelser vedrø
rende forholdet mellem bus- og togtransport er dog endnu ikke endelig af
klaret i forhold til DSB og HT.
Oplysninger og ansøgningsskemaer hos Hans Henrik Hansen.

Forsikringer
Det påhviler iflg. undervisningsministeriets bestemmelser hjemmene at for
sikre deres børn. Det kan ikke undgås, at der på en skole sker uheld; den der
er årsag hertil er ansvarlig. Det kan desværre heller ikke undgås, at der sker
tyverier. Det er derfor praktisk, at man sikrer sig således, at man i påkom
mende tilfælde kan få erstatning.

Telefonkæder
Straks efter skoleårets start vil de enkelte klasser og grenhold blive bedt om
at udfærdige en telefonkæde, udformet således at det tydeligt fremgår i hvil
ken rækkefølge en besked hurtigst når ud til hele klassen (holdet). Det har
vist sig at være en praktisk ordning, hvis der på grund af sygdom og lign, må
laves om på timeplanen. Det påhviler eleverne at meddele ændringer i tele
fonkæderne til inspektor.

Adresseændringer
Enhver adresseændring skal med det samme meddeles til kontoret (sekre
tær Lilly Pedersen).
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Samarbejdsudvalget
Samarbejdsudvalget, SU, er et kontaktorgan mellem eleverne, lærerne og
rektor. Den sidste er udvalgets formand. De to grupper er repræsenteret ved
4 lærere og ved 4 elever, hvoraf mindst en skal være HF-kursist.
Samarbejdsudvalgets opgave er - iflg. bekendtgørelse af 23. dec. 1969 »gennem gensidig information og forhandlinger at fremme samarbejdet mel
lem lærere og elever, fremskynde sagers løsning og koordinere læreres og
elevers bestræbelser. Samarbejdsudvalget træffer indenfor de bevillingsmæs
sige rammer afgørelse vedrørende fællestimer og studiekredse samt i følgen
de sager, der vedrører elevernes trivsel: a) faciliteter, b) praktiske forhold,
c) fritidsaktiviteter, d) fællesarrangementer så som skoleballer, skolekomedier,
sportsstævner m.m.«
De nævnte fællestimer har i sidste skoleår omfattet et møde med de politi
ske partiers repræsentanter i anledning af folketingsvalget, et møde med re
præsentanter for »rødstrømperne«, en ekskursion til Roskilde Universitetscen
ter, en diskussion mellem en forsvarer for og en modstander af udnyttelse af
atomkraft, et foredrag om kunstundervisning i Peru samt - og det var givet
årets største succes - et møde med kunstnere fra Det kgl. Teaters opera.
SU administrerer den fond, der er oparbejdet af overskud fra skolekome
dier og skolefester. Fra fonden ydes efter ansøgning i hvert enkelt tilfælde
tilskud til teater- og biografture med pædagogisk sigte og til andre arrange
menter, der kan være til glæde for alle eller i hvert fald for mange.
SU har udarbejdet planer for afvikling af årsprøverne. Planerne er derefter
godkendt i lærerrådet.
Det væsentlige i SUs virke er dog de samtaler, der under møderne kan
føres til belysning og underbygning af læreres og elevers synspunkter. Målet
er at nå frem til »et indre liv«, der så vidt muligt harmonerer med de ønsker,
som de enkelte medlemmer af skolen nærer, og med de mål, som ifølge love
og bekendtgørelser og cirkulærer skal nås. SU holder normalt et kort frokost
møde og et længere aftenmøde hver måned.

Gymnasiets skolenævn:
(valgt i april 1974)
Ase Holm (forældrevalgt)
Helge Muhle Larsen, planlægningschef (amtsvalgt)
Preben Lassen, kommunalsekretær (amtsvaigt)
Bjarne Prangsgaard, kaptajnløjtnant (amtsvalgt)
Eigil Brauer Petersen, tegner (forældrevalgt).
Sidstnævnte er nævnets formand.

Skolenævnet
Skolenævnet består af tre amtsrådsmedlemmer og to medlemmer valgt af og
blandt gymnasieelevernes forældre. I nævnets møder deltager desuden rek
tor, lærerrådets formand samt en gymnasie- og en HF-elev.
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I skolenævnet behandles alle sager, der angår indstilling til ledige embe
der, forslag til forsøgsordninger, orlovsansøgninger, principper for elevopta
gelse og for den daglige administration, budgetlægning samt planer for byg
ningsvedligeholdelse, inventarfornyelse og -supplering.
I skoleårets 1974/75 har nævnet afholdt 10 møder. Blandt emner, der har
været behandlet i flere møder, kan nævnes en langvarig forhandling vedrø
rende etablering af fast bibliotekarassistanoe på skolen, afgivelse af indstil
ling om fornyelse af indlæringslaboratorium, hvilket også kræver bygnings
ændringer, vilkår for oprettelse af forsøgsgrene og for afholdelse af eksamen
under forsøgsvilkår.
I de fleste sager, der forelægges nævnet, er dette den afgørende myndig
hed, såfremt handlingerne holdes indenfor de budgetbestemte rammer. Sager,
der går herudover - som f.eks. indlæringslaboratoriets fornyelse - og som
angår embedsbesættelse, sendes fra nævnet til amtskommunen, hvor sagerne
behandles i det kulturelle udvalg, eventuelt også i økonomiudvalg og amts
råd. I sager af pædagogisk natur inddrages desuden Direktoratet for Gymna
sieskolerne og HF.

Elevrådet
Elevrådet består af én person pr. klasse, plus i frikvartersmøderne alle in
teresserede, der dog ikke har stemmeret.
I det forløbne år har vi arbejdet på to leder:

1. Gennem vores tilstedeværelse i S.U., Nævn, Lærerråd og andre at påvirke
vor dagligdag, og
2. Gennem medvirken i aktioner, demonstrationer osv. på landsplan at for
hindre forringelse af vor situation.
Disse to arbejdmåder kræver dog, for at kunne virke bedre i år, dels større
fremmøde, dels større kontakt med den enkelte elev, og studierådet bør vi
også samarbejde mere med.
Mads Lundwall, lor elevrådet.

ELEVRÅDETS arbejde i skoleåret 1974/75
Elevrådet har i dette skoleår støttet og igangsat nogle forskellige aktiviteter.
Dette er bl.a. nogle demonstrationer arrangeret af DGS og LAK, som havde
til formål at vise de uretfærdigheder i uddannelsessystemet, folketinget har
vedtaget i det forløbne skoleår. Desuden har vi jo været repræsenteret i de
forskellige besluttende råd, som vi har ret til at sidde i: det er Samarbejds
udvalget, Lærerrådet og Skolenævnet. Desværre er loven således, at elever
ikke har nogen besluttende myndighed i disse forsamlinger, men kun taleret,
så det har været svært at gennemføre elevønsker, der ikke har passet ind i
beslutningstagernes ønsker. Denne medbestemmelsesret er en af de ting jeg
personligt håber at kommende elever vil arbejde for at gennemføre. Jeg vil
gerne nævne et eksempel på en sag ER. prøvede at gennemføre, nemlig
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«bogprissagen«. Det har altid været således, at elever, der går ud af skolen,
har haft mulighed for at købe de bøger de har brugt i løbet af deres gymna
sietid til det halve af indkøbsprisen (da bøgerne blev købt af skolen). Det
blev fra forskellige side sagt at denne pris var for lav. Dette synes ER ikke,
men prøvede alligevel at udarbejde et kompromisforslag, som gik ud på at
»dyre« bøger skulle betales med det halve af den nye indkøbspris, at bøger,
der ikke kunne bruges mere fordi de var slidte eller der ikke var et helt klas
sesæt af samme udgave, skulle kunne købes for en vis procentdel af ind
købsprisen. Dette forslag blev forkastet af den besluttende myndighed på BG,
selvom det egentlig var ret meget på linje med det, der blev besluttet: Alle
bøger, som købes af elever skal betales med 50 pot. af den ny indkøbspris.
Dette betyder at meget få elever vil købe de slidte bøger, idet man for ikke
ret meget større summer vil kunne købe en ny udgave af samme bog. Dette
vil ramme dem som havde regnet med at kunne købe og bruge bøgerne efter
deres skoletid, f.eks. på universiteterne eller måske bare for at have et minde
fra deres glorværdige skoletid!
Når alt kommer til alt er det ikke på administrative sager ER har haft sit
vigtigste arbejde: det er på sager af mere social karakter. Det er bl.a. den
demonstration som ER i samarbejde med studierådet arrangerede d. 22. april
1975, i protest med folketingets nedskæringer på studiestøtteområdet. Her fik
man ca. 600 elever til at protestere mod dette og diskutere virkningerne i et
par timer (vi gik ned på arbejdsformidlingen for at søge arbejde og da vi ikke
fik noget blev vi næsten tvunget til at diskutere den situation vi stod i: ingen
SU og intet arbejde). Grunden til denne aktions succes var at elevrådet og
studierådet for HF havde haft et meget snævert samarbejde i dagene op til
d. 22., og at alle elever var blevet grundigt informeret om, hvad der skulle
ske og om hvorfor.
Jeg vil anbefale alle kommende elevråd at indgå et samarbejde med »stu
dierødderne« når sådanne aktioner skal løbe af stabelen, ja i det hele taget
er det altid meget fornuftigt at arbejde sammen med andre, som står lige så
svagt som en selv; det bliver man dobbelt så stærk af og det er noget elever
på BG har brug for.
Ib Rønne, 3. a.

Studierådet for HF
Rådet består af to repræsentanter for hver klasse, ialt 12 medlemmer.

GEISHA
er BG’s kulturelle forening. Foreningen har ingen fast bestyrelse - alle dens
medlemmer kan således nedsætte arbejdsgrupper og afholde ønskede arran
gementer. Medlemskort kan købes ved 1. arrangement.
I 1974/75 afholdtes følgende arrangementer:
Viseaften med McEwans expert
Jazzaften med Kbhvn’s fodvarmere
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Fest med Gnags
Fest med Blue Sun,
En aften med Noah-gruppen fra Herlev.
Vi opfordrer stærkt folk til at hjælpe med arrangementer, da foreningen el
lers må ophøre at eksistere.
Geisha.

Biblioteket
Gymnasiets bibliotek blev i sin tid (1962) oprettet som en filial af BallerupMåløv kommunes biblioteksvæsen. Efter gymnasiets overgang til amtskommu
nalt gymnasium i 1973 var kommunen ikke længere ansvarlig for udgifter til
gymnasiebiblioteket, og først i slutningen af 1974 fik man en overenskomst i
stand mellem Københavns Amtskommune og Ballerup kommune som resulte
rede i ansættelse af en bibliotekar 20 timer ugentlig pr. 1. januar 1975.
Gymnasiebiblioteket har fra starten været tænkt som og fungeret som et
fagklassebibliotek, dvs. at langt den største del af bogbestanden har været
fagmæssigt fordelt mellem fagklasserne, hvor de enkelte lærere har haft bø
gerne ved hånden i undervisningen og har haft det fulde ansvar for udlånet
af dem.
Da den nyansatte bibliotekar først og fremmest skal beskæftige sig med ud
lånsarbejde og lånervejledning og ikke skal bruge tid på den tekniske klargø
ring af bøgerne, er man efter nogen diskussion nået til enighed om, at man
må reducere fagklassebibliotekerne til deciderede håndbogssamlinger og i
stedet opbygge et centralt bibliotek, hvor bibliotekaren har ansvaret for udlån
og betjening af elever og lærere.
Den praktiske udførelse af denne omlægning kan først finde sted i sommer
ferien, da den vil medføre, at biblioteket, der indtil nu også har fungeret som
læsestue, skal totalt ommøbleres, de fritstående skærme flyttes og tværfags
reoler stilles op i stedet for.
Nyordningen vil endvidere medføre, at der efter sommerferien indføres et
nyt lånesystem, baseret på bogkort i stedet for som nu på lånesedler. For
skellen kan synes minimal og er da også mest af biblioteksteknisk art, men
erfaringsmæssigt vil det medføre en hurtigere og lettere overskuelig notering
af udlånte bøger og derfor også en bedre cirkulation af bøgerne, hvilket er
meget vigtigt, da biblioteket normalt kun har de enkelte titler i eet eksemplar.
Udfærdigelsen og isætningen af disse bogkort er blevet kombineret med en
grundig revision af bogbestanden, og det har desværre vist sig, at der har
været et meget stort svind i bøgerne. Da udlånssystemet har været ret løst
og lånesedlerne sjældent er blevet skrevet, er det sandsynlig, at en stor del
af de manglende titler står og sygner hen på nuværende og tidligere elever
og læreres hylder. Dette bevirker igen at kartoteket rent faktisk ikke længere
svarer til de bøger, gymnasiet virkelig råder over, og man må se i øjnene, at
en grundig og tidkrævende kartoteksrevision bliver nødvendig, hvis man ikke
får disse »glemte« bøger ind meget snart.
Samarbejdet med lærerkollegiet på den ene side og folkebiblioteket på den
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anden har været meget positivt, og den tredie - og vigtigste - part, skolens
elever, skulle gerne i det nye skoleår få lyst til at deltage aktivt i den fælles
opgave med at få biblioteket til at fungere som en integreret del af gymna
siets hverdag.
Karen Kobberø, bibliotekar.

Formning som fællesfag i 1. HF
Siden 1973 har fællesfaget »Formning og Kunstforståelse« ændret karakter.
Der er ikke længere eksamen i fællesfaget; det er ikke længere sig selv nok,
men lægger op til en bred orientering som grundlag for tilvalgsfaget i 2. hf.
Formning i 1. hf bygger på folkeskolens undervisning i samme fag, men må
nødvendigvis antage en mere bevidst voksen og udadvendt holdning i 1. hf,
ligesom de fleste elever i 18-20 års alderen meget naturligt har mistet tilliden
til, at de besidder barnets kreative evner.
Formning for et barn er et sprog, det udtrykker sig i personligt. Når barnet
opdager, at det skrevne sprog tilsyneladende er mere almengyldigt, mister
det i nogen grad tilliden til billedsproget.
Derfor er det også i 1. hf et andet sprog formningsundervisningen bruger.
Det er baseret på den moderne kunsts iagttagelser, som de har formet sig
fra 1870 til i dag. Men det må stærkt understreges, at undervisningen ikke
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tager sigte på at uddanne kunstnere, og at de der deltager i undervisningen
overhovedet ikke behøver at have kunstneriske evner.
I stedet drejer det sig om de almengyidige ideer, der kan udledes af kun
sten; f.eks.: hvilken funktion ønsker vi at give en drejet ting, en lerskål? hvil
ken glasur, hvilken farve støtter bedst formen? eller er farver tilfældige? har
de en psykologisk funktion?
Mange sådanne spørgsmål tager vi op på en sådan måde, at enhver kan
løse dem efter sit gemyt. Halvt om halvt er undervisningen dirigeret af lære
rens erfaring, halvt om halvt af elevernes individuelle ønsker.
Til hjælp for andre fag har formning mulighed for at uddybe kendskabet til
kunst, som man er stødt på f.eks. i tysk, dansk etc.
Ballerup gymnasium har et stort og godt værksted for keramik og skulptur;
og også for maleri og grafik findes gode forhold. Således har vi mulighed
for at vide noget om de emner, der skal behandles langt grundigere i tilvalgs
faget i 2. hf.
Men tilvalg eller ikke tilvalg: meningen med formning og kunstforståelse i
1. hf. er at give noget kreativt og rekreativt ved siden af læsefagene og sam
tidig erkendelsen af en forunderlig billedverden, ligeligt knyttet til samfundet
og den enkeltes eget sind.
Otto Lawaetz.

»Matematikerfransk«
Formålet med at behandle netop dette begreb skulle være at udrydde den
udbredte myte om, at matematikere skulle være indrettet anderledes end
sprolige med hensyn til indlæring af sprog, in casu fransk.
Både i undervisningsvejledning og i bekendtgørelserne fra direktoratet fast
slås det, at forskellen ikke eksisterer. Mat. og sprogl. har samme timetal 5-3-3
i det gymnasiale forløb. Kravene til eksamen, som indtil videre er en ren
ekstemporalprøve, er også de samme. Der prøves i 1 normalside ekstemporal
tekst. Eleverne har 20 min.'s forberedelsestid med hjælpemidler: ordbøger
begge veje, den på skolen anvendte grammatik, samt elevernes egne notater
fra den daglige undervisning. - Der opgives altså ikke noget pensum til
eksamen, men der skal i løbet af de 3 år læses 325 ns. Selve prøven er delt
op i 3 afdelinger: 1. Oversættelse fra fr. til da. - 8. Oplæsning. - 3. Samtale
på fr. på grundlag af teksten.
Før blev hovedvægten i fransk lagt på oversættelse, herunder indlæring af
gloser, oplæsning og grammatiske kundskaber. Fransk blev herved et udpræ
get læsesprog, hvor eleverne kunne orientere sig i lettere franske tekster, men
ikke tale sproget.
Nu lægges hovedvægten mere på sproget som kommunikationsmiddel. Dette
er en naturlig følge af udviklingen i verden i dag og de øgede muligheder for
en levende kontakt med de folk, der har fransk som sprog (Frankrig, Schweiz,
Belgien, Canada, store dele af Sydøstasien samt Nordafrika og de nye afri
kanske stater). Discipliner som oversættelse og oplæsning fungerer nu som
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støtte for samtalen. Dette gælder også gram., som ikke længere er en selv
stændig disciplin.
Hvordan opnås denne samtalefærdighed? Der er stor frihed for både elever
og lærere m.h.t. tekstvalg og undervisningsmetoder. Problemerne omkring ud
vælgelsen af tekster er mange, da der altid i et begyndersprog vil være stor
afstand mellem elevernes sproglige niveau og deres intellektuelle formåen.
Derfor læser man nu i. højere grad end før sagprosatekster, f. eks. tekster fra
aviser og tidsskrifter, som behandler aktuelle samfundsforhold ikke bare i
Frankrig, men i hele den fransksprogede del af verden. Litteraturlæsningen
lades dog ikke i stikken, men tendensen går nok i retning af at anvende
korte, moderne litterære tekster i de forskellige genrer. Man kan også ved
udnyttelse af hjælpemidler som bånd, diapositiver, transparenter og internt
TV nå frem til tekstfortolkning og tekstforståelse, så samtaleøvelserne ikke
biot bliver tekstproduoerende og rene handlingsreferater, men selvstændige og
engagerende for eleverne.
Især med hensyn til valg af metode kan eleverne drage nytte af medbe
stemmelsesparagraffen. I det forløbne år er der bl. a. arbejdet med situations
spil, høreforståelse, filttavleøvelser, sproglaboratorieøvelser, gruppearbejder
over franske samfundsforhold (delvis på grundlag af danske tekster) og elev
styrede diskussioner. - Der kræves ikke skriftligt arbejde i fransk, men det
kan i mange tilfælde være nyttigt, og elever ønsker ofte herigennem at fiksere
deres kundskaber.
Matematikere kan nok med en vis rimelighed synes, at deres 1. g. er stærkt
sprogligt præget med 5 timer i engelsk/tysk og 5 timer i fransk/russisk. I 2.
og 3. g er fransk/russisk det eneste sprogfag. Eksamensresultaterne for mat. i
fr. viser, at det ikke er her, de laveste karakterer falder. Eksamen er altså
ikke problemet. Myten om »matematikerfransk« er nok opstået, fordi mange
matematikere selv mener, at de ikke har evner for sprog. De kan godt. Pro
blemet bliver sammen at finde ud af, hvordan denne myte overvindes. Men
det kræver bl. a. initiativ fra eleverne og samarbejde mellem elever og lærere.
Emma Michelsen
Hanne Møllgaard
Jørgen Lykke Petersen.
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Skolens personale
Fastansatte lærere (paranteserne angiver dato for ansættelsen ved skolen):
Mimi Alshede (1/8 74) adjunkt - engelsk, latin - tlf. (03) 38 95 78
J. Chr. Andersen (1/8 65) lektor - matematik - tlf. 97 74 53
Brita Waage Beck (1/8 63) adjunkt - dansk, fransk - tlf. 64 75 38
Inger Bjerg (1/8 72) adjunkt - dansk, fransk - tlf. OR 1447
Lone Bohr (1/2 75) adjunkt - matematik, gymnastik - tlf. 85 81 72
Karin Boserup (1/8 71) adjunkt - latin, oldtidskundskab - tlf. GE 9361
Palle Christensen (1/8 65) adjunkt - kemi, fysik - tlf. 98 73 25
Eli Christiansen (1/11 71) adjunkt - tysk, russisk-tlf. 94 68 60
Krista Conrad (1/8 70) adjunkt - dansk, gymnastik - tlf. 97 63 04
Hanne Dam (1/8 72) adjunkt - dansk, gymnastik - tlf. 97 03 13
Svend Daugaard-Pedersen (1/8 74) adjunkt - matematik, fysik - tlf. 15 43 30
Kirsten Diemer (1/8 73) adjunkt - religion, engelsk - tlf. 20 65 91
Leif Frederiksen (1/8 72) adjunkt - engelsk, tysk - tlf. 10 60 10
Annelise Hagerup (1/8 61) adjunkt - engelsk, tysk - HE 2053
Jørgen Ostergaard Hansen (1/8 67) adjunkt - matematik, fysik - tlf. 65 01 02
Hans Henrik Hansen (1/8 73) adjunkt - samfundsfag - tlf. GO 7447
Finn Hirshals (1/8 72) adjunkt - dansk, engelsk - tlf. FA 6569
Niels Høffding (1/8 71) adjunkt - historie, kunstorientering - tlf. GE 6838
Erik Johansen (1/8 66) adjunkt - biologi, geografi - tlf. 91 53 65
Karin Johansen (1/8 73) adjunkt - engelsk, tysk - tlf. 19 23 52
Nanna Larsson (1/8 63) lektor - biologi, geografi - tlf. 98 03 84
Otto Lawaetz, adjunkt - formning - tlf. HE 7986
Torkel Meyer (1/8 65) adjunkt - dansk, gymnastik - tlf. 98 83 98
Hans Milling (1/3 74) lektor - fysik, matematik - tlf. 70 55 36
Lise Mordhorst (1/8 65) lektor - dansk, gymnastik - tlf. 98 44 45
Ulla Bøgsted Møller (1/8 65) adjunkt - dansk, fransk - tlf. 74 90 04
Anders Møgelvang (1/8 73) adjunkt - matematik, fysik - AM 4651
Hanne Møllgaard (1/8 71) adjunkt - fransk, gymnastik - tlf. 85 33 13
Angela Nielsen (1/8 74) adjunkt - tysk, dansk - tlf. 48 12 84
Eva Nielsen (1/8 63) studielektor - historie, engelsk - tlf. 98 70 46
Jørgen Lykke Petersen (1/8 63) studielektor - fransk, engelsk - tlf. 10 83 82
Svend Ravn Petersen (1/8 73) adjunkt - samfundsfag - tlf. 52 15 60
Steen Reister (1/8 66) studielektor - matematik, fysik - tlf. 65 51 67
Marianne Riis Olsen (1/8 73) adjunkt - matematik - tlf. 85 89 63
Elisabeth Rischel (1/8 62) adjunkt - matematik, kemi - tlf. 97 88 47
Walter Sachse (1/8 64) lektor - engelsk, tysk - tlf. 97 49 50
Peer Skibstrup (1/8 61) lektor - geografi, biologi - tlf. 97 30 14
Tim Velschow (1/8 70) adjunkt - historie, engelsk - tlf. 12 54 72
Anders Ostergaard (1/7 61) rektor - kemi - tlf. 97 12 01

Timelærere:
Jørgen Bernsted, pastor - religion - tlf. 48 18 84
Arne Hviid, pastor - religion - tlf. (03) 18 32 40
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Knud Murmann Jensen, organist - sang/musik - tlf. 48 07 16
Klavs Kierulff, stud. mag. - gymnastik - tlf. 94 14 36
Emma Michelsen, cand. phil. - fransk - tlf. 88 42 41
Pauli Petersen, psykolog - psykologi - tlf. (03) 17 04 47
Else Reiser, cand. psyk. - psykologi - tlf. 65 51 67
Helle Nielsen, stud. mag. - religion - tlf. 46 83 17
Gorm Tortzen, stud. mag. - oltidskundskab - tlf. TR 8773
Jann Thornberg - stud. mag. - sang/musik
Bibliotekar:
Karen Kobberø
Sekretærer:

Lilly Pedersen
Yvonne Wisler - tlf. 97 50 10
Annalise Thaysen - tlf. (03) 17 07 03

Pedeller:
Ole Madsen - tlf. 97 76 81
Kai Pedersen - tlf. 65 15 69
Inspektionssvervene er fordelt således:
Administrativ inspektor: Eva Nielsen
Ordensinspektion: Peer Skibstrup
Tilsyn med fysik-kemi samlingen: Palle Christensen
Tilsyn med biologisamlingen: Erik Johansen
Tilsyn med audiovisuelle hjælpemidler: Jørgen Ostergaard Hansen
Studievejleder HF: Brita Waage Beck
Administration HF: Hans Henrik Hansen
Formand for lærerrådet: Erik Johansen
Næstformand: Karin Boserup
Sekretær: Finn Hirshals
Skoleåret begynder mandag d. 11. august 1975.
1. g og 1. HF møder kl. 10.00, 2. og 3. g samt 2. HF møder kl. 11.00.
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Peter Sohrbeck, 2u.
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