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TIL DE HYE ELEVER
Isdhgldst it? dette årä valkensthofta er raäigorot af ot

udvalg boet&onda af Birgit, Tino, Kajbritt og

Koile fra 2.a, Karin og Por fra 2,p og Molge LH.
Dot or tilrettelagt hovedsageligt sod henblik
på Jer, bob uddoloo ( + lærorbillisdørne) også
til skolens Isrer® og ældre'elever,

I bogyndslcon af skoleåret får I aes skolens

ovrigo elevér uddelt SEMESTERPLANEN fer efteråret
197^, en oversigt ever vigtigo begivenheder og

arrangoisontor cs.v. , aea lebende nuppleros aed

skelen® XHFORMATIOKSSKRIVBLSEa (rundt regnet

15 nr. Ärligt). Disse INFORMATlONor trykkes til
hver eneat® elev og læror p& akolen og elevernas

sksoæpiarer lægges 1 klassomøa kasesr i gangen
i ootflojan ud for festsalen. De russoer sang« vig
tige cøddolcleer, bl.a. fra kontoret og aasarbajds-

udvalgot og bar læoos af all®.

IKDHOIJSFOIITEGKELSE: Foroldobillodst or leveret af Kaj-Britt, 2.p.
Skolestarten 2. prograa for fsrste 2 dage
Skolens organers Skolenavnet
Lorerrädot
Lcrerfors&alingsn
Scmrbe jdsudvnlgot (SAU)
Arbejdet i SAUt v. alevrcprsoentsntøm®
LÅS - LundsBtrasnslutelngcn af Kurausstudøronde
MS _ Danske Gynnneisslevers Ssæsonslutniag
KLevfox^aalingen, ved forstanden
Praktiske Boddelelsori Skolena ringotidsr
Dat prdagogiBks varkatad
Fravör og forsKaMlser
SoeitJ.- og psykologisk rådgivning
Diverse
•.
Time- og fagfordeling, l.HP
Tiee- og fagfordeling,
l.g
Fordeling i klaeeerao, l.E?
Fordeling i klasser?.«,
l.g
Planer over skoions byg-inger
Larorbilledsr (vcdlEggsB ollsr uddeles til dæ s^o elovsr)

0.5
a.6
s.6
$.7
s.7
s.S
s »10
s.10
s.12
a.l?
a.15
s,14
b.14
s. 15
s.15
b«16
3.17
e.13
s.19
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Skolestarten

er soa sædvanlig planlagt af lærere og kommende
2.Arselever i fællesskab. Antallet af "velkomst

dage" før det normale skema træde:? i kraft er i
år skåret ned fra 3 til 2, idet vi regner en
opfølgning af 1-2 dages varighed i slutningen af
september. Forinden skal efter planerne alle nye
klasser have gennemgået

bibliotekskursus i samarbejde med Roskilde Bibliotek,
alment grammatikkursus ved en af klassens sproglærere
og
et kursus i almen studie- og notatteknik, som er

beregnet på at blive fulgt op og udbygget af den
enkelte lærer i hvert fag.
Der vil senere blive givet nøjere besked om disse
kurser.

«®wc Mm
UUE VW

Program for de første to dage:
mandag 12. aug. 10.00
ca. 10.30

Gym:

HF:

Byder rektor og Jacob jer velkommen i fest
salen på l.sal.
råbes de nye klasser op og går med deres
guider (2.årselever) til flg. klasseværelser:
guider:
l.a: nr.l Helle Wårkjær, Birgit Grøsfjeld,
Tine Strandgård, Maj-Britt Jørgensen
l.b: nr.2 Britt Pedersen, Ulla Scheller
Dorthe Schwarts, Erik Christiansen
1.x: nr.11 Lene Sinius-Clausen, Pernille Hansen
Eva Falcon Nielsen, Per Sørensen
l.y: nr.12 Jeanette Hjermind, Jette Iversen
Else Poulsen, Astrid Rask
1. z: nr.13 Niels Poulsen, Rene Stodener
Helle Pedersen, Mette Andersen
l.p: nr.14 Helen Husted Nielsen, Per H.Hansen
Maj-Britt Riget, Karin G.Hansen
l.q: nr.16 Kirsten Petersen, Dorthe Sørensen
Gitte Hansen, Birthe Sund
l.r: nr.17 Yngve Gimm, Jørn Jensen
Jytte Jørgensen, Hans Chr.Sørensen
Guiderne bærer navneskilte.

I tidsrummet 10.30-13.00 sker følgende:
Guiderne serverer for jer en beskeden anretning
(altså ingen madpakke hjemmefra den første dag)
og besvarer beredvilligt alle spørgsmål.
I får dikteret jeres skema.
Guiderne viser jer rundt på skolen efter nærmere
plan. I følgende lokaler vil der være lærere
til stede, som med glæde vil fortælle om
indretning og funktion:

Kemilokale (C.C.Michelsen)
Fysiklokale (Gunnar Fokdal)
Pædagogisk værksted (Karsten Pedersen)
Biologilokale (Jonna Rasmussen)
Sproglaboratorium (Holger Hamann)
Musiklokale (Torben Vind Knudsen)
Samfundsfagslokale (Bjarne Andersen)
Filmlokale (Hans-Chr. Eisen)
Formningslokale (Søren Keil)
Bibliotek (Tommy Petersen)
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ca. 13.00

1 samme lokaler som om formiddagen:

oa. 3 timers indføring i gruppearbejde iflg.
nermere program. Der medvirker en 2.årselev

og en lerer pr. klasse.
tiradag 13.sug.

09.00

Gymnasieklasserne: "Dramatik". Tillidsøvelser

og lege under ledelse af 2. og J.g-ere fra
skolens dramatikgruppe.
HF-klasserne: Fortsatte gruppeøvelser og
gruppediskussioner med opsummering.
12.00-12.30 Frokost (jeres egen medbragte)

12.30
14.30

et par timer med folkedans-instruktioner i
festsalan ved Torben Vind Knudsen.
samles hver klasse igen i "sit" klasseværelse
for med bistand af guiderne at organisere
et måltid til kl. 17, hvortil skolen stiller

et beløb til rådighed.
17.00-18.00 klassevis spisning.
18.00 Folkedans & bal.

onsdag 14. aug. er normal skoledag med bogudlevering.

Skolens organer:

Skolenavnet

formidler kontakten til amtet. Mievnet s medlemmer er
Viceamtsborgmester Svend Jergensen (formand)
Amtsrådsmedlem Anne Mie Rahr
Amtsrådsmedlem Poul Kildemoes
Fru Lis Back (formldrereprmsentant)
Hr, Jergen H'Jermind (formldrereprcsentant)
I nmvnets meder deltager rektor, Imrerrådsformand og
elevrepresentant, alle uden stemmeret.

Lærerrådet 1. består af a) rektor, b) de ved skolen som tjene stemend
eller på overenskomst ansatte lærere,

c)

andre lærere,

der har virket ved skolen mindst 2 år med et timetal, der

svarer til mindst en halv stilling.

2. Der er. mødep1 i gt.
3. Valg. Ved skoleårets begyndelse vælger rådet formand

(rektor kan ikke vælges), næstformand og sekretær for eet
år .

4. Indkaldelse til møde bestemmes af formanden. Møde kan kræ
ves afholdt af a) rektor, b) mindst an femtedel af rådets

medlemmer. Indkaldelse sker ved opslag på lærerværelset.
5) Forslag til dagsorden kan stilles af rådets medlemmer se

nest 3 dage før et møde.

6. Kompetence: Rådet af gør/ind«ti 1ler i flg. sager:
a) indstilling vedr. forsøgsundervisning.
b) anskaffelse af undervisningsmidler og større inventar

genstande inden for bevilling.
c) Indstilling om b) uden for bevilling,

d) fordeling af stipendier og evt. præmier,
e) fastsættelse af principper for tildeling af vikartimer

og lign.
7. Rådet skal høres om:

a) principperne for elevoptagelse,
b) spørgsmål om eventuelle forholdsregler over for elever

ved disciplinære forseelser af grovere karakter.
c) antallet af klasser og grenhold,

d)

time- og fagforde lingsplaner .

, e) sti 1 lings ops lag og indstillinger om stillingsbesættelse
for så vidt angår fagkombination.
f) Budgetforslag.

g) Byggesager.
h) årsprøvernes ordning og omfang.
i) Vikartimers fordeling ved længere vacance.
j) Ekskursioner.

k) Skolelokalernes anvendelse til andet formål end skolens

undervisning.

8. Afstemning: Kun rådets medlemmer har stemmeret. Vedtagelser
ved almindeligt stemmeflertal - ved stemmelighed er forman

dens stemme udslaggivende. Alle vedtagelser protokolleres.
Mindretal kan kræve særmeninger protokolleret.

9. Rådet kan nedsætte udvalg, som afgiver indstilling til rå
det.

10. Rådet har ikke pligt og ret til at udtale sig om den enkel
te lærers forhold.
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arsamlingen 1, består af a) rektor, b) samtlige lærere ved skolen.

2, Mødepligt til at deltage i forhandlinger og afstemnin
ger har kun de lærere, der underviser i den eller de
klasser, hvis forhold behandles. Alle bør være til ste

de ved forhandlinger, der vedrører opflytning af elever.

3. Indkaldelse til møde företagas af rektor, der også le

der møderne. Indkaldelse sker almindeligvis ved opslag
på lærerværelset.
4. Afstemning! alle har stemmeret. Vedtagelser sker ved
almindeligt stemmeflertal.

3. Kompetencet Forsamlingen behandler flg. spørgsmål:
a)

Elevernes forhold i relation til deres standpunkt,

b) Forsamlinger drøfter, hvad man kan tilråde en elev,
der ikke opflyttes i en højere klasse.

ejdsudvalget 1. består af a) rektor (formand), b) formanden for lærer
rådet, c) 3 lærere valgt af lærerrådet, d) 4 elever,

valgt af eleverne, i øjeblikket 2 fra HF og 2 fra gym
nasiet. Valgperioden er eet år, valg skal finde sted

snarest efter skoleårets begyndelse.

2. Indkaldelse foretages af rektor. Indkaldelse skal fore
tages, når mindst 3 medlemmer kraver det.
3» Opgaver:

a) gensidig information og forhandling til fremme af
samarbejdet mellem lærere og elever.

b)

fremskynde sagers løsning.

c)

koordinere læreres og elevers bestræbelser.

d)

træffe afgørelse vedr. fællestimer og studiekredse.

e)

træffe afgørelse vedr. elevers trivsel (faciliteter,
praktiske forhold,

fritidsaktiviteter,

fællesarrange

menter: skoleballer, skolekomedier, sportsstævner m.m.)
f) affatte skolens ordensregler. Hvis enighed ikke opnås,

træffer rektor afgørelse.

4. Udvalget kan ikke udtale sig om:

fag- og timefordelings-

plan, den enkelte lærers forhold og undervisning.

5. Sager vedr. den enkelte elev kan kun behandles, hvis han/ .
hun er indforstået hermed.
Angående mere detaillerede oplysninger henvises til undervis

ningsministeriets bekendtgørelse nr. 587 af 23.12.1969.
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Arbejdet i samarbejdsudvalget

(sau)

Samarbejdsudvalget består som ovenfør navnt af rektor, 4 lærere
og 4 elever (2 fra gymnasiet og 2 fra HF). Elevrepræsentanterne

vælges af elevforsamlingen en gang om året, den ene skal samtidig
være formand for elevforsamlingen.
Samarbejdsudvalgets formål er at klare interne problemer på en

så gnidningsfri vis som muligt og på anden måde at forbedre

forholdene på skolen.
Elevrepræsentanternes opgave er at tale ALLE elevernes sag i de

*

sager, der behandles.
Hvad behandles på møderne?

Det er jo ikke til at sige hvad

udvalget skal tage sig af i det
kommende år, men vi har nogle eksempler på hvad det har behandlet
i skoleåret 73/74.

Udvalget har bl.a. besluttet at skolen skulle anskaffe et antal
skrivemaskiner til elevernes afbenyttelse, nogle aviser til frem
lægning på biblioteket, en automat til kolde drikkevarer, nogle

striber til kantstenene ved Bondetinget, så vi ikke bliver kørt
ned hver gang vi går over gaden - og en ny ringeklokke, til fysikgangen.
Undervisningen har udvalget ingen direkte indflydelse på. Under

visningen i de enkelte fag er fastlagt i diverse bekendtgørelser,
men samarbejdsudvalget påser, at der mellem lærerne og mellem
lærere og elever finder drøftelser sted, bl.a. af tværfaglig art,
til samordning af undervisningen. Udvalget har haft kompetence

til at beslutte formen for oprykntngsprøverne for 1. og 2.g'erne
og har fået forlænget fristen mellem 2. standpunktskarakter og

årskarakter i gymnasiet.
SAU bevilger også penge til forskellige aktiviteter og medvirker
til at aktiviteterne bliver ført ud i livet, dog er de egentlige
arrangører som oftest at finde uden for SAU. Af sådanne aktivitet
kan vi nævne: jule- og afslutningsfest, skolekomedie, forskellige
studiekredse og en ekskursion til RUC.
SAU fastlægger endvidere de såkaldte fællestimer, som lægges i
skoletiden og som kan indeholde fx. foredrag, debatoplæg med
diskussion, forskellige former for oplysning og underholdning.
Vi har haft fællestimer om U-landshjælp, situationen i Chile,
lærlingeproblemer, en debat om kommunikation på skolen, erhvervs-
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og studievejledning (med studentervejledere og vejledere fra
andre højere læreanstalter) samt underholdning af en fransk
teatertrup.
Initiativtagerne til fællestimer er oftest SAU-medlemmerne, -pr.
kan/bør være hvem som helst.
Hvordan bliver beslutningerne taget (i SAU)?

SAU arbejder på rod
parlamentarisk 7is
- man snakker sig til rette om tingene og egentlige
finder ikke (sjældent?) sted.
Beslutningerne videregives
til alle i form af et skri ftligt referat af hvert møde. Beslutningerne giver sjaldert arle- ning til debat blandt eleverne - ligesom forslå»- til, hvad (ær
skal drøftes på møderne (fx. utilfredshed med interne proble-er
på skolen og gode ideer) næsten kun kommer fra SAUdvalgets
medlemmer.

Kommunikation ml. SAU op- eleverne

Vi kan altså sammenfatte, at SAU tager stilling til såvel
lige som mindre - interne problemer, og at det arbejder for at
skabe så gode forhold på skolen som muligt - men at det ikke
har nogen indflydelse på selve undervisningen 0’ andre rrunllæggende forhold.
Elevrepræsentanterne skal virke som talerør for alle elever or
kan derfor til enhver tid kontaktes af disse. Denne viri-i^o
kontakt har desværre været meget mangelfuld i si-s+p- =ke1oå'-,
og vi håber, dette forhold vil ændre sig i 7//’7S.
Vi (nuværende elevrepræsentanter! vil selv bestræbe os n-* egive bedre/m.ere oplysninr om vor eksistens or op-eve _
så, at interessen or kontakten vil vokse.
Brug SAU - det er dit’

Jacob (5.a), Jan (3.z) Karin og Per (2.p)

o
LAK - Landssammenslutningen af Kursusstuderende (uddrag af HF' håndbogen 73/7M

LAK er en sammenslutning af elevorganisationer ved statsanerkendte
HK-, Studenter-, Real-, TF, UTF-kurser og HF-enkeltfagskurser. LAK
repræsenterer i øjeblikket ca. 23.000 kursusstuderende (1973)
tilsluttet organisationen gennem de enkelte kursers elevorganisa
tioner.
HVOR ER LAK REPRÆSENTERET?
LAK er repræsenteret i flg. ministe
rielle udvalgs Rådgivende Udvalg vedr
Gymnasiale Uddannelser, Rådet for Uddannelsesstøtte, Kollegierådet
og Udvalget vedrørende Studieafgiftens bortfald.
LAK har været med i udformningén
af den lille gymnasiereform, af
skaffet studieafgiften pr. 1. august 1973, ført sager for enkelte
personer, kurser og klasser for at sikre dem de mest demokratiske
rettigheder, styrket de enkelte elevorganisationer gennem kurser,
seminarier m.m.
HVILKE RESULTATER HAR LAK NÅET?

HVEM LÆGGER LAKs LINIE?

Kongressen, som indkaldes en gaig årligt,
og hvor alle medlemskurser er repræsen

terede, lægger linier for:
1) Hvilke ting LAK skal arbejde med og lægge særlig vægt på.
2) Hvordan der skal arbejdes med dem.
Der vælges et forretningsudvalg på 7, der har ansvaret i det daglij
og kontrolleres 2 gange årligt af repræsentanterne for kurserne.

DGS - Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (uddrag af "Gymna“
siasten* 1973/7^)

DGS er gymnasieelevernes interresseorganisation og udgiver "Gymnasiebladet" og årbogen "Gymnasiasten".
DGS deltager i debatten om ændringer i vort uddannelsessystem.
Som repræsentant for elevsiden fremfører' DGS forslag og ideer,
som skal tjene til forbedring af elevernes situation. Hvis ikke
en organisation som DGS fandtes til at repræsentere elevsynspunktei
ville ændringer i elevernes forhold gennemføres, uden at eleverne
blev hørt. Det må anses for noget uhyre vigtigt, at eleverne i
lighed med f.eks. lærerne har en landsorganisation, som kan føre
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Jeres synspunkt er frem i debatten - Ikke mindst over for de
offentlige myndigheder og politikerne, som har beslutnirrsretten
L den sidste ende,
gymnasieeleverne har nogle rettigheder, som fromrir ef love o^
bekendtgørelser (bl.a. optrykt i ”Gymnasiasten1'), Pot s-'nl under
streges, at det ikke er nogle rettigheder, eleverne har fint
automatisk. Der har fra elevorganisationernes sid® varet
eraftigt for at få nogle elevrattig^eder stadfæstet lovmæssigt.
3g det betragtes også som en DGS-opgave at opretholde disse
rettigheder.
X1S er en demokratisk organisation. Det er ikke formanden og ej

Teller bestyrelsen, der egenhændigt bestemmer, hvad DGS skal næle om landets skolepolitik. På det årlige landsmøde, hvortil

alle

wdlemsskolør sender repræsentanter, vedtages arbejdsprogrr.Tmct ,

’om er grundlaget for DGSs arbejde. Det er klart,

at det ikke er

)cstyrelsen tilladt at udføre arbejde eller føre en politik,

som

jr i modstrid med arbejdsprogrammet. Derudover kan landsmodet og
le tre årlige repræsentantskabsmoder give bestyrelsen nærmere in»trukser om,
lerstreges,

hvad den skal arbejde for. Sluttelig skal, det dog un-

at bestyrelsen selvfølgelig har en vis handlefrihed.

Idet arbejdsprogrammet ikke dækker og heller ikke er i

stand til

*t dække alle enkeltheder i DGSs politik. Denne afgrænsede hand
lefrihed må findes rimelig i betragtning af, at bestyrelsen er

/•algt af landsmødets repræsentanter.

Som det vil fremgå af vore

vedtægter er bestyrelsen underlagt medlemmerne gennem de to in-

jtanser:

landsmodet og repræsentantskabsmoderne. Under bestyrelsen

"ungerer en række udvalg, hvoraf de faste er socialudvalg,

interna-

:ionalt udvalg, uddannelsesudvalg og organisatorisk udvalg.
)GS fører også politik over for de offentlige myndigheder. Sålodes

»r DGS repræsenteret i de to ministerielle udvalg,
idvalg for de gymnasiale uddannelser

Jddannelsesstettc.

Det or her

(Rugu),

Dot rådgivende

og Rådet for Statens

DGS opgave at fromfore elevernes on-

jker og krav til øjeblikkelige ændringer i systemet.
)or foregår et samarbejde med de andre uddanne 1sessøgende,

og gen

iem De Uddannelsessøgendes Samarbejdsudvalg (l)US) samarbejder DGS

aed .en række organisationer, med hvilke det er lykkedes at komme til
inighed om en række ideer. Ikke mindst er det lykkedes gennem DbS

it få slået DGSs krav om en højere uddannelsesstøtte fast.
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Elevforsavlingen

I modsætning til skolens (ivrige organer er der ingen faste
regler for elevernes selvstyre, som kun nævnes en passant
i bekendtgørelserne i vendinger som: "... hvis der ved skolen
findes en elevrepræsentation ...".
Hos os indtager elevrepræsentationen dog en befæstet stilling,
og den trues kun af indre farer. Denne trussel hidrører fra
elevrepræsentationens sammensætning, idet elevforsamlingen,
som dens officielle navn lyder, består af alle skolens elever,
der bestemt ikke føler nogen "ansvarets byrde" i forbindelse
dermed. Herom vidner mødeprocent en ved elevforsamllngcrne.
Disse afholdes med jævne mellemrum (ca. hver 14. dag), og
samarbejdsudvalget har sidste Ær tilladt, at de finder sted i
timerne. Umiddelbart synes dette at være et stort gode, som
kun er blevet få elevforsamlinger landet over til del; tænk
nemlig: at have god tid til. et møde med flere hundrede deltager
og snesevis af debattører - ideelle kår for det så omtalte
nær demoler at i. Men hvordan forholder* det sig i virkeligheden?
Jo, når bølgerne går højt (og det sker højst en gang om året),
kan der møde op til 250 deltagere, dvs. at over halvdelen enter
er rået hjem, prøver febrilsk på at forberede dagens l^kjier
eller er nede hos købmanden for at hente øl. Og hvilke konse
kvenser medfører en sådan indifferens? Vigtige beslutninger
træffes af en minoritet, elevforsamlingen (og dermed alle.’-,
eleverne) lægger navn til f.eks. udtalelser, som kun få kan
goutere og støtte i virkeligheden. På denne måde er el'evforsamlingen ved at gå til i kvalmende velvilje og imødekommenhed
fra lærerside og ligegyldighed fra elevside. Det vil derfor
være ønskværdigt, om du fra begyndelsen ville udvise lidt
interesse for "foretagenet" og ikke tabe den, selv om det hole
synes måske dødssygt, for der snakkes bare, og intet sker,
ilvis du kommer til denne overbevisning, lad så være med at
vende det hele ryggen, men prøv at ændre det. Tag ordet på
det nærmeste nøde, kræv ændringer, kritiser forholdene, og
hjælper det ikke, så stil et forslag om at afsætte bestyrelsen
og vælge en ny med dig selv i spidsen...
Når der nu er tale om valg, er selve proceduren flg.: Elevforsamlingen, son er fælles for gymnasiet og HF, vælger en
FORMOID, en SEKRETÆR, en formand for og to medlemmer af
ØKONOMIUDVALGET samt 5 SAMARBEJDSUDVALGSMEDLEMMER. Sammen med
formanden, der iøvrigt også er født medlem af økonomiudvalget,
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repræsenterer de sidstnævnte eleverne i skolens centrale
styringsorgan - samarbejdsudvalget (SAU). Valget til SAu
skal foretages således, at HF og gymnasiet har to repr. hver
(hvis formanden altså er gymnasiast, vælger HF 2 repr. oz
gymnasiet en). Desuden sidder to af disse fire i skolenævnet.
Endelig vælges der repræsentanter til DGS (Danske gymnasie
elevers sammenslutning) og LAK (Landsorganisationen af Kursus
studerende), som mener at varetage elevernes interesser på
landsplan. (løvrigt foregår der for tiden inden for DGS en
heftig debat, om organisationen soro helhed skal støtte en .
12-årig enhedsskole eller ej. Sandsynligvis vil eleverne i
gymnasiet selv kunne tage stilling til spørgsmålet gennem en
urafstemning).
Det gælder for alle de valgte repræsentanter, at de er forplig
tede til at varetage elevernes interesser og handle i overens
stemmelse med elevforsamlingens majoritet.

Jakob (3.a)
De nyo elovar vil på den farste elevforsamling bliva præsentere’,
for indehaverne af de forskellige tillidsposter, få evt. yderli

gere oplysninger om DGS og LAK samt lejlighed til at stille
spørgsmål om elevarbejdet her ved skolen.

Praktiske meddelelser:
Skolens ringetider er indtil l.dec:

1.

time

08.00 - 08.50

2.

time

08.50 - 09.40

3.

time

10.00 — 10.4 5

4.

t ime

10 .45 - 11.30

5.

timo

12,00 - 12.50

6.

t ime

12.50 - 13.-0

7.

time

13.55 * 14.40

b. time

14.50 - 15.35

Efter 2.

dec .

vil

alle lektioner blive
på 45 minutter

nye ringetider vil
blive aftalt.

Det pædagogiske værksted

Skolen råder over udstyr til fotokopiering, spritduplikering,
alia, duplikering, Rank-X®rozkopiøring sn.v.

Dette udotyr kan i rimeligt omfang anvendes af elever eftez' aftale
med do enkelte faglærere og Borgkildo, som har tilsyn med værkstedet
Evt. fejl og mangler ved udstyret skal straks meddeles Borgkildo.

Fravær og forsømmelser

Elevorne både i gymnasie- og HF-afdelingen har iflg, direktoratets
bekendtgørelser og skrivelser mødepligt, og skolen har pligt til

at fere forsømmelsesregnskab for hver enkelt olev.

1 praksis foregår det hor på skolen ved, at alle lærere for hvor
timo ved undervisningens begyndelse notarer eventuelle fraværende
på en klasseliste - for sammensatte hold på en liste for hver
repræsenteret klasse. Listerne afleveres hver 1^. dag på kontoret,

hvor sammentællingen finder sted.

Fraværsproblener og forsømmølsesaager sorterer administrativt
under administrativ inspektor (jern Glerup) for gymnasieelevers

vedkommende og under studievejledorne (Ester Blum Petersen og

Helge Land Hansen) for HF-elevers vedkommende. Mundtlige og
skriftlige advarsler for generelle forsømmelser eller forsømmelser

i enkelte fag gives normalt af rektor,
om fritagelse for skolegang

til hvem også anmodninger

rettes.

Fravær son følge af sygdom en ugo olier længere kræver udfærdi

gelse af lægeattest, udgiften hertil refunderes af kontoret (Jette
Meddelelse om fravær fra enkelttimer eller -dage noteres i do
protokoller, som er fremlagt på kontoret (et kollegiehefte for

hver klasse) mod NAVN, FRAVÆRSTIDSPUNKTER og -ÅRSAGER.

Til de nyo HF-elever uddeles direktoratets bestemmelser vedr.
modepligten på HF,

iflg. hvilke en HF-kursist, hvis han/hun

forsommer mere, end det skønnes forsvarligt,

skal tilstilles

først en’mundtlig, dernæst on skriftlig advarsel og endelig,
hvis forsømmelserne ikke bringes til ophør, normalt indberettes
til direktoratet med indstilling om bortvisning fra undervisningen

Social- og psykologisk rådgivning
Gennem det sidste halvo år hai’ en socialrådgiver og »n psyko

log fra skolepsykologiak rådgivning haft "åben konsultation"
nogle timer hvor uge her på skolen. Rådgiverne har tavsheds

pligt,

skriver ikke journal og videregiver ikke oplysninger

til andre, hvis I ikke selv ønsker det.

Nærmere meddelelse on træffetider m.v. fremkommer i begyndelsen
af skoleåret.
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Diverse:

KONTORET:

Jette træffes dagligt 08.00 - 13.00
Ingrid træffes dagligt 09.00 - 13.00

Rektor træffes normalt 12.00 - 12.45 og efter aftale
Inspektor Jørn Glerup træffes normalt i frikvartererne
HF-studievejlederne Ester Blum Petersen og Helge Land
Hansen træffes normalt i 4. og 5. time (se opslag)
Boginspektor Hans-Chr. Eisen træffes ma, ons og fre
kl. 09.40 - 10.00 på bogdepotet.

Det er så svært
at være god
- i længere tid
ad gangen

me- on fa gfordeling for efteråre t 1974, HF:

1■p

11-3

l.r

g:

lærer:

lærer:

lærer:

NSK

Kirsten Højst H.

Julie Boberg

Alma 3 asnu s s e n

GELSK

Morten Ravnkjær L .Johnny Rasmussen

SK

Holger Hamann

Ester Blum Pct.

Holger ? arann

STORIE

Hans-Chr. Eisen

Gorm Hansen

Helge Land Hansen
Gunner Fok d a 1

Aage B ü c h r. e r

TEMATIK

Vera Michelsen

Karsten Eaagø A.

MFUNDSFAG

Bjarne Andersen

Bjarne Andersen

Bj arne Andersen

OLOGI

Ralf Hemmingsen

Ralf Hemmingsen

Jonna Rasmussen

Torb en Vind-K.

Torben Vind-Knudsen

iRMNING

Søren Keil

S øren Keil

Søren Keil

OGRAFI

Michael Houmark

Günther Schroder

Michae 1 Houmark

MNASTIK

Karen Cleeraann A* Karen Cleeraann A.

SIK

Johan Dros t

Johan Drost

Karen Cleenanr. A.

J oh an Drost
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Tine- op. fagfordeling for efteråret 1974, gymnasiet:

1. a

l.b

Fag:

lærer:

lærer:

DANSK

Hanne Hastrup

Kirsten Højst Hansen

ENGELSK

Lili Jakobsen

Johnny Rasmussen

TYSK

Helge Dirks Hansen

Holger Hamann

FRANSK

Julie Boberg

Else Pade

HISTORIE

Hans-Christian Eisen

Gorm Hansen

MATEMATIK

Gunner Fokdal

Karsten Pedersen

MUSIK

Torben Vind-Knudsen

Torben Vind-Knudsen

GEOGRAFI

Johan Drost

Gunther Schröder

GYMNASTIK

Karen Cleemann Andersen

Jytte Jonsen

Johan Drost

Johan Drost

RUSSISK

Helge Land Hansen

OLDTIDSKUNDSKAB

Hans-Christi an Eisen

Tommy Petersen

LATIN

Helge Dirks Hansen

Tommy Petersen

1.x

IaX

1. z

Fag:

lærer:

lærer:

lærer:

DANSK

Julie Boberg

Morten Ravnkjær L . Morten Ravnkjær

ENGELSK

Morten Ravnkjær L,.Johnny Rasmussen

Johnny Rasmussen

TYSK

Helge Dirks Hansen

FRANSK

Tommy Petersen

Lone Dahl

HISTORIE

Gorm Hansen

Hans-Chr. Eisen

Gorm Hansen
Jørn Glerup Jense

Hanne Hastrup

MATEMATIK

Benny Børgesen

Karsten Pedersen

FYSIK

Gunner Fokdal

Hans Lambert

Carl Chr. Michels

MUSIK

Torben Vind-K.

Torben Vind-K.

Torben Vind-K.

KEMI

Hans Lambert

Hans Lambert

Carl.Chr. Michels

GYMNASTIK

Karen Cleemann A. Jytte Jensen

Johan Drost

RUSSISK

Helge Land Hansen

OLDTIDSKUNDSKAB

Gorm Hansen

Johan Drost

Jytte Jensen

Karsten Baagø A.

Helge Land Hansen Gorm Hansen

17

Fordeling i klasser, HF

l.q;

Lars Per Andersen
Flemming Beg
Dianna Frandsen
Steen Gravesen
Ulla Hallgren
Seren Mygind Hødegaard
Flemming Hamilton Heidemann
Anne Charlotte Heinola
June Humphrys
Liselotte Jakobsen
Anders Wamsler Jensen
Leon Brager Brink Jensen
Helle Jessen
Christa Jørgensen
Lisbeth Holok Jergensen
Gitte Kristensen
Diana Larsen
Veil Jan Martti Madsen
Inge Volmer Nielsen
Ellen Ramskov Olsen
John Villy Olsen
Michael Reib Pedersen
Annette Faroh Kyllesbech Petersen
Niels Randlev
Jan Simon Skovrind

Niels Bjarne Andersen
Dorte Futtrup
Karen Rigmor Heiden
Tine Hill gaard
Susanne Steen Ipsen
Janne Lovise Jensen
Pia Kierkegaard.Kristiansen
Sletten Torben T.ersen
Anne Lykke Helene Marott
Klaus Biørn Mortensen
Knud Wendelboe Nielsen
Leif Per Kristian Nielsen
Solvejg Birkedal Nielsen
Steen Flemming Nielsen
Jane Petersen
Lisbeth Søvndahl Peterson
Pia Margaret Poulsen
Jens Purup
Steffen Kai Rasmussen
Marianne Ravn
Anders Jørgen Svendsen
Erik Krogh Tjener
Jan Ustrup
Anne-Mette Vlasman
Helga Wittrup

l.n
Axel Christian Andersen
Gert Andersen
John Bennetzen
Kirsten Nete Brogård
Jan F0nss Dufke
Annemette El-Azem
Per Juel. Hansen
Kennie Cambo Jørgensen .
Bent Willy Larsen
Bjarne lb Nielsen
Hans Kristian Nielsen
Kirsten Eva Nielsen
Jens Bjerggaard Pedersen
Jens Christian Pedersen
Karl Johan Pedersen
Jørgen Adrian Poulsen
Mogens Juul Rasmussen
Karl Kuno Reck
Marianne Juul Rosner
Hans Peter Skotte-Nielsen
Gorm Sonne
Steen-Michael Bjarne Søborg-Busck
Erik Rosenkvist Sørensen
Klaus Ole Tiedt

rtetollM 1 üw«r.
Klien Lise Kehler
Anae-Nario Kjeldset

Lai
Lia Andersen
Aetrld Jensen Blxknoeo
Inge Tarp Hansen
KirVten Henriette Baasen
Jena Petar Dm
Anna Torborg Jensen
Karan Ingar Albrecht Jaaiaea
Anne Mette Kjerva
Belle Valsted Lareen
Bleie Christian lareen
Ma Elisabeth Mogensen
Lena Knakkergaard Meller
Seren Bayberg
Birthe Louise Bellnaaa Blolaa*
Jern Lan Berglend Vielse*
Be Reese Basbosg
km Pater Soeben 01 ese*
Ante Cornelius P^dersea
Biela Petersen
Pia Vivi Petenen
Lisbeth Schneider
Erik Sjoback
Roderiok Thorlaoiua-Ueelag
Anne Katharina Tonneaen
Lise-Lotta Valentiner
Hanae Lise Ørna
1121
Anno Allesoe
Lars Erik Borland
Leonora Mose Christianson
Leno Frederikaen
Michael Steen Henriksen
Knud Michael B. BolagArd
Henning BayJensen
Klaus Bahl Jensen
Jette Koefogd Jorgensen
Kenn Uffe Jorgensen
Kin Thorbjezn Jorgensen
Hanne Lund Koefood
Kia Steven B. Mathiasen
Kato Munch
Lisbeth Birk Moller
Gert Michael Eleison
Hiols-Erik Kielson
Anne Elisabeth S. Petersen
Seren Klarakov Petersen
Carsten Lundgroen Rasaussen
Jena Zacho Bassiseen
Susanne Schon
Grete Vila St*xkind
Faile Swsdstru*
Per Toldager Scrsnaen

Peter BaagArd Aasdal
Anae Gry Andenen
ßk Christeneen
Le Chriatenaen
Susanne Chriatenaen
Susanne Elkjar Chriatenaen
Trine Baagaard
Alaa Roy Frederiksen
Per Haneen
Seren Beland Hansen
Canton Henriksen
Marianne Henriksen
Lona Jakobsen
Stig Bo Jensen
Ui Jorgensen
Ole Jorgensen
Birger Kandakov
Vila Anette Lnaiv
Kan* Mario Olsen
Mai-Britt Olsen
Canton Brix Pedersen
Marianne Hegh Rasauoson
Lone Svendsen
Peter Laan Sorensen

Kia Borup
Annette Laurent Christensen
Ellinor Marina BaagArd
Merete Kliaeen
Henrik Hjorth Haasen
Inger Barnechov Hansen
Troels Bent Hansen
Joachi* Holbek
Hanne Margaret B. BolagArd
Jette Gladys Jensen
Peter Arendt Jensen
Soren Ostergaard Jenaen
Biola Ulrik Kjeregaard
Lars Magnlld
Andon Moth-Poulaen
Loif Beland
Bennis Rasauasen
Hadi Anker Schon
Jette Franklin Sorensen
Connie Thoaeen
Jan Michael Thoaeen
Liee Sten Thnowert
Jena Viig
Rial Lotte Larsen

Arno Brik Bunk-Jenaon
Anne Berentson
Biels Christiansen
Anders Bent R, Christoffe:
Biels Cortaen
Lone Bruedahl
Bina Duohols
Axno Ebbesen
Jeeper Sejere Hansen
Mette Inger Hansen
Torben østergArd Hansen
Anne Kristine Hoj
Anders Jacob Israelson
Jette Mark Jensen
Lykk« Ann-Britt Kjeldal
Marianne Kynde
Peter Mannov
Per Lindhola Hielsen
Mette Kehlet Korekor
Lone Hartaann Olsen
Sigrid Merete C« Podernes
Jane Juel Rasmussen
Rikke Strandgaard
Lisbeth Westergaard
Barbara Jonna Hertel Wulf

vedbygningen, STUEN
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- 1. SAL

bygningen, 2. SAL
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ktorboliffen, 1. SAL

24
GymnastIkoalo

BondetIngot 1,

