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kommen til de nye elever i 1 .g og 1 .HF
håber, at I vil befinde jer godt her på skolen/kursus, og at I vil få udbytte af de år, I
her. I kommer her for at lære noget og tage en eksamen, I kan bruge til en
eregående uddannelse. For at det skal lykkes, er det nødvendigt, at man trives og
'ikles, derfor er det vigtigt, at I gør en indsats hver især for at komme i et godt forhold
lærerne og kammeraterne. Et godt kammeratskab er faktisk en forudsætning for, at
dierne lykkes, og her kan I selv gøre meget ved at være åbne og modtagelige.
irgangen til gymnasium eller HF-kursus kan ofte være vanskelig. For at I hurtigere og
ere kan finde jer til rette, arrangerer vi hvert år et særligt introduktionskursus, hvor
;ten lægges på, at I lærer hinanden at kende, både jeres klassekammerater og eleverne
de andre klasser. Vi har fremstillet dette lille hæfte for at give jer information om
len/kurset. Her er dels en række praktiske oplysninger, dels har vi samlet en række
kier, der fortæller jer om nogle af de aktiviteter, der har været på skolen i år, så I kan
t lille indtryk af, hvad her foregår ud over de daglige fagtimer.
håber, I vil finde jer hurtigt til rette og være med til at opbygge et rart fællesskab og et
t arbejdsklima.
Vibeke Bjernum — rektor
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AKTIVITETER
I det følgende vil vi beskrive de aktiviteter skolen i det forløbne år har arrangeret. Fe
en omtale af de aktiviteter, hvor hele skolen har deltaget, og i et senere kapitel omtales
øvrige aktiviteter, hvor man frivilligt har kunnet melde sig efter ens interesser.
I bekendtgørelserne for undervisningen i gymnasium og HF er der nøje beskrevet, h>
disse uddannelser skal omfatte med hensyn til fag og indhold. Disse bestemmelser vil
enkelte faglærere fortælle om så snart undervisningen begynder.
De samme bekendtgørelser giver også forskellige muligheder for, at man på skolerne I
erstatte og supplere undervisningen med fælles arrangementer. Nogle af disse er dire
lovbefalede, medens andre er givet som mulighed; og det er her vigtigt at understn
betydningen af alle disse fælles oplevelser. Den daglige undervisning har sin værdi på
måde, medens de øvrige aktiviteter — skolens miljø — skaber et fællesskab på tværs
klasser og årgange, som er meget værdifuld for ens oplevelse af skolegangen.
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satureugen
mneugen blev ikke til noget i 1977. Året før havde skolen emneuge om ”vækst”, og selv
n denne uge må betegnes som en succes, var det som om der manglede energi til at få
abiet en emneuge på benene året efter. De indledende skridt blev gjort, men så heller
ke mere. Et stykke hen på efteråret 1977 så det ud til, at der heller ikke i skoleåret
7/78 ville blive nogen emneuge på skolen, og det skønt mange syntes interesserede i
gen.
imarbejdsudvalget kom da med et udspil: Emnet Grønland var blevet foreslået, fordi det
:ls måtte siges at være et vigtigt emne at få belyst, dels fordi man skønnede, at emnet var
tilpas bredt, at det ville give mulighed for en række fag at prøve at arbejde på en anden
åde. Et let udvidet samarbejdsudvalg gik igang med det forberedende arbejde, der i
rste omgang blot skulle fremlægge emnet for skolens elever og lærere i en fællestime,
a amtsgymnasiet i Skive, der havde haft Grønlandsuge i det foregående skoleår, blev der
kvireret en rapport, hvorfra vi hentede ideer og inspiration til hvad en Grønlandsuge
inne omfatte af aktiviteter.
i tiden var langt fremskreden og muligheden for en emneuge efter nogles opfattelse
gar forpasset, var der ikke tid til lange forhandlinger om mulige andre emner. Derfor
sv spørgsmålet — efter nogles mening noget ultimativt — fremlagt på et fællesmøde den
r. nov. 77: Skal vi have emneuge om Grønland — eller skal vi ikke have emneuge? Det
Ividede Samarbejdsudvalg fortalte på fællesmødet om de visioner, de havde om en
■ønlandsuge, og ved fællestimens slutning blev der delt stemmesedler ud til alle de
stedeværende. Udfaldet af afstemningen var et overvældende JA til en emneuge om
■ønland.
:n 16. nov. gik det udvidede samarbejdsudvalg, en forholdsvis lille flok elever samt et
r lærere i gang med den første planlægning. Det var denne gruppe, der senere blev kendt
der så forskellige navne som ”koordinerings-gruppen”, ”rådet” eller ”juntaen”!
i eventuel emneuge — endnu turde ingen tro på at det ville lykkes — blev fastsat til at
□ Ile starte den første mandag i februar 78. Man begyndte i rådet at opsnuse mulige
ønlandskontakter — i forvejen var en af skolens fysiklærere blevet stationeret i Nuuk
odthåb) på lærerseminariet der, og fra ham indløb der inspirerende rejsebreve. Mere
nkret begyndte rådet desuden at indsamle forslag til emner/evt. underemner fra skolens
ver via spørgesedler, som herefter indgik i den videre planlægning.
:t der i første omgang gav kvaler var en strukturering af ugen. Skulle man dele det hele
i emner, gøre det til et slags supermarked, hvor man en hel uge beskæftigede sig i en
ippe alene med sælfangst, perlevævning eller U-landsproblematik, eller skulle man lave
historisk opdeling: Grønland fra fangersamfund til industrisamfund — og i så fald:
ardan skulle dette struktureres?
ider disse struktureringskvaler fik man dog indkaldt interesserede til at påtage sig en
kke serviceopgaver: en avis-gruppe, en registrerings-gruppe, en revy-gruppe og en
dioteksgruppe, der fik til opgave forud for og også under selve emneugen at påtage sig
iktiske opgaver.
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Endelig, omkring midten af december faldt struktureringsproblemerne nogenlunde ।
plads. Følgende struktur blev besluttet:
I (overordnet emne): Her foregår der en almen orientering, ”grundskoling” inden f
emnet.
II det overordnede emne udspecificeret i underemner og dertil svarende mindre gruppei
III grupperne blandes så at der sker en ”tværfaglig” behandling af de enkel
em ner/sagso mråder.

Overemnerne (1):

Samfundsstruktur

Kultur

U-landsproblematik

Naturvid
skab

Underemner (II):

retsforhold
sociale forhold
politiske forhold
uddannelse
erhvervsliv

eskimo kultur
Grønl./Danm. i
kultursammen historisk perspektiv
stød
Grønl. i storpoli
tikken

Geografi
Geologi
Biologi

Stadie III:

Her skulle grupperne som sagt have lov til at mødes med de
specialviden: Geologifolk med folk der havde viden om erhvervsi
eskimokulturfolk med uddannelsesfolk osv.

Meningen var, at grupperne med deres specialviden skulle konfronteres med ane
grupper, der også sad inde med specialviden, men om et andet emne. Formålet med del
tredie staide skulle altså være at formidle de enkelte gruppers specialviden og forhåbent
også give stof til diskussion, når kortene blev blandet på en ny måde. Af forskell
grunde måtte stadie III desværre opgives; herom senere.
Interesserede blev indkaldt til planlægning af stadie I og II. En gennemarbejdet skitse
gruppearbejde m. diskussionsoplæg og litteraturhenvisninger blev højt og helligt lo'
færdigt af gruppeplanlæggerne til umiddelbart efter juleferien. Nu så det ud til at tinge
var ved at rulle. Rådet begyndte nu at kontakte foredragsholdere, paneldeltagere og
skaffe film til de daglige fællesarrangementer, ligesom rådet påbegyndte arbejdet på
slags grundbog, der skulle danne et fælles grundlag for deltagerne i emneugen.
Alt syntes således i en forholdsvis god gænge, da vi ønskede hinanden en glædelig jul
drog hver til sit; men optimismen blev gjort til skamme. Kun de færreste af planlæggel
havde foretaget sig andet end at holde juleferie, da vi alle mødtes i begyndelsen af janu
Alle indså nu med ét situationens alvor, og der viste sig nu en meget høj arbejdsdiscipl
der resulterede i at alle grupperne var færdige med deres arbejde ved planlægningsmøl
den 16. januar.
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erefter tog det hele fart: Flere og flere blev på forskellig måde involveret i det store
ojekt Det var som en snebold, der ruller ned ad en bakke: den bliver større og større og
r mere og mere fart på. Den 25/1-78 kom den første avis, den nu så berømte ”Pilutak”,
:r præsenterede ugen, dens struktur og dens emner for hele skolen. I bladet var deren
meldingsseddel, hvorpå man kunne tilmelde sig en af de før omtalte grupper, hvis
bejdsområde var skitseret i bladet (Avisens berygtede sæl-vittigheder begyndte iøvrigt
i nu af at plage skolen; de skal ikke genopfriskes på dette sted!). Dagen efter var
dtagerlister udarbejdet og trykning af materiale blev fortløbende trykt og uddelt af
uppeplanlæggere til gruppernes deltagere. Mandag den 30/1 fik skolen den sidste
udsprøjtning” i en fællestime. Praktiske informationer om de enkelte dages forløb, om
ffemik, om grundbog, opsamling af "hjemløse” dvs. mennesker, der endnu ikke havde
øvlet sig til at tilmelde sig en gruppe, vekslede med fællessang (”jo mere vi er sammen”
; ”Mester Jakob” på grønlandsk). Tirsdag den 31/1 var grundbogen færdigtrykt og blev
:n følgende dag uddelt. De sidste planlægningsproblemer blev taget op og løst (sådan
), og endelig mødtes planlæggerne en råkold søndags eftermiddag, dagen før slagets
gyndelse på skolen. Her foregik lokalefordeling, opsætning af bomærke, de første
■optagelser blev lavet af registreringsgruppen, og revygruppen dukkede op for at øve sig
næste morgens kaffemik. En del mennesker nåede dog ikke frem til dette
ndagsmøde; de var sneet inde i en hytte i Lumsås, hvor de hævdede at have tilbragt
jek-end’en med ornitologiske studier!! Alt syntes nu parat til slaget....
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Emneugens skema:

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

8.20- 8.50 Kaffem ik:
Velkomst +
meddelelser

Kaffemik:
Meddelelser
bl.a. om fest

Kaffemik:

Kaffemik:

Kaffemik:
Revy

8.50-10.45 Gruppearb.

Gruppearb.

Gruppearb.

Gruppearb.

Gruppearb.

10.45-11.45 Foredrag:
Heinild
”Sociale
forhold”

Film:
”En boplads
i Østgrønland”

Foredrag:
Holme
”Fødesteds
kriteriet”

Gruppearb.
Film:
”Da myndig
hederne
sagde stop”

11.45-12.15 Frokost

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost

12.15-12.45 Sanglege i
gården

Søen rundt
— til fods

Sociale akt.

Gruppearb.

Gruppearb.

12.45-14.45 Gruppearb.

Gruppearb.

Gruppearb.

Panel:
Folke,
Bornemann
og andre

Fremlæg
ning

Film

”Gletscher
dynamik”
Film:
”Ultima
Thule”

MANDAG

14.45-

”Grønlands
kor”
Film: ”En
fangerfami
lie i Thufedistriktet”

FEST
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troduktionskursus
de første dage af det nye skoleår holdes for de nye 1 .HF og 1 .g elever introduktionskurs, udarbejdet af ældre elever og lærere. Programmet i 1977 var følgende:
andag
De nye klasser blev modtaget af ældre elever med morgenmad.
Velkomst i gymnastiksalen for hele skolen.
Skemaer udleveres i klasseværelserne.
Rundvisning på skolen af ældre elever.
rsdag
Formiddag:
Borde og stole anbringes, udlevering af papir og mapper.
Klasseopgave: at male et billede (1,5 m x 3 m) der handler
om sol og sommer samt planlægning af underholdning til
fredag.
Eftermiddag: Fagintroduktion og bogudlevering.
isdag
Formiddag:
Debat om artikler fra årsskriftet.
Eftermiddag: Billede og underholdning.
Fagintroduktion og bogudlevering.
rsdag
Formiddag:
Information i spisesalen om alle øvrige aktiviteter på skolen,
og i klasserne information om DGS, GLO og LAK, elevråd,
lærerråd m.v.
Eftermiddag: Billede og underholdning.
Fagintroduktion og bogudlevering.
Planlægning af spisning fredag.
;dag
Formiddag:
Fagintroduktion og bogudlevering.
Debat om vort uddannelsessystem.
Eftermiddag: Billede og underholdning gøres færdig.
Fællesspisning om aftenen og fest for alle skolens elever.
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Debatdag
I november måned blev det besluttet, at vi skulle have en debatdag på skolen den 1
december. Emnet skulle være ”Uddannelse”.
Et udvalg af elever og lærere begyndte at samle artikler og meninger om dette emne, <
ca. 1 uge før dagen fik alle på skolen udleveret et ca. 25 siders debathefte. Udover ।
indledning indeholdt heftet artikler om markante holdninger om emnet uddannelse f
LO, Dansk Arbejdsgiverforening og to politiske partier (socialdemokratiet og Centru
demokraterne). Endvidere var der indlæg af og interview med elever om der
synspunkter på emnet.
Selve dagen forløb på følgende måde:
Kl.

8.45:

Martin Jespersen forelægger synspunkter om uddannelsesplanlægning
uddannelsespolitik.
Alle mødes i pigernes gymnastiksal.

Kl. 10.00:

Gruppearbejde om de enkelte fag:
— grupperne bestemmer selv, hvornår de vil holde tø times frokost.
— grupperne skriver referat over resultaterne af gruppediskussionen.
— grupperne forbereder desuden spørgsmål til paneldeltagerne kl. 13.

Kl. 13.00:

Paneldiskussion om uddannelsespolitik.
Paneldeltagere:
Martin Jespersen, stud.mag. medlem af det centrale uddannelsesråd
LO: — Niels Enevoldsen
Dansk Arbejdsgiverforening: - Hans Glendrup.
Folketingets undervisningsudvalg, Socialdemokratiet: — Jimmy Stahr.
— Efter et kort oplæg fra paneldeltagerne kan grupperne stille spørgsm

Kl. ca. 15.00: Stut.
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n alternativ ”årsprøveform”.
i har i flere år eksperimenteret med forskellige årsprøveformer. Juni 1977 arrangerede vi
e nedenfor beskrevne emnedage, som faldt meget tilfredsstillende ud, og vi prøver noget
gnende som afslutning på dette skoleår.
977.
g’erne var til almindelig eksamen i deres studentereksamensfag, hvis det var aktuelt og
I normal årsprøve i mindst et af de fag, de skulle til studentereksamen i efter 2.g. På
Isvarende måde var 2.g’erne til studentereksamen eller årsprøve i alt i 2 fag. Eleverne
jnne selv vælge årsprøvefaget.
)m det nye, der blev indført, skulle eleverne på disse klassetrin derudover vælge et fag,
: ønskede emnedage i. Det kunne være et fællesfag eller et grenfag. Emnedagene skulle
række sig over 3 dage i træk, hver dag på ca. 6 timer.
ig og emne skulle vælges inden 1. april, da arbejdet skulle tilrettelægges inden den travle
i i maj. Stoffet skulle være pensumrelevant, derfor måtte klassen vælge samme emnefag,
stte afgjordes blandt eleverne ved afstemning. 1.g valgte fagene dansk (ungdomsoprøret,
;herfig: Det forsømte Forår), fransk (”contes faciles”) og historie (kriminalitet i
mmark). 2.g valgte fysik (astronomi, alternative energikilder), matematik (flere
oblemstil linger), tysk (uddannelses- og erhvervsforhold i BRD og DDR) og samfundsfag
ocialdemokratiet og krisen).
let følgende gives dels nogle eksempler på, hvorledes disse emnedage forløb og dels en
mmenfattende vurdering af eksperimentet i sin helhed.

'SK i 2abN: Klassen kom i fællesskab frem til at tilbyde 4 emner omkring uddannelses
erhvervssituationen i BRD og DDR.
1. Schule in der BRD
2. Weiterausbildung in der BRD
3. Schule, Berufswahl in der DDR
4. Berufsverbot in der BRD und der DDR.
m ”opvarmning” blev der i de sidste 3 uger af skoleåret læst tekster med tilknytning til
inerne.
ntagne opfordringer til eleverne om selv at komme med materiale var desværre
gæves, så lærer og lærerkandidat måtte selv sørge for indsamling og udvælgelse af stof.
. 25 ns. pr. emne, alt på tysk.
: materiale blev samlet i et hefte, der blev udleveret før læseferien. Eleverne fik besked
i at løbe heftet igennem og derefter udvælge ét emne og forberede teksterne hertil
ndigt.
selve emnedagene blev der arbejdet fra kl. 8.30 til kl. 14.30 med en halv times frokost
2 kortere pauser. Programmet havde følgende hovedafdelinger:
Gruppevis besvarelse af et sæt arbejdsopgaver (ca. 1 5 spørgsmål til hver emnegruppe),
der gik på en indholdsforståelse af de læste tekster. Besvarelserne (på dansk) blev
senere gennemgået af lærerne i de enkelte grupper.
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2. Gruppearbejde om en større samlet fremstilling om emnet til fremlæggelse i pienur
den sidste dag (også på dansk). Under arbejdet kunne grupperne konsultere hinander
idet emnerne jo ofte havde en vis overlapning.
3. Indstudering af en dramatisk tekst, der behandlede et centralt aspekt af emnet (p
tysk) til fremlæggelse på tysk den sidste dag enten direkte eller indspillet på bånd.
4. Individuel multiple-choice test til vurdering af forståelse/indlæring af emnekredser
tekster.

FYSIK i 2yF: Klassen havde valgt hovedemnet astronomi. I en af de sidste timer i ån
forelagde læreren 8 emner til gruppearbejde og uddelte fælleslitteratur. Eleverne valgte
løbet af nogle dage frit mellem emnerne, og resultatet blev, at fem emner blev valgt af fi
to til fem elever. Emnerne var: Planetsystemet, Mælkevejssystemet, Saturn, Astrofysik c
Stjernetåger og -hobe.
En god ugestid inden emnedagenes afholdelse uddeltes til hver elev en oversigt ov<
grupperne, programmet, litteraturliste m.v., samt specifikation af stof til forberede!:
inden emnedagene, ca. 20 sider.

Emnedagene løb over tre dage og indeholdt:
1. Introduktion — materialeudlevering — lysbilleder — film — gruppearbejde I — besøg f
planetarium.
2. Gruppearbejde II — film — lysbilleder.
3. Gruppearbejde III — besøg på Universitetets Astronomiske Observatorium i Brorfek
— evaluering.
Til styring af gruppearbejderne blev der udleveret detaljerede arbejdssedler.
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urdering af emnedagen
n af de væsentligste årsager til at vi på skolen besluttede os til at afholde disse emnedage
■ en erkendelse af, at selve strukturen skaber et bedre udgangspunkt for indlæring end
sn almindelige årsprøveform. Betingelserne for opnåelse af kundskaber er ved emnedagee endda bedre end ved den almindelige daglige skoleundervisning. De ydre rammer er
lere harmoniske, der er ikke faste ringetider, og det er muligt at koncentrere sig helt om
: enkelt emne i modsætning til 5-7 fag i den almindelige undervisning. Eleverne er ved
;nne undervisning tvunget til at arbejde betydelig mere selvstændigt end i den
mindelige undervisning.
er viste sig også en klart større motivation for arbejdet både blandt lærerne og eleverne,
er blev af lærerne lagt en betydelig arbejdsindsats i forberedelse og tilrettelæggelse af
nnedagene. Eleverne mødte næsten 100% til dagene — kun sygdom gav fraværelse — og
bejdsindsatsen var generelt meget høj.
ed den følgende evaluering blev ovenstående betragtninger bekræftet Eleverne gav
dtryk for, at gruppearbejdet havde bedre mulighed for at udvikle sig under disse forhold,
e fremhævede især den bedre tid, det var meget tilfredsstillende, at gruppearbejdet
jnne følges direkte op af plenumdiskussion, og fraværet af karaktererne som årsager til
s bedre betingelser. Der var også fuld tilfredshed blandt lærerne, men mange bemærkede
sn store arbejdsbyrde, der var forbundet med tilrettelæggelsen og afholdelsen af dagene,
il næste år vil det bl.a. derfor være oplagt at arbejde med tværfaglige emner,
rbejdsbyrden vil således blive fordelt mere.
sive produktet af dagene blev målt på mange måder — fremlæggelse af gruppearbejde,
ultiple-choice, prøveeksamen m.v. Det blev stort set vurderet positivt af lærerne, og i et
i kelt fag — fransk — havde eleverne vist meget stor fremgang.
I sidst er at bemærke, at den samlede arbejdsindsats af eleverne ved emnedagene målt i
mer (ca. 20) langt oversteg arbejdsindsatsen ved en almindelig årsprøve i et fag med
emmeforberedelse (ca. 8) — tallene er fremkommet ved en efterfølgende spørgeskemaidersøgelse.
sivfølgelig skal eleverne lære at gå til eksamen, derfor skal de også prøve dette i både 1.
> 2.g, men spørgsmålet er, om ikke sådanne koncentrerede emnedage giver et så
fredsstillende udbytte for elever og lærere, at det er mere værdifuldt end blot at have
igle eksaminationer på 15-20 min. i løbet af eksamensperioden.

13

Fællestimer
Ifølge bekendtgørelsen skal der hvert skoleår afholdes mindst 8 fællestimer i skoletiden
år har samarbejdsudvalget påtaget sig arbejdet med at tilrettelægge disse timer. Af <
timer vi har haft kan nævnes:
Gustav Henningsen om Heksene for historiens domstol.
Gruppen Markanta underholdt med forskellige ting vedrørende beatmusik, bl.a. de
historie, brugen af de forskellige musikinstrumenter og musikernes roller i gruppen.
Troels V. Østergaard om Alternative dyrkningsformer.
I forbindelse med skolens fødselsdag d. 6. december skulle vi have besøg af Den kj
Opera, men det blev aflyst på grund af sygdom, hvorefter fællestimen blev brugt til at vi
film om featureugen 1976 og andre elevarbejder.
Som led i featureugen i år om Grønland blev der også afholdt fællestimer, som er omt;
andetsteds.
Endelig kan nævnes, at et par fællestimer er brugt i forbindelse med orientering om DG
GLO og LAK.
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OVERSIGT

FASTE INSTITUTIONER
Lærerrådet
L.R. består af rektor og de ved Gentofte Statsskole fastansatte lærere. L.R. afgør/afgivet
indstilling i bl.a. følgende sager:
a) forsøgsundervisning
b) anskaffelse af og fornyelse af undervisningsmidler
c) mundtlige årsprøvers ordning og omfang
L. R. skai høres om:
a) principperne for elevoptagelse
b) elevers disciplinære problemer
c) antallet af klasser og grenhold
d) time- og fagfordeling
e) stillingsopslag
f) budgetforslag
g) byggesager
h) vikartimers fordeling ved længere tids fravær
i) ekskursioner
j) lokalernes anvendelse til andet formål end undervisning

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

Samarbejdsudvalget
S.U. er et kontaktorgan mellem eleverne og skolens ledelse og lærerne. Medlemmer i S.I
er rektor, lærerrådsformanden, 3 valgte lærere og 4 valgte elever (3 fra gymnasiet og 1 fi
HF). Valget til S.U. gælder for et skoleår og foretages hurtigst muligt efter sommerferiei
S.U. træffer afgørelser vedr. fællestimer, studiekredse og følgende sager der vedrør,
elevernes trivsel:
a) faciliteter
b) praktiske forhold
c) fritidsaktiviteter
d) fællesarrangementer (fester, skolekomedie m.v.)
S.U. affatter desuden skolens ordensregler — hvis S.U. ikke kan komme til enighed heror
træffer rektor afgørelsen alene.
S.U. kan ikke på dagsordenen optage sager, der vedrører skolens/kursus’ fag- <
timefordelingsplan eller den enkelte lærers forhold og undervisning.
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Skolenævn
Skolenævnet er kontaktorgan mellem forældrekredsen og skolen og behandler problemer
if fælles interesse. Det er med til at fastlægge årets forældremøder, og rektor forelægger
ed skolenævnsmøderne alle sager af almen betydning angående skolen, skolebyggeri,
mdervisningsforhold m.m. Desuden fungerer skolenævnet som bestyrelse for Gentofte
Statsskoles Skolefond.
Skolenævnet består af 4 medlemmer valgt af forældrekredsen og 2 medlemmer valgt af
ærerrådet, desuden deltager en elev fra gymnasiet og en elev fra H.F. i møderne. Disse er
algt af Samarbejdsudvalget. Rektor er formand for skolenævnet.
Skolenævnet 1978 - 1980
:ormand: Vibeke Bjernum
orældrerepræsentanter:
Grethe Juutilainen
Holger Nerenst
Bente Ballhausen
Ole Sorring
uppleanter:
Niels Bloch
Cai Stilling Johansen

ærerrepræsentanter (på valg i august 1978):
Karsten Lawætz
Hans Rørbech

uppleant:

J ytte Segal
entofte Statsskoles Skolefond
ed Gentofte Statsskole findes en skolefond, der gennem bidrag fra forældrekredsen
iretager en række meget vigtige opgaver, som vi faktisk kun kan løse ved hjælp af
kolefonden, da staten ikke yder tilskud til disse ting, f.eks.
udgifter til introduktionsugen
kunstnerisk udsmykning af skolen
støtte til skolebladet
rejseudgifter til sportsstævner
støtte til skolekomedien
anskaffelse af musikinstrumenter.
i anvendte sidste år ca. 6.000 kr. til musikinstrumenter, så eleverne kan låne et
usikinstrument. Det har givet god tilgang til vort skoleorkester.
andens midler tilvejebringes ved årlige bidrag fra forældrekredsen samt ved andre bidrag,
et årlige bidrag fastsættes af den enkelte, og opkrævning udsendes af fondens kasserer.
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ØVRIGE AKTIVITETER
Ekskursioner
I forbindelse med fysikundervisningen, har der været afviklet to ekskursioner, fælles fo
3xF og tilvalgsholdet i fysik for 2HF.
Første tur gik til Atomenergikommissionens forsøgsanlæg i Risø. Vi fik først et foredra
om fordele og ulemper ved atomkraft, og dernæst en rundvisning. Af de mest spændend
ting kan nævnes en elektronaccelerator til bl.a. sterilisering af operationsudstyr t
hospitaler, samt reaktoren DR 2, der nu er lagt i ”mølpose” indtil man om 50 år ka
fjerne dens radioaktive indhold.
Anden tur gik til lufthavnen, hvor vi primært skulle studere Kastrups nye radaranlæg, de
nu, som en af de eneste lufthavne i verden, tillader landinger i næsten alt slags veji
Desværre lod det sig ikke gøre, at bese selve kontroltårnet, men vi fik mange oplysninge
om SAS’s drift, og til slut fik vi en hel jumbo-jet for os selv. Den var til eftersyn i e
hangar, og vi prøvede på skift at sidde i pilotsædet. Fascinerende.

Frisport
Udover den almindelige undervisning i idræt (2 timer ugentlig) er der mulighed for;
oprette frivillig undervisning i ”sport” uden for det almindelige skema. For at et såda,
hold kan oprettes, kræves, at mindst 10 elever melder sig og deltager i disse timer.
I det forløbne skoleår har der på Gentofte Statsskole været mulighed for at dyr 1
svømning (i Kildeskovshallen), volleyball og rytmisk gymnastik hele året. I kortei
perioder har der været oprettet hold i håndbold, atletik og basketball.
I forbindelse med ”fritidssporten” har skolen deltaget i Gymnasieskolernes Atletikturn
ring — her nåede pigerne for 3. år i træk frem til finalerunden. Ligeledes deltog pigernt
Gymnasieskolernes volleyball-turnering og drengene i den tilsvarende basket-turnering. I
lokalt plan deltog vi med gode resultater i ”Hellerup Bank Cup”, en stor håndboldturn
ring for alle skoler i Gentofte kommune. Eleverne formåede dog ikke at slå lærerne i dt
traditionelle lærer/elev kamp i håndbold.
Ved forårskoncerten vistes nogle af resultaterne fra undervisningen i rytmisk gymnasti
Året sluttedes med en badmintonturnering, der trods de trange forhold i skolens
gymnastiksale, blev afviklet med mere end 60 deltagere i såvel single som double.

Husforening
Husforeningen er den gruppe elever på skolen, der sørger for, at der bliver afholdt fest«
film- og hyggeaftener.
Hvert år i august er der mulighed for, at grupper af elever finder sammen og udfærdiger
program for husforeningsaktiviteter. Hvis der er flere grupper, der gerne vil dani
husforening, skal der afholdes valg; og det plejer ikke at gå stille af. Den vindende grup
får så til opgave at arrangere årets fire fester og diverse andre mindre sammenkomst«
(Festen i introduktionsugen og skolens fødselsdagsfest står husforeningen dog ikke fo

18

lor og orkester
•er har i det forløbne år været oprettet et kor og diverse orkestre, ét hvor der fortrinsvis
r spillet klassisk musik, et jazz-band og et skoleorkester, der bl.a. har spillet til
usforeningsfester.
•er årlige tilbagevendende store begivenhed for koret og orkestrene er forårskoncerten;
gså i år har der været afholdt en virkelig vellykket forårskoncert med et meget righoldigt
rogram af både sang, musik, dans og film.

koleblad
kolebladet har nu gennem 42 år været en tradition på Gentofte Statsskole. I de senere år
ar formen skiftet, der har endog været forsøgt en navneændring, men indtil nu er det
ventuelle nye navn hemmeligholdt.
kolebladet er et blad, hvor alle kan komme til orde med, hvad man har på hjertet. Men
: skoleblad bliver ikke lavet uden nogle personer sætter det igang. Det viser sig heldigvis,
: der hvert år er nogle aktive og skrivelystne elever, der går igang med at samle indlæg og
taffe annoncører. Bladet bliver trykt på skolens OFF-SET maskine, så økonomisk hviler
ladet i sig selv v.h.a. annonceindtægterne.
i håber også, at dette debatforum fil blive flittigt brugt i det kommende skoleår.

kolekomedie
>r 1 HF’ere og 2 g’ere
;en i år lykkedes det, at få stablet en skolekomedie på benene i februar måned. I år
»illedes en farce af Giulio Scarnicci og Renzo Tarabusi med titlen ”Kaviar eller
»aghetti”. Og atter var det eleverne først og sidst, der stod for hele arrangementet.
fter nogle valg og omvalg blev det endelig bestemt, hvilket stykke der skulle spilles, og
terhånden som forestillingsdagene nærmede sig blev flere og flere elever inddraget i det
ke helt ringe arbejde der er, også uden for scenen; lys- og lydeffekter, selve
eneopbygning og kulisse, kostumer, sminke, program og PR, økonomi m.m. Selve
istruktionen blev foretaget af eleverne selv, idet 5 elever udgjorde et instruktør-kollektiv,
elvfølgelig vil denne form at lave skolekomedie på tage megen tid; men de implicerede
irter har lært en utrolig masse om planlægning og koordination — og om ansvar over for
; andre — og det er jo også meget værd.

udiekreds i læsetræning
årets løb har der været arrangeret en studiekreds i læsetræning. Målet har været, at
iltagerne kunne komme til at læse mere varieret og hensigtsmæssigt, hurtigere og med
arre forståelse.
;r var ca. 15 deltagere — og der blev arbejdet ca. 16 timer. Studiekredsen arbejdede
rdag formiddag i små grupper i de forskellige klasseværelser. Hver gruppe havde sin
semaskine.
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Skolerejser
I april 1978 rejste 2.a til Athen med Jytte Segal på en studierejse i faget oldtidskundskal
en rejse der dårligt kunne undgå at blive yderst fagrelevant! Hele turen blev til e
repetition og oplevelse af alt, hvad vi havde gennemgået i kunsthistorie, støttet af al
hvad vi i øvrigt havde læst i faget, både historie og litterautr. Eleverne fungerede so
guides og foredragsholdere. De var delt i fire grupper, der hver især behandlede Akropoli
Delfi, Mykene og teatret. En enkelt havde ønsket at fortælle om Poseidontemplet ve
Kap Sunion.
De fire grupper viste rundt på stederne, gennemgik de enkelte bygningers arkitektur c
bygningsskulptur, fortalte hvad de havde været brugt til, deres historie, og den mytolo
der lå bag. Der var mange spændende historier at fortælle — i Delfi om oraklet, i Myker
om Agamemnons ulykkelige slægt, på Akropolis om Erekteion der blev brugt som harerr
tyrkertiden. Desuden blev der gjort rede for stedernes politiske betydning i oldtide
religionshistoriske gisninger, arkæologiske fund og meget andet.
Teatergruppen gennemgik, foruden teatrene i Epidauros, Delfi og Dionysosteatret
Athen, også det græske dramas oprindelse og udvikling, opførelserne etc.
Eleverne havde gjort et stort forarbejde og klarede deres opgaver strålende; mange af de
viste sig som både oplysende og underholdende foredragsholdere. Både faglige <
selskabeligt var det en meget vellykket tur.

Studiekreds i Croquis
I efteråret 1976 begyndte den første studiekreds i croquis eller tegning efter nøgen mod*
og den blev fulgt op året efter. Forløbet af denne sidste kan også siges at have vær
tilfredsstillende, hvilket andre også må have konstateret ved synet af et udvalg af
udførte tegninger, som udstilledes i formningsgangen.
I dette efterårssemester vil der for tredie gang blive tilbudt en studiekreds, denne gang
10 dobbelttimer, og placeret mandag aften fra kl. 19—21.
Der vil være mulighed for at få vejledning således, at den enkelte deltager eksempelvis
kunne proportionere, skabe volumen, anvende lys og skygge, tegne i streg — naturlig'
med respekt for den enkeltes personlige udvikling og temperament Der vil ligeledes væ
mulighed for at udføre tegninger såvel i forskellige størrelser som i forskellige material
såsom blyant, kul, oliekridt, akvarel m.v.
I lighed med de foregående år vil vi anvende modeller fra Kunstakademiet, både mandli
og kvindelige, som vil stå i stillinger fra 2 minutter og op til 20 minutter. Når modell
hviler, ser vi på de udførte tegninger og udveksler vore meninger herom.
Gunnar B;
kunstma
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I NISTERI ELLE BESTEMMELSER
ødepligt for gymnasieelever
tolen skal føre nøje regnskab over elevernes forsømmelser, såvel forsømmelser af dage og
ikelttimer som manglende rettidig aflevering af skriftlige opgaver. Hvis en elev efter
olens skøn forsømmer for meget, får eleven først en mundtlig advarsel. Hvis det ikke
ælper, følges den op af en skriftlig advarsel. Hvis elevens forsømmelser stadig fortsætter,
al der ske indberetning til Direktoratet, som så vil tage stilling til, om eleven kan
>mme til eksamen ved skoleårets slutning.
iggrunden for, at eleverne skal følge undervisningen regelmæssigt og aflevere de
riftlige arbejder til aftalt tid er, at eleverne gerne skal skaffe sig det bedst mulige
undlag for senere videre uddannelser, men også at eleverne ikke kommer til
jdentereksamen i alle fag. I de fag, som udgår til studentereksamen, bliver årskarakterer
overført som eksamenskarakterer, og kan læreren p.gr.a. elevens forsømmelser ikke
te en årskarakter, kan eleven ikke bestå studentereksamen.
5d hensyn til rettidig aflevering af skriftlige opgaver er problematikken den, at der i de
riftlige fag skal afleveres et bestemt antal opgaver i løbet af skoleåret. Når læreren har
adtaget opgaverne på den fastsatte dag, retter han/hun dem hurtigt, for at de kan blive
nnemgået i klassen, mens eleverne endnu kan huske, hvordan de har løst opgaverne og
rfor kan få størst muligt udbytte af rettelserne. Hvis eleverne ikke har afleveret
gaverne, før de bliver gennemgået, kan de bare skrive opgaven af efter lærerens
nnemgang, og de får derfor ikke det tilsigtede udbytte, nemlig at prøve at løse
gaverne selv.
mødepligtscirkulære side 33.

adepligt for HF-studerende.
>rst det neutrale, nemlig uddrag af direktoratets bestemmelser om mødepligten (bek.
0474, § 5, stk. 1-2 og § 9, stk. 3 samt med 050874): ”De studerende har pligt til at
Itage i undervisningen og til at udføre de skriftlige arbejder, som forlanges”. ”For stort
vær eller manglende aflevering af skriftlige arbejder i blot et enkelt fag kan medføre
rtvisning”.
idepligten og administrationen af denne er et tilbagevendende debatemne både blandt
ver og lærere. Det vil nok også være tilfældet i det kommende skoleår. Jeg mener dog
;e, at en overtrædelse af mødepligten i sig selv er et vægtigt argument for at få den
kaffet! Der findes ingen lovlige forsømmelser. F.eks. betragtes deltagelse i eget bryllup,
germors begravelse, hospitals- eller ferieophold som almindeligt fravær!
■ektoratets bestemmelser om mødepligten begrundes bl.a. med, at skolen skal
kumentere elevens studieegnethed, når denne søger Statens Uddannelsesstøtte. Og
dieegnethed måles faktisk i fremmødet og deltagelsen i undervisningen. Man kan også
kravet om mødepligt som et udtryk for folketingets ønske om en ”øget effektivitet”
len for uddannelsesområdet. Jvf. de kommende adgangsbegrænsninger til højere
dannelser.
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Her på skolen administreres mødepligten på den måde, at den forsømmelige elev (der ।
afkrydsning i hver time) først får en mundtlig advarsel. Hjælper den ikke, følges den op
en skriftlig ditto. Tredie trin af raketten med kurs væk fra skolen bliver en indberetnir
til direktoratet om forsømmelsernes omfang. I denne kan skolen enten henstille, at elev«
bortvises, eller yderligere får en chance, hvis det skønnes, at der er formildene
omstændigheder bag forsømmelserne. Som regel følger direktoratet skolens ønske!
Skolen har oprettet et mødepligtsnævn for HF, som træder ind som rådgivende orga
hvis der bliver tale om bortvisning. Det består af tre elever, to HF-lærere og rektor.
Se mødepligtscirkulære side 35.

Meddelelsesbogen og protokollen.
Både HF- og gymnasieelever får udleveret en meddelelsesbog af skolen. Heri skriv
elevens forældre eller eleven selv, hvis han/hun er fyldt 18 år, en meddelelse om sit frav;
og årsagen hertil. Denne meddelelsesbog forevises for rektor i 10-frikvarteret, og d
afkrydses med det samme i protokollen, således at eleven samtidig kan kontrollere,
fraværelsen er ført korrekt af kontoret. Eleven har desuden den fordel ved meddelelsesb
gen, at eleven altid er klar over, hvor meget vedkommende har forsømt.
Efter den 1. i hver måned slåes en samlet oversigt over elevernes forsømmelser op ।
klassens opslagstavle. Passer kontorets oversigt ikke med optegnelserne i meddelelsesb
gen, bedes man med det samme henvende sig til rektor, så fejlen kan findes.
De røde ringe, der bliver sat på forsømmelseslisterne om visse elevers forsømmelss
tilkendegiver, at forsømmelserne skønnes for høje, og at der er risiko for mundtlig ell
skriftlig advarsel.
Hvis en elev forsømmer mere end en uge bedes man give skolen besked.

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

Om HF-eksamen.
HF er en eksamen og derfor gives der kun eksamenskarakterer. For at bestå den
eksamen skal ovenstående regler opfyldes.

Omeksamen.
Under visse omstændigheder kan både gymnasieelever i 1. og 2. g samt HF-studeren
tage en eksamen om. Reglerne fremgår af HF-bekendtgørelsen § 11 og af Reeksamir
tionscirkulæret (se side 36).
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RAKTISKE OPLYSNINGER.
ONTORT1DER
ru Borreschmidt: (BB) mi, ti., to., fre. kl. 8-13.
ru Jenda! (LJ): ma., ti., ons., fre. kl. 9-14.
hristen Stubbe Teglbjærg (CST): ons.
’.dellen: dagi. kl. 10-11.30 og kl. 13.30-16.30.
Bl Kontoret er lukket dagi. mellem kl. 11.55 og 12.40.
'hvervsorienteringslokalet: dagi. i spisefrikvarteret.
!bliotek: dagi. i spisefrikvarteret.

DRESSE- OG TLF.-ÆNDRINGER:
mnasieelever: henv. BB
F-elever: henv. CST
FLEV. AF OPGAVER
is læreren ikke træffes: i lærerens boks på lærerværelset.

[TESTER
fordringsgodtgørelse: udlev, hos BB
jgeattester til gymnastik: udlev, hos BB
itens Uddannelsesstøtte: gymn.elever: attest hos BB
itens Uddannelsesstøtte: HF-elever: attest hos studievejleder
kræftelse på skolegang: gymn.elever: henv. hos BB
kræftelse på skolegang: HF-e(ever: henv. hos CST
ssion: gymn.elever: underskrift hos BB
>sion: HF-elever: underskrift hos CST
iskrift af eksamensprotokol HF: henv. hos CST
JDIOVISUELLE HJÆLPEMIDLER (båndoptager m.v.)
?le fås hos den enkelte faglærer.
L fejl ved apparater meddeles til EC, med hvem man også aftaler udlån og opstilling ved
cielle arrangementer på skolen.
TORDRINGSGODTGØRELSE:
le elever hivs samlede skolevej (frem og tilbage) er mindst 14 km kan søge om
Fordringsgodtgørelse.
isøgningsskema udleveres hos BB.
SPENSATIONER
lagelse for religion: gymn.elever: henv. rektor
:agelse for religion: HF-elever: henv. studievejl.
agelse for gymnastik: lægeattest fås hos BB
Iblindhed: dispensation fra 13-reglen (se s. 22) kan gives — dog kun til elever, som i
/2.HF har været til en speciel prøve (henv. rektor).
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DUPLIKERING
papir og stencils t sprit-dupl. fås hos faglæreren.
sprit-dupl. findes i opholdsrummet udfor spisesalen.
fejl v. maskinen meldes til BB.
EKSKURSIONER
Alle ekskursioner af mere end en dags varighed skal forelægges lærerrådet til høring. D
skal foreligge et skriftligt oplæg, hvoraf det fremgår, at det faglige indhold
ekskursionen ligger i klar forlængelse af et givent undervisningsforløb.
Både 1., 2. og 3. g kan få tilladelse til at rejse og foretage ekskursioner. (På HF k;
ekskursioner ikke finde sted).
FERIE OG FRIDAGE
For skoleåret 1978-79 er der for statens gymnasieskoler, studenterkursus og State
Kursus til HF fastsat følgende fridage og ferier (de nævnte dage medregnes):

1978
Mandag den 16. oktober til fredag den 20. oktober:
Onsdag den 27. december til fredag den 5. januar:
1979
Onsdag den 28. marts:
Mandag den 9. april til tirsdag den 17. april:
Tirsdag den 5. juni:
Mandag den 25. juni til fredag den 10. august:

Efterårsfer
Julefer

Dronning Ingrids fødselsd
Påskefer
Grundlovsd
Sommerfei

FORESPØRGSLER
Vedr. læreres fravær: insp.kontoret efter kl. 12 (er læreren ikke kommet 10 min. ind i
time: meddelelse til inspektionskontoret).
ansøgning om at få fri fra skole: henv. rektor.

FORSIKRING
Vi henstiller til jer at sørge for, at I (gennem jeres forældre) er ansvars-, ulykkestyveriforsikrede.

GLEMTE SAGER
henvendelse pedellen.
UDTALELSER
henv. rektor.

ØKONOMI
henv. regnskabskontoret (LJ).
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DRÆLDREMØDER
øbet afåret afholdes et antal forældremøder:
imo september: Møde for 1.g og 1.HF hvor der gives en almindelig orientering om
oleforhold.
imo december: åbent hus for l.g og 1.HF hvor man har mulighed for at møde de
kelte lærere og drøfte standpunkt.
edio februar: Åbent hus for 2. og 3,g og 2.HF.
edio februar: Grenvalgsmøde for 1.g hvor der orienteres om de muligheder de forskellige
ene giver, når et videre studieforløb skal vælges.

rsonlig rådgivning: henv. studievejleder.
i/alg: henv. studievejleder.
eciale: henv. CST (blanketter, papir, aflevering)
samen, tilmeldelsesblanketter afleveres hos CST
JSAPOTEK
nv. på inspektionskontoret.

kRAKTERBØGER
klasserepræsentant afleverer bøgerne samlet på kontoret. Husk at vedlægge liste over
mtuelt manglende bøger.
i! skriv navn på alle sider og angiv klassetrin på forsiden.

UDT/SVAMPE
nv. pedellen.
»KALER UDENFOR SKOLETID (gymn.sal, møder m.v.)
nv. rektor + pedel.

■DDELELSESBØGER
evises om ønskes i 10-fri kvarteret hos rektor første dag efter sygdomsperiodens ophør,
d underskrift af forældre, hvis eleven er under 18 år, ellers af eleven selv.
rtkomne medd.bøger erstattes mod 4 kr. hos BB.

)RGENSAMLING
is der er meddelelser, kan der kaldes til samling i frikvarteret kl. 9.35 pågangen på 1.

)GLER
ibsnøgler (båndoptager m.v.) fås kun hos faglæreren.
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PARKERING
De 17 parkeringspladser umiddelbart foran skolen er forbeholdt skolens personale.
Elever kan parkere på de 15 pladser overfor skolen, evt. må man benytte Kirkepladse
eller omkringliggende gader.
PENGE
Deponering hos rektor.

POST
afhentes på inspektionskontoret.
RINGETIDER
8 .00- 8.45
8 .50- 9.35
9.45-10.30
11.00-11.45
11.55-12.40
12.50-13.35
13.45-14.30
14.35-15.20

SKEMAÆNDRINGER
Se dags-dato tavlen.
STATENS UDDANNELSESSTØTTE
Alle elever over 18 år kan få statsgaranteret lån.
Alle elever over 18 år har mulighed for at få stipendium, hvis forældrenes indkomst ik
er for høj.
Nærmere oplysninger fås hos stipendieudvalget i begyndelsen af skoleåret.

SKOLEREJSER
1. Studierejser m. eksamensrelevant stof og forberedt i timerne. Motiveret og detalje
studieplan indsendes til Direktoratet til godkendelse.
Kan foregå i skoletiden, men alle klassens elever skal være villige til at deltage.
Sådanne studierejser må lægges i ugen før efterårsferien i 2.g.
Beslutning om rejsen og aftale med lærere senest 1. april i 1 .g.
2.

Almindelige skolerejser skal lægges i ferierne. 2 skoledage i forbindelse med ferien
inddrages. Deltagelse er frivillig. Aftale med lærere i god tid af hensyn til bestilling
rejsen.

TELEFON
box i kælderen. Ved samtaler i skolens ærinde fås telefonpenge hos LJ.
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iblioteket
kolens bibliotek er også jeres læsesal. Her kan 1 arbejde i mellemtimerne, og da der gerne
tulle være arbejdsro, må samtale og gruppearbejde foregå i lænestolene på gangen, hvis
er er andre, der skal læse på biblioteket. Ønskes udvalgsmøder afholdt på biblioteket,
m dette kun ske efter forudgående aftale med bibliotekaren.
amarbejdsudvalget har vedtaget, at biblioteket skulle være et af de få fristeder på skolen,
/or der ikke må ryges.
åndbøger (med rødt mærke bagpå) må kun benyttes på stedet og ikke hjemlånes. Nogle
ager har blåt mærke, f.eks. Grimbergs verdenshistorie, som gerne skulle være til rådighed
ale tiden; disse bøger kan altså heller ikke hjemlånes.
un de bøger, der har grønt mærke, kan hjemlånes.
ndelig findes her en tidsskrifthylde samt et par skrivemaskiner til fri afbenyttelse.
øgerne er opstillet efter skolefag i stedet for efter decimal systemet. Inden for hvert fag
ilger de dog stadig decimalsystemet. Kartotekskortene er mærket med både fag og
;ci maltal.
år I ønsker at låne en af bøgerne med grønt mærke, så følg venligst denne
emgangsmåde:
Udfyld to lånesedler (som ligger i kassen oven på kartoteket)
Anbring den ene låneseddel i et rødt fanekort (findes samme sted) og stil dette på
hylden på bogens plads.
Lægc/en anden seddel i bibliotekarens kasse på skrivebordet.
Aflever bogen inden 1 måned fra lånedato til bibliotekaren eller læg den i kassen på
skrivebordet.
as! Sæt aldrig selv bogen på plads, det griber forstyrrende ind i kontrolsystemet og
edfører bl.a., at I bliver rykket for bogen.
ælp allesammen med til at holde styr på bøgerne, så biblioteket kan fungere så godt
m muligt.

erebøger
erebøger udlånes gratis til alle elever på følgende vilkår:
tgerne skal ved modtagelsen forsynes med beskyttelsesbind — helst ufarvet, gennemsigt plastbind — og med navn, ligesom skemaet på bindets inderside skal udfyldes.
m enkelte elev må selv sikre sig, at hun/han modtager et anstændigt eksemplar af alle de
gsæt, der udleveres til klassen, både ved skoleårets start og i årets løb.
jl og mangler skal snarest meddeles til boginspektor
r bøger, der udleveres ved starten af skoleåret, udløber fristen for klager onsdag den 31.
gust. Bogdepotet er indtil da åbent hver dag i ti-frikvarteret.
isten afåret vil der være åbent een gang ugentlig. (Se opslag på døren til biblioteket).
r bøger, der forsvinder eller ødelægges, vi! skolen kræve erstatning.
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Erhvervsorientering og studievejledning i gymnasiet
I år har vi fortsat erhvervsorienteringen — i det store og hele — som de forrige år.
1 .g har fået 4-5 timer i begyndelsen af året, og ved grenvalget i foråret.
2 .g har fået et forløb på 6-8 timer. På forskellig vis har vi behandlet erhvervsvalget, og
forskellige muligheder for videreuddannelse og erhverv.
3 .g har gennemgået de muligheder, der er i år. Det nye i år er, at 3.g har fået
studievejlederordning. Ud over de kollektive timer er der mulighed for at tale me
studievejlederen i og uden for skoletiden.
I år har der (indtil april) været 65 henvendelser om problemer — såvel meget store so
små. Der har været problemer med ordblindhed, økonomiske og personlige problem
o.m.a. Men også studiemæssige og erhvervsmæssige spørgsmål er kommet frem. Man;
elever har efter den teoretiske orientering henvendt sig til højere læreanstalter og afla
besøg. Skolen har haft besøg af en hel række gamle elever, der har fortalt om der
aktuelle uddannelse eller erhverv.
Studievejlederkontoret er åbent hvert spisefrikvarter — alle kan komme for at få kontan
oplysninger — eller for at aftale tid. De kan også ved hjælp af en stor opslagstavle føl;
med i den aktuelle uddannelsesdebat.

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

unkt Erik Andersen
nvænget 28, Gadevang

EA formning
(03) 26 94 11

tor Preben Askgaard
n krogen 14 — 2800 Lyngby

A historie, samfundsfag
(02) 98 09 78

unkt John Bernth
/tebjerg 41 — 2850 Nærum

JB tysk, gymnastik
(02) 80 62 63

tor Vibeke Bjernum
wing Bojesensvej 7 — 2820 Gentofte

VB historie, oldtidskundskab
(01) 65 44 24

unkt Eskil Blauenfeldt
nemøllevej 1 — 2100 København 0

EB matematik
(01) 29 10 23

tor Otto Breinholt
»tvej 2 — 2920 Charlottenlund

OB engelsk
(01) 63 51 21

jnkt Einar Carstensen
pervej 24 — 2900 Hellerup

EC matematik, fysik
(01) He. 13 54

jnkt Marianne Christiansen
iovrevej 313, 1.tv - 2610 Rødovre

MC engelsk, gymnastik
(01) 41 19 94

jnkt Inge Dalsgaard
/marksvej 9 — 2920 Charlottenlund

ID dansk, engelsk
(01) 63 24 48

jnkt Jens Damgaard
;ervang 22 — 3460 Birkerød

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

jnkt Vibeke Gade
gnerødvej 61, II tv — 3460 Birkerød

VG fransk, tysk
(02) 81 40 73

inkt Lis Henriksen
sdevej 73 — 2830 Virum

LH historie, gymnastik
(02) 85 36 34

or Gunnar Jansson
tkær 3, Smørumnedre pr. 2760 Måløv

GJ biologi, geografi
(02) 97 31 96

inkt Vibeke Jansson
tkær 3, Smørumnedre pr. 2760 Måløv

VJ biologi
(02) 97 31 96
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lektor Per Dal Jensen
Plantagevej 42 — 2820 Gentofte

DJ fysik, kemi
(01) 68 05 17

adjunkt Paul Jannik Johansen
Jahnsensvej 27 B — 2820 Gentofte

J J fysik, matematik
(01) 65 13 49

adjunkt Peter Kuhlman
Andersen Neksøvej 7, 2860 Søborg

PK, samfundsfag, historie
(01) 67 60 81

adjunkt Karsten Lawætz
Bakkevej 20 B — 2830 Virum

KL fransk, musik
(02) 42 28 76

lektor Allyn Lund
Ved Renden 29 — 2860 Søborg

AL dansk, religion
(01) 67 51 95

adjunkt Else Lijtzhøft
Teglværksvej 27 — 3460 Birkerød

EL dansk, film
(02) 81 82 31

lektor Kurt Madsen
Rødovrevej 313 1 .tv — 2610 Rødovre

KM matematik, fysik
(01) 41 19 94

adjunkt Povl Milthers
Forhåbningsholms Alle 11, l.tv — 1904 Kbh. V

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

lektor Frithjof Mosegaard
Frændevej 4, st — 2860 Søborg

MO engelsk, gymnastik
(01) 56 15 07

adjunkt Georg Møller
Lerholmvej 1 — 2750 Ballerup

GM biologi, geografi
(02) 97 88 10

adjunkt Klaus Kramshøj Pedersen
Herluf Trollesgade 19, III — Kbh. K

KK samfundsfag, dansk
(01) 13 67 58

adjunkt Hans Rørbech
Olesvej 12 — 2830 Virum

HR matematik, fysik
(02) 85 68 06

adjunkt Jytte Segal
Vandtårnsvej 27 B — 3460 Birkerød

JS engelsk, oldtidskundskab
(02) 81 53 33

adjunkt Leif Sonntag
Bøgehøj 12 — 2900 Hellerup

LS gymnastik, matematik
(01) 61 04 05
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tor Nanna Linde Thormann
wlodden 17 — 2840 Holte

NT historie, religion
(02) 42 12 80

unkt Hans-Jørgen Vind
ersvej 15, II th — 2900 Hellerup

HV engelsk, musik
(01) He. 59 48

tor Chr. West
sebakken 5 — 2400 København NV

W fransk, latin, erhvervsorientering
(01) 60 25 45

oleåret 1977/78 har følgende været ansat som timelærere:
d.mag. Kirsten Cornelius
gymnastik, historie
d.scient. Karsten Christiansen
matematik
d.scient. Inger Banke Rasmussen
geografi
d.mag. Ib Andersen
dansk
d.mag. Ruth Jørholt
fransk
d.psyk. Hanne Munck
psykologi
d.scient Jens Ulrik Lefmann
matematik, fysik
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TEKNISK OG ADMINISTRATIVT PERSONALE

Administration

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

Boginspektion
Bibliotek

Skemalægning

lektor Per Dal Jensen

Tilsyn med samlingen i
fysik og kemi

lektor Per Dal Jensen
adjunkt Jannik Johansen
adjunkt Jens Damgaard

Tilsyn med samlingen i
biologi og geografi

adjunkt Vibeke Jansson

Tilsyn med AV-midler

adjunkt Einar Carstensen

Sekretærer

LJ fru Lila Jendal, regnskab
BB fru Birthe Borreschmidt, gymnas
CST Christen Stubbe Teglbjærg, HF

Pedel
Pedelmedhjælper

Aage Olesen
Claus Hornemann

Elevliste
Vi håber meget at der i lighed med de sidste to år bliver lavet en skolehåndbog. Denne
indeholder alle elevernes navne, adresser og telefonnumre samt billede. Endvidere vil
enkelte klassers telefonkæder være aftrykt.
32

'IDERVISNINGSMINISTERIET
rektoratet for Gymnasieskolerne
Højere Forberedelseseksamen

Dato 26. marts 1973

Cirkulære
om evaluering og meddelelser til hjemmene.

lenhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12. marts 1973 om eksamens
iningen og karaktergivningen m.v. ved studentereksamen og i gymnasiet, § 21 og 22,
tsættes følgende bestemmelser.

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

I hvert af de fag, hvori der til studentereksamen gives årskarakterer, skal der mindst
én gang om året — og kan der, efter lærerrådets beslutning, to gange om året — gives
meddelelse til hjemmet om elevens standpunkt. Såfremt eleven er fyldt 18 år eller
har indgået ægteskab gives meddelelsen dog til eleven selv. Standpunktsmeddelelse
skal senest gives i marts måned og udtrykkes ved en karakter fra den til
studentereksamen benyttede karakterskala og kan ledsages af et i ord affattet
vidnesbyrd om elevens anlæg og arbejde i faget. Karakteren skal ledsages af et
vidnesbyrd, dersom elevens standpunkt bedømmes til under 6, eller hvis den
betegner en væsentlig nedgang i faget i forhold til den forudgående bedømmelse af
standpunktet. For at sikre ro om den første tids undervisning i gymnasiet må der i
1. gymnasieklasse ikke afgives standpunktsbedømmelse inden december. Umiddel
bart før der afgives standpunktsbedømmelse skal elevernes forhold i relation til
standpunktet drøftes på et lærerforsamlingsmøde. Kontakten mellem gymnasiesko
len og hjemmene sikres iøvrigt ved forældremøder med deltagelse af lærere, elever
og disses forældre.
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C.

Skolen skal føre nøje regnskab over elevernes forsømmelser. Dersom en ele
forsømmelse antager et sådant omfang, at rektor nærer betænkelighed over f
elevens mulighed for fortsat at følge undervisningen, skal rektor underrette elev«
herom. Fortsætter en elevs forsømmelser herefter, skal rektor skriftligt underret
eleven og forældremyndighedens indehaver om, at der kan blive tale om at ta
forbehold ved elevens tilmelding til eksamen ved skoleårets slutning. Umiddelba
før endelig tilmelding til eksamen den 20. marts drøftes på et lærerforsamlingsmøl
forholdene for de elever, der har modtaget skriftlig advarsel. Såfremt lærerforsal
lingen finder, at det for en af disse elever i et eller flere fag på grund af eleve
forsømmelser ikke vil blive muligt at give årskarakter, skal rektor i henhold til § '
undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12. marts 1973 om eksamensordning
m.v. indsende en erklæring, som giver oplysning om disse forhold, og direktoral
afgør da, om eleven kan deltage i eksamen ved skoleårets slutning.

D.

Ved skoleårets slutning gives årskarakterer i de af klassens fag, hvori der v
studentereksamen gives årskarakter. Der afholdes en årsprøve som mindst omfatl
samtlige skriftlige fag. Lærerrådet fastsætter ordning og omfang af eventue
mundtlige årsprøver og klassernes arbejde i tiden efter, at undervisning efl
normalt skema er ophørt og indtil sommerferien. Den skemamæssige tilrettelægg
se foretages af rektor under hensyntagen til elevers og læreres deltagelse i eksamir
fastsat af di rektoratet.

E.

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

F.

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

NDERVISNINGSMINISTERIET
rektoratet for gymnasieskolerne og HF

Den 20. marts 1972.

igående mødepligten.
lige HF-bekendtgørelsen af 30. juli 1970 § 10, stk. 2, kan en kursist kun indstilles til
r-eksamen på kursistvilkår, hvis den pågældende har fulgt undervisningen regelmæssigt
på tilfredsstillende måde.
:r er således mødepligt for kursisterne.
'erholder kursisterne ikke betingelserne for at gå på kursus, skal der ske indstilling til
ektoratet om bortvisning og eventuel overførelse til selvstuderende status.
rektoratet skal herved anmode samtlige HF-kurser om at indrette deres administration
reglerne om mødepligt efter nedenstående retningslinier:
sverne skal orienteres om mødepligten, og om hvilke forholdsregler kursus og
ektoratet agter at benytte, hvis den ikke overholdes.
t er rektors pligt at sørge for mødepligtens opretholdelse.
r må føres omhyggelig kontrol med kursisternes fremmøde, såvel generelt, som i de
kelte fag.
ktor drager omsorg for, at kurserne har en løbende oversigt over hver enkelt kursists
nlede forsømmelse og forsømmelser i enkelte timer.
rsømmelighed med aflevering af skriftlige opgaver, stile, rapporter m.m. sidestilles
ncipielt med dage- eller timeforsømmelser.
r er ikke fastsat nogen fast mødeprocent, men skønner kursus, at en kursist ved fortsat
vær i løbet af skoleåret vil komme op på et fravær, der kan begrunde bortvisning, skal
tor give kursisten en mundtlig advarsel. Studievejlederen bør samtidig gennem en
itale med kursisten forsøge at motivere ham (hende) til at møde til undervisningen,
rtsætter fraværet trods den mundtlige advarsel, skal kursisten have en skriftlig advarsel
i befalet brev.
is heller ikke den skriftlige advarsel har den ønskede effekt, skal der almindeligvis ske
beretning til direktoratet. Forinden bør faglærerne og studievejlederen have haft
ighed til at udtale sig, og kursisten til at fremkomme med en redegørelse. Såvel
alelse som redegørelse bilægges indberetningen, som kan have to former:
sn indberetning om det store fravær, der munder ud i, at kursus trods alt er villig til at
lade kursisten få endnu en chance, hvilket man beder direktoratet tage med i
overvejelserne;
;n indstilling om bortvisning af kursisten.
understreges, at for stort fravær eller manglende aflevering af skriftlige arbejder blot i
nkelt fag kan medføre bortvisning fra kursus.
dukkes en kursist fra undervisningen, skal den pågældende af studievejlederen
mteres om muligheden for at aflægge HF-eksamen som selvstuderende.

P.D.V.
Jørgen Olsen
undervisningsinspektør
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REEKSAMINATION

Uddrag af cirkulære af 28. marts 1973
I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12. marts 1973 om eksamer
ordningen og karaktergivningen m.v. ved studentereksamen og i gymnasiet, § 4, fastsætt
følgende bestemmelser:
1 a. En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller 2. gymnasieklasse har opnå
årskarakteren 5 eller derover, og som ved afsluttende prøve til studentereksamer
faget ved udgangen af 1. eller 2. gymnasieklasse har fået karakteren 00 eller 03, k
forlange at blive underkastet ny prøve i faget i august/september.
b. En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller 2. gymnasieklasse, hv
undervisningen i faget afsluttes, har fået årskarakteren 00 eller 03, kan, hvis fa^
ikke er udtaget til prøve til studentereksamen, forlange at blive underkastet prøv
faget i august/september.
2.
Rektor skal inden 1. juli meddele direktoratet, hvilke elever, der i henhold ti!
ønsker sig prøvet i august/september.
3.
For en elev, der ønsker sig underkastet ny prøve, er eksamenskarakteren den v
reeksaminationen opnåede. For en elev, der i henhold til 1 b. ønsker sig prøv
medtæller prøven i faget blandt de ti prøver, der kræves aflagt for, at man kan be:
studentereksamen.
4.
Elever, der ved sygeeksamen bliver berettigede til den under 1 a. nævnte prøve el
som af sygdom forhindres i at aflægge den prøve i august/september, som d
henhold til 1 a. eller 1 b. var berettigede til, kan underkastes prøve i faget ved d
efterfølgende maj/juni eksamenstermin.

Er en elev berettiget til reeksamination, må man henvende sig til rektor, da der s
indsendes en ansøgning om det til direktoratet for gymnasieskolerne og HF.
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