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I • Almindelige oplysninger

Linjer, grene og valgfrie fag
Skolen består af en 5 sporet gymnasieafdeling med en sproglig og en matem; 
linje.

Den sproglige linje fortsætter som nysproglig gren i 2. og 3. g.

Den matematiske linje spaltes op i to grene efter 1. g-, 
matematisk-fysisk gren 
matematisk-naturfaglig gren.

Efter særlig ansøgning kan der oprettes forsøgsgrene.

Valgmuligheder mellem forskellige fag: Både sproglige og matematikere kan vs 
mellem fransk og russisk fra og med l.g. På matematisk linje skal der vælges 
lem engelsk og tysk. Undervisningen i de to sidstnævnte fag afsluttes efter 
I 2. og 3. g har alle elever mulighed for at vælge mellem sang/musik og formr

Erhvervsvej ledn i ng/studievej ledning
Der er fra skoleårets begyndelse indført en ny ordning, hvorefter erhvervsvejle 
funktionen er udvidet til også at indeholde en studievejledning. Det fungerer 
ledes, at eleverne har adgang til at komme og drøfte, alt hvad de har af pre 
mer med studievejlederen. De problemer, der kan komme i betragtning, er all 
erhvervsvalg til problemer med kammeraterne, øvrige problemer på skolen i 
økonomiske og boligmæssige problemer. Der er afsat fast kontortid, hvor stu 
vejlederen kan træffes. Desuden afsættes der en række timer til kollektiv ori« 
ring i klasserne.

Rektors træffetid:
Almindelige skoledage som regel kl. 11-14.
Skolens adresse:
Buddingevej 50, 2800 Lyngby.
Telefoner:
Kontor: 02 - 87 02 89 . Rektor privat: 02 - 87 02 50. 
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lån af skolebøger og lommeregnere
me kan fra skolens bogdepot låne de ved undervisningen anvendte lære- 
r. Endvidere får eleverne udleveret de blokke, kladdehæfter o. lign., som de 
bruge, hvorimod skriveredskaber m. m. er uden for ordningen.
rne er under erstatningsansvar forpligtede til at behandle bøgerne skånsomt 
Ibagelevere dem i forsvarlig stand. Efter endt skolegang kan de elever, der 
sr at beholde bøgerne, købe dem mod en af skolen fastsat betaling.
r på matematisk linje, som ikke selv ønsker at anskaffe en lommeregner, kan 
en sådan af skolen.

-eksamination
rmnasielev, der i et studentereksamensfag ved slutningen af l.g eller 2. g har 
et årskarakteren 5 eller derover, og som ved den afsluttende prøve til studen- 
samen i faget ved udgangen af l.g eller 2. g har fået karakteren 00 eller 03, 
orlange at blive underkastet ny prøve i faget i august.
'mnasieelev, der i et fag ved afslutningen af 1. g eller 2. g, hvor undervisningen 
st afsluttes, har fået årskarakteren 00 eller 03, kan, hvis faget ikke er udtaget 
ave til studentereksamen, forlange at blive underkastet prøve i faget i august, 
n elev, der ønsker sig underkastet ny prøve, er det den ved re-eksaminationen 
ede karakter, der gælder. Tilmelding til re-eksamination skal indgives gennem 
r inden den 1. juli. Tilmeldingen er bindende.

i mødepligten
fælles regel for landets gymnasieskoler gælder at eleverne har mødepligt til 
sets timer. Ord med »-pligt« har for tiden en upopulær klang, men ved nær
eftersyn virker mødepligten ikke urimelig, mange vil endda finde ordningen 
lagtig. På tilsvarende måde som fremmødet betragtes afleveringen af skrift- 
irbejder.
ntereksamen afholdes trinvis. Fag afsluttes efter både 1., 2. og især 3. g. Føl- 
s regler er gældende:
eksamensresultatet er årskaraktererne medtællende.
er opgives ikke fuldt pensum til eksamen.
ogle fag udgår helt fra eksamination - årskarakteren overføres.
sksamensbeviset have den værdi, det lyder på, må skolen kunne stå inde for, 
iverne i rimelig grad har været det obligatoriske stof igennem, som de even- 
ikke har aflagt prøve i, og lærerne skal have en rimelig baggrund for at give 
rakterer. Man tilstræber at nå disse mål bl. a. ved at forlange, at eleverne i 
fald er til stede i timerne.
r af undervisningsministeriet pålagt skolerne at føre nøje kontrol med elever- 
emmøde, derfor § 7 i skolens ordensregler om fravær under sygdom (side 35). 
y som opfylder mødepligten, har ret til at blive indstillet til eksamen under 
evnte fordelagtige betingelser. I andre tilfælde kan denne ret fortabes.
bilt og rettidigt fremmøde til timerne vil altid fremme den regelmæssige og 
werte undervisning til fordel for alle parter.
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II • Eksaminer 1977

Til studentereksamen
indstilledes 104 elever (40 spr. + 64 mat.), heraf 2 som privatister. I alt besto 
elever (39 spr. + 60 mat.).

3 aN
1. Gitte Rødtness Andersen
2. Kirsten Andersen
3. Lisbeth Vendelbo Andersen
4. Niels Buhl
5. Merete Ersgaard
6. Hanne Fjeldhoff
7. Jeanette Folkmar
8. Annette Herbst
9. Jens Kofoed

10. Søren Larsen
11. Ulla Maare
12. Jette Olsen
13. Susanne Petersen
14. Pia Poulsen
15. Annemette Sloth
16. Eva Sørensen
17. Ragnhildur Thorlacius
18. Ulf Thorsen
19. Helge Werner

3 bN
1. Anette Andersen
2. Dorthe Antonsen
3. Tine Astrupgaard
4. Jytte Hale-Helps
5. Bente Hornbak
6. Gerd Reinholdt Jensen
7. Hanne Marup Jensen
8. Lisbeth Jørgensen
9. Birgitte Koch

10. Kirsten Lunøe
11. Lis Møller

12. Henrik Nielsen
13. Susanne Højlund Olsen
14. Susanne Aa. Poulsen
15. Klaus B. Povlsen
16. Vibeke Simonsen
17. Flemming Slagelse
18. Susanne Slot
19. Suzanne Thorball
20. Ulrik Wilbek

3 x
1. Klaus Berggreen-Klausen (m
2. Per Bergmann (mf)
3. Per Bergstrøm (mf)
4. Ole Birch (mf)
5. Nina Chidekel (mn)
6. Jesper Dela (mn)
7. Casper Gyrsting (mf)
8. Per Hendriksen (mf)
9. Tyge Musaeus Jensen (mf)

10. Jørgen Friis Jepsen (mf)
11. Peter de Jong (mf)
12. Gitte Knudsen (mf)
13. Kirsten Kristensen (mf)
14. Ole Kähler (mf)
15. Gitte Larsen (mn)
16. Jesper Bendix Madsen (mf)
17. Klaus Møller (mf)
18. Carsten Nielsen (mf)
19. Jabob Nielsen (mf)
20. Henrik Olsen (mf)
21. Niels Sandøe (mn)
22. Henrik Thomsen (mf)

4



3 y
1. Erik Andkjær (mf)
2. Ulrik Bing (mf)
3. Christian Bredkiær (mf)
4. Michael Eghoff (mf)
5. Peter Gerstorf (mf)
6. Jesper Hanberg (mf)
7. Birgitte Watson Hansen (mn)
8. Jens Hansen (mn)
9. Hanne Henriksen (mf)

10. Anne Jarløv (mf)
11. Anders Kofoed (mn)
12. Henrik B. Larsen (mf)
13. Lene Møller-Nielsen (mn)
14. Jesper Smith (mf)
15. Flemming Søderquist (mf)
16. Søren Thomsen (mf)
17. Jørgen Vestbo (mf)
18. Per Østergaard (mf)

3 z
1. Charlotte Antonsen (mn)
2. Mari Christiansen (mn)
3. Charlotte Clausen (mn)
4. Vibeke Dalsgaard (mn)
5. Stig Eilenberg (mn)
6. Estrid Jensen (mn)
7. Susanne Jensen (mn)
8. Kristine Keiding (mn)
9. Tore Knack (mf)

10. Peter Lund (mf)
11. Søren Milner (mf)
12. Helle Nielsen (mf)
13. Signe Nielsen (mn)
14. Thomas Nielsen (mf)
15. Nina Hau Rasmussen (mf)
16. Jens-Peder Rasmussen (mf)
17. Bo Schmidt (mf)
18. Hans Starheim (mf)
19. Michael Sutherland (mn)
20. Jens Erik Wang (mn)
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• Eleverne

I. april 1978 var elevtallet 320 (156 drenge og 164 piger), 
leiingen i klasserne er følgende:

3 aN
1. Axel Agerlin
2. Eva Bing
3. Merete Christensen
4. Birgit Crone
5. Birgitta Guldager
6. Lisbet Hansen
7. Karin Klausen
8. Trine Koefoed
9. Susanne Larsen

10. Lene Lindgaard
11. Henriette Morsby
12. Carina Mosbæk
13. Ingelise Moudt
14. Dorthe Rosing-Schow
15. Ellen Schaldemose
16. Marianne Secher
17. Jørgen Streibig-Pedersen
18. Anne Lise Wiersholm
19. Lene Akesson

3 bN
1. Helle Vibeke Andersen
2. Kirsten Arup
3. Hannah Berthelsen
4. Merete Ebbe
5. Susanne Grønvold
6. Janne Haack-Christensen
7. Bente Hamann
8. Annette Lundsgaard Hansen
9. Henrik Hansen

10. Gitte Hindberg
11. Marianne Kleis
12. Lotte Krause

13. Merete Lassen
14. Dorthe Møller
15. Marianne Nisted
16. Vibeke Pedersen
17. Lone Sørensen
18. Hanne Westermann
19. Ingebjørg Ørmen

3 x
1. Niels Ahrengot (mf)
2. Bjørn Arildsen (mf)
3. Kell Christensen (mf)
4. Jørgen Krog Hansen (mf)
5. Mads Hurup-Andersen (mn)
6. Per Hærvig (mf)
7. Pia Jensen (mn)
8. Kirstine Joos (mn)
9. Christina Lund (mn)

10. Jan Løye (mf)
11. Bjarne Manniche (mf)
12. Christian Kurt Nielsen (mf)
13. Gunvor T. Nielsen (mf)
14. Kirsten Nielsen (mf)
15. Svenning Nielsen (mn)
16. Lars Axel Petersen (mf)
17. Jens-Bo Rasmussen (mn)
18. Henrik Skov (mf)
19. Lars Sørensen (mf)

3 y
1. Morten Espersen (mf)
2. Birgitte Frandsen (mn)
3. Søren Friese (mn)
4. Steen Fürstnow (mf)
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5. Claus Fæster (mf)
6. Stefan Garvig (mf)
7. Britta Halskov (mf)
8. Marianne Hansen (mn)
9. Hans Hærvig (mf)

10. Jakob Jensen (mf)
11. Peter Brandt Jørgensen (mf)
12. Ditlev Kudsk-Jørgensen (mf)
13. Vibeke Larsen (mf)
14. Niels Madsen (mf)
15. Jens Niels-Christiansen (mf)
16. Lars Rasmussen (mf)
17. Kamilla Rothe (mn)
18. Anders Sveidahl (mf)
19. Eva Zelander (mn)

3 z
1. Anne Grete Carlsen (mf)
2. Peter Christiansen (mf)
3. Hanne Helweg-Larsen (mn)
4. Henrik Ingerslev-Jensen (mf)
5. Per Jensen (mf)
6. Anette Larsen (mf)
7. Mette Nielsen (mf)
8. Lars Normann (mf)
9. Preben Pedersen (mf)

10. Michael B. Pedersen (mf)
11. Niels Pedersen (mf)
12. Kirsten Skaarup (mf)
13. Allan Spork (mf)
14. Ulrik Spork (mf)
15. Nanna Strøyberg (mf)
16. Jesper Sføier (mn)
17. Anne Soiling (mf)
18. Susanne Vegh (mf)
19. Sidsel Wolthers (mn)

2 aN
1. Christel Andersen
2. Charlotte Bøttern-Larsen
3. Gitte Christensen
4. Dorthe Clausen
5. Nana Fenge Hansen
6. Susanne Stender Hansen
7. Eva Hurup-Andersen
8. Jeanett Jensen
9. Pia Jensen

10. Thomas Kappel
11. Søren Kofoed
12. Anne Madsen
13. Annelise Møller
14. Gitte Pedersen
15. Kim Poulsen
16. Carsten Preisz
17. Susanne Paaske
18. Peter Smidt
19. Per Fraulund Sørensen
20. Pernille Wolthers
21. Lise Ørnskov
22. Trine Østergaard
23. Katherine Jeffery

2 bN
1. Poul Erik Achton
2. Charlotte Blom
3. Birgitte Bruhn
4. Jeanette Dalsgaard
5. Anne Johansen
6. Tine Johansen
7. Pia Agner Jørgensen
8. Mark Kjeldgaard
9. Karen Koudahl

10. Jette Larsen
11. Chris Nielsen
12. Gitte Brix Nielsen
13. Marianne Seligmann Nielser
14. Marianne Pedersen
15. Dorte Clement Petersen
16. Jacob Rud
17. Søren Stenkilde
18. Karina Sørensen
19. Ida Thorsen
20. Vibeke Thunøe

2 x
1. Ulla Andkjær (mn)
2. Marianne Andrup (mn)
3. Kai Bekker (mn)
4. Hans Jørgen Chidekel (mn)
5. Benny Christiansen (mn)
6. Jens Dyring Christensen (mn
7. Ann Fullerton (mn)
8. Sisser Hald (mn)
9. Morten Holm (mf)
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10. Steen Holst (mn)
11. Henriette Jensen (mn)
12. Kristian Keiding (mf)
13. Lars Kerrn (mf)
14. Ole Kirk (mf)
15. Lars Winther Larsen (mf)
16. Annette Milner (mn)
17. Birgit Olesen (mn)
18. Tom Olczyk (mf)
19. Merete Stefansen (mn)
20. Merete Terkildsen (mn)
21. Morten Bjørn Wagner (mn)
22. Henrik Wraa (mf)

2 y
1. Jan Arup (mf)
2. Agnete Bagger (mf)
3. Lars Boesen (mf)
4. Karin Christensen (mn)
5. Nicolai Dragsted (mf)
6. Lene André Hansen (mn)
7. Hans Hoffmann (mf)
8. Erik Jensen-Gaard (mf)
9. Eivind L. Jørgensen (mf)

10. Frederik Kehler (mn)
11. Ole Knudsen (mf)
12. Hanne Kristensen (mn)
13. Carsten Lund (mf)
14. Tove Menahem (mf)
15. Michael Møller (mf)
16. Kaare Nordstrøm (mf)
17. Lars Olesen (mf)
18. Ulrik Pedersen-Bjergaard (mf)
19. Michael Petersen (mf)
20. Jan Gøthche Petersen (mf)
21. Anne Rosenvold (mf)
22. Helle Rønde (mn)
23. Lars Stæhr (mn)

2 z
1. René Barington (mf)
2. Francois Deletaille (mf)
3. Helge Drenck (mn)
4. Bente Gotthardsen (mn)
5. Ea Hansen (mn)
6. Niels Hansen (mf)
7. Anne Haxthausen (mf)

8. Nils Hovland (mf)
9. Arne Jakobsen (mf)

10. Jørgen Jensen (mf)
11. Katha Kähler (mf)
12. Birgitte Ludvigsen (mn)
13. Tom Nissen (mn)
14. Lars Nyrup (mn)
15. Lene Olsen (mf)
16. Peter Olsen (mf)
17. Flemming Timmermann (mf)
18. Tine Toxværd-Larsen (mn)
19. Peter Vedel (mf)
20. Helle Vilhelmsen (mn)
21. Lars Yding (mf)

1 a
1. Frank Andersen
2. Penny Bigum
3. Eva Bløcher
4. Bettina Boesen
5. Ivonne Cadovius
6. Ulrik Christiansen
7. Thomas Ege
8. Anne-Marie Engel
9. Heidi Finkas

10. Nina H. Hansen
11. Anders Heltberg
12. Gitte Jensen
13. Hanne Jensen
14. Karen Marie Jensen
15. Lise M. Jensen
16. Pia Jensen
17. Ingrid Krøyer
18. Ingrid Madsen
19. Jørgen Messerschmidt
20. Susanne Olsen
21. Anne Pedersen
22. Jette Schaldemose
23. Mariann Skeel-Gerhardt

1 b
1. Lisbet Adsersen
2. Anne Bruun
3. Ida Buhl
4. Svend Christensen
5. Charlotte Dirach
6. Hanne Drewsen
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7. Bo Hansen
8. Kirsten Dachmann Hansen
9. Lise Hansen

10. Marianne Hansen
11. Stine Havsteen
12. Marianne M. Jensen
13. Joachim Kappel
14. Dorte Krogsgaard
15. Helle Madsen
16. Ane Møller
17. Inge Nielsen
18. Pia B. Nielsen
19. Merete Nørring
20. Lotte Tolstrup Pedersen
21. Tina Schmidt
22. Elsebeth Soiling
23. Gunnar Volkers
24. Niels Wagner

1 x
1. Merete Achen
2. Tommy Ahlborn
3. Jens Fuchs
4. Michael Fæster
5. Helle Gernow
6. Jan Gundlach
7. Anders Hansen
8. Søren O. Hansen
9. Jan Herneth

10. Claude Koors
11. Mette Krogh
12. Henrik B. Larsen
13. Bente Lund
14. Kristian Madsen
15. Karsten Mortensen
16. Helle Maare
17. Johan Nielsen
18. Gitte Pedersen-Hadsund
19. Ole Clemens Petersen
20. Anto Samuelsen
21. Benedikte Schaltz
22. Niels Jørgen Secher
23. Christian Seidelin
24. Niels Vestergaard

1 y
1. Allan Bing

2. Christel Clausen
3. Steen Dyrstad
4. Hans-Henrik Eigtved
5. Hanne R. Hansen
6. Steen Jacobsen
7. Kurt Jensen
8. Marianne Klug-Andersen
9. Bo Lykkeberg

10. Ulrik Madsen
11. Lillian Mortensen
12. Anders Würtzen Nielsen
13. Lars Paisley
14. Lotte Pedersen
15. Ole Persson
16. Annika Petersen
17. Kai Petersen
18. Søren Rahbek
19. Pauline Rasmussen
20. Jens Schrøder
21. Peter Schultz
22. Lise Sørensen
23. Jesper Winding

1 z
1. Jørgen Borkhardt
2. Inge Buch
3. Thomas Dahm
4. Claus Dilling-Hansen
5. Tove Ebbesen
6. Henrik Friese
7. Peter Møller Hansen
8. Lisbeth Jensen
9. Martin Jensen

10. Kim Johannesson
11. Torben Jørgensen
12. John Klinke
13. Jan Mathorne
14. Ole Mortensen
15. Pia Møllmann
16. Stig Olsen
17. Klaus Munk Pedersen
18. Ulla Preisz
19. Mona Skarbye
20. Annelise Spliid
21. Vivi Sørensen
22. Ulla Vester
23. Niels Vinther-Larsen
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1 • Legater og prisopgaver

dinspektør H. T. Christensen og hustrus legat
terne af legatkapitalen anvendes dels til bogpræmier, dels til et studielegat, 
leling ved tranlokationen. Beløb: ca. 300-350 kr.

tor Oluf Thomsen og hustrus legat
årlige renteudbytte af kapitalen uddeles ved tranlokationen. Beløb: ca. 800 kr.

istian X’s mindelegat
minde om Hans Majestæt Kong Christian X har Lyngby-Taarbæk kommune 
et et legat til understøttelse af gymnasieelever, der er hjemmehørende i kom- 
len. Ansøgninger indgives, efter bekendtgørelse hvert efterår, til legatets be
eise. Portioner på 400-800 kr.

culum Scholae’s Fond
årlige renteudbytte af kapitalen uddeles i december. Ansøgning indgives til 

or ca. 1. december efter nærmere bekendtgørelse. Beløb: ca. 300 kr.

Jbrugslærer S. Holm og hustrus mindelegat
ferne af legatkapitalen uddeles som legat ved translokationen. Legatet kan 
SS af nysproglige studenter fra Lyngby Statsskole, som har taget første del af 
eembedseksamen. Uddelingen skal iøvrigt ske efter et kombineret skøn over 
lighed og flid. Under i øvrigt lige forhold skal en engelskstuderende foretræk- 
Der søges, efter opslag, inden 1. maj. Legatportion: ca. 1.100 kr.

or Ellen Margrethe Berggreens legat
lektor ved skolen, Ellen Margrethe Berggreen, har gjort os den glæde at 

nke 25.000 kr. til indstiftelse af et legat. Renterne af kapitalen skal hvert år 
etales som et legat til en velbegavet og ubemidlet elev i Lyngby Statsskole, 
■insvis i 3. g, med anlæg for videregående studier. Legatportionen uddeles ved 
ens translokation og kom til udbetaling første gang ved translokationen 1976.

translokationen 1977 uddeltes følgende legater og gaver:
or Ellen Margrethe Berggreens legat: Vibeke Simonsen, 3 b.
or Oluf Thomsens legat: Jytte Hale-Helps, 3 b.
Jinspektør Christensens studielegat: Anne Jarløv, 3 y.
Jinspektør Christensens boglegat: Gitte Knudsen, 3 x, og Gitte Andersen, 3 a.
Jbrugslærer S. Holm og hustrus mindelegat: stud. mag. Pernille Lund.
ens præmie til en hjælpsom elev: Erik Andkjær, 3 y.
Ispilbægre: Klaus Berggreen-Klausen, 3 x, og Pia Skov Poulsen, 3 a.



Ved juleafslutningen uddeltes legatportionen fra Speculum Scholae’s Fond til Ha 
Helweg-Larsen, 3 z.

I januar 1978 tildelte bestyrelsen for Christian X’s mindelegat stipendier til følge 
elever: Marianne L. Hansen, 3y, Jørgen Krog Hansen, 3 x, Anette Larsen, 3 z, 
rete Lassen, 3 b, Christian Kurt Nielsen, 3 x, Allan Spork, 3 z, Ulrik Spork, 3 z, / 
Jacobsen, 2 z, Allan Bing, 1 y.

En boggave fra Alliance Francaise blev i december 1977 givet til Ole Kirk, 2x.

Prisopgaver
Som sædvanlig har skolen udskrevet prisopgaver for interesserede elever, g« 
med et selvvalgt emne. Der ønskes en redegørelse for et emne, som eleven 
interesseret sig særligt for, og som ikke direkte ligger indenfor det aim. sk 
pensum. Der fremkom i år to meget særprægede besvarelser, som begge beiør 
des. Da begge havde betydelige kunstneriske værdier, udstilledes de på den år 
formningsudstilling. Bedømmelsesudvalgene udtalte:

For mindre end en snes år siden var geologi et hovedtema for gymnasiefc 
geografi. I en dengang gængs lærebog var der endda et afsnit om histo 
geologi, hvori man lærte om undersøgelse af geologiske lagserier, deres 
steningsindhold og om den inddeling i jordperioder, der er baseret på disse 
dier. Man hørte om de fantastiske plante- og dyreverdener, der har afløst hinan 
gennem de umådelige geologiske tidsrum. Man hørte også om fundene af 
historiske mennesker og deres redskaber i de kvartære jordlag. Senere ovei 
faget biologi behandlingen af fortidens levende væsener. Men også her er d 
emner på vej ud af pensum - der er ikke tid mere - man skal jo følge med i 
dagsaktuelle, f. eks. om økologi og forurening. Men prisen herfor er altså, at < 
der er centralt i naturvidenskabelig erkendelse, er gået tabt. De gymnasieele 
der har den »store nysgerrighed« over for naturen, må i mange tilfælde gå su 
fra borde. Værre er det, når de aldrig har modtaget impulser fra undervisnin< 
som kunne vække denne »nysgerrighed«.
På denne baggrund var det en overraskelse at modtage en prisopgave med 
tidens dyreliv som emne. I stedet for at samle på frimærker, holde akvarier, sf 
sonater eller anden (erhvervs-)unyttig hobby har Thomas Kappel fra 2 aN 
grundlag af litteraturen om emnet udarbejdet en omfattende fremstilling af d 
livets udvikling gennem adskillige hundrede millioner år med hovedvægten lagt 
hvirveldyrene. Værket fylder 4 ringbind (!) og er særdeles smukt udført: For' 
litteraturliste, indholdsoversigt og en fyldig tekst, alt skrevet på maskine.
Fremstillingen er interessant og ledsaget af instruktive geologiske tidsskem 
»stamtræer« over formodet slægtskab samt talrige små instruktive stregtegnin 
Men det, der først og fremmest falder i øjnene, når man gennemblader afhanc 
gen, er de mange akvareller i A4-format, som rekonstruerer fortidsdyrene i typ 
situationer og omgivelser. Artsudvalget er stort og velvalgt, og det, at næsten 
fortidsdyr kun har latinske navne, har ikke afskrækket forfatteren. 
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lømmelsesudvalget finder, at såvel denne afhandlings omfang og omhyggelige 
ørelse som det originale emnevalg berettiger, at Thomas Kappel belønnes med 

maksimale præmie.
Ib Clemens Petersen. - Imm. Matzen.

alelse om Nicolai Dragsteds prisopgave
i gennemførte nihilisme i digtet kan nok synes noget konstrueret i sin bevidste 
lukkelse af tilværelsens opløftede momenter. Men på den anden side giver det 
O-punkts-stilling, som danner synsvinkel til billedsekvensen af livs-stadier, og 

er ganske fint så præcist at kunne ramme en række tilværelsesbilleder, præcist, 
li de netop fornægter sødladne og billige stemninger og ved deres udvælgelse 
Jetal jer vokser til tolkning. Vi er så vant til at se sensationelle billeder, så det er 
jørende at se disse ganske usensationelle, men stærkt vedkommende billeder af 
erelsen som en sammenhængende hverdag. Billederne viser en udpræget sans 
fotografiets muligheder og forbilledets elementære faktorer. Billedets kompo- 
>nelle krav honoreres i valget af indfaldsvinklen til motivet samt i beskæringen, 
'ænsningen; det vandrette billedformat har en vandret billedopbygning, som 
er naturlig og overbevisende, ligesom det lodrette billedformat har en lodret 
r pyramidisk billedopbygning. Billedets valeurfordeling er følsom. En klimax 
bevidst udnyttet enten i sort, hvidt eller gråt, som en naturlig accentuering, 
d der fuldt ud viser, at en kunstners intentioner er realiserede. Resultatets høje 
litet, fotografisk og kunstnerisk, viser en viden inden for det valgte udtryks
del, som kun kan opnås ved en engageret arbejdsindsats og et ubestrideligt 
nt.

Bertil Widerberg. - H. Mølbjerg.
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V • Lærerkollegiet

Lektor Folmer Hunosøe (7. januar 1907 - 2. juli 1977).
Knap et år efter sin afsked fra skolen døde lektor Hunosøe. Det var synd, han 
fik så kort tid til at nyde sit otium. Hunosøe var så åndsfrisk som nogensinde 
optaget af mange gode interesser, som han netop var i gang med at dyrke. Hu 
søe var en lærer af format. Han stod for menneskelighed og kvalitet. Talrige ele 
og lærerkandidater er ham taknemmelige derfor. Efter afskeden bevarede han 
knytning til skolen både fagligt (bl. a. som censor) og især gennem person 
venskab med kollegerne. Vi vil altid mindes ham som den hyggelige kollega, 
altid var parat til at hjælpe - med et pædagogisk eller sprogligt problem ellei 
personligt venneråd.

Bageste række fra venstre: Vibeke Kristensen, Reinholdt Jensen, Mads Thranholm, Kirsten Rud Nie 
Brun Hansen, Thor Steinarsson, H. P. Pedersen, Jan Halaburt.
3. række: Knud Kjær, Lone Minzly, Annelise Dam, Mølbjerg, Matzen, Widerberg, Eghjort, Anita Gc
2. række: Hanna Wenzel, Dannemand Jensen, Inge Reitzel, Tønsberg, Eva Kraiberg, Janine Vv 
Clemens Petersen, Iversen.
Forreste række: Barfod, Wogensen, lørgensen, Østrup, Johan Jensen, Inge Johansen, Benny Hourr 
Oxholt-Hove, Orla Astrup.
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I begyndelsen af skoleåret 1977/78 skete en række ændringer i lærerkollegiet, 
tor Tage Dalsgaard fik sin tjenestefrihed forlænget indtil 1. september 1978 for 
sat at kunne varetage hvervet som Lecturer in English ved universitetet i Lusaka, 
nbia, og lektor Gregers Østrup har også i dette skoleår været konstitueret i 
torembedet.
tor Flemming Olesen har i skoleåret været fritaget for tjeneste for at kunne 
ervise på Europaskolen i Bruxelles. Hans timer har været læst af årsvikarerne 
e Johansen (fransk), Kirsten Rud Nielsen (fransk) og Suzanne Oxholt-Hove (latin), 
gende lærere forlod skolen pr. 31. juli 1977: gymnastiklærerinde Helen Astrup, 
i i en årrække har gjort en stor indsats for kvindelig idræt, boldspil og trampo
pring, cand. scient. Thor Steinarsson fik ansættelse i sit fødeland Island. Han 
æde med glans et stort og brydsomt arbejde som årsvikar i fysik og kemi, 
unkt Mads Thranholm har efter et år som skolens eneste musiklærer (som re- 
erede i flere musikbegivenheder) fået anden stilling, som bedre kunne tilgodese 
s hovedfag dansk.
lærere vendte ved skoleårets begyndelse hjem efter orlov under ophold i ud- 
det: adjunkt Annemarie Vesterdahl Nielsen og adjunkt Eva Steinø.
ansat pr. 1. august 1977: timelærer, musikstuderende Kim Helweg-Mikkelsen som 
lens musiklærer og årsvikar, lektor A. E. Lansner (fysik og kemi).
i 1. juli 1977 kunne lektor Aage Dannemand Jensen fejre 40 års jubilæum som 
er ved skolen. Den 8. april 1978 kunne lektor, fru Annelise Dam fejre 25 års 
læum.

unkt Orla Astrup: 
elsk: 3 a, 1 a, 1 x 
nnastik: 2 by, 1 ax 
illig sport ........  

Ugentlige skematimer

25 timer

tor H. Barfod: 
torie: 3 aN, 2 z, 1 y
Itidskundskab: 2 z, 1 y .......................................................................... 12 -

tor A. Dam: 
elsk: 1 y, 1 z ........................................................................................ 10

id. mag. Mogens Eghjort:
isk: 3 bN, 2 x ........................................................................................ 7 -

unkt Birger Friis: 
tematik: 3xyzN, 2xzF, 2yzN, 1 b 
k: 1 z .................................................................................................. 17 - 

unkt Anita Garde:
nsk: 3 bN, 2 x 
nnastik: 3 by, 1 ax, 1 z .......................................................................... 12 -

unkt Jan Halaburt:
egrafi: Hele skolen
vervsvejledning 
Jievejledning ........................................................................................ 23 -
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Ugentlige skematiLektor H. Brun Hansen: 
Matematik: 3xzF, 2 aN, 1 x
Kemi: 2 z, 1 x ............................................................................................ 19

Musiklærer Kim Helweg-Mikkelsen:
Sang: Hele skolen 
Frivillig sang .............................................................................................. 17

Adjunkt Benny Houmark:
Biologi: 3 bN, 3 xzF, 2 xN, 2 yzN
Gymnastik: 3 by, 3 z, 2 ax, 1 by
Frivillig sport .............................................................................................. 23

Lektor J. lørgensen:
Dansk: 3 y, 1 b
Historie: 3 x, 1 x
Oldtidskundskab: 1 x................................................................................. 14

Lektor E. Reinholdt Jensen: 
Dansk: 3 x, 2 y, 1 x, 1 z .............................................................................. 13

Lektor Ivan Jensen:
Historie: 3 bN, 3 y, 2 aN, 2 bN, 1 a
Oldtidskundskab: 2 bN 
Gymnastik: 3 ax, 2 z, 1 z .......................................................................... 24

Lektor Johan Jensen:
Historie: 3 z, 2 x, 2 y, 1 b, 1 z 
Oldtidskundskab: 2 y, 1 b, 1 z ................................................................... 18

Lektor Aa. Dannemand Jensen: 
Tysk: 3aN, 2 bN, 1 a ................................................................................. 11

Cand. mag. Inge Johansen:
Fransk: 3 y, 2 bN, 2 y, 1 x 
Russisk: 3 az .............................................................................................. 17

Lektor Eva Kraiberg: 
Tysk: 3 bN, 2aN, 1 b ................................................................................. 11

Lektor Vibeke Kristensen: 
Matematik: 3xyF, 1 y, 1 z .......................................................................... 16

Cand, polyt. A. E. Lansner:
Kemi: 2 x, 2 y, 1 y, 1 z
Fysik: 3xyzN, 2yzN, Ix .......................................................................... 19

Adjunkt Lone Minzly:
Engelsk: 3 bN, 2 aN 
Latin: 2 bN, la .......................................................................................... 18
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dielektor Hans Mølbjerg: Ugentlige skematimer 
gion: 2 aN
isk: 2 aN, 1 a
nsk: 3 z 
Itidskundskab: 2 aN, la ...................................................................... 13

id. mag. Kirsten Rud Nielsen:
nsk: 3 aN, 2 aN, 1 y 
nnastik: 3 ax, 3 z, 2 by, 2 z ................................................................... 19

unkt Annemarie Vesterdal Nielsen:
isk: 2 bN, 1 y 
<: 1 z ..................................................................................................... 11 -

id. mag. Suzanne Oxholt-Hove:
n: 2aN, 1 b ........................................................................................ 8 -

tor H. P. Pedersen: 
k: 3xyF, 2xzF, 2xN, ly .................................................................... I6V2 -

dielektor Ib Clemens Petersen: 
logi: 3aN, 3xyF, 3xyzN .................................................................... 14 -

id. mag. Inge Reitzel:
gion: 3 bN, 3 z, 2 bN, 2 x, 2 y 
Itidskundskab: 2z ................................................................................. 9 -

unkt Eva Steinø: 
nsk: 1 a, 1 z
■nnastik: 2 ax, 1 b ................................................................................. 14 -

unkt Mogens Tønsberg:
ik: 3 xzF 
tematik: 2 bN, 2yF, 2 xN, la ............................................................. 19 -

unkt Hanna Wenzel: 
lelsk: 2 bN, Ib ..................................................................................... 8 -

istpædagog Bertil Widerberg:
mning: Hele skolen 
'illig formning ...................................................................................... 17 -

unkt K. Wogensen:
igion: 3aN, 3 x, 3y, 2z 
isk: 3 aN, 3 z, 2 z ................................................................................. 18 -

tor Janine Wulff: 
nsk: 3 x, 2 z, 1 b ................................................................................... 11 -

. rektor G. Østrup: 
ik: 2yF ................................................................................................. 4 -
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Lærerkandidater
Efterårshalvåret:
Cand. mag. Annette Hauer Jensen i dansk og kristendomskundskab (Mølbjerg, 
gensen, Wogensen).
Cand. mag. Kirsten Dalgaard i engelsk og dansk (Minzly, Wenzel, Reinholdt, A 
bjerg).
Cand. scient. Erling Pedersen i biologi (Clemens Petersen, Houmark).
Cand. scient. Jan Engdal Nielsen i geografi og gymnastik (Halaburt, Astrup, I 
Jensen, Houmark).
Cand. scient. Helge Kring i matematik og historie (Tønsberg, Vibeke Kristensen, . 
Jensen, Barfod).
Cand. mag. Marianne Rosen i oldtidskundskab (Joh. Jensen, Mølbjerg). 
Forårshalvåret:
Cand. scient. Annelise Holstebroe i biologi (Clemens Petersen, Houmark).
Cand. mag. Gunver Pedersen i engelsk og fransk (Minzly, Wenzel, Garde, Stei 
Cand. mag. Niels Lund i dansk og historie (lørgensen, Eghjort, Joh. Jensen, Barf 
Cand. mag. Viggo Haarløv i historie og religion (Ivan Jensen, lørgensen, Woc 
sen, Reitzel).
Cand. mag. Elsebeth Lauridsen i tysk og dansk (Kraiberg, Vesterdal Nielsen, A 
gensen).

Inspektion m. m.
Administrativ inspektor: Brun Hansen.
Ydre inspektion: Ivan Jensen.
Indre inspektion: Mogens Tønsberg, Anita Garde, Eva Kraiberg.
Bibliotekar: Dannemand Jensen. Assistent: Trine Koefoed, 3aN.
Bogdepot: Imm. Matzen.
Sekretærer: Merete Møller og Anni Tversted.
Skolens studievejleder: Jan Halaburt.
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• Udvalg, råd og forældremøder

trådet 1977/78
skoleårets begyndelse valgtes Dorthe Rosing-Schow, 3 a, til elevrådsformand, 
afløstes i januar 1978 af Jan Herneth, 1 x. Der har været afholdt en række 

er til varetagelse af elevernes interesser, organisering af arrangementer, intro- 
ionsdage m. m. Den meget vellykkede introduktionstur i august 1977 er be
ret side 21.

irerrådet
skoleårets første lærerrådsmøde valgtes Birger Friis, Vibeke Kristensen og 

irtegnede til henholdsvis sekretær, næstformand og formand.
le afholdte lærerrådsmøder - hvor der som sædvanlig har været elevråds- 
æsentanter til stede - har man fordelt de bevilgede beløb til undervisnings- 
irialer og blandt andet drøftet årsprøver, afholdelse af terminsprøver udenfor 
sn (Lyngby Storcenter), antal nye l.g klasser, fællesarrangementer, introduk- 
:dag m. m.

Mogens Tønsberg.

marbejdsudvalget
irnes repræsentanter i samarbejdsudvalget er adjunkt Tønsberg, som er lærer
formand, lektor Reinholdt Jensen, lektor Eva Kraiberg og rektor Østrup, som 
irmand for udvalget. Suppleant: Lektor Vibeke Kristensen.
elevside er repræsentanterne Dorthe Rosing-Schow, 3 a, som elevrådsformand, 
nytår afløstes hun af Jan Herneth, 1 x. De øvrige elevrepræsentanter er Susanne 
nvold, 3 b, og Jakob Jensen, 3y. Dorthe Rosing-Schow er suppleant.
alget har afholdt en del møder i årets løb og drøftet mange forskellige ting, 
insvis angående elevernes forhold. Desuden har man drøftet og planlagt de 
e aktiviteter på skolen, som skolefest, juleafslutnnig, introduktionsdag, fælles- 
ngementer, 3 g’s sidste skoledag og translokationen.

olenævn og forældremøder
e anordning om valg til skolenævnet skal der afholdes valg hvert andet år. 
blev derfor holdt valg i skoleåret 1977/78. Skolenævnets medlemmer er her-
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Lis Secher, som har søn/datter i 3 a og 1 x
Dorrit Kähler, 2 z
Mogens Schaldemose, 3 a og 1 a
Laila Eigtved, 1 y

telefon 02 - 87 03 33
02 - 85 08 29
02-9813 71
02 - 87 73 23

Skolens repræsentanter er lektor Vibeke Kristensen og lektor E. Reinholdt Jei 
suppleant adjunkt Jan Halaburt. Nævnets formand er skolens rektor, indtil 31. 
1978 kst. rektor Gregers Østrup og fra 1. september 1978 rektor Tage Dalsgaa 
Møde i skolenævnet holdtes den 13. januar 1978. Bl. a. følgende emner blev 
handlet: forældremøder, erhvervsorientering, studievejledning og konsultationei 
den kommunale skoleforvaltnings skolepsykolog. Skolens studievejleder adjunkt 
Halaburt deltog i mødet.
Der har i løbet af skoleåret været afholdt 8 forældremøder, heraf et orienter 
møde for ansøgere til l.g og et grenvalgsmøde for nuværende l.g’ere. Møc 
er nævnt i dagbogen side 30.

20



I • Aktiviteter

roduktion for 1. g.
iye elever blev modtaget mandag den 8. august 1977, hvor de efter en kort 
>mst af klasselæreren fik udleveret skema og lærebøger. Tirsdag morgen star- 
> festligt med fælles morgenbord for hele skolen. Herefter var der rundvisning 
ældre elevers hjælp samt orientering ved rektor. I weekenden havde ældre 
;r organiseret nedennævnte vellykkede hyttetur.

:tur til Nekselø 12.-14. august
l.g’ere, 5 lærere og 14 ledere deltog i turen, som var planlagt af et udvidet 
åd. Formålet med turen var, at eleverne skulle være sammen uden for skoletid 
erved lære hinanden bedre at kende, og at give en introduktion til det at gå i 
Tasiet. Et alsidigt program var lagt til rette. Det indeholdt bl. a. følgende punk- 
gruppedynamikøvelser, herunder »goddag-goddag«, som vi startede med; dis- 
oner: »Hvorfor gymnasiet?« og »Adgangsbegrænsningsproblemer«; oriente- 
Jøb og badning. Lørdag aften blev der holdt fest, hvor alle foldede sig ud i 
en, som foregik i den ombyggede kostald i spejdercentret Marianelund, hvor 
ir indkvarteret.
lag formiddag pakkede vi sammen, tømte lokummer - ved hjælp af modvillige 
:re - og alle blev færget tilbage til Havnsø, hvorfra vi kørte hjem til skolen i 
er.
erne«, nogle ældre elever, tilstræbte at fungere som igangsættere, d. v. s., at 
srne blev sat i gang med madlavning o. a. praktiske opgaver, for også der- 
nem at lære nogle nye kammerater at kende. Lærerne var taget ud af deres 
vanlige autoritære rolle og deltog således på lige fod med l.g'erne.
hjemkomsten blev der udsendt spørgeskemaer til alle deltagere. Besvarelserne 
stor tilfredshed med turens forløb og indhold. Der er senere udarbejdet en 

g mappe med alle relevante oplysninger og erfaringer til brug for kommende 
duktionstures arrangører.

Dorthe Rosing-Schou / Jakob Jensen.

olerejser
’s tur til Prag 9.-16. oktober 1977.

ledere på turen var Jørgen Barfod, hans kone og et par af deres venner, 
n til Prag startede søndag den 9. oktober kl. 7.30 på Københavns Hovedbane- 
, hvorfra toget til Østberlin afgik. Efter 17 timers togrejse og adskillige tog
nåede vi trætte og udmattede banegården i Prag, hvor vi blev modtaget af
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Prag, oktober 1977. Foto: Jørgen Streibig-Ped

vores guide. Da vi havde slæbt vores kufferter et stykke vej gennem Prags rr 
gader, nåede vi til »Hotel Merkur«, vores hotel.
Den følgende dag var vi på en charmerende by-rundtur i Prag, hvor vi bl. 
Teyn-kirken, Krudttårnet og det gamle rådhus med dets astronomiske ur. Da 
ikke må indføre tjekkisk valuta, var det første vi tænkte at få vekslet nogle pc 
Dette viste sig dog at være problemløst, da gaderne i Prag er fulde af sortl 
handlere.
På andendagen gik turen til det prægtige slot Karlstein, som ligger lidt udet 
Prag. Her blev vi vist rundt af en dame, som gjorde adskillige forsøg på at 
engelsk. Om eftermiddagen besøgte vi stedet, hvor byen Lidice lå, indtil den 
totalt udslettet under 2. verdenskrig. Der er i dag rejst et mindesmærke på st 
Onsdag tog vi sporvognen til Hradcany, som er et imponerende slot og fæstn 
anlæg. Resten af dagen var til fri disposition, og det var hårdt tiltrængt, da x 
fødder på grund af Barfods energi var helt ødelagte.
Om torsdagen var vi på heldagstur til Theresienstadt, som fungerede som kor 
trationslejr under 2. verdenskrig. Man kunne rigtig danne sig et indtryk af, hvo 
forholdene havde været under krigen, da det var muligt at besigtige de forske 
bygninger.
Fredag tog vi til byens centrum Vaslavski Namesti, og efter at have set bl. < 
lille rundkirke spiste vi på »Soldat Svejk«. Restauranten var indrettet som på S 
tid. Derefter gik turen til Strahov-klosteret, som er et museum for middela 
litteratur, bl. a. var der en dansk bibel.
Lørdagen var vores fridag, og her gjaldt det om at få brugt sine sidste penge 
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sr ikke tilladt at udføre tjekkisk valuta. Om aftenen fik vi en speciel middag og 
med vin. Desuden var der levende musik, for Helen havde inviteret nogle af 

venner.
te dag var det hjemrejsedag, og der var busafgang kl. 8.00 til lufthavnen, 
le af os havde været noget ængstelige for flyets kvalitet, men det viste sig at 
i udmærket, og vi landede helskindede i Kastrup lufthavn.
tningen her skal slutte med en tak til Barfod, hans kone og deres venner, som 
te deres til, at det blev en vellykket tur. Birgit og Merete, 3aN.

oberferien tilrettelagde elever fra forskellige klasser sammen med Jan Halaburt 
ustur til London.

led Widerberg og Inge Johansen til Rom den 29. november-6. december 1977. 
de dynamiske lærerkræfter Bertil Widerberg og Inge Johansen var 2y i efter- 
1977 en lille tur til verdslighedens hovedsæde Rom.
ar på mange lærerige ture, på hvilke eleverne suppleret af Bertil holdt fore- 
. Ved Colosseum oplevede vi romerne, som de er, når de er bedst. Vejen var 
ret af 250.000 demonstranter med røde faner og endda nogle ligkister med den 
>t sigende påskrift: »Funerne de stato«.
var nok de færreste, der havde regnet med, at der fandtes så mange forskel
kirker - og at det var nødvendigt at se dem alle. Men Bertils stramme pro- 
I blev da overholdt og ud over nogle små uheld (en brækket tand) kom vi 
alle hjem igen - rigere på erfaringer, men ikke på penge.

Nicolai.

studierejse til Athen i perioden 12.-19. december 1977.
efter sommerferien fandt vi ud af, at vi ville ud at rejse. Efter en del diskus- 
;r blev vi enige om, at turen skulle gå til Grækenland med faget oldtidskund- 
. Vort formål med rejsen var at studere den antikke kultur i nær tilknytning til 
ndling af emnet i den ordinære undervisning.
bejdede ihærdigt for at blive færdige med materialet og fik alle tilladelser og 
endelser, som er nødvendige.
t om længe oprandt dagen! Vi tog afsted fra skolen i samlet trop uden at 
glemt noget. Efter en pæn venten i Kastrup kom vi i luften og var i Athens 

avn ved 17-tiden. Vi kørte med hus ind til hotellet i Athens kerne, hvor vi blev 
ilt på værelserne med god afstand imellem. Efter middagen fik vi lov til at 
:re Athen på egen hånd og måde. Ikke alle var lige heldige med »indtrykkene« 
e første aften!
ag efter morgenmaden mødtes vi og påbegyndte den nøje planlagte by
ring, hvor vi bl. a. så Hadriansbuen, Olympieion (tempel), en byzantinsk kirke 
nyxhøjen, desværre med enkelte regndråber undervejs. Efter dette fandt vi et 
at spise for at samle kræfter til museumsbesøg om eftermiddagen.
lag var afsat til bustur hele dagen. Vi skulle se Korinth, Mykene og Epidauros. 
hjælp fra en dygtig guide + Inge + Bertil + solen og os selv kom vi gennem 
e lange tur, som var en fantastisk oplevelse.
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2 x i Athen, december 1977. Foto: Lars I

Torsdag havde vi fridag - selvfølgelig regnede detl
Fredag skulle vi igen på bustur hele dagen, denne gang til Delfi, hvor vi e, 
engang overvældedes af de fantastiske bygningsværker, som grækerne i sir 
havde bygget på dette enorme område.
Akropolis, som vi havde kredset om hele ugen, skulle vi se om lørdagen. På i 
af lidt regn traskede vi på vores efterhånden nedslidte sko derop. Efter vores 
foredrag om templerne og et besøg på museet gik vi til frokost. Vi mødtes 
om eftermiddagen for at studere Agoraen, som desværre også foregik i regnv« 
Søndag var der endnu engang bustur. Denne gang til Kap Sunion - Attikas 
ligste spids - med Poseidontemplet. Efter dette besøg blev vi sat af i Athen 
Kerameikos, hvor vi så grækernes gravsteder fra før vores tidsregning (6.-4 
hundrede f. Kr.).
Mandag var pakkedag og vi nåede at få de sidste indtryk af Athen og græke 
nuværende levemåde med os hjem.
Da vi nåede Athens lufthavn var flyet selvfølgelig forsinket, og da vi sent 
aftenen landede i Kastrup efter en drøj hjemtur, var alle fyldt med dejligs 
uforglemmelige indtryk og samtidig dødtrætte.
Til slut tusind tak til Inge Reitzel og Bertil Widerberg for en lærerig og forne 
tur samt et godt kammeratskab. - På 2. x's vegne:

Birgit Oli

1 z’s tur til Holland.
I påskeferien 1978 arrangerede 1 z på egen hånd en tur til Holland med Will 
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Charters. Turen startede i Nyborg, hvor vi med bus blev kørt til Amsterdam 
idkvarteret på en flodpram.
>holdt os et døgn i Amsterdam, hvor vi fik lejlighed til at se mange af byens 
rdigheden. Første dags sejlads gik til den lille by Schoonhoven. Turen gik 
:ter til Rotterdam, hvor vi bl. a. besøgte Euro-masten. Samme nat sejlede vi til 
, som er en meget fascinerende by. Byen er kendt for sin porcelænsfabrik.
IV2 døgn i Delft sejlede vi til Leiden. Under sejladsen passerede vi diverse 

-, sluser, møller og smukke landskaber. Selv om byerne er forholdsvis små, 
det være meget forvirrende med de mange kanaler og små stræder, og det 
:des også et par at fare vild. Hvor utroligt det end lyder, findes der også 

i Holland. De vildfarende nåede helskindet hjem til båden efter en dødskørsel 
det hollandske politi.
følgende dag kom vi til Harlem, hvor vi så en kirke, som har Europas største 
. Selv om det regnede var alle en tur på strøget. Mesterkokken Birger Friis 
:fterhånden kendt i de forskellige slagterforretninger på grund af hans mang- 
i hollandske kundskaber. De fleste aftener tilbragte klassen ombord på båden 
ren med kaptain William, hvor vi nød en enkelt hollandsk øl (eller to). Sidste 
vendte vi næsen hjemad mod Amsterdam. Al rengøring skulle klares før der 
givet tilladelse til at forlade båden. Om aftenen inviterede vi kaptainen på 
urant Budapest til et overdådigt måltid som tak for hans overbærenhed over 
n uge med ris og spaghetti. Efter den sidste oprydning den følgende morgen, 
ri afsked med William og satte os nok så trætte ind i bussen, hvor vi skulle 
nge de næste 14 timer.
m roligt råde andre til at tage på en sådan tur, da det har haft en stor ind- 
Ise på klassens kammeratskab.

Tove + Spliid, 1. z.

isik
:an forekomme lidt besynderligt, at interessen for faget musik er så forholdsvis 

i l.g, som den er. Specielt når man ved at musikforbruget pr. elev gennem- 
g ligger omkring 2 timer om dagen. Men hvis man går lidt ind i problem- 
igen, kan man øjne nogle faktorer, som er medvirkende til dette. For det første 
midt i en krisetid med bl. a. stor arbejdsløshed. Under disse forhold ved vi, 

it i skolen gælder om at kvalificere sig så godt som muligt til arbejdsmarkedet 
r. s. at få så høje karakterer som muligt. Jo højere karakterer, man får, desto 
3 bliver mulighederne for at få en »god« uddannelse og desto mindre bliver 
>en for at blive arbejdsløs. I denne sammenhæng er musik jo uden betydning, 
er ikke gives karakterer i faget, og det er dermed uden interesse for mange, 
itet i dette fag giver ingen belønning. Kun få overskrider denne instrumen- 
iske holdning, og det er beklageligt, når man tænker på, hvor meget musik, 
jostes i hovederne på folk hver dag, og hvor vigtigt det er at forholde sig til 
musikforbrug.

nden ting er, at musik for mange elever har funktion af »akustisk tapet« og 
har en »discofil« interesse - at man med andre ord ikke interesserer sig for

:chifrere musikalske produkter og de sammenhænge, de indgår i.
problemer må man være sig bevidst både fra lærerside og elevside, hvis man 
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vil nå videre med undervisningen og ikke blot favorisere de meget musikint 
serede. Selv om undervisningen i år har taget udgangspunkt i elevernes egne 
sikalske forudsætninger og har belyst forskellige musikhistoriske fænomener ui 
disse, må undervisningen i l.g næste år nok i endnu højere grad belyse disse 
udsætninger og gøre dem til objekt for diskussioner og andre aktiviteter.
Undervisningen i 2. og 3. g er betydelig anderledes i forhold til l.g. Førs 
fremmest fordi faget er valgfrit. Her har aktivitetsniveauet været langt højer« 
det har f. eks. i 2. g givet sig udslag i en rapport om jazz/rock på 10 sider.
Den frivillige musikundervisning og andre musikalske aktiviteter har i årets 
givet en lang række gode resultater. Først og fremmest bør de 2 skolekone 
nævnes (Vinterkoncerten og Forårskoncerten), der mobiliserede skolens bedste 
sikalske kræfter. Koret har desuden optrådt i Roskilde og Kalundborg (i samart 
med andre gymnasier) og i København.
Se desuden »dagbog« side 30. Kim Helweg-Mikke

Formning og kunstforståelse
Elevernes interesse og modenhed har for alle klassetrin været afgørende ved 
af discipliner for den enkelte elev.
Grundlæggende discipliner har været tegning, maling, collage og diverse e 
materiel, som har givet gode muligheder til at beskæftige sig med kunstens ele 
tære principper og problemer, som så har givet forståelse for nutidig billedsf 
Keramikken har givet mulighed for mange udfoldelser, som har været gavnlic 
den enkelte elevs initiativ og kreativitet, og har skabt interesse for også at ark 
med emaille og porcelainsmaling.
Foto har været en søgt disciplin, hvor hele processen fra optagelse til det fær 
resultat er praktiseret. Nogle elever, der inden for denne disciplin har vist 
dygtighed eller har haft tidligere fotoerfaring, har arbejdet med fotografil 
anden mere avanceret fototeknik.
Enkelte elever har arbejdet med 8 mm smalfilm.
Forelæsninger støttet af lysbilleder har været et led til at give kendskab og 
ståelse af kunst og dens ismer helt frem til i dag.

Bertil Widerl

Sporten
Igen i år har skolen kunnet tilbyde eleverne et varieret udvalg af sportsaktivit 
Foruden de sædvanlige interne klasseturneringer i fodbold og volleyball har 
været mulighed for at beskæftige sig med svømning, basket-ball, bordtennis, t 
polinspring, motionsløb samt som noget nyt i år indendørs hockey og tennis. 
Den interne fodboldturnering vandtes efter en spændende slutrunde - med for 
get spilletid og straffespark, hvoraf flere blev dømt om - af 3 ax. I kampen 
lærerne var der dog ingen tvivl - her mødte eleverne deres overmænd.
Kampen mellem de gamle elever og skolen endte med sejr til de unge. 
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s populære jule-five-a-side vandtes af Allan Sporks hold, der undervejs slog et 
s stærkt Ivan Jensen-hold.

Benny Houmark.

Hig sport - volleyball.
3 piger og drenge har trænet volleyball efter skoletid én gang om ugen. Et 

af hvert køn deltog i gymnasieskolernes volley-turnering 1977-78. Først var 
gene i ilden i december måned på Nørre Gymnasium. Selv om der var mange 
iter på holdet, måtte det bukke under for overmagten. Denne bestod bl. a. af 
fra Rønne Statsskole og Marie Kruses Skole.

war var det pigernes tur. På Roskilde Katedralskole mødte de bl. a. Herlev 
inasium i en spændende kamp, hvor der blev kæmpet hårdt fra begge holds 
Til sidst måtte vi dog bukke under, men vi havde æren i behold.

K. R. N.

jdiekredse
smisk læsning
bindelse med undervisningen i studieteknik i 1. g-klasserne fik vi i samarbejde 
Lyngby Ungdomsskole etableret et kursus i dynamisk læsning. 14 elever del- 
og da der var udbredt tilfredshed med forløbet, vil vi søge det gentaget til 
e år.

Jan Halaburt.

iekreds i EDB
meldte sig 12 elever.
ervisningen foregik hver torsdag aften fra 19-21 på DtH, hvor NEUCC (Northern 
pean University Computing Center) sammen med Numerisk Institut havde stillet 
ler og maskiner til rådighed.
agerne har i sæsonens løb opnået færdighed i at programmere i sproget 
OL W og har desuden stiftet bekendtskab med nogle af de metoder, man kan 
'tte ved problemløsning på EDB-maskine.

Bo Kähler.

tidsaktiviteter
skoletid er der mulighed for adskillige aktiviteter. I dette skoleår har eleverne 

ttet en filmklub, som har vist gode ældre film i den store sal.
kan dyrke skak, hvis der er interesse for det, og låne remedierne på skolen, 

dyrkes adskillige former for fritidssport:
cabsgymnastik, fodbold, basketball, volleyball, langbold og trampolinspring, 
en råder over to bordtennisborde med tilbehør, som kan stilles fil disposition, 
ler om deltagelse i fritidssport træffes med gymnastiklærerne, og eleverne må 
rligvis rette sig efter de regler, som gælder for deltagelse i de nævnte fritids- 
iteter.
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I reglen vil der være mulighed for forskellige former for frivillig sang og m 
Dette har været dyrket flittigt i de sidste skoleår.

Festudvalget
Hvad angår festudvalgets arrangementer i 1977/78 kan nævnes, at der er b 
afholdt i alt 5 fester fordelt på 2 i efteråret og 3 i løbet af foråret. Den musik; 
del af festlighederne har forskellige diskoteker samt to orkestre stået for fo 
således, at første fest som sædvanlig var diskoteksfest, mens man til de to følg 
fester havde engageret henholdsvis et jazzorkester og »Copenhagen Soulbs 
hvor sidstnævnte talte flere fhv. medlemmer af »Black Maria«, der jo ved en 
ligere lejlighed har spillet på L. S. De to sidste fester var diskoteksfester, hvoraf 
allersidste blev indledt med en morsom revy lavet af nogle aktive elever, h\ 
var medvirkende årsag til den store tilslutning, som bevirker, at festudvalget 
påbegynde næste sæson i en fordelagtig økonomisk position.
Apropos økonomi skal det nævnes at festudvalgets kasserer gennem næsten tr 
Lars Rasmussen, stopper på grund af »naturlig afgang«, og han skal takkes fo 
energiske arbejdsindsats. Det ansvarsfulde hverv vil herefter bliver overdrag; 
Gunnar Volkers. Alt i alt et udmærket år for festudvalget.

Festudvalget v/ Jens E. Schrøder

Skolebladet
Et nyt skoleblad er startet i november 1977. Bladet hedder NB og redigere 
Flemming Timmermann, 2 z. Hidtil er der udkommet 2 numre.

Fællesarrangementer
1977
9.-9. Fodboldfinale mellem elevhold.

15.-9. Fodboldkamp mellem lærerhold og vindende elevhold. Lærerne vandt
20.-9. Hele skolen i Det kgl. Teater, GI. Scene, til generalprøve på O'N 

»Byg dig kun slot på slot« med Bodil Kjer.
7.-11. Overlæge Knud Eldon holder foredrag med film om blodtyper og h 

talernes blodbanker (jfr. de kendte »Eldon-kort« til blodtypebestemrr 
som introduktion til blodbankens besøg (se »dagbogen«).

23.-11. Sangeren Sebastian underholder.

1978
28.-2. Forfatteren Jacob Holdt og medarbejdere: 5 timers lysbilledshow, »< 

rikanske Billeder«.
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skursioner og lejrskoler
-20.-8 Adjunkt Jan Halaburt på lejrskole med 3xyzN.

Som så ofte før var det Tøndermarsken og marskgården Vester Anflod, 
der blev rammen om en uges lejrskole. Sammen med to lærerkandidater, 
Jan Nielsen (geografi) og Erling Møller Pedersen (biologi) arbejdede vi 
med samspillet mellem naturlandskab og biologi samt mellem natur- og 
kulturlandskab. Programmet bestod bl. a. af forskellige opmålings- og 
kortlæsningsopgaver, plante- og dyrebestemmelse, virksomhedsbesøg og 
ekskursion rundt i området. Økologi, klima og jordbund blev også til
godeset. Vi kunne også glæde os over den tyske grænses og Nolde- 
museets nærhed.
3 xyzN med lektor Clemens Petersen og adjunkt Benny Houmark på bio
logisk ekskursion på Furesøen.
3xyzN med lektor Clemens Petersen på biologisk ekskursion ti! rense
anlægget i Farum.

1. 3 b med lektor Ivan Jensen til Louisiana til Pompeji udstilling. Samme ud
stilling besøgte Ivan Jensen med klasserne 2 a, 1 a og 2 b hhv. den 29.-11., 
30.-11. og 7.-12.

2. 1 b med Suzanne Oxholt-Hove til samme udstilling på Louisiana.
2. 1 y med lektor Barfod til samme udstilling på Louisiana.

2z med adjunkt Wogensen til Nationalmuseet, etnologisk samling.
3 a med lektor Barfod i folketinget og på frihedsmuseet.
3 b og 3z med Mogens Eghjort og Inge Reitzel til Møn for at studere 
kirker, kalkmalerier m. m.
3 xzF m. fl. til atomforsøgsstationen i Risø med adjunkt Mogens Tønsberg. 
2 a med lektor Mølbjerg til Kunstindustrimuseet og Davids Samling.
1 b med adjunkt Jan Halaburt på ekskursion til Holmegård Glasværk i 
Fensmark og Faxe Bryggeri.
3 xyF med Annelise Holstebroe til FDB's fabrikker, laboratorierne i Al
bertslund.
2yF med adjunkt Jan Halaburt på besøg på Statens Forsøgslandbrug, 
Trollesminde, samt på Såmaskinefabrikken Nordsten, begge Hillerød.
2 xzF med adjunkt Jan Halaburt på Stålvalseværket i Frederiksværk. Der 
blev også brugt tid på at lave en undersøgelse af byens serviceudbud.
2y besøger med Inge Reitzel synagogen og ortodokse kirker i København.

-15.-5. 1 a på lejrskole ved Ry med adjunkt Jan Halaburt. Emnerne på lejr
skolen var stationsbyens funktion, en sammenligning mellem Ry og om
egnens landsbyer samt forskellen på Ry og Silkeborg, virksomhedsbesøg 
i Silkeborg og ekskursion til vestkysten med gennemgang af de passerede 
landskaber.
2 a med lektor Mølbjerg på Glyptoteket og Nationalmuseet.

•. 1 a og 1 y med lektor Barfod og lektor Ivan Jensen i Skåne, hvor man be
søgte Kåseberg, Glimmingehus og Lund.
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Dagbog
(om fællesarrangementer og ekskursioner, se foregående afsnit).

1977
4.-5. 3g’s skoledag. Traditionen tro begyndte festlighederne med, at dim 

derne i sælsomt optog modtoges på rådhuset af vor altid oplagt 
gæstfri borgmester Ole Harkjær. Turister, oliesheiker og Ku-ku'ioer 
drager på sightseing til skolegården, hvor der er asfaltbal til Peter 
man’s band. Efter diverse gode taler blev lærerne betænkt med n 
gaver til hjælp for deres fremtidige arbejde, og rektor gjorde ger 
ved oplæsning af et som sædvanlig meget gunstigt eksamensprov 
Dagen sluttede med en af de vordende studenter arrangeret festfr 
for lærere og 3. g’ere.

18.-6. Translokationen i tennishallen. Skolens rektor indtil 1965 Poul Mogi 
samt adskillige studenterjubilarer glædede os med at deltage.

8.-8. Skoleåret 1977/78 begynder. De nye elever bydes velkommen, får s 
og bøger og vises rundt af gamle elever.

9.-8. Dagen begynder med fælles morgenbord for hele skolen kl. 8.00.
12.-8. De nye elever starter kl. 11.30 med nogle ældre elever og 4 lærer

week-end tur til Nekselø (se nærmere side 21).
26.-8. Elevfest om aftenen for de nye elever.
31.-8. Forældremøde for alle 1 g’er.
13.-9. Besøg af tysk gæstelektor Josef Ludwig.
23.-9. Fodboldturnering med gamle elever. Skolen vandt 2-1.
26.-9. Der holdes evakueringsøvelse for at prøve skolens nødudgange, 

tømmes på 3 minutter.
5.-10. Forældremøde for 2 gs.

12.-10. Forældremøde for 2 gm.
26.-10. Forældremøde for 1 gs.
2.-11. Forældremøde for 1 gm.

16.-11. Foretager brandvæsenet det årlige brandsyn.
18.-11. Besøg af blodbankens ambulante afdeling. Der meldte sig 41 done 

alt, såvel lærere som elever. Alle fik senere tilsendt et »Eldon-kort« 
deres blodtype.

7.-12. Forældremøde for 3 g.
22.-12. Juleafslutning. Kl. 8.30 fælles morgenbord for hele skolen ved det ta 

juletræ. Der blev sunget og spillet og talt. Lektor Mølbjerg holdt 
talen. Speculum Scholae’s legat uddeltes (side 12). Der var enkelte e 
gaver under juletræet, bl. a. præmier til den store jule-five-a-side-t 
rings vinderhold og næstvinderhold. 3z havde indstuderet et særligt 
nummer, som gjorde stor lykke. Det festlige slutnummer var (for 7. 
træk!) Lyngby Statsskoles Disharmoniorkester, som stadig forstår bå< 
holde de gamle uundværlige traditioner i hævd og hver gang allh 
komme med overraskende nyheder. Skolen er megen tak skyldig t 
trofaste: Hanne Margrethe Søndergaard (Mondahl), to nuværende, 1( 
henværende og én fremtidig elev.
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Koret, under ledelse af Kim Helweg-Mikkelsen, medvirker ved en koncert 
med Sjællands Symfoniorkester og en række andre gymnasieskoler i Ros
kilde. På programmet står Carl Orff: Carmina Burana.
Orienterende møde for ansøgere til 1 g og deres forældre.
Koncenter gentages i Kalundborg.
Vinterkoncert på Lyngby Statsskole under ledelse af Kim Helweg-Mikkel
sen. På programmet står bl. a. Spillemandsorkester, »Sangforeningen Ivers 
Venner«, Axel, Marianne & Karina (sange), Koret, et rock-band, Jakob, 
Lars & Hannah (sang) og skolens jazz/rock-band.
Besøg af fagkonsulent i russisk lektor Bach Nielsen.
Generalprøve på skolekomedien.
Skolefest, som blev afholdt på Virum Statsskole.
Rektor Rindung og pedel Willy Petersen får en hjertelig tak for megen 
imødekommenhed og hjælp.
Elever fra 2 g opførte en forrygende farce: Kærlighedens Kispus, lystspil i 
3 akter af P. A. Nielsen, iscenesat af Erling Larsen. Med raffinerede deko
rationer, selvfremstillede med lidt inspiration fra Bertil Widerberg, og 
med særprægede lyd- og lyseffekter. Som en særlig service uddeltes lom
metørklæder til publikum under de sørgelige scener.
Efter komedien: Spisning og bal med deltagelse af forældre, lærere, ele
ver og gamle elever. Der dansedes Les Lanciers som aldrig før, inspireret 
i forvejen gennem fru Inge Rud-Petersens uimodståelige instruktion. Til

omedien 1978.
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jazzballet spillede »Ricardos Jazzmen« for 3. år i træk. Fra orke: 
modtog skolen som gave en L.P. plade med dets bedste værker. 
Aftenens iscenesættere uden for scenen var lektor Vibeke Kristense 
adjunkt Birger Friis. De får begge tak for deres andel i, at festen 
særdeles vellykket.

6.-3. Besøg af 12 »praktikanter« fra 9. kl., Lyngby private Skole.
8.-3. Besøg af professor Humphreys, Leichester University, som holdt fore 

om Shakespeare for 3 a, 3 b, 2 a og 2 b.
13.-3. Besøg af fagkonsulent i engelsk Poul Arndal, Ribe.
15.-3. Orienterende møde om aftenen for ansøgere til 1 g og deres forældr
14.-4. Revy opført af 3g’ere og derefter årets sidste elevfest. Revyen inde! 

som revyer skal, mange rammende parodier og hib til både (natur 
især) lærere og elever. Dertil kom en enkel, men udsøgt og velvirk 
dekoration).

18.-4. Årets andet besøg af blodbanken. Denne gang meldte der sig 45 don 
20.-22.-4. Kor-week-end i Dronningmølle (Nordsjælland).
28.-4. Forårskoncert under ledelse af Kim Helweg-Mikkelsen. På prograi 

bl. a.: Koret (som for første gang opfører Christian Vanders »Mel 
Destruktiv/ Kommandoh« i Danmark), spillemandsorkester, »Moon 
skolens jazz/rockband, Ulla & Axel (sange), skolens musoc-band c 
»grand prix« indslag.

17.-5. Koret opfører Mekanik Destruktiv/ Kommandoh på Musikvidenskab 
Institut i København.
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II • Lidt økonomi

atens Uddannelsesstøtte
e kan opnås af elever, som er fyldt 18 år, og den er afhængig af forældrenes 
epligtige indtægt. Nye elever søger efter nærmere bekendtgørelse i september, 
vrige i maj-juni.

msportgodtgørelse
sr, der har en samlet skolevej på over 14 km (d. v. s. 7 km hver vej), kan få 
s transportudgifter godtgjort. Oplysning herom bliver givet ved skoleårets be- 
lelse. Gamle elever søger allerede før sommerferien for det kommende skoleår.

'ngby Statsskoles Venner<
ningen, som alle kan blive medlem af ved at yde et bidrag på girokonto 
4815 58, yder bidrag og tilskud til emne og forehavender, som skolens stats
linger ikke kan (må) betale. Kassen bestyres i det daglige af skolens rektor og 
skabet revideres af to revisorer udpeget af skolenævnet.
iskab for 1977/78:

egter: kr. Udgifter: kr.
fdning fra forrige år .. 1.075,89 Tilskud vedr. studenterkørsel 115,00
>g .................................. 1.475,00 Tilskud vedr. studenterkørsel 150,00
3r, giro ......................... 50,25 Gavekort............................... 200,00
er, sparekassen pr. 1.-4. . 36,80 Rejsetilskud ......................... 450,00

Rejsetilskud ......................... 480,00
Busbil. til sportsstævne....... 9,00
Præmier, jule-five-a-side .... 188,10
Beholdning pr. 1. april 1978 . 1.045,84

2.637,94 2.637,94

iskabet er revideret af fru Lis Secher og fru Vibeke Kristensen, 
en bringer bidragyderne en hjertelig tak for støtte og interesse.
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IX • Bibliotek, samlinger, material

Biblioteket
Takket være en ekstrabevilling fra ministeriet på 3.378 kr. er tilvæksten i år n 
større end sædvanlig: biblioteket er forøget med 137 bind, hvoriblandt følg« 
gaver:
Fra Folketinget: Nordisk kontakt 1977.
Undervisningsministeriet: Risø. Årsberetning.
Niels Bohr Institutet: Gamma. Tidsskrift for fysik.
Foreningen til Søfartens Fremme: Søfart 1977.
Rederiet Lauritzen: Frivagten 1977.
Desuden har skolen fra forlagene modtaget en række lærebøger og andre bi 
til undervisningen, som er indlemmet i lærebogssamlingen.
Af større nyanskaffelser kan nævnes:
Gyldendals 1 O-binds leksikon (det udkomne).
Sohlmanns musikleksikon (fortsat).
Vinterberg og Bodelsen: Dansk-engelsk ordbog, ny udgave.
Blinkenberg og Højbyes dansk-franske ordbog afsluttet.
De danske ministerier 1-3.
Illustreret religionshistorie 1-3.
Dansk litteraturhistorie bd. 1-6.
Gyldendals Danmarkshistorie bd. 1.
Handbook of Chemistry and Physics 56. udg.
Geografisk opslagsbog. Stater og folk.

Materiel
De væsentligste forbedringer i skoleåret består i en nyindretning af musiklok 
som er blevet akustisk reguleret og lydisoleret. Samtidig blev formningslokalet 
indrettet således, at der nu findes de nødvendige installationer, slamvask, si 
o. s. V.
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Diverse

skolens ordensregler
leverne møder i god tid om morgenen og må være i skolebygningen, før der 
nges ind.
igen elev må forlade skolen i skoletiden uden rektors eller inspektors til- 
idelse.
obaksrygning er tilladt, men ikke i nogen af skolens bygninger eller på ho- 
sdtrappen. Dette gælder også under eksamen og terminsprøver.
nder forudsætning af at ro og orden opretholdes i klasseværelserne, er det 
lladt eleverne at blive inde i frikvartererne. Tavle og kateder skal lades i 
ed.
kolens have er forbeholdt 3 g.
andel på skolen og indsamlinger må kun finde sted med rektors tilladelse, 
ortset fra sygdomstilfælde kan forsømmelser i reglen kun tillades i ganske 
aecielle tilfælde. Anmodning om sådan fritagelse tilstilles rektor skriftligt i 
od tid. Når en elev har været fraværende på grund af sygdom, skal han ved 
n tilbagekomst medbringe en skriftlig meddelelse om forsømmelsens årsag 
g varighed. Ved forsømmelser af længere varighed sender hjemmet efter en 
ges forløb meddelelse til rektor om sygdommens art.
<olen kan ikke påtage sig ansvar for elevernes ejendele, såsom bøger, gym- 
astiktøj o. s. v. Penge o. I. bør aldrig efterlades i overtøj, men kan deponeres 
I skoletidens afslutning hos rektor eller inspektor. Alle fundne sager skal af- 
veres til inspektorerne. Det anbefales hjemmene at have forsikringer, der kan 
ække tab ved eventuelle tyverier, idet skolen ikke kan erstatte sådanne tab. 
ihver elev er ansvarlig for sin færden og må erstatte enhver af ham forvoldt 
:ade, hvad enten den er forsætlig eller skyldes grov uagtsomhed. Al sådan 
:ade må meldes til inspektor eller pedel.
ver gang karakterbogen hjemsendes, forsyner forældrene (eller elevens vær- 
s) bogen med underskrift, hvorefter eleven snarest leverer den tilbage til 
:olen. Meddelelser eller bemærkninger fra hjemmet til skolen vedrørende 
arakterbogens indhold må ikke indføres i bogen.
ever over 18 år kan selv underskrive karakterbogen og selv udfærdige rede- 
arelser for forsømmelser og anmodninger om fritagelse.
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Ferier og fridage 1978-79
1. For skoleåret 1978-79 er der for statens gymnasieskoler, studenterkursi 
Statens Kursus til HF fastsat følgende fridage og ferier (de nævnte dage medre

1978
Mandag den 16. oktober til fredag den 20. oktober: Efterårsferie
Onsdag den 27. december til fredag den 5. januar : Juleferie

1979
Onsdag den 28. marts : Dr. Ingrids fødselsda
Mandag den 9. april til tirsdag den 17. april : Påskeferie
Tirsdag den 5. juni : Grundlovsdag
Mandag den 25. juni til fredag den 10. august : Sommerferie

(Hertil kommer de lørdage samt søn- og helligdage, der ikke er omfattet af 
stående. Antallet af ferie- og fridage i skoleåret 1978-79 udgør herefter 162).

2. Det bemærkes, at ferieplanen - bortset fra sommerferien og grundlovs^ 
kan fraviges efter forudgående tilladelse fra direktoratet for gymnasieskoler 
HF.
Det er en forudsætning for tilladelse til fravigelse af ferieplanen, at det sa 
antal ferie- og fridage i skoleåret forbliver uændret 162, samt at der af hen: 
eksamenstilrettelæggelsen ikke placeres yderligere fridage i perioden 23. i 
16. juni 1979.
Spørgsmålet om fravigelse af ferieplanen behandles i skolens samarbejdsu 
Hvis der i samarbejdsudvalget er flertal for at fravige ferieplanen, indsend, 
søgning herom gennem rektor til direktoratet for gymnasieskolerne og HF.

Ved skoleårets afslutning
Årsafslutningen for hele skolen finder sted lørdag den 17. juni 1978 kl. 10 i L 
Tennishal, Engelsborgvej 93. Skolen takker Lyngby-Taarbæk kommune på det I 
ligste for velvilje og hjælp ved translokationens afholdelse i hallen.
Alle, der har lyst til og interesse i at overvære afslutningen, indbydes venli 
at komme til stede.
Det nye skoleår begynder mandag den 7. august 1978 kl. 10. Den første ske 
udleveres de nye bøger. Eleverne må medbringe rummelige tasker, eleverne 
nye 1 g’er kufferter.

Statsskolen i Lyngby, maj 1978. GREGERS ØS
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