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Skolen og pedelboligen: Svanemøllevej 87, 2900 Hellerup 

Rektorboligen: Callisensvej 30, 2900 Hellerup

Telefoner:

Skolens kontorer: HE 758
Rektor Frode Andersen privat: HE 6857
Lærerværelset: HE 40.002
Pedel Børge Sonn: HE 2317

Rektor træffes mandag, onsdag og fredag kl. 9-10



Eksamen 1974.
Der dimitteredes 152 studenter, 49 sproglig nysproglige, 14 sproglig sam- 

fundsfaglige, 50 matematisk fysiske, 16 matematisk samfundsfaglige og 23 
matematisk naturfaglige.

En elev bestod ikke, og en elev blev ikke indstillet, men bestod som pri
vatist.

Forældremøder og skolenævn.
Der har i årets løb været afholdt ét møde i skolenævnet samt to forældre

møder. I december afholdtes et forældremøde for Ig’s forældre, og i marts 
afholdtes et møde for alle klassers forældre. I januar afholdtes endvidere et 
offentligt møde for forældre til elever, der agtede at søge optagelse i Ig.

Det store forældremøde fandt sted den 19. marts og var besøgt af ca. 250 
forældre og elever.

Dagsordenen var:
1. Meddelelser fra rektor.
2. Opstilling af kandidater til skolenævnet i anledning af det kommende 

valg.
3. Eventuelt.
4. Samtaler med lærerne.
Skolenævnet består af:
Fru Rosemarie Hansen (3x, 2x), tlf. HE 8167; lærer Bodil Andersen (2u), 

tlf. HE 9394: ingeniør Verner Daugård (ly), tlf. OR 1847; civilingeniør 
Henry Birkov-Andersen (2y, Iz), tlf. 29 02 99, lok. 16.

Suppleanter: Fru Inge Nørregård (Iz), tlf. 80 30 73; advokat Allan Mel
chior (lx), tlf. 63 13 83; dyrlæge Helge Jørgensen (2z), tlf. 88 63 61.

Lærerkollegiet er repræsenteret ved lektor Jørgen Lorensen og lektor Arne 
Hermann. Rektor er nævnets formand.

Lærerkollegiet.
(Årstallet er ansættelsesåret her ved skolen).

1. Andersen, Frode (1958), cand, mag., dr. techn., rektor. Tlf. HE 6857.
Matematik: 2a, 2c, 1c.
Kemi: 2xyzuS.

2. Andersen, Niels (1961), cand. mag., lektor. Tlf. ÆG 1030.
Historie: 3b, 2b, lb, lx.
Geografi: 3abcS, 2abcS, la, lb, lc.
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3. Bauerlund, Hans Chr. (1972), cand, mag., adjunkt. Tlf. 19 46 56.
Samfundsfag: 2abcS, 2xyzuS.
Gymnastik: 3cz, 3u, 2ax, 2by, 2cz, Icz.

4. Bundgaard, Preben (1968), cand, scient., adjunkt. Tlf. 67 20 06.
Matematik: 2xyNS, lz, lu.
Gymnastik: 3ax, 3by, 2u.

5. Bygballe, Finn (1974), stud, scient., timelærer.
Gymnastik: Icz.

6. Czeskleba-Dupont, Solveig (1974), cand, scient., adjunkt. Tlf. SU 7433. 
Geografi: 3xyzuN, 3xyzuS, 2zF, 2uF, 2xyN, 2zuN.

7. Elbirk, Henning (1934), cand, mag., lektor. Tlf. OR 1563.
Dansk: 2c, la, lz, lu.

8. Emmertsen, Henning (1970), cand, mag., studielektor. Tlf. 86 60 15.
Dansk: 3c, 2a.
Fransk: 3b, 3y, 2c, lx.

9. Frimodt-Møller, Inger (1962), cand, mag., adjunkt. Tlf. OR 9492.
Dansk: 3b, 3z.
Gymnastik: 3by, 3u2u, 3cz, 2ax.

10. Gregersen, Ib (1962), cand, polyt., lektor. Tlf. ØB 7781.
Fysik: 3xF, 2xyF.
Kemi: 2xyF, 2xyN, 2uF, lx.

11. Gudmand-Høyer, Ebbe (1956), cand, theol, og mag., lektor.
Tlf. ÆG 8752.
Religion: 3c, 3u, 2a, 2c, 2z.
Oldtidskundskab: 2a, 2c, 2z, la, lb, lx, lz.
Engelsk: 2abcS.
Historie: 2c.

12. Hansen, Niels (1973), cand, scient., adjunkt. Tlf. 45 25 08.
Matematik: 3uF, 3yuNS, 2uF, 2zuNS.

13. Hansen, Niels Martin (1974), cand, scient., adjunkt. Tlf. 67 58 18.
Fysik: 2xyN, lx, lu.
Matematik: 2zF, ly.

14. Hansen, Sten (1956), cand. mag. og mag. scient., studielektor.
Tlf. 87 93 22.
Matematik: 3xF, 2b, la, lb.
Fysik: 3yuNS, 2zuN.

15. Hasle, Annette (1972), cand, mag., adjunkt. Tlf. (03) 21 55 75.
Dansk: 3y, 2b, 2y.
Engelsk: 3abcS.
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16. Hass, Niels Ove (1970), stud, mag., timelærer. Tlf. 15 34 52. 
Dramatik: 3abu, 3cy, 3xz, 2abc, 2xu, 2yz.

17. Heje, Alice Bryrup (1973), exam, art., timelærer. Tlf. 99 83 43. 
Dramatik: 2abc, 2xu, 2yz.

18. Henningsen, Niels (1974), stud, mag., timelærer. Tlf. OR 8109. 
Latin: 2aN.

19. Hermann, Arne (1964), cand, mag., lektor. Tlf. 56 20 74.
Dansk: 2x, 2z.
Engelsk: 3bN, 2bN, lb.

20. Høgnesen, Roland (1971), cand, mag., adjunkt. Tlf. 91 49 57.
Religion: 3b, 3x, 3z, 2x, 2y.
Oldtidskundskab: 2b, 2x, 2y.
Historie: 3x, 3z, 2u, ly, lz.

21. Jensen, Jevgenija Rosenberg (1963), cand, mag., adjunkt. Tlf. HE 4835. 
Russisk: 3ax, 2ax, lax.
Fransk: 3c, 3u, 2z.

22. Jølver, Inger (1956), cand, mag., lektor. Tlf. 80 21 17.
Dansk: 3a.
Latin: 2bN, 2cN, la, lb, 1c.

23. Karkov, Anton (1955), cand, mag., lektor. Tlf. HE 8638.
Fysik: 3xzNS, 2zF, 2xyzuS, ly.
Kemi: 2zF, 2zuN, ly.

24. Kirk, Viggo (1953), cand, mag., lektor. Tlf. GE 3382.
Engelsk: lx.
Musik: 3abu, 3cy, 3xz, 2abc, 2xu, 2yz, la, lb, lx, ly, lz.

25. Lorensen, Jørgen (1945), cand, mag., studielektor. Tlf. OR 3606. 
Engelsk: 2cN, la, ly, lu.

26. Nathan, Anja (1962), cand, mag., adjunkt. Tlf. 89 14 05.
Dansk: 3x, lc.
Fransk: 3a, 2y, lb.

27. Olsson, Hans (1948), cand, mag., lektor. Tlf. VE 9837.
Biologi: 3c, 3xuF, 3yF, 3zF, 3xyzuS.

28. Ostenfeld, Torsten (1971), cand, scient., adjunkt. Tlf. GE 6380.
Matematik: 3zF.
Fysik: 3yF, 2uF, lz.

29. Preisler, Gerd (1956), cand, mag., lektor. Tlf. ØB 1192.
Fransk: 3x, 2b, 2x, lc, ly, lz.
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30. Qvistgaard, Birgit (1971), cand, scient., adjunkt. Tlf. 98 07 31. 
Matematik: 3yF, 3xzNS, 2xyF, Ix.

31. Rasmussen, Willy (1949), cand. mag., lektor. Tlf. 22 47 02.
Historie: 3a, 3y, 2a, 2y, la.
Geografi: 2xyF.

32. Schønwandt, Michael (1972), stud, mag., timelærer. Tlf. HE 661. 
Musik: lc, lu.

33. Sonne, Per (1974), stud, scient., timelærer.
Geografi: la, lb (vikar for lektor Niels Andersen).

34. Steendahl, Kai (1957), cand. mag., lektor. Tlf. 34 67 90.
Fysik: 3zF, 3uF.
Kemi: Iz, lu.
Gymnastik: lax, Iby, lu.

35. Sønchsen, Freddy (1961), cand. mag., lektor. Tlf. HE 758 (skolen). 
Dansk: 3u.
Fransk: 3z, 2a, 2u, la, lu.

36. Thomsen, Lone (1957), cand. mag., adjunkt. Tlf. GE 9780.
Engelsk: 3acN, 2aN, lc, Iz.
Gymnastik: lcz.

37. Tjalve, Lars (1969), cand. theol., timelærer. Tlf. VA 7827. 
Religion: 3a, 3y, 2b, 2u.

38. Tofte, Jens (1963), cand. mag., adjunkt. Tlf. 23 33 59.
Oldtidskundskab: 2u, lc, ly, lu.
Historie: 3c, 3u, 2x, 2z, lc, lu.
Geografi: 2xyzuS.

39. Torp, Asbjørn (1971), stud, mag., timelærer. Tlf. 295059. 
Gymnastik: lax, Iby, lcz.

40. Vecht, Bitten (1970), cand. mag., adjunkt. Tlf. 86 89 59.
Tysk: 3bN, 3cN, 2bN, lb.

41. Vermehren, Kaj (1964), cand. mag., adjunkt. Tlf. 8921 07. 
Biologi: 3a, 3b, 3xyzuN, 2xyN, 2zuN.

42. Vogelius, Susanne (1973), cand. mag., adjunkt. Tlf. 10 62 79.
Samfundsfag: 3abcS, 3xyzuS.
Gymnastik: 3ax, 2cz, lax, Iby, lu.

43. Weidberg, Bent (1971), cand. mag., adjunkt. Tlf. 46 93 98.
Tysk: 3aNS, 2aN, la, lx.
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44. Zimmermann, Jan (1974), cand, mag., adjunkt. Tlf. 37 03 02.
Dansk: 2u, lb, lx, ly.
Tysk: 2cN, 1c.

45. Ørum, Mette (1971), stud, mag., timelærer. Tlf. 74 95 80.
Gymnastik: 3by, 2by.

Lektor Viggo Kirk er administrerende inspektor. Skolens sekretærer er 
fru Grete Knudsen og fru Tove Heering. Lektor Niels Andersen er bog- 
inspektor og lektor Inger Jølver er bibliotekar. Den indvendige inspektion 
varetages af adjunkt Roland Høgnesen og adjunkt Torsten Ostenfeld. Lektor 
A. Karkov og lektor Ib Gregersen har ført tilsyn med den fysisk-kemiske 
samling, adjunkt Kaj Vermehren med den biologiske og lektor Niels An
dersen med den geografiske.

Formand for lærerrådet er lektor H. Emmertsen.
Lektor Sten Hansen har været stedfortrædende rektor.

Gymnasialt suppleringskursus:
I tiden 1/9 74 - 31/1 75 er der afholdt præmedicinsk kursus i kemi I, 

fysik I og matematik I med undervisning af lektor Ib Gregersen, lektor A. 
Karkov, lektor Sten Hansen, adjunkt Niels Hansen, adjunkt T. Ostenfeld og 
adjunkt Niels Martin Hansen. 16 elever bestod prøven i kemi, 15 i fysik og 
10 i matematik.



Frode Andersen Niels Andersen Hans Chr. Bauerlund

Preben Bundgaard Solveig Dupont Henning Elbirk

Henning Emmertsen Inger Frimodt-Møller Ib Gregersen
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Ebbe Gudmand-Høyer Niels Hansen Niels Martin Hansen

Sten Hansen Annette Hasle Alice Heje

Arne Hermann J. Rosenberg Jensen Roland Høgnesen
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Inger Jølver Anton Karkov Viggo Kirk

Jørgen Lorensen Anja Nathan Hans Olsson

Torsten Ostenfeld Gerd Preisler Birgit Qvistgaard
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Michael Schonwandt W. Rasmussen Per Sonne

Kai Steendahl F. Sønchsen Lone Thomsen

Jens Tofte Asbjørn Torp Bitten Vecht

I I



Kaj Vermehren Bent Weidberg Susanne Vogelius

Jan Zimmermann Mette Ørum Grete Knudsen

Tove Heering Børge Sonn Ellinor Sonn Jacob Jacobsen
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Lektor Anton Karkov fik meddelt sin afsked fra GI. Hellerup Gymnasium 
pr. 30/4 1975 på grund af alder.

Lektor Karkov har været ansat ved GI. Hellerup fra 1955. Han har virket 
som lærer i fysik og kemi og har haft tilsyn med fysiksamlingen. Hans inter
esse for fysikapparaturet og for demonstrationsforsøget er legendarisk, og han 
har lagt overordentlig vægt på den eksperimentelle side af undervisningen. 
Af hensyn til eleverne har han fortsat som vikar i sine klasser skoleåret ud.

Udnævnelser og vikariater.
Cand. scient. Solveig Czeskleba-Dupont, cand. scient. Niels Martin Hansen 

og cand. mag. Jan Zimmermann ansattes pr. 1. august 1974 som adjunkter.
Cand. mag. Klaus Jakobsen har vikarieret for lektor Niels Andersen fra 

1/2 1975 i historie i Ix.
Kortere vikariat: Stud. mag. Solveig Rasmussen.

Specialhenvisninger.
Elever kan henvises til skolepsykologisk bistand og til behandling for ord

blindhed og talelidelser.
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Skoletandpleje.
Elever med bopæl i Gentofte kommune kan få gratis skoletandpleje til 

og med det skoleår, hvori de fylder 16 år.
Elever med bopæl i Københavns kommune får ud over beløb fra sygefor

sikringen et tilbud fra skolevæsenet. Duplikeret skrivelse herom vil blive 
givet til de pågældende elever.

Elever fra andre kommuner må henvende sig til de respektive skole- 
væseners kontorer for at få oplysning om kommunens regler for skoletand
pleje.

Om befordringsgodtgørelse.
Elever, hvis samlede skolevej beregnet fra bopæl til skole og tilbage er 

14 km eller derover, kan få udgifterne til befordring med offentlige befor
dringsmidler godtgjort.

Ansøgningsskema fås på skolens kontor.
Det er normalt en forudsætning for at opnå befordringsgodtgørelse, at 

eleven har valgt nærmeste skole (eller af fordelingsudvalget - mod primært 
ønske - er blevet henvist til den skole, eleven nu går i).

Eleverne.
Skolen havde pr. 1. april 1975 477 elever fordelt i 21 klasser.
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Ugentlig timetal i gymnasiet
inden for de muligheder, der findes i GI. Hellerup Gymnasium.

Sproglig linie Matematisk linie

i g

Nysproglig 
gren

Samfunds
faglig gren

i g

Matem.- 
fysisk gren

Naturfaglig 
gren

Samfunds
faglig gren

2 g 3 g 2 g 3 g 2 g 3 g 2 g 3 g 2 g 3 g

Religion ...................... 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Dansk ........................ 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4

Engelsk ...................... 4 * 4 * 6
Tysk ............................
Engelsk eller tysk ....

3 * 3 * 5
* 3 * 5 5

Fransk eller russisk . . 5 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3

Latin .......................... 4 * 4 *
Oldtidskundskab .... 1 2 2 1 2 2 2

Historie ...................... 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
Samfundskundskab . .
Samfundsfag ..............

» 1
* 5 * 5

* 1 * 1
• 5 * 5

Geografi...................... 2 * 3 * 2 * 3 * 3 * 2 * 3 * 2
Biologi ........................
Biologi med biokemi ..

3 3 * 3
* 3 * 7

* 3

Kemi .......................... 2 * 3 * 3 • 1
Fysik .......................... 3 * 3 * 5 * 2 * 2 * 2 * 2
Matematik .................. 2 3 3 5 * 5 * 6 * 3 * 3 * 3 * 3
Legemsøvelser ............ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Musik ........................
Musik eller dramatik .

2
2 1 2 1

2
2 1 2 1 2 1

Ialt .... 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

De med * mærkede timer er særtimer for den pågældende gren.
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Nogle træk fra skolens liv.

Elevforsamlingen.

Elevrepræsentationen på Gammel Hellerup Gymnasium består af en for
handlingsgruppe på 7 medlemmer valgt af og blandt eleverne. Forhandlings
gruppen (FHG) repræsenterer eleverne ved samarbejdsudvalgsmøder, lærer
rådsmøder, i stipendienævnet og lignende stående udvalg, men repræsenterer 
også eleverne udadtil bl. a. i vore interesseorganisationer. (DGS, D.U.S. o. 1.).

Formålet er følgelig at varetage elevernes interesser, og for at kende disse 
afholdes elevmøder, som er elevernes højeste myndighed - alle elever har 
forslags-, tale- og stemmeret.

Der har været FHG-valg tre gange, og de skiftende FHG’er har beskæf
tiget sig med en række forskellige ting.

Først på året deltog FHG i planlægning og udførelse af Ig’ernes intro
duktionsuge. F. eks. holdt vi foredrag og udarbejdede skitser og oversigter 
over repræsentationsorganerne her på skolen. Efter at introduktionsugen var 
færdig, beskæftigede vi os en tid med de rent juridiske aspekter i forbindelse 
med festafholdelse her på skolen og havde indtil flere gange samtaler med 
politiet.

Vores elevlove er i årets løb blevet debatteret, og det har mundet ud i et 
sæt nye love, der i højere grad end de foregående er tilstrækkelige. Denne 
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debat har da også afstedkommet en del polemik om FHG’s troværdighed. 
I forbindelse med de ændrede elevlove er der blevet nedsat et udvalg, der 
løbende skal revidere lovene og påse, at de overholdes.

FHG har haft repræsentanter i lærerudvalgene vedrørende pædagogisk 
værksted, forsøgsgrene og årsprøver. I forbindelse med årsprøver har vi 
udsendt et spørgeskema til lg og 2g’erne, og et elevmøde har stillet forslag 
om omlæggelse af årsprøverne, således at hver enkelt elev selv vælger hvilke 
mundtlige fag, han/hun vil eksamineres i. Lærerrådet forkastede dog for
slaget. Emneuger og repetitionsuger har været diskuteret som mulige alter
nativer.

Elevforsamlingen har også diskuteret „advarsler“ om indstilling til stu
dentereksamen og har søgt at klarlægge proceduren og kriterierne i forbin
delse med uddelingen af disse.

Kort før jul havde vi afstemning om DGS, resultatet blev 129 mod og 
120 for. Alligevel havde vi 4 observatører til Danske Gymnasieelevers Sam
menslutnings (DGS) landsmøde og sendte samtidig 6 observatører til den 
nystiftede Gymnasieelevernes Landsorganisations landsmøde. I skrivende 
stund (marts) planlægges ny afstemning. Der er blevet afholdt orienterende 
møder om en anden organisation, Sammenslutningen af Konservative Ud
dannelsessøgende, tilslutningen har dog ikke været overvældende.

Elevforsamlingen har haft en repræsentant med i en deputation til folke
tinget 31/1 75, hvor man ønskede de ubrugte stipendiemidler udbetalt.

FHG har deltaget i fagkoordinerende arbejde og har været repræsenteret 
i bogudvalget.

Til slut bør det nævnes, at FHG er flyttet1 fra gymnasieforeningskælderen 
ind til det gamle lægeværelse.

Flg. har i årets løb siddet i forhandlingsgruppen: May Christiansen, 2c, 
Anne Mærkedahl, 2c, Stein Nygård, 3z, Eva Folke, 3a, Kristian Lange, 3y, 
Jesper Bang, lx, Bjarne Kohl, lb, Pia Hansen, lz, Jens Rostock, 3b, Jesper 
Nørregård, lz, Ole Birkov-Andersen, 2y, Jacob Fløche, 2c, og Bent Gringer, 
3y.

Forhandlings gru ppen.

Vedtægter for Gammel Hellerup Gymnasiums elevforsamling.
Vedtaget i dec. 74.

OPBYGNING OG KOMPETANCE
§ 1: Elevforsamlingen udgøres af samtlige elever på Gammel Hellerup Gymnasium.
b: Alle har forslags-, tale- og stemmeret.
§ 2: Afgørelser i elevforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de på et lov

ligt indkaldt elevmøde tilstedeværende elever, eller ved skriftlig afstemning blandt alle skolens 
elever. Den skriftlige afstemning blandt alle skolens elever kaldes generalafstemning.

$ 3: Alle løbende forretninger, administrative opgaver, repræsentative opgaver o.l. varetages 
af en forhandlingsgruppe (FHG) bestående af 7 mand, der skal arbejde for elevforsamlingens 
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interesser. Elevforsamlingen giver dog forhandlingsgruppen kompetance til at træffe afgørelser 
af ikke principiel art.

b: Ethvert medlem af FHG er direkte ansvarlig overfor elevforsamlingen.
c: FHG fastlægger selv sin forretningsorden.
d: FHG konstituerer sig selv, bl. a. med deltagere til samarbejdsudvalg.
e: FHG kan uddelegere repræsentationsopgaver og nedsætte udvalg, hvor forhandlingsgrup

pen (FHG) ikke behøver at være repræsenteret.
f: FHG-medlemmer af ikke-permanente udvalg forbliver medlemmer af udvalget, indtil ud

valgsarbejdet er forbi, uafhængigt af eventuelle FHG-valg.
g: FHG skal ved hver morgensamling aflægge en kort beretning om sager, aktioner o. 1. 

siden sidste morgensamling.
§ 4: Elevmøde skal afholdes den første tirsdag i hver måned, hvor der er skolegang; efter 6. 

lektion. Første elevmøde efter sommerferien dog tørst 1. uge i september.
b: FHG kan ydermere indkalde til elevmøde med mindst 6 dages varsel.
c: 25 elever kan kræve, at forhandlingsgruppen indkalder et sådant møde, og at mødet af

holdes senest 14 dage efter at kravet er fremsat.
d: Disse møder kaldes ordinære elevmøder.
e: Dagsordenen opstilles af FHG og ophænges på elevernes opslagstavle før mødet. Sager, 

der ønskes optaget på dagsordenen, skal skrives på forslagslisten, der hænger på elevernes 
opslagstavle, eller på anden vis overbringes FHG.

f: Forslagsfristen er tidligst to skoledage før mødet.
5 5; FHG kan ved presserende sager indkalde til ekstraordinært elevmøde og varsle dette med 

angivelse af dagsorden senest skoledagen før.
b: 25 elever kan med angivelse af dagsorden kræve, at FHG indkalder til et sådant møde, og 

at mødet finder sted senest anden skoledag efter at kravet er fremsat, såfremt det er praktisk 
muligt, dels at varsle, dels at få lokale etc..

5 6: Elevforsamlingen kan vedtage pålæg til FHG og elevforsamlingen.
b: Samtlige pålæg, beslutninger, vedtagelser, lovændringer etc. skal være forsynet med dato 

for vedtagelse og ikrafttræden.
c: De skal mangfoldiggøres og uddeles til hele elevforsamlingen.
d: Et eksemplar deponeres hos skolens rektor.
5 7: Alle elevmøder skal afholdes i skoletiden eller efter 6. eller 7. lektion.
£ S; Enhver afgørelse truffet af FHG kan af 25 elever ankes til ordinært elevmøde.
b: Enhver afgørelse truffet af FHG eller elevmødet kan af 70 elever ankes til generalafstem

ning.

VALG- OG AFSTEMNINGSBESTEMMELSER
$ P; Alle elever på Gammel Hellerup Gymnasium er valgbare til FHG og kasserer- og re

visorposten.
b: Ved FHG-valget i maj kan dog kun Ig og 2g’ere opstille.
5 10: Kassereren og revisoren vælges for et år ad gangen på første elevmøde.
b: Såfremt der ingen kandidater til kasserer og revisor er, varetager forhandlingsgruppen 

disses funktioner.
5 11. FHG vælges obligatorisk ved generalafstemning i september, december, 1. uge i marts 

samt 1. uge i maj.
$ 12: Interesserede klasser kan sende én repræsentant til stemmeudvalget, der sammen med 

FHG leder og administrerer generalafstemninger (og hermed valg).
b: Der skal hele tiden foreligge lister over det for tiden eksisterende stemmeudvalg, således 

at dette hurtigt kan indkaldes.
$ 13: Forhandlingsgruppen eller ordinært elevmøde kan udskrive nyvalg.
b: Et ekstraordinært elevmøde kan kræve nyvalg, såfremt der med flertal vedtages et mis

tillidsvotum til den siddende FHG, og såfremt der mindst er 100 elever, der stemmer for 
mistillidsvotummet. I dette tilfælde leder stemmeudvalget alene valget.

§ 14: Et nyvalg skal varsles mindst tre skoledage før valgdatoen.
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b: Samtidigt skal der på elevernes opslagstavle ophænges lister, hvor kandidater kan skrive 
sig på. Disse lister skal hænge mindst to skoledage.

c: Ved valget, der er hemmeligt, stemmer hver elev på indtil tre af de opstillede kandidater.
d: I tilfælde af stemmelighed ml. kandidater til FHG, der har mulighed for at blive valgt, 

foretages omvalg mellem de kandidater, hvorom tvivlen står.
5 13: FHG sidder, til en ny er valgt.
§ 16: FHG eller ordinært elevmøde kan afholde generalafstemning om en sag.
b: 70 elever kan kræve, at FHG afholder generalafstemning om en sag, og at afstemningen 

foretages inden en uge.
c: I tilfælde af stemmelighed foretages ny generalafstemning.
$ 17: Varslet ved elevmøder, generalafstemninger og nyvalg skal være dels opslag på elever

nes opslagstavle og dels meddelelse ved morgensamling eller i fælleskald, eller på anden måde, 
der sikrer, at hver klasse får besked.

b: Eleverne har pligt til at holde sig underrettet om indhold af morgensamlinger og fælles
kald. (Fra skolens ordensregler).

FORRETNINGSORDEN VED ELEVMØDE
5 18: Forhandlingsgruppen åbner mødet og leder dirigentvalget.
b: Mødet er ikke slut, førend der er flertal på elevmødet for dette, og førend FHG har er

klæret mødet for slut.
§ 19: Dirigenten lader umiddelbart efter sit valg nedsætte et stemmeudvalg for mødet.
b: Dirigenten skal sørge for ro og orden til mødet.
c: Dirigenten skal holde sig strengt neutral og må ikke blande sig i debatten.
d: Overholdes dette ikke, skal han straks afløses og kan ikke genvælges ved mødet.
e: Dirigenten kan før de enkelte punkter lade sig afløse af en anden af elevmødet valgt di

rigent.
f: Et mistillidsvotum til dirigenten skal øjeblikkeligt efter fremsættelsen sættes under af

stemning.
5 20: Der kan ikke træffes beslutninger i sager, der ikke er optaget på dagsordenen.
b: Der kan ikke træffes beslutning i sager, der er optaget under »eventuelt«.
c: Punktet »eventuelt« kan ikke optages på dagsordenen til ekstraordinære elevmøder.
$ 21: Hvis stemmeudvalget ikke er 100% enigt, og uenigheden har betydning for afstemnin

gens resultat, foretages omafstemning, indtil 100% enighed foreligger.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER
§ 22: På første ordinære møde (elevmøde) efter sommerferien skal der aflægges regnskab, 

aflægges beretning om det forløbne skoleår og vælges en kasserer samt kritisk revisor.
5 23: Regnskabsåret går fra sept, til sept., og før 1. ordinære elevmøde foretages revision af 

regnskabet.
muligt, dels at varsle, dels at få lokale etc.

Forhandlingsgruppen.

Tillidshverv.

Følgende elever har i det forløbne år varetaget forskellige hverv:

Bibliotek: Mia Heckscher, 3b, og Charlotte Sørum, 3b. Avisoplag: Kri
stian Klitgaard, 3b, og Anne Budde-Lund, 3b. Opslag: Anne Vangtorp, 2a, 
og Irene Fakstorp, 2a. Postbude: Susanne Westhausen, 2u, og Hanne Jonas
sen, 2u. Radiomænd: Jan Rutkjær, 2x, Niels Peter Sørensen, la, og Jesper 
Jespersen, la. Biologi: Peder Malskær, 3u, Sten Kryger, 3x, Peter Bigum, 3x, 

19



og Michael Glud, 3x. Kemi: Carsten Jespersen, 2y. Duplikering: Carsten 
Jespersen, 2y, og Trine Hyllested, 2b.

For interesse og godt arbejde har alle disse fået tildelt billetter til års
fest og skolekomedie.

Skolens egen idrætsdag.

Dagen blev afviklet som en intern bolddag, hvor pigerne kunne vælge imel
lem basketball, fodbold og volleyball, drengene imellem basketball, fodbold, 
håndbold og volleyball. Ialt blev der spillet godt 100 kampe med 70 elever 
som dommere.

Alle elever spillede med i mindst 2 kampe. Fritagne elever hjalp til med 
stævnets afvikling.

Fri idræt.

I september deltog skolen i Gymnasieskolernes Landsatletikturnering med 
ca. 50 drenge. Ved regionsstævnet på Gentofte Stadion vandt Øregaard stæv
net. GI. Hellerup blev nr. 2, idet gruppe I vandt, gruppe II blev nr. 2 og 
gruppe III blev nr. 3.

Desuden vandt Mogens Pedersen, 2u, 1500 m og 3000 m i gruppe 1 med 
tiderne 4:31,5 og 10:10,4, mens Peter Nielsen, 2x, vandt 1500 m i gruppe 
III med tiden 4:50,1.

Gruppe I deltog i finalestævnet i Holte og blev nr. 4.

Skolemesterskaber.

Ved de individuelle skolemesterskaber kåredes følgende mestre:
Gruppe III Glenn Bigum, ly

Jesper Nørregaard, Iz
Peter Nielsen, 2x
Kim Knudsen, 2u

Gruppe II Klaus Hyldahl, Ib
Jesper Smith, 2y
Claes Nilas, 3a
Bent Jacobsen, 3x

Gruppe I Michael Nielsen, 2x
Mogens Pedersen, 2u
Jan Madsen, 3y
Thomas Lipsøe, 3z
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Fritidssport.

Der er mulighed for at dyrke følgende idrætsgrene uden for undervisnings
tiden:
Basketball: træning en gang ugentlig. Skolen plejer hvert år at deltage

i gymnasieskolernes basketballturnering med både drenge- 
og pigehold.

Håndbold: Skolen deltager hvert år i Hellerup Bank cup. Der arran
geres træning i forbindelse med turneringen.

Svømning: arrangeres en gang om ugen i Kildeskovshallen.
Volleyball: træning en gang ugentlig. Skolen plejer hvert år at deltage

i gymnasieskolernes volleyballturnering med både drenge- 
og pigehold.

Nærmere oplysning om tid og sted gives ved opslag i begyndelsen af skole
året.

Gammel Hellerup Basketballklub.

Basketballklubben har i det forløbne år deltaget i turnering med to herre
hold, et ynglinge- og et damehold.

Træningen foregår to gange ugentlig dels i Kildeskovshallen og dels på 
GI. Hellerup Gymnasium.

Alle elever, som er interesserede i at spille basketball, er meget velkomne 
i klubben. Yderligere oplysninger hos adjunkt Preben Bundgaard.

Skolebladet.
„SKOLEBLADET“ udkommer ca. 6 gange årligt og det koster 50 øre. 

Dette er selvfølgelig ikke nok til at dække vores omkostninger, der ligger 
på ca. 600,00 kr. pr. nr. Vores største indtægt får vi gennem de erhvervs
drivende, der sætter annoncer i bladet.

Bladet er off-set trykt i A-5 format og oplaget er på 450 eks.. SKOLE
BLADET er tilknyttet Skolebladscentralen, og vi havde en mand til deres 
kursus i efterårsferien. Her blev SKOLEBLADET for øvrigt betegnet som 
landets bedste.

Flg. har i årets løb siddet i den åbne redaktion: Jørgen Wennerholm, Ix, 
Ole Jørgensen, ly, Gitte Lybke, Iz, Henrik Brøndum, 2a, Ilse Feddersen, 2y, 
Peter Fogtdal, 3c, Thomas Lund, 3y, Klaus B. Pedersen, 3y, Bent Gringer, 
3y, Jens Reiermann, 3y, Kristian Lange, 3y, Preben Nørregård, 3y, Henrik 
Repsdorph, 3y, Ole Birkov-Andersen, 2y (reklamer), Jacob Fløche, 2c (an- 
svarsh.).
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Skolekomedien.

2g havde i år valgt at lade problemstykkerne ligge og besluttede i stedet 
at spille en regulær folkekomedie, nemlig „Styrmand Karisens flammer“ af 
Axel Frische og Flemming Lynge - frit efter Sigge Strømbergs roman.

Opgaven var altså ikke så meget at forløse et budskab som at skabe en 
underholdende aften ved hjælp af skuespiller-præstationerne, sang, dans, lys, 
farver og tempo. At resultatet blev så heldigt, som publikumsreaktionerne 
tydede på, skyldtes også at hele 2g holdet gik til opgaven med stor ildhu og 
et meget fint samarbejde.

Rent sceneteknisk lå et af problemerne i opførelsen i at få skiftet de 12 
scenebilleder, stykket består af, så hurtigt som muligt for at undgå tænke
pauser, hvor der ikke var meget at tænke over. Dette løstes ved at dele 
■scenen op med et mellemtæppe og ved at spille skiftevis i hver side af 
scenen. Der kom således fart og flugt over forestillingen. Stilmæssigt havde 
man bestemt sig for at spille den enfoldige tekst så naivt som muligt, lige
som kulisserne også angav den enkle tegneserie-agtige stil. Til slut nåede man 
frem til en fremførelse, der både dækkede det naive i stykket og samtidig 
forholdt sig noget ironisk til indholdet i dette danske stykke om danskerens 
opfattelse af sig selv og verden omkring sig.

Stykket var bearbejdet og iscenesat af stud. mag. Niels O. Hass. De mange 
farverige og festlige kulisser var fremstillet under ledelse af adj. Torsten 
Ostenfeld, der også sørgede for afviklingen under opførelserne. Stud. mag. 
Michael Schonwandt, der under store vanskeligheder havde opsporet musik
ken, administrerede med sikker hånd de musikalske indslag i forening med
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to musikere fra 2g. De indlagte danse i stykket var kreeret og iscenesat af 
Anette Hagelsten, 3b. Plakatkonkurrencen blev vundet af en af forestillin
gens hovedkræfter Jacob Fløche, 2c, og plakaten blev trykt som forside på 
det velredigerede program. Nachspiel-festen om lørdagen var med sikker 
hånd arrangeret af adj. Birgit Qvistgaard sammen med et hold elever. Adj. 
Preben Bundgård stod for det komplicerede regnskab.

Alt i alt var de tre opførelser den 6., 7. og 8. februar et glædeligt resultat 
og et fint udtryk for to måneders godt og udbytterigt samvær hos de ca. 
100 implicerede elever fra 2g.

Musik uden for skoletiden.

GHG-KORET, ledet af lektor Viggo Kirk, afholder prøve hver onsdag 
19-21 og medvirker ved juleafslutning, årsfest, „Broget Aften“ og forårs
koncert. Der planlægges et udvekslingsarrangement med et gymnasium i Oslo 
i 1975/76.

Understøttelser, belønninger og gaver.

Statens Uddannelsesstøtte:
58 ansøgere modtog efter de gældende regler en samlet støtte på 244.926 kr. 
26 elever modtog statsgaranti for lån til et samlet beløb af 210.098 kr.

Nedenstående har i årets løb modtaget skolens legater:
Arne og Børge Ludvigsens studenterlegat: Student i 1974 Vibeke Bertelsen. 
Lektor Rønbæks legat: Student i 1974 Frank Pedersen.
Knud Benveds Mindelegat: Jesper Nørregaard, Iz, og Dorrit Nielsen, Ix. 
Erik Storrs Mindelegat: Jesper Bay Larsen, lc.
Thorkild Hjelmslevs Mindelegat: Vibeke Larsen, la.
Skibsreder Chr. Sass’ legat: Adjunkt Kaj Vermehren.

Rektor Hartvig Møllers Rejselegat er stiftet den 9. februar 1948 af Gamle 
Drenge fra Gammel Hellerup Gymnasium i anledning af rektors 75 års fød
selsdag. Grundkapitalen er pr. 1. januar 1975 29.207,60 kr. Legatets renter 
bruges til rejseunderstøttelser til deltagelse i skolerejser til udlandet. Der kan 
ikke gives nogen mere end 50 pct. af prisen for deltagelse i rejsen. Elever, der 
i det pågældende rejseår dimitteres med studentereksamen har forret til at få 
andel i legatet. Elever, der er medlem af legatbestyrelsen, har samme ret som 
andre til at få tildelt legatet.

Legatets bestyrelse består af rektor Frode Andersen (formand), civilin
geniør Birger Jacobsen (kasserer), lektor Kirkeby Hansen, Anne Mærkedahl, 
2c, og Bent Gringer, 3y.
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Skolefonden ved GI. Hellerup Gymnasium. Der indkom 7.847 kr., som har 
været anvendt efter fondens bestemmelser.

Gaver:
Skolen har uddelt gaver til følgende studenter: Dorte Skjoldby, 3z, Pia 

Frederiksen, 3z, Jørgen Hemmingsen, 3z. Musikpræmier tildeltes: Anne Høy- 
rup, 3a, Anette Møller Jensen, 3c, Henrik Wentzel Andersen, 3y, og Jan 
Schou, 3y.

Biblioteket har modtaget gaver fra: Den belgiske Ambassade, Foreningen 
„Norden“, lektor Niels Andersen, lektor Gerd Preisler, lektor F. Sønchsen, 
adjunkt Bent Weidberg og Marianne Sonn, 3b.

Til opslagstavlen i skolegården har skolen daglig modtaget 2 eksemplarer 
af dagbladene „Politiken“ og „Berlingske Tidende“.

Skolen udtrykker sin bedste tak for store og små gaver og den interesse, 
der ligger bag.

Skolerejser.

I forbindelse med efterårsferien foretoges en teaterrejse til Paris under 
ledelse af adj. Anja Nathan og stud. mag. Niels O. Hass. Der deltog 15 elever 
fra 2g og 3g foruden adj. Bent Weidberg og stud. mag. Alice Bryrup Heje.

Man var indkvarteret meget centralt nær på „latinerkvarteret“. Der var 
arrangeret besøg på såvel store som små scener, ligesom man også fik en 
rundvisning bag kulisserne og overværede en prøve på „l’Opera“.

I påskeferien drog 23 elever fra 2g og 3g på teatertur til Praha under le
delse af stud. mag. Niels O. Hass. Om formiddagen var der arrangeret ture 
gennem byen til div. museer og seværdigheder og om aftenen var der mulig
hed for teaterbesøg (bl. a. „Laterna Magica“ og Fialkas pantomime-teater).

Teaterstudietur til Aarhus.

8 .-10. november 1974 var 21 2g elever med dramatiklærer Alice Bryrup Heje 
i Aarhus. Formålet var dels at bringe eleverne i nærmere kontakt med hin
anden til gavn for det kreative arbejde i timerne, dels at udvide kendskabet 
til teatrets verden, især bag kulisserne.

Under opholdet var størsteparten af deltagerne indkvarteret på vandrer
hjemmet i Risskov, hvor eleverne som gruppe udviste en eksemplarisk, god 
selvdisciplin og præcision.

Fredag aften overværedes Shakespeare’s „Tvillingerne“ på Aarhus Teaters 
store scene og Kjeld Abell’s „Melodien, der blev væk“ på Danmarks nyeste 
teater, Gjellerup scenen. Lørdag gennemgik gruppen Aarhus Teater bag 
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scenen med magasiner, rekvisitrum, malersal og snedkersal. Efter endt rund
gang overværedes en almindelig prøve på skabelsen af børnemusical’en 
„Klods Hans“ over H. C. Andersens eventyr af samme navn. Man oplevede 
trin for trin opbygningen af koreografien i Benny Poulsen’s mise-en-scéne. 
Om eftermiddagen var der prøveforestilling på Bodil Lindorf’s børne- og 
ungdomsteater med „Oprøret“, et stykke om Cuba-oprøret med en meget 
levende diskussion bagefter. Teatermæssigt afsluttedes dagen med aftenfore
stillingen „Forestillingen om kærlighed“ på Aarhus Teaters Studio, hvor man 
med det øvrige publikum bagefter deltog i forestillingsdiskussionen.

Søndag koncentreredes om et besøg i det gamle Helsingør Teater i Den 
Gamle By, hvor mag. art. Henning Nyrop Christensen gjorde eleverne stærkt 
interesserede i det gamle teaters gåder omkring datidens trisser og andre 
tekniske finesser under sin levende historiske gennemgang af dette stadig 
brugte museumsteater.

Programmet var som vist særdeles hårdt, men meget givtigt, og der blev 
meget stof at arbejde videre med i undervisningen.

Alice Bryrup Heje.

Teaterforeningen „Gammel Hellerup Studio“.

Foreningen, hvis medlemmer består af nuværende og tidligere elever på 
skolen samt en gruppe lærere, har til formål at stimulere interessen for 
scenisk virksomhed i alle dens facetter.

Foreningens virke har i årets løb hovedsagelig været intern. Dog vistes ved 
skolens juleafslutning „Studio“s produktion af Peter Fogtdals (3c) „Alt kan 
ske i en stald“ instrueret af forfatteren og lektor Ebbe Gudmand-Høyer.

Siden november har der været afholdt møder (sidste torsdag i hver må
ned), hvor projekter og foreningens virke iøvrigt diskuteredes. En del min
dre arbejder er på lager som følge af disse sammenkomster, og til efteråret 
synes et par større forestillinger at kunne løbe af stablen.

Der er forsøgt igangsat et kursus i „Kreativ bevægelse“ ved Mette Ørum, 
ligesom der har været tilbud om billetter til „Canadisk Mimegæstespil“ og 
om overværelse af prøver i „Riddersalen“. Der er endvidere forsøgsvis givet 
tilskud til en endnu ikke færdigklippet film.

Foreningen har endvidere formidlet billetter til gamle elever, der er med
lemmer, til ARTEs teaterforestillinger med ungdomsrabat.

Bestyrelsen for 1975 består af stud. mag. Niels O. Hass (formand), tid
ligere elev, arkitektstuderende Steffen Aarfing (næstformand), adjunkt Tor
sten Ostenfeld (kasserer og forsender af rundskrivelser), Niels Christian 
Andersen, 2c (sekretær), og Jacob Fløche, 2c (PR-mand).

Medlemskab (10 kr. for hele året) kan tegnes ved henvendelse til for
manden eller kassereren.
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„Jul i poser“.

Fredag den 20. december tog man skolens nye, sorte teater i brug ved 
juleafslutningen med 2g’ernes opførelse af „Jul i poser“ inspireret af et ame
rikansk gæstespil overværet under efterårsferiens elevbesøg i Paris. Alle 
dramatikeleverne havde medvirket ved malingen af forestillingens dias, mens 
Jan Rutkær, 2x, havde sammensat forestillingens musik. Forestillingen var 
instrueret af og med dramatikelever af

Alice Bryrup He je.

Teater-tilbud.

Tilbudet til „unge under uddannelse“ om via ARTE at kunne købe bil
letter å 6 kr. til de københavnske privat-teatre har været stærkt benyttet i 
skoleårets forløb. Gennemsnitlig har der været solgt 50 billetter til hver 
forestilling.

Der har været arrangeret ture til Malmø Stadsteater; i efteråret til Ibsen: 
„Et dukkehjem“ og i foråret bl. a. til Verdi: „Aida“.

Erhvervsorientering.

Erhvervsorienteringen er i det forløbne skoleår varetaget af Niels Andersen, 
Hans Chr. Bauerlund og Roland Høgnesen.

Der gives 5 timer i Ig,
7 timer i 2g og
2 timer i 3 g som fælles orientering.

Hertil kommer, at eleverne har adgang til at få individuel orientering hos 
lærerne, og at de indbydes til en række møder, som Arbejdsdirektoratet 
arrangerer.

Studieteknik.

Almen studieteknik gives i lg med 6 timer i hver klasse, medens den spe
cielle faglige studieteknik gives løbende af faglærerne.

Studiekreds.

„Kritiske samfundsanalyser“ ved adjunkt Susanne Vogelius.

Gammel Hellerup Foreningen
er en forening for gamle elever fra GHG. Medlemmerne holdes underrettet 
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om aktiviteter på skolen (f. eks. skolekomedie) og modtager desuden skolens 
årsskrift. I år er årskontingentet 10,00 kr., dog betaler årets studenter kun 
5,00 kr. for perioden indtil 1. november 1975. Medlemmerne af GHF kan 
i begrænset antal deltage i skolens årsfest i oktober på lige fod med eleverne.

Generalforsamling afholdes hvert år den første fredag i november kl. 19,15. 
Umiddelbart efter generalforsamlingen holdes en fest for gamle elever fra 

GHG.

Introduktionsugen.

De nye elever i Ig gennemgik i løbet af den første uge af skoleåret et kort 
introduktionskursus, idet deres almindelige undervisning var suspenderet i 
4x4 timer for at give plads for forskellige gruppedynamiske øvelser med 
efterfølgende diskussioner og aktiviteter, hvor alle de 7 nye lg klasser mødtes. 
Introduktionsugen afsluttedes med en week-end tur, planlagt af eleverne selv.

Formålet med kursus var dobbelt. Dels skulle eleverne hurtigt lære hin
anden at kende, og dels skulle de lære de enkleste regler og principper for 
gruppearbejdets funktion.

En undersøgelse af elevernes udbytte af kurset gav et sådant resultat, at 
man agter at gennemføre et lignende kursus for de nye lg’ere næste skoleår.

Prisopgaven for 1974

havde følgende ordlyd: Udviklingstendenser i dag og den enkeltes relationer 
hertil.

Der indkom én besvarelse med undertitlen: Den øgede risiko for atomkrig 
og den enkeltes relationer hertil.

Besvarelsen blev ikke kendt værdig til belønning.

Af skolens dagbog.

12. -16. august: Introduktionsuge for lg afsluttet med week-endophold 
fredag-søndag, hvor klasserne var fordelt i tre hytter.

29. august: Fællestime med foredrag af Alpheus Manghezi. Liberation 
movements in Africa.

10. september: Den hollandske scenograf, skuespiller og teaterarkitekt 
Wim Vesseur, medlem af Hollands teaterråd, holdt foredrag - ledsaget af 
lysbilleder - for 2g-dramatikholdet om skabelsen af en mise-en-scéne og ud
førelsen af dekorationer.

18. september: Regionsstævne. GI. Hellerup vinder i gruppe II.
26. september: Skolens egen bolddag.
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4. oktober: Skolens årsfest. Om formiddagen optrådte sangere fra Det kgl. 
teater med uddrag fra „Tryllefløjten“, „Carmen“ og „Flagermusen“. Følgende 
medvirkede: Bodil Gøbel, Minna Nyhus, Christian Sørensen, Mogens Smidt 
Johansen, operarepetitør Svend Lynge Nielsen og operainstruktør Holger 
Boland. En anonym boggave blev overrakt Bent Gringer, 3y.

30. oktober: Ved morgensamlingen opførte elever et stykke af Peter Fogt- 
dal, 3c: Hermanns død.

11. -13. november: Besøg af den tyske gæstelektor Roland Stiirzenhofecher.
3. december: Forældremøde for lg (3 klasser).
9. december: Forældremøde for lg (4 klasser).
20: december: Juleafslutning.
16. januar: Forældremøde for de kommende Ig’ere med forældre.
1. februar: Niels Andersen bliver lektor.
6. -8. februar: Skolekomedien „Styrmand Karisens flammer“. Nachspiel 

lørdag aften.
14. februar: Fællestime. Filurteatret opfører: Oprøret.
14. februar: 18 piger deltager i basketstævne.
10. marts: Broget aften.
10. april: Fællestime. Dexter Gordon spiller.
22. april: Lektor A. Karkov fejres på sin 70-års fødselsdag.
23. -27. april: 3abcN på teatertur til Øst- og Vestberlin under ledelse af 

adj. Jan Zimmermann, Bent Weidberg og Bitten Vecht.
2. maj: Forårskoncert med indslag af dramatik og under medvirken af kor 

fra Herlufsholm. Dramatikinstruktører: Alice Bryrup Heje og Niels Ove 
Hass. Dirigenter: Finn Kirstein og Michael Schønwandt.

Ordensregler.
Formålet med efterfølgende ordensregler er at medvirke til, at det dag

lige samvær mellem ca. 600 mennesker kan foregå så gnidningsløst og har
monisk som muligt, således at der tages hensyn såvel til den enkelte som til 
helheden, at skolens undervisning kan foregå uforstyrret, og at bygninger og 
inventar ikke bliver dårligt behandlet. Til opnåelse af disse formål må alle, 
der har deres daglige gang på skolen, medvirke, og alle har et medansvar 
for, at disse mål nås i videst muligt omfang.

1. Eleverne skal om morgenen møde i god tid, så undervisningen kan be
gynde præcist. Alle skal deltage i morgensamlingen på de dage, hvor en 
sådan et arrangeret.

2. I frikvartererne må eleverne opholde sig i deres eget klasseværelse, i 
frokostkælderen eller i skolegården.
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3. Tobaksrygning.
Udendørs rygning (d. v. s. i skolegården) er tilladt i frikvartererne.
Følgende forhold bør iagttages:
Cigaretstumper, pibeudkrads og tændstikker skal anbringes i de ved ind
gangene anbragte krukker. Papir og andet affald må ikke henkastes heri. 
Af hensyn til brandfare og almindelig hygiejne bør piber tømmes, når 
man går ind fra skolegården.
Indendørs rygning er tilladt i frokostkælderen i frikvartererne (i spise
frikvarteret dog kun i sidste halvdel). Brug askebægrene!
Rygning i skolegården og i frokostkælderen uden for frikvartererne er 
ikke tilladt.
Eksempelvis kan elever, der har mellemtime (fritime for gymnastik el. 
lign.) ikke ryge i undervisningstiden, men må gerne opholde sig i fro
kostkælderen, dersom denne ikke skal benyttes til undervisning.

4. Enhver form for beskadigelse af bygninger og materiel skal straks an
meldes til inspektionen. Der påhviler eleverne ansvar og hjemmene er
statningspligt for beskadigelser, der skyldes forsætlig ødelæggelse eller 
tankeløs optræden. Dette gælder også det af skolen udleverede under
visningsmateriale.

5. Alle de til eleverne udleverede bøger, også de på skolen stående, skal af 
eleverne forsynes med omslagsbind med tydelig angivelse af navn, klasse 
og fag. Der må ikke tegnes i bøgerne, og tilføjelser må kun ske efter 
lærernes anvisning. Der må ikke rives blade ud af udleverede hæfter.

6. Ved skoletidens ophør må tøjet ikke efterlades, ligesom der heller ikke 
må efterlades noget i klasserne.

7. Skolen kan ikke påtage sig at tage imod telefonbesked til eleverne. 
Eleverne kan foretage opringning fra den særlige elevtelefon.

8. Alle elever får udleveret en meddelelsesbog, der skal medbringes hver 
dag. Efter det fyldte 18. år kan denne ombyttes med en særlig bog (gul). 
I meddelelsesbogen skal alle meddelelser fra hjem til skole vedrørende 
forsømmelser, fritagelser o. lign, indføres. Den underskrives af en af 
forældrene, når eleven er under 18 år, og af eleven selv efter det 18. år.

9. Som gyldig grund til udeblivelse fra skolen regnes kun sygdom. Når 
eleven efter forsømmelsen igen kommer i skole, medbringes en i med
delelsesbogen indført og af hjemmet eller eleven underskrevet oplysning 
om, hvorlænge eleven har forsømt og hvorfor. Strækker en forsømmelse 
sig over mere end 3 dage, skal skolen underrettes telefonisk. Kun ved 

29



ganske særlige lejligheder kan der gives en elev tilladelse til anden for
sømmelse, dog kun hvis anmodning i meddelelsesbogen foreligger senest 
dagen før.

10. Ønskes en elev fritaget for legemsøvelser eller badning, bedes der i med
delelsesbogen fremsat anmodning herom. Elever, der er fritaget for 
legemsøvelser, skal overvære undervisningen. Fritagelse over 4 uger kan 
kun gives på grundlag af en lægeattest, hvortil blanket fås på skolen.

11. Når elever er mødt senere end de øvrige, skal årsagen hertil anføres i 
meddelelsesbogen. Elever, der på grund af sygdom eller særlig fritagelse 
er nødt til at forlade skolen inden skoletidens ophør, må meddele dette 
til inspektionen.

12. Eleverne må i skoletiden ikke have større pengebeløb på sig. Større 
beløb kan deponeres på kontoret. Penge og værdigenstande må ikke 
efterlades i overtøjet på gangene eller i tasker i tomme klasselokaler.

13. Særlige ordensregler (ordensduksens pligter, orden i spisekælderen) fin
des opslået på skolen.

Tillæg: Uddrag af ministeriets bestemmelser:
Grove forsømmelser, herunder også manglende aflevering af skriftlige 
opgaver, vil medføre en mundtlig advarsel fra rektor. Hvis forsømmel
serne vedvarer, vil eleven få en skriftlig advarsel. Hvis heller ikke 
denne hjælper, vil der ske indberetning til direktoratet, der afgør, om 
den pågældende elev kan indstilles til studentereksamen. Dette gælder 
også studentereksamensfagene i Ig og 2g.

Afslutningshøjtideligheden finder sted fredag den 20. juni kl. 9.
Det nye skoleår begynder mandag den 11. august kl. 10 med en kort 

modtagelseshøjtidelighed. Forældrene er velkomne til denne.
Frode Andersen.
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Vignetterne er udført af Trine Hyllested, 2b.
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Forord
Dette skrift er en praktisk måde at byde velkommen til Falkoner

gårdens Gymnasium og HF-kursus.
Skriftet er lavet af en gruppe af elever og lærere. De har taget 

alle de lokale oplysninger med, som de mener, I kan have brug for, 
når I samtidig får udleveret »Gymnasiasten« og HF-håndbogen.

Forhåbentlig kan skriftet tjene til at gøre overgangen til gymna
sium og HF-kursus mindre besværlig. Dermed er det med til at 
understrege, at skolen ikke bare er et sted, hvor man lærer noget, 
men også en måde at være sammen på.

Walter Dalland.
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1. Bygningerne

Port

a: Håndarbejde
b: Kemi 
c: Fysik 
d: Fysik 
e: Fysik

ILaborat. 
II

LU
ca

at

I kælderen under klasseværelserne finder du køkkenet, spisekæl- 
deren og drenge- og pige-toiletter. Under salen er en stor cykel
kælder.
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En bemærkning 
om rengøring

Der bliver ryddet op og gjort 
rent på hele skolen hver eneste 
dag. Det er et stort og til tider 
meget deprimerende arbejde, 
fordi det ofte kan virke, som om 
en stor del af skolens brugere 
tager denne luksus som en selv
følge. Denne indstilling kan ikke 
accepteres.

Derfor: Når I forlader et loka
le, skal bordene stilles på plads, 
papir anbringes i papirkurven, 
bøger i skabet, flasker bringes 
ned til udsalget i kælderen.

Det samme gælder, hvis I har 
forvildet jer ud på halvtaget el
ler har opholdt jer i haven ved 
formningsafdelingen eller i går
dene.

Væltede cacaokopper tørres 
op straks.

Skader på inventaret medde
les kontoret.

Det er sket, at et lokale er 
efterladt i en sådan tilstand, at 
rengøringspersonalet simpelthen 
ikke har villet gøre noget ved 
det. I sådanne tilfælde vil de, 
der sidst har benyttet lokalet, 
blive bedt om at gøre det rent.

1. sal i klassefløjen (konto
rerne, lærerværelset, 9 og 10), 
biblioteket og festsalen bliver 
gjort rent om morgenen, resten 
efter kl. 14.00. Møder om efter
middagen bedes henlagt til de 
steder, der bliver gjort rene om 
morgenen.
En forbrugerkommentar om 
hyggekrogen i kælderen, 
hvor man kan være i sine mel
lemtimer, hvis man da ellers kan 
mase sig vej gennem de mæng

der af papir, kakaobægre, fla
sker og cigaretskod, som efter
lades her af stupide individer, 
som ikke »gider« bevæge sig en 
meter hen til papirkurven. Det er 
iøvrigt ofte de samme, der næ
ste time siger: »bvadr, hvor er 
her ulækkert» - og det er der. 
Noget helt andet er, at så længe 
opholdsrummet ser sådan ud, 
har lærerne (med deres altid 
disponible lærerværelse) et godt 
argument for ikke at lave flere 
opholdslokaler, hvilket kan være 
af stor betydning, særlig i 2. og 
3. g og HF, hvor der er særlig 
mange mellemtimer.

Altså: Ryd op!!!
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2. Tilværelsen på skolen
Om at gå i gymnasiet

Det følgende oplæg er skrevet 
af to gymnasieelever, som har 
gået på Falkonergården i hen
holdsvis 1 og 2 år. Vi vil fortælle 
dig om, hvordan vi synes, det er 
at gå på Falkonergården. Vi hå
ber, at der er noget af det, du 
kan bruge, og at det måske vil 
hjælpe dig til en nemmere start 
i gymnasiet. Dette er IKKE en 
moralprædiken, men et forsøg på 
objektivt at skildre hverdagen 
her på skolen.

Når man begynder i 1. g og 
får at vide, at ingen skælder ud, 
hvis man ikke passer sit arbejde 
eller kommer til sine timer, kan 
det tit være svært at indstille sig 
på, at man selv - og kun én selv 
- har ansvaret for, om man kan 
følge med. Det er den vigtigste 
forskel på folkeskolen og gym
nasiet. Det gør det mere an
strengende, men på samme tid 
nemmere at gå i skole.

Man kan selv planlægge sin 
arbejdstid, man skal bare huske, 
at nu er der ikke andre, der gør 
det for én. Hvis man ikke afleve
rer en opgave eller ikke møder 
til en time, er der ingen, der 
skælder ud, men hvis der mang
ler for meget ved skoleårets 
slutning, ryger man ud.

Af en eller anden grund har 
hjemmeogaver o. lign, en ten
dens til altid at hobe sig op, og 
alt skal som regel afleveres 
samme dag. Man får en fornem
melse af, at når ingen længe har 
fået nogle opgaver, siger en læ
rer en dag på lærerværelset, at 
nu må han give nogle opgaver 

til sin klasse. Så får alle de an
dre straks dårlig samvittighed og 
styrter sig over os arme elever, 
der så de næste 2-3 uger er ved 
at få stress, til lærerne har fået 
ro i samvittigheden og det stil
ner af igen.

Hvad angår lektielæsning i al 
almindelighed, er det stort set 
overkommeligt, og man laver 
ikke så meget, at det tager al 
ens fritid, bortset fra den ugent
lige hjemmeopgave, mange har 
i et fag.

Det er desværre en stor ulem
pe, at vi er for mange i klasserne. 
Skolen er gammel, og i mange 
klasseværelser er der derfor for
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lidt plads med de store klasse
kvotienter i dag; dette er værst 
i fysik-auditoriet, hvor der kun 
er plads til fireogtyve elever. - 
Klassekvotienten er i sproglige 
klasser 24 (de benytter ikke fy
sik-auditoriet), i matematiker
klasser 26 (det er dem, der be
nytter de små faglokaler mest) 
og i HF-klasser 28!

Det værste er nok, når man 
den første dag får sine bøger og 
skal slæbe dem hjem. Jeg fik 
67 bøger at tage med hjem den 
første dag, så når I får besked 
på at tage store tasker med, er 
der mening i galskaben!

På trods af disse frygtindgy
dende ting har man det til tider 
meget sjovt. For eksempel er 
der ca. en fest pr. måned her på 
skolen; desuden er det en god 
idé, hvis to klasser slår sig sam
men for at arrangere en klasse
fest - f. eks. en sproglig og en 
matematiker klasse. På den må
de lærer klasserne hinanden 
bedre at kende. Desuden lærer 
man altid en masse skøre og 
sjove mennesker at kende, når 
man begynder i en ny skole. 
Ens klassekammerater f. eks. sy
nes man som regel den første 
måned er nogle besynderlige 

personer, men det går over, når 
man lærer hinanden bedre at 
kende og finder ud af, at de 
synes det samme om én selv.

En anden opløftende ting ved 
gymnasiet er, at der ikke findes 
vikarer. Det betyder, at man har 
fri rådighed over sine frie timer 
til f. eks. at spille kort, gå på 
»Snoopy« eller læse lektier. Så 
er der desuden fænomenet Kaj 
og Andrea eller John og Ellen 
eller Damsø grillbar. Det er ste
det, hvor fattige skoleelever bru
ger dere sparepenge på væm
melige ulækre pommes frites.

Så er der vores kakaoautomat 
i kælderen! Der er praktisk taget 
altid kø, da det er den eneste 
oplivende ting for mange - sær
lig omkring 6.-7. time, at de kan 
trække stimulerende drikke der. 
- Stiig siger endvidere, at den 
automat er den eneste grund til, 
at han kan komme igennem en 
hel skoledag.
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Erfaringer fra HF-kurset
Vi vil som HF’ere på Falkener- 

gården ønske jer velkommen og 
give jer nogle velmente råd og 
erfaringer med på vejen. Lærer
ne vil formentlig læse bekendt
gørelsen sammen med jer i de 
enkelte fag i begyndelsen af 
skoleåret, så den vil vi ikke kom
me ind på her. I skal blot gøre 
jer klart, at I har stor indflydelse 
på valget af emner, derfor prøv 
at komme frem med dem så hur
tigt som muligt.

Da det formentlig også for jer 
vil være et problem at lære hin
anden at kende, vil vi anbefale, 
at I prøver at komme på en eks
kursion i begyndelsen af efter
året, hvor I sammen med lærer
ne kan tale om, hvordan emner 
og undervisning skal tilrettelæg
ges. Der gives ingen tilskud fra 
skolens side, da der ikke er tid 
til ekskursioner på HF på grund 
af timetallet. Men bruger I tiden 
til ovennævnte, er den godt in
vesteret.

En anden ting, som en sådan 
ekskursion kan hjælpe på, er 
den skæve aldersfordeling, som 
kan give nogle problemer, især 
i starten, mellem de ældste og 
de yngste studerende. Da der 
kun er fire HF-klasser, og sam
kvemmet mellem klasserne ikke 
er særligt stort, betyder det me
get, at man kan trives i sin klas
se, da det har stor betydning for 
det, I kommer til at yde under 
arbejdet.

Held og lykke.
Bente Halberg, 1 q.

En gymnasiast-kommentar
Bente skriver i slutningen af 

sit indlæg, at »samkvemmet mel
lem klasserne ikke er særlig 
stort«. Dette gælder på ingen 
måde gymnasieklasserne. Tvært
imod. Da de matematiske klas
ser ofte er drengeklasser og de 
sproglige klasser ofte er pige
klasser, etableres hurtigt forbin
delse klasserne imellem, f. eks. 
i forbindelse med afholdelse af 
fester, løvrigt er der jo også 
grendelingen i 2. og 3. g, hvor 
man sættes sammen med folk 
fra andre klasser.
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3. Om undervisningen
Om at få indflydelse på 
undervisningens indhold 
(set fra lærerens side)

I bekendtgørelserne om un
dervisningen i gymnasiet og HF 
hedder det, at læreren og ele
verne i fællesskab skal planlæg
ge undervisningen. Der er med 
andre ord mulighed for, at du i 
timerne kan komme til at be
skæftige dig med sager, der vir
kelig interesserer dig.

Du vil imidlertid hurtigt op
dage, at det kan ligge lidt tungt 
med virkeliggørelsen af disse 
bestemmelser. Det har flere år
sager. I nogen fag stilles der så 
konkrete krav til det, der skal 
udrettes, at der ikke bliver plads 
til megen valgfrihed. For det an
det har du måske ikke selv gjort 
dig helt klart, hvad du vil arbej
de med i faget, og hvis du har, 
rimer det måske ikke særlig godt 
med det, de andre i klassen kun
ne tænke sig. For det tredie vil 
du opleve, at din lære i mange 
tilfælde ikke er særlig varm på 
at give sig i kast med det stof, 
du foreslår. Det sidste er et pro
blem, der kan løses, men det 
forudsætter, at du har et vist 
kendskab til lærerens arbejds
vilkår. I det følgende vil jeg prø
ve at gøre rede for nogle af dis
se vilkår og give nogle vink om, 
hvordan du kan tage højde for 
dem.
Lærerens arbejdstid

Læreren er en lønmodtager, 
der ligesom alle andre lønmod
tagere prøver at holde sin ar
bejdstid inden for rimelige græn
ser. De fleste lærere har en ca. 

20-25 timers undervisning om 
ugen (der er dog meget store 
forskelle imellem de enkelte 
fag!). Man regner med, at en un
dervisningstime kræver mellem 
en hel og en halv times forbe
redelse. Under gunstige vilkår 
vil en lærer således have en 
ugentlig arbejdstid på ca. 40-45 
timer. Hvis det stof, du ønsker 
at arbejde med, er nyt for lære
ren, vil det kræve megen ekstra 
forberedelse, og de fleste vil 
derfor prøve at begrænse det 
nye stof til et enkelt eller to em
ner pr. semester. Om dette emne 
så bliver dit eller en andens (el
ler en anden klasses), vil afhæn
ge af, hvad der interesserer læ
reren at beskæftige sig med. 
Det kan lyde lidt skrapt, men det 
bunder altså i, at det er lære
rens fritid, det går ud over. 
Lærerens arbejdsglæde

Enhver vil gerne have, at det 
arbejde, man beskæftiger sig 
med, lykkes. For lærernes ved
kommende vil det sige, at timer
ne forløber godt og tilfredsstil
lende for alle parter. Dette sker 
oftest, når læreren har under
vist i stoffet flere gange og er 
blevet fortrolig med de mulighe
der, der ligger i det. Denne 
kendsgerning medfører naturlig
vis, at læreren foretrækker em
ner og stof, han kender og har 
undervist i.

Hverken hensynet til arbejds
tiden eller arbejdsglæden behø
ver imidlertid at virke så hæm
mende for det frie valg, som det 
umiddelbart kan tage sig ud. 
Dels er der altså en vis mulighed 
for at tage nyt stof op, dels vil 
de lærere, der har undervist 
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nogle år, have meget forskelligt 
stof at byde på. Hvis du vil have 
indflydelse på undervisningens 
indhold, vil du derfor stå dig ved 
at spørge ham grundigt ud om, 
hvilket stof han kender, og hvad 
han evt. kunne tænke sig at tage 
op. Chancen for, at I kan finde 
frem til noget, der virkelig inter
esserer begge parter, vil være 
betydelig.

Det er imidlertid meget vigtigt, 
at denne drøftelse finder sted i 
god tid, f. eks. før sommerferien, 
når det drejer sig om arbejdet i 
efterårssemestret, før juleferien, 
når det drejer sig om arbejdet i 
foråret. Jo tidligere du er ude 
med dine ønsker, jo mere tid vil 
læreren have til at forberede sig 
i, og jo mere positiv vil han så 
være. Desuden vil han så også 
have bedre mulighed for at skaf
fe det rigtige undervisningsma
teriel.

Samarbejde mellem fagene
Det ligger lige for at prøve på 

at skabe en vis sammenhæng 
mellem det, der sker i de enkel
te fag, så det stof og de færdig
heder, I erhverver i et fag, bliver 
udnyttet i andre. Megen tid og 
meget arbejde kunne sandsyn
ligvis spares på den måde.

De fleste lærere er klar over 
dette. Det er imidlertid sjældent, 
vi formår at gøre noget rigtigt 
ved det. De fleste af os har kun 
vage forestillinger om, hvad der 
foregår i de andre fag. At rette 
op på det kræver tid, og ligesom 
med de nye emner er det be
grænset, hvad vi kan og vil afse 
af tid til den slags investeringer 
i fremtiden. Igen: Det er skrapt, 

men det drejer sig om vores i 
forvejen hårdt belastede fritid.

Det er altså i første række 
jer, der skal sørge for den for
nødne koordination af stoffet i 
de enkelte fag. Derfor: Så snart 
I får øje på en forbindelse mel
lem stoffet i to fag, må I gøre 
læreren opmærksom på det og 
evt. tage initiativ til et møde om 
sagen.

Dette gælder ikke blot under
visningens indhold, men også de 
arbejdsformer og det hjemme
arbejde, I benytter. I vil opleve, 
at I pludselig skal lave gruppe
arbejde flere dage i træk i alle 
fag. I vil opdage, at stile etc. har 
en tendens til at klumpe sig 
sammen. Også her må I gribe 
ind. Vær omhyggelig med at fin
de ud af hvilke arbejdsformer, 
der skal benyttes ved gennem
gangen af et stof. Skaf jer straks 
ved skoleårets start et overblik 
over, hvornår de skriftlige arbej
der skal afleveres, og hvor me
gen tid det forventes, at I for
bereder jer hjemme.

Altså, hvis du vil have indfly
delse på undervisningens ind
hold, må du:
1. Finde ud af hvilke valgmulig

heder, der er i det pågælden
de fag iflg. bestemmelserne 
(spørg læreren eller se selv 
efter).

2. Gøre dig dine egne ønsker 
klart og finde ud af, hvad 
dine kammerater vil.

3. Spørge læreren ud om, hvil
ket stof han har at byde på, 
og hvad han kunne tænke sig 
at tage op af nyt stof, og 
gøre det grundigt.

4. Være i god tid, dvs. én-to 
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måneder forud med dine øn
sker og ideer.

5. Hold øje med mulighederne 
for samarbejde mellem fage
ne og tag selv initiativ til, at 
dette samarbejde kommer i 
stand.

En elev-kommentar
Ang. samarbejdet mellem fa

gene. Vi synes ikke, det er no
gen god idé, da man hurtigt bli
ver træt af et emne, der bliver 
behandlet grundigt på 3-4 for
skellige måder. Der vil også altid 
være nogle fag, der ikke kan 
indgå i en sådan »lille« inte
gration.

I skal bare gøre jer klart, at 
hvis I ikke ønsker denne inte
gration, kan I tvinge lærerne til 
ikke at lave den. Det er helt op 
til jer selv.

SAMARBEJDE OG 
MØDEPLIGT

Undervisningen på HF-kursus 
og i gymnasiet bygger på et ak
tivt samarbejde mellem lærer og 
elever og mellem eleverne ind
byrdes. Såvel lærer som elever 
har derfor mødepligt. Fravær af 
dele af klassen medfører ukend
skab til behandlingen af stoffet 
og forhindrer et meningsfyldt 
arbejde. Hele gruppen er afhæn
gig af den enkeltes ansvarsfø
lelse over for arbejdet og kam
meraterne. Er man først blevet 
optaget som elev på Falkoner
gården, må man derfor udføre 
et stykke arbejde, som alle, man 
arbejder sammen med, kan få 
gavn af.

Undervisningen er delt op i 
lektioner af 45 minutter. Det er 
derfor nødvendigt, at hver enkelt 
møder op og er parat til det fæl
les arbejde ved timens begyn
delse, så kammeraters tid ikke 
bliver spildt. Møder man op efter 
arbejdet er påbegyndt, kommer 
man nemt til at forstyrre, hvorfor 
man ikke kan regne med at få 
lov til at deltage. Tag altså hen
syn. Mød til tiden! Derved hjæl
per du dine kammerater.

Enhver HF-studerende eller 
gymnasiast har i følge bekendt
gørelserne mødepligt til under
visningen. Mødesedler føres for 
hver enkelt time. Deltager man 
i det normalt 2- eller 3-årige 
undervisningsforløb, aflægges 
der til sidst kun prøve i dele af 
det læste pensum, og for gym
nasiets vedkommende kun prø
ve i enkelte af fagene.

Hvis en elevs deltagelse i un
dervisningen falder, så den når 
ned under det acceptable, kan 
vedkommende ikke forvente at 
blive indstillet til eksamen. Kun 
i særlige tilfælde kan skolen 
søge dispensation hos Direkto
ratet. Ca. 85 % af hele skole
dage eller af et enkelt fag skal 
man under alle omstændigheder 
have været tilstede. Af arbejds
uger er der ca. 35 i et skoleår. 
Skriftligt arbejde er man selv
følgelig også pligtig til at afle
vere, da det er et led i den al
mindelige undervisning.

Obs! Som forsømmelse reg
nes ethvert fravær fra undervis
ningen i dage eller timer eller 
enhver manglende aflevering af 
opgaver, UANSET GRUNDEN.
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Om at vurdere udbyttet af 
undervisningen

Både i gymnasiet og på HF 
skal lærer og elever i fælles
skab regelmæssigt drøfte under
visningens indhold og form. - 
Meningen er, at man skal finde 
ud af, hvordan undervisningen 
er forløbet og få rettet evt. fejl 
og mangler. Diskussionen bør 
især dreje sig om flg. spørgs
mål:

1. Har vi nået det, vi satte os 
som mål, da vi begyndte ar
bejdet med dette stof?
Målene vil som oftest være 
at læse i Undervisningsmini
steriets bekendtgørelser om 
undervisningen i Gymnasiet 
og HF, men ligesom på så 
mange andre områder af til
værelsen, har målene også 
her en tendens til at blive 
væk i den daglige tromme
rum.

2. Har alle været tilfredse med 
de anvendte arbejdsmeto
der? Har arbejdet været til
rettelagt sådan, at alle har 
kunnet få noget ud af det? 
Det er meget vigtigt, at der 
finder en diskussion sted af 
dette og at alle giver deres 
besyv med. Med det store 
antal elever pr. klasse er det 
meget svært at stille alle til
fredse. Men på den anden 
side skal alle have en chan
ce for at kunne være aktivt 
med.

3. Hvorfor kom arbejdet til at 
forløbe, som det gjorde?
Det er vigtigt at få fat i årsa

gerne til at noget forløb godt, 
andet skidt. Derved bliver det 
muligt at stille det sidste og 
mest betydningsfulde spørgs
mål:

4. Hvordan kan man drage nytte 
af de gode og dårlige erfa
ringer, man har gjort, i det 
kommende arbejde?

Denne drøftelse skal finde 
sted ikke blot ved afslutningen 
af arbejdet med et stofområde, 
men også mens man er igang.

Karaktergivning og 
terminsprøver

For gymnasiet gælder det, at 
der skal gives mindst én karak
ter i faget i løbet af året samt 
én årskarakter. Lærerrådet træf
fer bestemmelse om hvor mange 
karakterer, der skal gives udover 
dette minimum.

I øjeblikket bliver der givet 
karakterer i de enkelte fag i de
cember og marts, samt årska
rakterer omkring begyndelsen af 
maj. I forbindelse med karakter
givningen i december og marts 
afholdes skriftlige terminsprø
ver i 3. g. Terminsprøvernes ind
hold og form søges lagt så nær 
op ad forholdene ved skriftlig 
studentereksamen som muligt.

I øvrigt henvises til Undervis
ningsministeriets bekendtgørel
ser af 16. juni 1971 om under
visningen i gymnasiet, af 11. maj 
1973 om HF og cirkulære af 26. 
marts 1973 om evaluering og 
meddelelser til hjemmene, som 
findes i Gymnasiehåndbogen og 
HF-håndbogen.
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Lærerkandidater
(også kaldet føl, spirer, »candy«)

Spirer er mennesker, der har 
afsluttet den teoretiske del af 
deres uddannelse og nu skal til 
at lære at undervise i praksis.

Skolen har ingen indflydelse 
på, hvor mange lærerkandidater 
vi får sendt fra direktoratet, men 
det drejer sig som regel om en 
seks-syv stykker. Deres kursus 
tilrettelægges af skolens studie
lektorer og af rektor (Walter Dal
land, Karen Kring, Betzy Nielsen 
og Finn Roar). De skal følge je
res timer i deres fag i omkring 
et semester. Føllet og jeres egen 
lære vil skiftes til at undervise 
jer. Ved tilrettelæggelsen af kur
set prøver man at fordele kandi
daterne på så mange klasser og 
lærere som muligt, for at fordele 
de afbræk i undervisningen, som 
det nødvendigvis må medføre, 
så ligeligt som muligt.

Der er både gode og dårlige 
sider ved at have lærerkandida
ter. Ens egen lærer kommer til at 
kende klassen dårligere, hvilket 
især har betydning i 1. g. Spirer 
vil i de fleste tilfælde undervise 
dårligere end jeres egen lærer, 
da han mangler den gamle læ
rers erfaringer.

På den anden side vil man 
ofte få lejlighed til at diskutere 
en egen lærers undervisning, når 
føllet spørger, hvad man synes 
om hans eller hendes.

To gange aflægger føllet prø
ve, dvs. studielektorerne kom
mer og overværer en time, ledet 
af kandidaten, for at bedømme, 
om vedkommende egner sig 
som lærer. For ikke at gøre den

ne prøve sværere end højst nød
vendigt for spiren, kan man sør
ge for at møde velforberedt til 
timen, ikke at komme for sent 
og så iøvrigt af og til række en 
lab i vejret. Alt for mange 
»kunstpauser« i en kandidattime 
tager sig ikke godt ud på den
nes generalieblad.

De fleste kandidater er flinke 
og positive, så der er ingen 
grund til panik, når jeres lærer 
kommer og fortæller, at I skal 
have »candy«.
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Fællestimer
En fællestime vil sige, at al 

anden undervisning lægges til 
side, for at alle kan samles til et 
fælles arrangement. Der skal 
holdes mindst 8 fællesarrange
menter for alle elever i løbet af 
skoleåret. Ved disse lejligheder 
er deltagelse obligatorisk. Hvad 
indholdet angår, er der mange 
muligheder. Politikere, digtere, 
musikere, dansetrupper og man
ge andre har med tiden lagt 
vejen om ad skolens festsal.

Fællestimer bør så vidt muligt 
have forbindelse til den øvrige 
undervisning. Det kan imidlertid 
være ganske svært, og hidtil har 
vi måske nok mere betjent os 
af de forhåndenværende søms 
princip. Af arrangementer fra 
det forløbne år kan nævnes:

En sang- og dansetrup fra Litauen.
Kunstnere fra Det kgl. Teater med 

uddrag af »Tryllefløjten«.
En politiker-diskussion op til val

get.
Sang og musik fra Columbia, Pa

raguay og Chile i forbindelse med 
et foredrag om latinamerikanske for
hold.

Forfatteren R. Broby Johansen 
fortalte om oplevelser i Litauen før 
og efter 2. verdenskrig.

Skolen råder over et ikke helt 
lille beløb til honorarer etc. Så 
hvis du kommer i tanke om, at 
du gerne ville stifte nøjere be
kendtskab med et spørgsmål, 
noget musik eller lign., så hen
vend dig til fællestimeudvalget, 
der står for den praktiske til
rettelæggelse.

Mødetimen
I denne time kan skoleforsam

linger, udvalgsmøder og andet 
elevarbejde finde sted.

Der er derfor ingen undervis
ning i denne time. De elever, der 
ikke skal til møde, kan lave lek
tier, spise, spille kort eller bruge 
timen til, hvad de har lyst til.

På en skoleforsamling sidste 
år var der en gruppe elever, der 
ville afskaffe mødetimen. De 
syntes, det var åndssvagt, at 
hele skolen skulle have mellem
time, bare fordi der var nogle, 
der skulle holde møder.

Forkæmpere for mødetimens 
opretholdelse svarede, at det 
var uretfærdigt, at de, der gad 
gøre et stykke arbejde for sko
len, skulle straffes med længere 
skoletid. De mente, at hvis man 
afskaffede mødetimen, ville alt 
elevarbejde ophøre.

Ved afstemningen efter dis
kussionen blev det vedtaget at 
beholde mødetimen med 128 
stemmer mod 82.

Faktum er, at et flertal på 
skolen har bestemt at oprethol
de mødetimen, dels fordi de ikke 
vil kvæle alt elevarbejde, og dels 
mange er glade for den ekstra 
fritime, de tit redder sig her.

Studieuge
Der eksisterer et for tiden 

uvirksomt udvalg med det for
mål at arrangere en studie- eller 
emneuge. En studieuge er en 
uge, hvor alle beskæftiger sig 
med et eller andet planlagt em
ne, som man så arbejder med 
hele ugen i alle timer i stedet 
for den almindelige undervis
ning.

Da udvalget blev oprettet sid- 
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ste år, sad der 6 lærere og 1 
elev i det. Vi blev så enige om, 
at det kunne vi ikke lade køre, 
så vi lavede en kampagne, der 
resulterede i, at vi så blev 8 læ
rere og 4 elever. Trods denne 
store overvægt af lærere synes 
vi udvalget kørte godt; der var 
ikke mange gnidninger, før vi 
var blevet enige om at tage et 
overemne med en masse under
emner, der alle havde noget med 
overemnet at gøre. Så kunne vi 
selvfølgelig ikke blive enige om, 
hvad det emne skulle være. Efter 
meget tovtrækkeri blev vi enige 
om »Grænser for vækst«, og vi 
var meget spændte på, hvordan 
det ville blive modtaget blandt 
eleverne. Der var imidlertid in
gen reaktioner, når man lod et 
ord falde i sin klasse eller til 
andre, mens der i lærerkollegiet 
var stor glæde over, at det så ud 
til at skulle lykkes at lave en rig
tig arbejdsuge i stedet for for
rige års flip-uge. Men ak - de 
havde forregnet sig. Trods mang
lende reaktioner før fremlæggel
sen skabte det røre, da det kom 
til afstemning blandt skolens 
elever. Når man tænker på den 
normale mødeprocent ved elev
forsamlinger, var der mødt man
ge og - ak og ve - de fleste 
for at stemme imod, for »så kun
ne de jo lige så godt gå i skole 
den uge«. Tja, der sad vi så med 
vores fine godkendte forslag (fra 
lærerrådet). Så fik vi at vide, at 
der nok ikke ville blive flere stu
dieuger på Falkonergården, med 
mindre nogen havde et meget 
godt forslag til emne, som både 
lærere og elever kunne accep
tere. HAR DU DET? så kom med 

det. Har du det ikke, så meld 
dig ind i udvalget og forsøg at 
være med til at udarbejde et.

Ekskursioner
I flere fag er der behov for at 

besøge de ting og steder, man 
beskæftiger sig med i det dag
lige arbejde, for ved selvsyn at 
gøre de læste ting levende.

Det giver ekskursionerne mu
lighed for. Det kan være besøg 
på få timer eller flere dage. En 
beskeden bevilling, der kun er 
givet til gymnasieklasserne, åb
ner mulighed for at få betalt 
nogle af rejseomkostningerne. 
Det kræver aftale mellem den 
pågældende klasse og faglærer 
og godkendelse af de øvrige 
lærere af hensyn til pengene og 
den undervisning, der må ligge 
stille i den tid, ekskursionen va
rer. Ekskursioner kan kun finde 
sted i Danmark, Skåne og Syd
slesvig.

Udlandsrejser
En klasse kan blive enige med 

en eller flere lærere om at rejse 
en tur til udlandet. Den slags 
rejser betragtes ikke som eks
kursioner, men som private rej
ser, der giver kammeratligt og 
fagligt udbytte. Som følge heraf 
må de ikke finde sted i skole
tiden, ligesom skolen intet an
svar har i forbindelse med disse 
rejser. Der er dog mulighed for 
at inddrage et par dage før en 
ferie, hvis praktiske hensyn gør 
det nødvendigt. Dette kræver 
dog lærerrådets godkendelse.
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Falkonergårdens rejsefond
Fondens formål er at yde til

skud til afholdelse af elevers 
rejseudgifter, fortrinsvis tilskud 
til faglige ekskursioner og lejr
skoleophold. Såfremt omstæn
dighederne måtte tale derfor, 
skal der dog også efter besty
relsens nærmere bestemmelse 
kunne ydes tilskud til andre for
mål vedr. skolens arbejde.

Ansøgninger afleveres til Dal
land og må indeholde en nær
mere redegørelse for personlige 
økonomiske forhold.

Telefonkæder
Vi anbefaler alle nye klasser 

at lave deres egen telefonkæde. 
Det er en fordel for både elever 
og lærere. Man undgår f. eks. at 
møde på skolen kl. 8 uden at 
vide, at man først skulle have 
mødt kl. 9.

Telefonkæden fungerer såle
des, at læreren ringer til første 
led (elev) i kæden, og herefter 
snurrer telefonledningerne. Det 
anbefales, at den elev i klassen, 
der bor længst fra skolen og 
derfor tager tidligst af sted hjem
mefra, står som det første led i 
kæden. Ligeledes bør de elever, 
der bor tættest ved skolen, stå 
som de sidste led. Jvf. eksemp
let.

Telefonkæde
skema på 
indersiden af 
omslaget.
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Ringetider:
1. time: 8.00- 8.45
2. time:
3. time:

8.55- 9.40
9.50-10.35

4. time: 10.45-11.30
Frokostpause
5. time: 12.00-12.45
6. time: 12.55-13.40
7. time: 13.50-14.35
8. time: 14.45-15.30

Ferier og fridage 
1975

Mandag den 20. oktober til 
fredag den 24. oktober: Efter
årsferie. Mandag den 22. decem
ber til fredag den 2. januar: 
Juleferie.

1976
Mandag den 12. april til tirs

dag den 20. april: Påskeferie. 
Mandag den 21. juni til fredag 
den 6. august: Sommerferie.

Hertil skal så føjes Kr. Him
melfartsdag, St. Bededag og 
Donningens fødselsdag.
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