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SKOLENS

DAGBOG

april - juni 1986

o7.o4

Imx var på virksomshedsbesøg på ATP (Tø)

o8.o4

- 3mK besøgte August Krogh-instituttet og be
skæftigede sig med arbejdsintensitetens ind
flydelse på stofskiftet (Pn)

- Imy var på ATP (Si)
o9.o4

Elever fra 2. og 3.g gav blod til Blodbanken

lo.o4

Koret for 2. og 3. kl. forstærket med Ulrik
Garde som trommeslager opførte et selvlavet
cirkus - "Cirkus Mikro" (Br)

11.04

lb var på Frilandsmuseet (La, Fn)

14.o4

8b besøgte Arbejdermuseet i Rømersgade (Ro)

15.04

- Elektronikholdet fra 8.kl. deltog i praktisk
arbejde på et mekanisk værksted i Hellerup
(Ba)
- Elever fra 3.g besøgte rensningsanlægget i
Farum, arbejdede med etologi i Zoo og beskæf
tigede sig med enzymernes indflydelse på gæ
ringsprocesser på Carlsberg (Bj, Pn)

17.04

9a så på Statens museum for Kunst impressionist
udstillingen "188o'erne i nordisk maleri" (Sp)

18.04

Elever fra 8. kl. solgte Dybbølmærker. Salget
indbragte 9.622,85 kr. (Ma)

23.04

- Skolen havde forårskoncert. Elever fra 2.kl.3.g optrådte
- Bh.kl.b var på jagt- og skovbrugsmuseet i
Hørsholm (Pauline Rubow, Jn)

24.04

6a så på GI.Holtegaard Vedbækfundene (Sp)

28.04

9c var på Arbejdermuseet i Rømersgade (An, Hl)

29.04

- Som forløber til erhvervspraktik besøgte 8a
i grupper forskellige virksomheder (Bu)
- 2mK tilbragte en dag på kemisk laboratorium
III på H.C.Ørsted-instituttet (Kj)

3o.o4

- Bh.kl.a var på Zoologisk museum (Pauline Ru
bow, Git Arvedsen, Dn)
- 9b så i Betty Nansen-teatret Peter Langdals
moderne iscenesættelse af "Erasmus Montanus"
(Kg, Jø)
- I Rialtoteatret så 8b stykket "Mercedes" (Ro)

01.05

4

Ved 3.g'ernes sidste morgensang optrådte Tor
kil Skall-Jensen, Jacob Deichmann og Jesper Ni
elsen med "Sang til sidste morgenhalleluja" og
2.g musikergren optrådte med "Aquarius" fra
rockmusicalen "Hair"

02;05

3 .g fejrede sidste skoledag med forskellige ar
rangementer i skolegården og sluttede dagen
med revy, middag og fest

o5.o5

- Irnv var på virksomhedsbesøg på Postgirokonto
ret- (Sz)
- Isb besøgte Jacob Juul Rasmussens bogtrykkeri
på Amager (Un, Cl, Dy)

Ö6.o5

bh.kl.b var i 'Dyrehaven (Pauline Rubow, Jn)

o7.o5

- Imu var på Postgirokontoret (Sz)
- Isa var på virksomhedsbesøg i Kbh. (Sb, Dv}

13.05

Højesteretsdommer Johs Bangert viste 2abS
rundt i Højesteret, og senere diskuterede ele
verne«
Jimmy Stahr og Flemming
Jensen i folketinget (Hs)
'

14.05

8b så den holografiske udstilling (Hl)

15.05

- Elever fra 2.gbesøgte Danmarks tekniske Høj
skole: Laboratoriet for energiteknik (Al)
- Icø besøgte på 'en edbekskursion Meteorologisk
institut (Hj)
- 2z var på industrimuseet Gl. Carlsberg (Gæ) .

22.05

- Imz var på Meteorologisk jnstitut (Bs, Ly)
- lo.kl. fejredesidste skoledag med dptog og '
fest om aftenen

28.05

Efter forudgående cyklistprøve kvalificerede
4 elever fra 6a og b sig til politikredsens
finalestævne og klarede sig med pæne resultater

04.0b

5b besøgte Kbh's"bymuseeum, Rosenborg og var på
kanalrundfart (La, My)

o9.o6

Eleverne fra 7b var på besøg på Holmen (Nm)

I0.06

- Btftkl.b varrpå: Lejre forsøgscenter
(Pauline Rubow, Jn, Dn)r

■

- la og Ib var i Zoo (Hg, Rm, La, Fn)
- 7a var på bytur i Kbh. (Sp, Gt)
II..06

3b var på Frederiksholm teglværk i Hammersholt.
Transporten foregik i forældrebiler (Br)

12.06

5a var på Rosenborg og Kastellet (St, Ns)

13.06

I Kbh. besøgte 4a Rundetårn og Bymuseet og var
på havnerundfart (Kg, La) '

15.o6 - 17.06

Udstilling af elevarbejder: i

2o.o6

Translokation. Efter kantaten talte rektor til
årets studenter og eleverne fra lo.kl.'og ud
delte eksamensbeviser

y : «

i
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august 1986 - marts 1987

11.08

2.kl. - 3.g havde første skoledag

12.o8 - 15.o8

Introduktionskurser for l.g og lo.kl. blev af
holdt i to dele, l.del indeholdt bl.a. fælles
frokost, bogudlevering, rundvisning på skolen
og folkedans på skolen. Eleverne mødte deres
studievejleder og blev præsenteret for rektor
og skoleinspektør.
Under 8.klassernes introduktionsdage var elever
ne på orienteringsløb rundt på skolen, dansede
squaredance og indøvede en fællessang,de senere
optrådte med ved en morgensang (Kg)

15.08

- Som afslutning på introduktionsdagene var 8a
på Privatbankens museum på Børsen og foretog
- en byvandring på Christianshavn. 8b var på
- udflugt i Grib skov. 8c var på Frilandsmuse
et og så i Brede udstillingen "Brasilia"
(Jø, Kg, Gs)
Første skoledag for bh.klasserne og 1.klasserne.
Elever fra større klasser underholdt med "Prin
sessen på ærten" og musik

18.08

22.08

Et ungdomskor af polske sangere optrådte i fest
salen for elever fra 3.kl - lo.kl.

26.08

loa og lob så som et led i samtidsorienterings
undervisningen filmen "Christiane F." i teater
salen (De, Ho)

27.08

Astronomiholdet fra 8.kl. besøgte Teknisk muse
um i Helsingør (Me)

29.08

Isb så Vedbækfundene på GI.Holtegaard (Go)

o3.o9
15.o9 - 26.09

2my så på Louisiana udstillingen "Primitiv og
moderne kunst" (Ke)
2.del af introduktionskurset for l.g indbefatte
de læsetræning, notatteknik, mundtlig fremstil
ling og bibliotekskundskab

23.09

4b var på Frilandsmuseet (Br)

02.10

5b var på hjortetur i Dyrehaven (Tu, Ho)

06. lo

7b var på udflugt til Toms fabrikker (Mi)

07.10

7a var på udflugt til Toms fabrikker (Mi)

08.I0

Major Barteis holdt et sikkerhedspolitisk fore
drag for elever fra 3.g (Hs, Nn)

lo.lo

3sb tilbragte dagen på Øresund for at dissekere
fangne fisk
- Ved en fællestime overværede elever fra 9.kl. 3.g en jazzkoncert, der blev afholdt af Lars
Brogaard, Jesper Lundgaard og Aage Tanggaard

13.10

- En tidligere narkoman fra Frederiksborg Amt
fortalte lob om et narkobehandlingshjem (De)

6

- 2. og 3. kl. så på Ishøj Teater et eventyrspil
over kulsviernes liv med titlen "Kulsvierpigen“
(Hg, Rm, La, Fn, Ro, Pr, Gr, My)

14. Io '

l 1oa så legetøjsmuseet i Teglgårdsstrædé og den'
russiske film om 2. verdenskrig "Gå og se" i
Grand (An, Hl)
Lisbeth Koch-Nielsen viste 4a rundt på Rigshos
pital

29.10

Elever fra 3.g besøgte under arbejdet med dansk
økonomi Nationalbanken og'fortsatte i Industrirå■ det med foredrag'og diskussion om industripolirvtik (Nn), ?
f
-p

31. Io

9a v-ar på Statens museum for Kunst og så tegne
filmen "Valhalla" (Bu, Hg)

o3.ll/
o6.il

(Elever fra 3.g var på besøg i Nationalbanken og
r så filmen "Stammheim" (Hs) i

"

Elever fra 8.kl. deltog i den engelske teatergrup
pes "Word and Action" improvisationsspil (Bu)

o7.11

HG holdt fest for gamle elever

12.11

; ;T2b blevjvist rundttpå mejeriet "Enigh
■ en mejerigtig frokost (Fn, Gt)

13.11
i7.irs;

7b så filmen "Barndommens gade" (Fn, Ry)

I I Tivolibio så 3b "Valhalla" (Cb, Nø) /,

19.11 I

Den kgl.- ballet demonstrerede i teatersalen med
kostumer og dans ballettens udvikling gennem år
hundreder for l.kl. - 9.kl.

2o-113 <

■ Musikelever fra 2.g overværede en generalprøve på),
torsdagskoncerten i Radiohusets koncertsal. Musik
ken omfattede Rachmaninoffs 2. klaverkoncert og
Carl Nielsens 2. symfoni (Kb)

24.11

■ - Arbejdskundskabsholdet fra 9.kl. besøgte Tuborg ■

'

- 8a var i folketinget og i Politikens hus (An, Jø)

- 7a var på byvandring på Vesterbro og så "Barn
dommens gade" (St, Sp)
26.11

o

Som opfølgning på landbrugsspillet besøgte 9a to
gårde ved Vipperød (My, Bu)

01.12

o3.12; \

3a så i Tivolibio "Valhalla" (Gr, Nø)

,
)■

Elever' fra 1 .g og 2.g besøgte under arbejdet, med
industrilokalisering Carlsberg (Sø,. Sm)
- Kor fra Trørød- og Skovlyskolen mødtes med HG's
kor for 4.kl. -6.kl. (Br, Sg)

04.121

f

- 6.klasserne solgte Julestjernen. Salget indbragte 8.456 kr. (Ho)

- 8.klasserne så i teatersalen "Oliver Twist" (Tu)

— Ungdomsrådgivningen besøgte 9c (Jø, Ad)

7

06.12

10.12

Musikskolen afholdt koncert
- 9b besøgte Legetøjsmuseet og så "Barndommens
gade" (Cb, Hl)
- Gymnasiekoret afholdt koncert i Birkerød kirke
(Kb, Be)

11.12

Skolen havde juleindkøbsdag

12.12

Repræsentanter fra Lyngby tekniske Skole oriente
rede 9c om uddannelsesmuligheder (Jø, Ad)

15.12

8a og 8c så "Barndommens gade" (An, Gs)

17.12

- 9c besøgte Lyngby tekniske Skole (Jø, Ad)

18.12

- Elever fra 3.g dyrkede ferskvandsbiologi i Kob
berdammene (En)
Skolen holdt juleafslutning for bh.kl. - lo.kl.
Julespillet blev opført for de mindste klasser

19.12

Juleafslutning for gymnasiet

24.12

Juleaftens eftermiddag deltog nogle elever fra
3.kl. - 6.kl. med sang og spil i radioens julepro
gram "Hvad du ønsker" (Holger Steinrud, Br)

o5.ol

Skolen udsendte den meget omtalte "folder" om
tilmelding til gymnasiet

15.01

På tur til Kbh. så 4a bl.a. "Valhalla" om den
nordiske mytologi (Ma, Ry)
Elever fra kommunens 9.kl. og lo.kl. deltog i un
dervisningen i l.g på HG

19.01 - 30.01

22.01

Imx så på Betty Nansenteatret Kjeld Abeils styk
ke "Anne Sophie Hedvig" (Nn, Nw)

23.01

- 5b var på kælke- og skitur (Ho, Tu)

23.01 - 25.01

- 7b og enkelte andre elever opførte H.C.Andersens
komedie "Meer end Perler og Guld" (Birgitte 01gaard , Fn)

26.01

3sa så "Anne Sophie Hedvig" (Mm)

27.01

- Fælles skitur, kælketur mv. for bh.kl. - 5.kl.
(Ma, Ti)
- I en fællestime demonstrerede Den kgl. Ballet
ballettens udvikling med dans og dragter for
lo.kl. og gymnasiet (Ht)

28.01

Biologiholdet fra 8.kl. var på Zoologisk museum
(Ns)

3o.ol

6b så på Glyptoteket den ægyptiske samling.Omvi
seren fortalte om fundenes vej til Glyptoteket. Tu
ren fortsatte med filmen "Valhalla" (La, Fa)

o4.o2

Elever fra l.g og 2.g besøgte under arbejdet med
industrilokalisering Toms fabrikker i Ballerup (Sø)

o9.o2

Bh.klasserne og 1.klasserne så "Kulsvierpigen"
på Ishøj teater (Jn, Bh, Dn, Aj, Ma, An, Ti, Sp)

8

11.02

3mz så som en del af arbejdet med den ekspressio
nistiske periode Emil Nolde-udsti11 ingen på Loui
siana (Hr)

12.02

Jan Hallbech fra Lyngby politi holdt foredrag for
9a om narkotikamisbrug (Bu)

13.o2 - 15.o2

E.g'erne opførte skolekomedien “Oliver Twist" af
Charles Dickens

16.02

Elever fra 3.g deltog på August Krogh-instituttet
i testning, i trykkammer for at måle præstationer
i højder og ved havoverfladen (En/ 2

17.02

Elever fra lo.kl. - 3.g gav overskuddet fra et
dagsarbejde tiT'Kræftens bekæmpelse". Eleverne
53.000 kr. til det gode formål.

."f/f
1 I8.o2

■

4

' 19.02 /-JXo 00214

Biologielever fra 9.kl. var på Zoologiskmuseum (Ho)

24; Geograf i elever fra 8. kl., var på; heldagsekskursion
T4
på Mineralogisk museum (Sc) .
/. ;: Elever fra den kommunale musikskole i Blinde besøg
te HG. Tyskerne var indkvarteret privat.Sammen af
holdt de to skoler koncert, hvis- indhold spændte
fra Schubert og Elgar til Ellington og Thelonius
Monk (Holger Steinrud, Kb, Be)

2o.o2 - 23.0224

' 23.02

Elever fra 3.g beså Risø (Sr,-Fr)

25.02

Frits Helmuth og Karsten Vogel med trio under
holdt lo.kl. og gymnasiet i en fællestime

27.02

Elever fra 2.g besøgte SID og Metal. Emnerne var
fagforeningens opbygning, overenskomstforhandlin
gerne 1987 og forholdet til og konflikterne mel
lem fagforeningen og de politiske partier (Ra)

o2.o3

Bh.kl. - 3.kl. havde fastelavnsfest

o4.o3

Personalechefen Carl Andersen fra Bikuben i Lyng
by orienterede 9b om ansøgningsteknik (Hl)

o5.o3

- 8.kl. og 9.kl. holdt fest (Bu)

- Konsulent Preben Gondolf fra DANIDA' holdt fore
drag for gymnasieelever cm dansk ulandsbistand
(Nn, Hs)
Musikskolen holdt koncert

o7.o3 o; 4244/2
11.03 \2/42O^^^

/

- I forbindelse med et erhvervsøkonomi sk/tema be4 søgte elever /fra 3.g virksomheden Medicotest i
Ølstykke (Nn)
- 8a overværede spørgetiden i Folketinget og var
i(Byretten (Jø)
- Eleverne fra gymnasiet gjorde indflytningen i
den nye nordfløj til en festdag.' Efter overstå
et flytning blev der arrangeret fællesspisning
for "flyttemændene"

12.03

Elever fra 2.g var på standardrundvisning på NOVO. ■
Senere deltog de i enzymforsøg på NOVOS laborato
rier med hjælp fra ansatte kemikere (Ba)

9

13.o3

7a var på Holte bibliotek (Sp)

17.03

5a og 5b holdt fælles klassefest (Ho, La, Tu, Kg)

18.03

- På Søllerødmuseet så 2b kulsvierudstillingen
(Fn, La)
- Elever fra l.g og 2.g så den franske film
"Subway" i Reprisen (Sz, Jc)

- 8b besøgte den vestindiske udstilling i GI.
Dok Pakhus, fortsatte med et besøg på National
museets vestindiske stuer og afsluttede med
filmen "Peter von Scholten" (Kg)

19.03

- 3a fik biblioteksorientering ved børnebiblio
tekaren i Holte (Gr)

- loa studerede dyrs adfærd i Zoo og så filmen
"Døden på larvefødder" i Imperial (An, Hl)

23.03

5a besøgte Mothsgården og Søllerød kirke (Kg, La)

24.03

Imv var på virksomhedsbesøg på Carlsberg (Sz)

26.03

9a var på Nationalmuseet, Thorvaldsens museum,
i Folketinget og så filmen "Venner for altid"
(Bu, Hg)

Linoleumstryk over emnet "Vor by" udført af en elev fra 4.klasse
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EKSKURSIONER I DANMARK
april - juni 1986

o6.o4 ~ 11.o4

Elever fra.2.g var ,på( ekskursion og boede på -.
Drøns ferie-'.pg kursustenrer. Eleverne beskæfti
gede sig bl.a. med
Sønderjyllands:
erhvervsliv (Bj, Un.Nw, Sc) •

27.o4 - o2.o5

På lejrskole på Skagen cyklede 6b Skagen rundt,var på fiskeriauktion og besøgte Michael og Anna
Anchers hus (Ry, Fn)

3o.o4 - o2.o5

Under, lejrskolen i Borrevejle arbejdede 3b i
Lejre forsøgscenter med jernalderhusholdning
og -landbrug. Endvidere besøgte klassen jætte
stuen i Øm og Lejre skibssætning (Nm, Br)

o5.o5 - o6.o5

•

2b var på lejrskole på Stauninggården i Helsingør og besøgte bl .a. Teknisk museum (Ro, Pr)

'

■:
o5.o5 - o7.o5

. :3a- var på lejrskole i Borrevejle, Eleverne be- .
søgte jernalderbyen i Lejre-forsøgscenter og
forsøgte sig med kanoséjladsf I Roskilde så
domkirken, den gamle købmandsgård og'vikingeskibsmuseet (Ry, Maj
2a var på tur til "Skjoldhytten" i Allerød og
så bl.a. på stendysser. Klassen lavede selv
mad (Gr, My)

- js
o6.o5 - o7.o5

13.o5 - 15.o5,

Elever fra 2.g var på ekskursion til Møn. Et par
af hovedoplevelserne var en dagtur til Møns
Klint'og et besøg med middag hos en tidligere
lærer på HG, Willy Rasmussen, hvor eleverne smag
te produkterne fra hans silderøgeri og hønse-

august 1986;- marts (r987jB^

29.08 - o3.o9

.

: j-

På'lejrskole på Bornholm besøgte 9c bl.a.
Christiansø, en nyåbnet naturskole og studerede
Neksøs økonomi (Ad, Jø)

:

15.09 - 19.09

6a'var på lejrskole på Fugisøcentret. Udover at
benytte sig af centrets faciliteter besøgte
klassen bl.a. Clausholm- slot og skanserne ved
Helgenæs og Fregatten Jylland (St, Ns)

21.09 - 26.09

■ 7a besøgte på Bornholm bl.a. Østerlars kirke,
Hammershus og Paradisbakkerne, besøgte et røgeri
og så på helleristningerne:(So, Bu) : -

112.lo - 18.lo-

I Gudhjem på Bornholm foretog elever fra 3,g
hav- og ferskvandsbiologiske -, terrestriske
mikroklimatiske -, populations- og svampeundersøgelser (En, Hn, Pn, Bj)

■

11

15.10 - 16.10

3sa studerede økologi og boede på "Fritidshuset"
ved Særløse Overdrev (Sø, Ar)

24.11 - 25.11

8b var på ekskursion til Kongskilde friluftsgård ved Sorø. På "ryste-sammen-turen" besøgte
klassen Hvideslægtens kirker og beskæftigede sig
med emnet natur (Kg, Ho)

27.11 - 28.11

2mv var på socialtur til Ringkøbing (By)

01.12 - 05.12

7b fremstillede kostumer til og øvede sig på
opførelsen af H.C. Andersens komedie "Meer end
Perler og Guld". Klassen boede på den nordiske
lejrskole i Hillerød (Birgitte Øigaard, Ry, Fn)

01.12 - 05.12

3mK udførte under ophold på forskellige erhvervs
virksomheder obligatoriske kemispecialer (Kj)

o6.o3 - o8.o3

2mx var på social weekendtur på "Stenhagen",
Jægerspris (Jk, Nw)

EKSKURSIONER I UDLANDET
april - juni 1986
o5.o4 - 12.o4

9b var på ekskursion i Berlin. Turen gik bl.a.
til Østberlin. Klassen overværede Mozarts opera
"Don Giovanni" i Operaen (Kg, Jø)

o5.o5 - o7.o5

I Kageröd i Sverige øvede 7b sig på sin afskeds
revy (We, Nm)

august 1986 - marts 1987
25.08 - 3o.o8

2sb var på kanotur i Sydsverige. Som en del af
idrætsundervisningen sejlede klassen Åsnen sø
rundt og fandt selv egnede lejrpladser (Un, Ht)

28.08 - 3o.o8

Under et besøg i Lübeck besøgte elever fra 3.g
Thomas Manns hus, Marienkirche og jævnaldrende
tyske elever (Dv, Ly)
9b var i Berlin, indkvarteret på hotel Califor
nia. Klassen besøgte koncentrationslejren Sach
senhausen og beskæftigede sig med øst-vestforforholdet (Hl, Pr)

29.08 - o2.o9

3o.o8 - o6.o9

o2.o9 - o9.o9
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9a sejlede med en klipper på Zuidersøen i Hol
land. Eleverne sejlede som besætning under en
hollandsk kaptajn og skipper og gjorde bl.a.
ophold i Monnichendam, Hoorn og Amsterdam
(Hg, Bu)
3mu var i Paris. Klassen beskæftigede sig med
impressionistisk og ekspressionistisk malerkunst
og besøgte Orangeriet, Louvre og Marmottanmuseet
Desuden Pompidoucentret og en atomforskningssta
tion (Sn, Sb)

13.o9 - 2o-o9

Elever fra 3.g var på ekskursion i Wien. Klassen
hørte wienerphilharmonikerne under ledelse af
Claudio Abbado spille Offenbachs "Orpheus i Un
derverdenen", overværedeen arbejdsprøve på
Beethovens korfantasi og-besøgte firmaet Bösen
dorff, der fremstiller flygler og klaverer
(Mt, Dv)

o2.1o - lo.lo-

Elever fra 2.g og 3.g var på ekskursion til
Rusland. I Moskva så eleverne Kremlfæstningen og
den økonomiske udstilling. Fra Tblisi besøgte
eleverne et statsgods og Stal ins. fødeby Gori
(Kn, Be)

■ o5. lop-2IF.1Q2 :

På ekskursionen 1 London foretog elever fra 3.g
bha. besøg på Ealing hignschool og South London
Science Centre (Sr, Me)

06.I0 - 12.lo

3mK var på ekskursion 1 Prag Klassen besøgte
forskellige kemiske industrier,koncentrations
lejren Theresienstadt yg multimeoieshowet
"Laterna Magica" (Xj,-He)
:

27.lo' - o2.1T-

Elever fra-2.g og 3.g besøgte London. Mr. Spottiswood fortalte eleverne ora Southwark og genop
bygningen af Globe Theatre og et helt Shakespearekompleks (Dv, Ly)

07.11 - 12.11

Under besøg i Berlin opsøgte loa enklaven
Steinstücken og så i Theater des Viestens styk
ket "Lin Käfig voller Narren" (An, Hl)

21.11 - 24.11

Gymnasiekoret og jazzgruppen fra HG besøgte
Bünde, hvor de var privat indkvarteret. I fælles
skab med de tyske værter gav de en meget vel
lykket koncert (Du, Kb, Be, We)

3o.ll — 06. L2-/

Under besøg i Prag var lob bl.a. i koncentrations
lejren Theresienstadt, på skolebesøg hos jævn
aldrende, elever og foretog forskellige byvand
ringer i Prag (Ho De)
’

.<p82or^

■

Elever fra 3.g var pa socialtur 1 Strömhult i
Skaane'(Sø, Ar)

10.01;-

2my var i Paris. Klassen besøgte antiksamlingen
på Louvre, så impressionister på Orsaymuseet og
besøgte det økonomisk-naturvidenskabelige center
Villette. På Theatre Hauchette overværede den
Ionescos stykker "Den skaldede sangerinde" og
"Enetime" (Jc, Li)

12.01 - 18.01

8c var på fjeldlejrskole i Kvitåvatn i Norge
(Gs, Tu, Mr)

23.02 - o2.o3

Isa var i London og besøgte her Westminster
School. Efter besøg på forskellige colleges i
Cambridge var klassen inviteret hjem privat hos
en engelsk lærer (Pt, Sa)

26.02

3mz var på slalomtur på Sydalpin i Sverige
(Hr, Ht)
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13.03

Isb var på slalomtur på Sydalpin i Sverige som
en del af idrætundervisningen (Un, Hr)

18.03 - 25.03

Elever fra 2.g var på ekskursion på Sicilien.
Hovedemnerne var: vulkaner og landbrug i vulkan
ske områder. Blandt de geografiske seværdighe
der var Etna, AlKantarakløften, Vulcanoøen og
Cataniasletten (Un, Sø, Sc)

21 .o3 - 3o.o3

Elever fra 2.g var på ekskursion i Barcelona.
Eleverne besøgte Montserrat klostret, Seat-fabrikkerne, Picassomuseet og en spansk skole
(Lene Kaysen, Nc, Sb)
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EKSAMEN
Sproglig studentereksamen .
■ 3sa
Steen Blom Andersen
Charlotte S. Borchorst
Ulf Reinhard Brøsts
.
Pernille.Bækgaard .
Torben L. Christensen
'.Henriette Hilligsø K.Dyrts
• Dorthe Asistrøm?Hans
'/Kasper AsbjørnHeine/
Gudrun Hoff
j
'
.
Regitze Kløverfeldt
Jens Henrik Larsen '
Mette Kort Madsen
Lone Mardrup
Thomas Torbøl Mouridsen
Mette Mouritzen
Helle Klink Nielsen .
.Eva Helle. Ramm
'Anna-C; Scharling
Malene M. Sloth.
Anne Charlotte Struve
Pernille Søborg
Kristine Thomsen
Anne Krogh Tingvad
,
Helle Winther

N
M
S
M
S
S
N.
S
N
N
S
N
S
S
N
N
N
N
S
M
S
M
S
S

Thomas Bonnor . hlT"
M
Hella Danø
M
Helle Fleron
N
Peter H. Flittner
S
Eva Gelbjerg-Hansen
M
Lotte Kromann Hansen
S
Charlotte Hartvig Jensen
S
Helene Jensen
M.
Line Kornerup Jensen
N
Lisbeth C. Jørgensen'
' N
Pia Korfitsen
. S
Christian Larsen i
M
Helene L. Lichtenberg
M
Jeanne Lisbygd
S
Charlotte Lynggaard
S
Michael Mansfeldt
S
Trine B. B. Mortensen
M
Susanne Prohazko-Olsen
N
Henrik Raaschou-Nielsen
S
Eva Nynne Ubbe
S
Nicolai Yde
N

3sc
Annette Harritsø
Vanja Jensen
Marie Louise Kopp
Grith Julie Rahbek
Karoline Rich

:

S
N
N
M
S

1986

• Matematisk, studentereksamen '
3mx
Kristine K. Andersen
S
Torsten Malling Beck
M'
Thomas Brok
N
Jacob P. Deichmann
M
lan Ditlevsen
N
Mads Figcher.-Rasmussen
F
Jens M. Evers Hansen
S
Anne Harboe
M
Charlotte Hoffmeyer
S
Klavs Bjerre Jensen
S
Lisbeth Kinslev
M
Anders J. P. Koefoed
S
Jesper Eckhardt Larsen
K
Morten Aagreen Larsen
N
Malene Kort Madsen
K
Merete Madsen/. /
'K
Jacob Mørck
IN
Niels Pind
S
Vibeke B. Rose-Hansen
N
Michael Sachs
S
.Lars E. Schmidt
F
Charlotte Skbusen
N
Bodil Margrethe Struwe
N
Nana Terese Teilmann
S
Ken Wesnæs J vi
K
T3myr
1/c ‘ '
Karen Balstrup
Steffen Baungaard
Thomas Bæk
Astrid A. Danielsen
Ulla Therese Danker
Cathrine ørsnes Due
Mette Enevoldsen
Tine Haurum
Søren Tyge Heilmann
Rolf Jarlbæk/
Mads P. Arndal Lauritzen
Martin Manthorpe
A. Helene Moth-Poulsen
Søren Gert Nielsen
Leon Svejgård Pedersen
Trine Welløv Petersen
Nille Presskorn
Julie H. Fasting Rubow
Peter Røgind /
Christina Schjøtt
Hans-Jacob Hempel Sparsø
Uffe Høgsbro Thygesen
Peter Uttrup ■'
Jesper Gleen Varmer
Karina M. Voldborg
Frederik Willerup
Sofie Wodschow///

J
N
S
N
F
,N
N
K
S
F
S
K
S
F
F
F
N
S
S
F
N
S
F
K
M
S
F
S

3mz
Berit Andersen
Tine Andersen
Mikael Bebber
Kim Johan Brincker
Mads Bruun
Morten H. Buchgreitz
Karen Margrethe Engeil
Niels Richard Hansen
Steffen Eichner Hovard
Charlotte T. Jensen
Pernille Dupont Jensen
Louise Bak Jepsen
Niels Jespersen
Steen Jespersen
Brian Werner Larsen
Inger Mikkelsen
Lars Christian Mynter
Thomas Nyborg
Jørgen Oxholm
Ulrik Piesner
Jesper Purlund
William J. Friis Sharp
Mariane Søndergaard-Jensen

M
S
N
K
S
K
K
K
N
N
S
K
K
S
K
N
S
S
S
K
S
N
F

3mu
Carina Burhøj Andersen
Jeppe Bulow-Lehnsby
Peter Bæklund
Marina Del Mastro
Trine Dybkjær
Henrik Albert Hartig
Nicoline B. Holmblad
Hanne Tove Johansen
Vibeke Alrø Jørgensen
Mette Louise Kaagaard
Morten Løkkegaard
Erik Langer Madsen
Ulf Sune Mouritzen
Lotte Møhring-Andersen
Jesper Ole Nielsen
Flemming Orth
Tom Wesley Pedersen
Henriette Pejlby
Lucie Malene Rafn
Birgitte Snabe
Karsten Hartmann Sørensen
Lars Eske Sørensen
Anders Thomsen

N
S
S
N
N
F
S
N
N
F
F
N
F
F
M
F
F
N
S
F
N
S
F

3mv
Alexander Aghassipour
K
Jan Blom Andersen
N
Lisbeth Brix Anderson
M
Charlotte Skallerud BjørnerF
Nanna Elisabeth Christgau N
Klaus-Henrik Dalkov
F
16

Niels Ulrik Gjerløff
Lars Gudmand-Høyer
Charlotte Holm
Kristine Hvolby
Henriette Kold
Lars Ulrik Krabbe
Nina Krarup
Tine Rask Licht
Charlotte Martinsen
Margrethe N. Mortensen
Jakob Torbøl Mouridsen
Lars Møllnitz
Michel N. E. Normann
Per Nymand-Andersen
Gitte Simonsen
To.rkil Skall-Jensen
Maria H. Svanborg
Marie-Louise Willadsen

K
S
F
N
K
S
S
F
F
N
N
K
S
N
F
M
F
F

3 mø
Thomas Albertsen
Lars Alva-Jørgsensen
Charlotte Aschow
Mads P.L. Christiansen
Thomas B. Frederiksen
Jesper Egede Glahn
Casper N, Guldbrandsen
Jesper T. Skovgaard Hansen
Peder Raahauge Horsing
Jens Henrik Klinge
Claus Henning Larsen
Kim Thomas Poulsen
Karsten Strøyberg
Christian Wermehren
Aslak Vestergaard
Lars Winge

F
N
N
S
N
F
F
S
S
M
S
N
S
N
M
F

Folkeskolens udvidede afgangs
prøve__________________________
loa
Niels Torben Dam
Jesper Diemer
Lizette Gram
Charlotte Hjersing
Anne E. Håkansson
Henrik Feldfos Karlsen
Anders S. Kristensen
Dorthe H. Kristensen
Peter Berthing Lauridsen
Thomas Lundsgaard Møller
Tanja Lynge Nielsen
Hans-Henrik Nissen
Jørgen Orth
Nicolai Platzer
Jacob Riis-Jacobsen
Peter Ulrik Roepstorff
Hasse Hempel Sparsø
Uffe Bach Thomsen

Jesper Madsen Wagner
Lau Wogelius
Tomas Yde
Mette-øberg
lob
Rasmus Aamann
Christine Ponton Anderson
Peter Borch
Kristian Brandstrup.
Steen Callsen
Jam K. Christensen
Lars Jørgen Christensen ■.
Mads Bruel Due
.Janne Kjøller Fick
Mikkel Holm
Steffen 0. Hylby-Henriksen
Thomas Ole Jensen
Annette Løbel Lichtenberg
Charlotte Rosleff Pedersen
Martin Dan Pedersen
Louise'Præstrud
Thomas Kim Sandvik
Narendra Singapur!
Ulrik Velser
Charlotte Westergaard
Emil Øigaard

9a Folkeskolens afgangsprøve
Kaspar'Basse
Thomas:Boas
Claus C. Büschärdt
Ditte S. Christiansen
■ :
Henrik M. H. Feldskov
Niels Fridorf
Ulrik M. Hartmann
Pernille H. A. Jespersen
Thue Johansen
PiaKaave
Katrine W. Krogbeck
Susanne Møller
Nina Nørregaard
Gitte Tage Olsen
Helle Seest Pedersen
Elise Seck Porning
Lene Wilandt Rasmussen
Ida Schultz
Marie-Louise Steglich-Petersen
Mikkel Sthyr
Peter Stricker-Nielsen
Frederik Topsøe
Nicla:Christine Ursin

Michael Breaa
Mi Brøndshol.m
Thomas Gad
Karin Merete Gøtze
Michael Jarnum Hansen
Bodil Hoff
; Helene Hartvig Jensen
Tine Jensen
Signe F. Jonasson
Claus Jørgensen
Christian Maarssø
Sten Marcher
'
Anna Paludan
■Rikke Gry Pedersen
Claus B. Petersen ■
Helle Skov Petersen
Mette Nordal Petersen
Morten Strømsted
;Tina Halse Svendsen
Peter Michael Trepka
9c
Anette Weber Andersen
Noe Stig Asnæs
Nicolaj U. H. Bestie
Therese S. Christensen
Michala Epe
Carsten Friis
Søren Hansén
■Kenneth Harritsø
Helle Britt-Hartig.'
Carsten Kiørboe
Thomas A. C. Koefoed
Marina Lenzberg
Sille Lundquist
Martine Mejlby
Carl W. Henrik Moltke
Ulrik Mouritzen
Michele K. Gunlund Møller
Jens-Peder PedersenLisbeth Vibe Pedersen
Heidi Christina Høy Petersen'
Marie-Louise Sachs
Barbara Anne de Scheel
Katrine A. Schwartz-Sørensen
Peter Tørsløv

9b
Charlotte M. L. Andersen
Henriette K, Andersen
Jens Chr. Bech-Bruun
Nikolaj Skallerud Bjørner
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STUDIEKREDSE
Der har i år været afholdt følgende studiekredse:

DATALOGI: (Henning Henriksen)

ASTRONOMI: (Ole Melson)
KOR OG ORKESTER

Lise Brunberg og Helle Nørgaard har i år taget sig af arbejdet med korene
for 2. og 3. klasse og 4. - 7.klasse.

Under Lise Brunbergs orlov har Dean Foster vikarieret.
Rasmus Bennlke og Jørgen Krabek har ledet gymnasiekoret.
Holger Steinrud har stået for puslingeorkestret.
Jørgen Due har ledet junior - og seniororkestret. Under Jørgen Dues orlov har

Holger Steinrud ledet juniororkestret og Claes Eriksson seniororkestret.

Rasmus Bennike har stået for arbejdet med skolens jazzgruppe.

IDRÆT
Den 13.maj 1986 deltog 6.klasserne i et orienteringsløb for kommunens skoler.
Den 22. maj deltog 8.klasserne i et idrætsstævne for kommunens skoler. Idræts

stævnet indeholdt atletik, svømning, basketball og fodbold. Den 4. juni deltog
5.klasserne i en aktivitetsdag på Rundforbi Stadion, også for kommunens skoler.

Bh.kl. - 3.kl. startede det nye skoleår med Trimiade den 2. september. Trimi-

aden er en anderledes idrætsdag, hvor eleverne på tværs af klassetrin gennem

fører lo forskellige aktiviteter, hvor leg og bevægelse er det centrale.
Den 9.september deltog elever fra 6. - 7.kl. i folkeskolens atletikstævne.

Det lykkedes dem at opnå en 4. og 5. plads.

Den 29. januar afholdt vi vintersportsdag for bh.kl. - 5.kl.Alle elever blev
kørt til Søllerød Naturpark, hvor de kælkede og løb på ski.
SOFTBALL

Sidst i august måned løb gymnasiets første idrætsarrangement af stabelen softball m/k. Reglerne var naturligvis tillempet efter danskernes "ringe" gribeevne og slagstyrke - hvem tør gribe en softball, der kommer susende med

14o km/t ? Stemningen og holdindsatserne var entusiastiske, ikke mindst da 3mu
gik ud af turneringen som vindere.
ATLETIK

I starten af september måned var det tid for atletik. Ca. loo håbefulde atle-
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ter m/k betrådte atleti-kbarierne. Alle deltagerne var placeret på lo hold, hvor

af de to var .pigehold. Al le holddeTtagernes resultater i f.eks. loo m løb blev
lagt sammen- og et gennemsnit 'udregnet. Holdene' konkurrerede indbyrdes på' gen
nemsnit. Ud over loo m .løb Ivar der 6 minutters løb, .højde- og længdespring,

spydkast og kuglestød. Til stor forundring for. mange

vandt et.af pigeholdene. ■

Således styrket teknisk og. psykisk drog-pigerne af sted sammen med to drenge-...

hold mod Helsingør for at/møde-andre skolers atletikhold.

'

Eleverne bakkede hinanden godt op. Resultaterne udeblev da heller ikke - pige
holdet -vandt, og de to drengehold kom på en andenplads. Det "ældste" drenge

hold kunne -næsten have opnået en .førsteplads, men blev diskvalificeret i sta- .
'

fetten.

TRIATLON- ' -

Også i denne nye disciplin har HG holdt, internt mesterskab. Konkurrencen be
stod af 5oo m svømning, derefter ll,lkm cykling og til sidst 5,2 km løb. Vin

deren blev fundet i Imx.

FODBOLD

'

September og. oktober stod også i fodboldens tegn, idet en stor intern turne
ring med deltagelse af 15.hold (ca. Ilo elever) blev afviklet. Kampene foregik
på halv fodboldbane med 8 spillere på hvert hold, og der blev spillet 32 kampe.
Der var mange spændende og gode kampe med fantastiske mål som i Mexico. Pulje-

vindere blev Imy, 2yuøS og 3sa. En intern finalerunde afvikles til foråret.
HÅNDBOLD
Drengene på HG har også deltaget i en landsdækkendehåndboldturnering. Ældste

gruppe forstærket med både en ishockeyspiller og en basketballspiller tabte
alle sine kampe på trods af meget professionelle forberedelser (træning i fro

kostpausen og interne videooptagelser). Dette stævne foregik på Espergærde

gymnasium. Yngste gruppe vandt turneringen i Holte-hallen efter en meget flot
finalesejr over Allerød, der i øvrigt har bedt om revanchekamp i løbet af
foråret.

'

BASKETBALL
Basketball - de looo reglers spil. Pigerne afholdt deres interne turnering i
december måned. Med looo regler og ca. lo fortolkninger af hver regel ( der

"■

er lo spillere på banen) blev spillet til tidernoget anderledes,■end en idræts

lærer kunne ønske sig. Men som turneringen skred frem,, rettede spillet' sig,'
og det "rigtige" hold vandt i finalen: det var dem fra Isb og Imy. Netop disse

piger plus en del andre fra l.g-klasserne udgjorde skoleholdet i basketball,

som drog udensogns og vandt indledende stævne.
Både 2. og 3.g.holdet blev nr. 2 i deres puljer.

l .g.'s piger skal den 24.4 deltage i en turnering med et belgisk hold samt et
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fra Virum og et fra Tårnby.

Drengene havde intern basketballturnering den 16.2. 3my vandt. Både 1., 2. og
3.g stillede holtf i den landsdækkende turnering. Holdet fra 2.g vandt sit stæv

ne. Holdet fra l.g blev på Frederiksborg gymnasium nr. 3, men spillede et par
meget fine kampe. Holdet fra 3.g spillede sig videre til mellemrunden, der
fandt sted på Ballerup gymnasium. Her blev holdet nr. 2.

VOLLEYBALL
Pigernes interne volleyballturnering er afviklet og blev vundet af 3by. I janu

ar deltog pigerne i et regionsstævne på Virum gymnasium. Alle tre hold klarede
sig pænt. Drengene deltog i februar ligeledes i regionsstævner med to hold,

l.g blev nr. 2 og 2.g vandt.

STATUS
Alt i alt er der foregået en masse idrætsligt i løbet af efteråret/vinteren,

idet ca. 4oo elever fra lo.kl. og gymnasiet har været involveret i en eller
anden form for frivillig idræt efter skoletid.

Alle disse aktiviteter fortsætter i foråret. Der tilbydes i øjeblikket flg.
aktiviteter:
mandag: basketball

for både piger og drenge + jazzdans og styrketræning

tirsdag: workout

onsdag: boldspil
torsdag: volleyball for piger

lørdag formiddag: volleyball for drenge

Idrætslærerne
0 E F
OEF's bestyrelse har i år bestået af: Peter E. Møller, 3mu (formand), Lars

Bestie, 2mv (næstformand), Claus Hovej, 3mu (kasserer), Steen Petri, 3mu (se

kretær), Søren Mensal Kristensen, 3mv, Henrik Olsen, 3mu og Søren Hempel, Isa.
I dette skoleår har OEF arrangeret og afviklet i-alt 5 begivenheder: 4 fester

og en "onsdagsaften". Den første fest var ganske almindelig i modsætning til
de øvrige, som var en cowboyfest med saloondøre og bullfighter; en stor succes.

En Gasolinfest med fed rock og en koncert/fest-, hvor Gallen-Go-Go spillede
afvekslende med skolens diskotek.

Til anden og tredie fest introducerede OEF en nyhed, nemlig at lade to "HG-

bands" spille. Det var forfriskende nyt at høre "Fort Nogs" og "After Eight".

Tak til dem

og til diskotek "Flashback" ved Jacob Bestie,som vi har haft fint

samarbejde med.
2o

Onsdag d. 26.11 arrangerede vi sammen med elevråd A et showraed kujAerparret
“Monrad & Rislund"'.Fremmødet var stort, og samarbejdet var en- succes, som vi

.kan anbefale næste års bestyre I se--og elevrådsmedlemmerne for at undgå, usund

konkurrence.

Vi vil gerne takke skolens ledelse— ikke mindst Schunck - for dens åbenhed
over for OEF's vilde ideer. Desuden må vi nok erkende, at uden Heil skov, Roy

og de øvrige pedellers hjælp vilde vr ikke.have kunnet stable et eneste arran
gement på benene. Dette gælder også .or alle de hjælpere, som meldte sig til
festerne

og uden hvem, der ikke var blevet nogen fester.

Vi må konkludere, at bestyrelsen i år bar været både aktiv og opfindsom, og vi

håber,at næste års bestyrelse vil-yde en tilsvarende indsats—så OEF-festerne
bliver ved med at være den attraktion, de trods alt.er i dag.'
Peter E. Møller/ Steen Petri

DILLEN - HG‘S BLAD

Dillen. HG‘s. skoleblad, har igen i

^orsvnet HG med aktuel

stcf rr je-iy.

skoler, koncerter, skolekomedier ng > det hole taget fortal4- om skalens begi

venheder. Vi har forsøgt at gøre D. isn m. r» debatskabende. Vi 'ar oaft inter

views med Schunck og Haarstedo indlæg om den berømte folder cg -’Irene kommen

tarer om dagliglivet. .
Vi har forsøgt at få jer til at :deltage-i debatten: det- kniber dog stadig no

get ...Vi siger igen i år tak til Margrethe Aasted og Anker Nielsen, uden

hvis hjælp det aldrig.var gået. Tak for lår.

Marianne Garre, Katrine Schwartzog—

Ann Sofie Andersen

Reportagetegning af,en- elevAjS.kl .
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ELEVRÅD A
I skoleåret 1986-87 har elevråd A haft flg. bestyrelse: Jeppe Solmer, 3mø (for

mand), Mette Feildorf, 3sa (næstformand), Charlotte Sandvik, 3sc (sekretær)og
i fællesudvalget Mette Feildorf, Mette Hebin, 3mz, Nils Gelbjerg-Hansen, 2my
og Henrik Jørgen Hansen, Imu.
Skoleåret har været præget af utrolig stor aktivitet for elevråd A's vedkommen

de. Første projekt var at få åbnet skolekiosken, og 25 friske elevrådsmedlem
mer meldte sig til at stå i den. Selv om kiosken har været en succes, har der

været mange problemer med den, bl.a. at have de rigtige varer hjemme i til

strækkelig mængde. Det største problem har imidlertid været at få brugerne
til at stå i kø og til ikke at opføre sig som grisebasser, der prøver at kom

me først til truget efter mad.

Den 4. - 5.oktober havde elevrådet en tur til Gniben i Nordvestsjælland, hvor

vi dels diskuterede problemer på skolen, dels forslag om, hvordan skolen kan
gøres bedre. Alle i elevrådet er enige om, at turen bør gentages næste år.
1 slutningen af november havde vi et samarbejde med OEF om projekt "Monrad &

Rislund". Arrangementet var en stor succes. I starten af december afholdt vi
et julebankospi1 med mange præmier, men desværre var fremmødet beskedent.

Dette var til gengæld til fordel for dem, der var mødt. De gik alle hjem med
en eller flere præmier.
Et af årets højdepunkter var julefrokosten, som 35o elever havde meldt sig til.

Det kneb med maden, men der var åbenbart rigeligt til at visse elementer be
gyndte at kaste med den, men frokosten var trods alt en succes, som ledelsen

har givet os lov til at gentage næste år. Evt. med en efterfølgende fest I
I slutningen af januar sendte vi bestillingssedler ud på skoletrøjer. Der blev

i alt bestilt ca. loo. I midten af februar samlede ca. 25o elever små 60.000

kr. ind til Kræftens bekæmpelse.
Den 28.03 afholdt elevrådet lanciersbal med mere end 4oo deltagere. Festen

gav 5.000 kr. til udsmykning af den nye nordfløj. Efter manges mening var det
en af de bedste fester på HG i mange år. Desværre mødte der kun 6-7 elever til

oprydningen bagefter.
Jeg beklager meget, at vi faktisk aldrig ser lærere til elevarrangementerne,
selv om brochurer fortæller, at lærere og elever har det godt sammen på HG.
Jeg håber, at klasserne næste år vil vælge nogle arbejdsvi11ige elevrådsrepræ

sentanter, så det ikke er Tordenskjolds soldater, der går igen, hver gang no
get nyt skal sættes i værk.

Til sidst vil jeg takke elevrådsrepræsentanterne,

skolens ledelse og specielt Jørgen Heilskov og de øvrige pedeller for et godt

samarbejde. Tak for et begivenhedsrigt år som formand.
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Jeppe Solmer

ELEVRÅD B'
il skoleåret 1986-87 er flg. blevet valgt L elevråd?®: Ulrik- Holm, 9ä (formand),

Tue Christoffersen, 8b (næstformand) og Rikke Riisbro Madsen, 9b (sekretær).
Der er ikke endnu blevet udført noget i praksis, men følgende ting er blevet

godkendt: af Schunck og f of ventes.-udført: 1) de nuværende rygestuer .skal -

til gavn for næste års elever - laves til opholdsrum for 8. og 9.klasserne,
2) der skal lister op på Vl-gangen, så bænkene kan stå på dørsiden, 3) der

skal evt. opsættes endnu en basketballkurv i skolegården, så vi får en kom- ?

plet bane.
■Derudover arbejder vi med utallige mindre emner på hvert møde.

? r

■

?::

UlrikiHolm

ELEVRÅD C

I skoleåret 1986-87 blev Peter Lauridsen, 5b valgt til formand, Nilas Bruun,:
5a til næstformand og Anne: Vida Breitenbach Jensen, 5a til sekretær.
C-rådet' liar i årets løb holdt flere møder og har bl.a. talt om følgende:

Flere hinkeruder og ostebaner som vi har fået lovning på i sommerferien.
Basketballkurve i skolegården.

Fastelavnsfest for 4. og' 5.klasse.

■) :

. r Peter Lauridsen?

LÆRERRÅDET
Lærerrådet ved HG er organiseret i.o.m. undervisningsministeriets bekendtgø

relse af 26.11.79 om lærerråd mv. Lærerrådet består af rektor, heltidsansatte

lærere? lærere ansat i kvota- el ler kombi nationsstil ling samt timelærere og f?
årsvikarer.

Lærerrådets forretningsudvalg bestod i 1986-87 af Louise Hastrup (formand),
Suzanne 'Henningsen.:^
Nemeth som næstformand)' , Ulrik-Herskind.
Karin Møller Nielsen, Knud Kjær og Mette Bure, der indtrådte i stedet for

Irene Nemeth.
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FORÆLDREREPRÆSENTANTSKABET
Forældrerepræsentantskabet består af 49 repræsentanter dækkende alle skolens
klasser. Dets formål er at fremme samarbejdet mellem HG, dets lærere, elever

og forældre. Repræsentantskabet vælger derfor medlemmer til forskellige af
HG's organer og udvalg og 7 medlemmer til skolens styrelse. I.h.t. loven om

statsstotte til visse private skoler er det en betingelse for at opnå stats
tilskud til skolens drift, at en stor del af styrelsens medlemmer er valgt

blandt forældrene. Dette viser, hvor vigtigt det er, at forældrene deltager

i samarbejdet.
Repræsentantskabets formand deltager i lærerrådets møder og medvirker ved ud

vælgelse af nye lærere.
I dette skoleår er der blevet afholdt mindst 1 klasseforældremøde i næsten
samtlige klasser fra bh.kl. til 2.g. Derimod er interessen for klassemøder i

3.g ikke overvældende. Ved klassemøderne løses ofte evt. problemer.

Forældrerepræsentantskabets ledelse, der er valgt af repræsentantskabets mid
te, har i løbet af året holdt 7 møder med deltagelse af rektor og skoleinspek

tør.

På møderne tages forskellige aktuelle emner op til drøftelse. I det forløbne
år har man beskæftiget sig meget med de ideer og forslag, der kom frem på læ
rernes PK-dag i maj 1986. Ved møder direkte mellem lærere, skolens og foræld

rerepræsentantskabets ledelse har man ændret forsømmelsessystemet, forøget

biblioteksfaciliteterne og udbygget skolens salgsbod, som sælger sunde varer.

En meget væsentlig aktivitet har været markedsføring af HG. Lærere, ledelse

og forældre i fællesskab udarbejdede oplæg til en folder om HG, som blev ud
sendt til samtlige husstande i Søllerød kommune i januar 1987. Resultatet

blev over dobbelt så mange interesserede elever og forældre fra andre skoler
som sædvanligt til introduktionsaftenen i januar 1987.

Derudover har man drøftet børnepasningsordning for skolens børnehaveklasser,

1. og 2.klasser, og det er lykkedes at få en aftale med Søllerød kommune om
oprettelsen af børnepasningsinstitution i villaen nord for skolen.

Søllerød kommunalbestyrelses overvejelser om en revision

af den eksisterende

overenskomst mellem Søllerød kommune og HG har ført til nedsættelse af etfor-

handlingsudvalg, som på Styrelsens vegne skal forhandle om en eventuel ny af
tale fra 1. august 1995. Forældrerepræsentanterne udgør flertal let i for

handlingsudvalget.
Endelig har forældre, lærere og skolens ledelse løbende en drøftelse af sko
lens overordnede mål, og hvordan man gør HG til et attraktivt og moderne

gymnasium.
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På to årlige forældrerepræsentantskabsmøder redegøres der-for de mange akti
viteter rried.-efterfølgende: konstruktiv drøftelse.

? Xr- o -0. Rolf Larssen

formand for repræsentantskabet

FORÆLDREREPRÆSENTANTSKABETS LEDELSE

'

Elisabeth Holst Hansen

Mogens Trepka

Imu

Otto Rolf Larssen (formand)

2my

,,-6a<

Ulla Stenfeldt -Mathiasen

< 9a1

Britta Schou'

Henrik von Scholten (næstformand)

Ib

- FÆLLESUDVALG/KONTAKTUDVALG':

:

Fællesudvalget består af rektor, skoleinspektør, formand og næstformand for

lærerrådet, 4- lærere og 6 elever (4 fra A-rådet, 1 fra B-rådet og 1 fra C-rådet).

’

;

■

Fællesudvalget har bl.a. -beskæftiget sig med studiekredse, fællestimer cg
ekskursioner.:
Kontaktudvalget består af rektor (formand), skoleinspektør, lærerrådets for

retningsudvalg, lærerforeningens formand, 4 elever, 6 forældre og forældre
repræsentantskabets ledelse. På møderne i kontaktudvalget er i år blevet' be
handlet bl.a, byggeriet, lærer/elev/fcrældre-- samarbejde, forsømmelsesregder
og PR-virksomhed.
LÆRERFORSAMLINGEN

Lærerforsamlingen består af rektor og samtlige lærere vedskolen. Rektor ind
kalder og leder møderne. Iår har lærerforsamlingen bl.a. behandlet elevernes

standpunkt og oprykning til næste klasse.
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UDDANNELSES - OG ERHVERVSVEJLEDNING FOR 8. - lo. KLASSE

Ud over den orientering, der er givet på skolen i klassens time, har:
9. KLASSE deltaget i landbrugsspillet, besøgt statens pædagogiske forsøgscen

ter (Ungdomsbyen) og der stiftet bekendtskab med bankverdenens og landbrugets
forhold. De tre 9.klasser har i september 1986 været en uge i samfundsundersø

gende praktik, hvis formål er at få kendskab til repræsentative erhvervsområ
der. Efter praktikugen har eleverne i foredragsform og ved rapporter oriente
ret hinanden om de forskellige jobs.

lo.KLASSE har været en uge i ønskepraktik i'oktober 1986. Yderligere har repræ

sentanter for ungdomsrådgivningen i Søllerød kommune orienteret eleverne om
deres rettigheder og muligheder efter endt skolegang.

8. - lo. klasse har besøgt forskellige institutioner og haft besøg af gæste
lærere.

Ole Marcher

STUDIEVEJLEDNING FOR GYMNASIEKLASSERNE
Studievejledning skal gives til alle elever i gymnasiet. Vejledningen er dels

kollektiv, dels individuel.

Den kollektive vejledning gives af studievejlederen i de almindelige undervis
ningstimer og må max. være 2o timer i løbet af de tre år i gymnasiet.

Eleverne vejledes m.h.t. grenvalg, adgangsbetingelser og økonomiske muligheder

ved videre studier og uddannelser, beskæftigelsesprognoser, arbejde og ophold
i udlandet etc.
For 2. og 3.g har der været afholdt et studieorienterende møde, hvor studie
vejledere fra forskellige uddannelsesinstitutioner har orienteret om en lang
række studier og erhverv, og hvor eleverne har kunnet få besvaret spørgsmål
af den enkelte vejleder.

Den individuelle vejledning er et tilbud til alle elever om at søge råd og
hjælp hos deres studievejleder om alt det, der kan være af betydning for den

enkelte elevs daglige arbejde på skolen og for hans/hendes senere uddannelse.
Eleverne får straks i begyndelsen af l.g en studievejledningstime, så de ved,

hvem der er deres vejleder, og hvordan de kan få eventuel hjælp.
Mona Hjortdal
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Reportagetegning af en elev i 6. klassei
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SKOLENS LÆRERPERSONALE 1986-87
Lærerne underviser i skoleåret 1986-87 i de fag, der er nævnt efter deres nav

ne og forkortelser.

Rektor, cand. mag. Vagn Haarsted (RH): Geografi

Lektor, cand, polyt. Karen Alkjær (Al): Kemi, fysik

Adjunkt, cand, scient. Klaus Behrndt Andersen (Ar): Matematik, idræt - orlov
fra 1.2.87
Adjunkt, cand, scient. Erik Bye Andersen (By): Historie, idræt
Overlærer, cand. pæd. Steen Renard Andersen (An): Dansk

Lærer Ulla Dreijer Andersen (Ad): Dansk, tysk
Timelærer Martin Barfoed (Ba): Kemi, elektronik

Adjunkt, cand. phil. Rasmus Bennike (Be): Musik
Adjunkt, cand, scient. Kaj Bjerre (Bj): Biologi, geografi

Lærer Lise Karen Brunberg (Br): Dansk, historie, geografi, musik
Lærer Mette Bure (Bu): Religion, engelsk, samtidsorientering
Lektor, cand. mag. Ole Bus (Bs): Engelsk

Adjunkt, cand. mag. Merete Clausen (Cl): Engelsk
Lektor, cand, scient. Allan Cortzen (Co): Matematik, fysik
Børnehaveklasseleder Inga Danø (Dn): Børnehaveklasse

Lektor, cand. mag. Birgit Davidsen (Dv): Tysk
Studielektor, cand. mag. Jørgen Due (Du): Fransk, musik

Lærer Morten Due (De): Samtidsorientering
Adjunkt, cand, scient. Morten Gert Espersen (En): Biologi, idræt
Overlærer Birgit Evaldsen (Ev): Håndarbejde

Lærer Birgit Frandsen (Fn): Religion, matematik
Lærer Dorthe Frandsen (Fa): Idræt

Adjunkt, cand, scient. Niels Erik Frederiksen (Fr): Kemi, fysik
Lektor, cand, philol. Gerd Goldschmidt (Go): Historie, engelsk
Larer Lis Greenfort (Gt): Orlov
Overlærer Helge Grode (Gr): Dansk, fysik

Overlærer, cand. pæd. Elise Gross (Gs): Dansk, fransk, maskinskrivning

Lektor, cand. mag. Karen Just Græbe (Gæ): Religion, historie

Ordblindepædagog Astrid Hald (Hd): Specialundervisning for læseretarderede
Lektor, cand. mag. Ole Hansen (Hn): Biologi, idræt
Lektor, cand, scient, pol. Louise Hastrup (Hs): Samfundsfag
Lærer Suzanne Henningsen (Hg): Dansk, engelsk
Adjunkt, cand. scient. Henning Henriksen (He): Kemi, fysik

Lektor, cand. mag. Karsten Henriksen (Hk): Engelsk, fransk
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Adjunkt, cand. mag. Hans Ulrik Herskind (Hr): Dansk, matematik, idræt :

Lektor, cand, mag; Mona Hjortdal (Hj): Fransk
Overlærer Kirsten Hohwy (Hw): Matematik
Adjunkt, cand. scient. Pia.Lykke Holdt (Ht): Matematik, idræt

Overlærer Poul Holm (Hl): Tysk, engelsk, samtidsorientering
Overlærer Vibeke Hovgesen (Ho): Biologi, matematik

Adjunkt, cand. scient. Louise Stampe Jakobsen (Jk): Matematik, fysik

Lektor, cand. mag. Jytte Qvist Jansen (Ja): Dansk, fransk
Adjunkt, cand. mag. Ole Jelby (Je): Dansk, tysk
Børnehaveklasseleder Anette Jessen (Jn): Børnehaveklasse

Overlærer Karen Jørgensen (Jg): Religion, geografi
Overlærer Ove Christen Jørgensen (Jø): Tysk, samtidsorientering

Lektor, kunstpædagog Bjarke Karbo (KA): Formning ■
Adjunkt, cand. mag. Birgit Keller (Ke): Religion, dansk-

Adjunkt, lie. scient. Knud Hindhede Kjær (Kj): Kemi, matematik
Adjunkt, cand. mag. Ole Lund Knudsen (Kn): Historie, russisk

Lektor, cand. mag. Jørgen Krabek (Kb): Musik, fransk
Lærer Lone Krausing (Kg): Dansk, historie
Overlærer, faglærer Flemming Kroli (Kr): Historie, idræt

Overlærer Marie Larsen (La): Religion, dansk, historie, matematik
Adjunkt, cand. mag. Birte Lindstrøm (Lb): Latin, historie, oldtidskundskab

Lektor, cand. mag. Jørgen Henrik Lindstrøm (Li): Dansk, historie, oldtids
kundskab

Adjunkt, cand. phil. Karin Lynggaard (Ly): Engelsk

Lærer Birgitte Madsen (Ma): Matematik, datalære, svømning, idræt
Viceinspektør Ole Marcher (Mr): Matematik

Adjunkt, cand. scient. Ole Melson (Me): Matematik, fysik, astronomi

Lærer Flemming Meyer (My): Matematik, datalære, idræt
Lærer Anja Mikolajek (Mi): Formning, hjemkundskab, samtidsorientering ■
Lektor, cand. mag, Torben Vagn Møller (Mt): Musik, fransk

Adjunkt, cand. mag. Ulla Mølsted Møller (Mm): Dansk, idræt
Overlærer Irene Nemeth (Nm): Religion, historie, fransk, matematik-- orlov
fra I.I0.86
Lektor, cand. mag. Claus Nielsen (Nc): Latin, oldtidskundskab

Adjunkt, cand. mag. Karin Møller Nielsen (Nn): Dansk, samfundsfag

Lærer Niels Sund Nielsen (Ns):. Matematik, biologi, svømning, idræt
lektor, cand. teol. & mag. Tyge Woetmann Nielsen(Nw): Religion, historie: .
Viceinspektør, studielektor, cand. scient. Per-Göran Persson (Pn): Biologi
Overlærer Kirsten Skov Petersen (Sp): Dansk, historie, geografiAdjunkt, cand. phil. Steen Hagen Petersen (Pt): Dansk
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Lærer Randi Probst (Pr): Matematik, fysik
Lærer Carl Erik Rasmussen (-Rm): Matematik, sløjd
Adjunkt, cand. mag. Poul Rasmussen (Ra): Samfundsfag, idræt

Lærer Anne Roseneng (Ro): Dansk, engelsk

Lærer Susan Ryholm (Ry): Dansk, religion, geografi
Adjunkt, cand. scient. Volker Schiele(Sl): Matematik, fysik
Lektor, cand. scient. Palle Schiff (Sc): Geografi, iagttagelse

lektor, cand. mag. Ulla Schmidl (Si): Engelsk
Overlærer Eva Schumann (Su): Engelsk, idræt
Skoleinspektor Jorgen Schunck (Sk): Biologi, geografi

Adjunkt, cand. mag. Ellen Sinnbeck (Sb): Dansk, spansk
Overlærer Dorte Smedegaard (Sg): Musik og bevægelse, maskinskrivn. - til 31.12.86
Adjunkt, cand. scient. Jette Smith (Sm): Matematik

Studielektor, cand. mag. Hans Snitker (Sn): Fransk, historie

Adjunkt, cand. mag. Dorette Solten (Se): Dansk, fransk
Adjunkt, cand. mag. Erik Spang-Thomsen (Th): Dansk, idræt
Adjunkt, cand. mag. Anne Stamhus (Sa): Engelsk, idræt
Adjunkt, cand. mag. Elisabeth Hagen Stoltz (Sz): Dansk, fransk

Overlærer Margit Struve (St): Religion, dansk, historie, tysk, dramatik
Adjunkt, cand. scient. Preben Søgaard (Sø): Biologi, geografi
Adjunkt, cand. scient. Karl Sørensen (Sr): Fysik
Lektor, cand. mag. Poul Svenning Sørensen (Ss): Matematik, fysik
“ktor, cand. mag. Tove Terp (Tp): Matematik

^ærer Martin Tinning (Ti): Biologi, matematik, religion, samtidsorientering,
arbejdskendskab, idræt
Overlærer Michael Toubro (Tu): Religion, dansk, historie, engelsk

Adjunkt, cand. scient. Birgitte Unmack (Un): Geografi, idræt
Timelærer Morten Wedendahl (We): Musik
Stotteundervisning: Birgit Frandsen. Inger Ri is Hansen, Kirsten Hohwy,
Karen Jorgensen, Irene Nemeth
Medhjælpere i børnehaveklasserne: Birgith Hansen, Anne Jelby

Bornepasningsordning: Inga Danø (leder), Git Arvedsen, Kirsten Præstrud,
Anette Jessen, Birgith Hansen, Anne Jelby

3:

FASTE VIKARER

Timelærer, stud, scient. .Martin Barfoed (Ba)

Lærer Charlotte.Bandholm (Cb)
Lærer Morten Due (De)
Lærer Dorthe Frandsen (Fa)
Timelærer, stud. mag. Morten Wedendahl

LÆNGEREVARENDE VIKARIATER
Cand. mag. Hanne Andersen
Lærer Lena Bay Bari by ' ■

Overlærer dørgen Basland
Overlærer Bent Christiansen (Ch)

Stud. mag. Jannah Christensen (Jc)
Lærer Dean FosterLærer Thomas Brunberg Hansen

Støttelærer Inger Riis Hansen

Cand. exam. art. Lene Kaysen
Lærer Helle Nørgaard (Nø)

Cand. mag. Hanne Rønnike

'

Cand. mag. Birgit Schmidt

LÆRERKANDIDATER

Cand..mag. Birgit Schmidt (fransk,/dansk)

Cand. mag. Kirsten'Hegelund (engelsk/idræt)

ANNE KJÆR-JENSEN

Overlærer Anne Kjær-Jensen blev ansat ved HG i august 1975 og kom meget hurtigt
til at få stor indflydelse på vores hverdag. Det er særligt Anne Kjærs arbej

de med grundskolens elever inden for faget musik, jeg tænker tilbage på. Ikke
alene i hverdagen mærkede vi hendes store evner på dette område. Men tillige
ved de mange og ofte store festdage var hendes elevers koroptræden en af de

ting, HG kunne være stolt af.
Desværre for os - men til glæde for hende selv - har vi i de sidste 5 år måt

tet undvære Anne Kjær, da hun i den periode har været udlånt til Europaskolen
i Bruxelles. Der foretrækker hun nu at blive, men vi ser dog frem til engang

atter at se hende som lærer her på HG.

KIRSTEN LUND

Fru Kirsten Lund forlader efter 26 år HG og efterlader et stort savn hos den
mere morgenduelige del af HGs administration. Altid var hun den hjælpsomme,

der med stor iver kunne løse en opgave, der pludselig meldte sig.

Fru Lund var til at begynde med vikar i grundskolen, men langsomt blev hun me
re og mere knyttet til kontorerne. De seneste år stod hun last og brast med

forsømmelsessystemet på edb og blev både respekteret og elsket af de mange ele
ver og lærere, der kom i kontakt med systemet og derefter med hende.
Der er ingen tvivl om, at hun ikke alene efterlader et savn, men også mange

gode minder hos dem, der er tilbage på HG.
MARGRETHE AASTED

Fru Margrethe Aasted kom til HG i 1972, og vi havde vel egentlig ventet at ha
ve hende hos os mange år endnu. Der er dog intet at sige til, at Bornholm med
sin natur og med de to børnebørn blev den stærkeste. Vi har nu god grund til
at sige tak til fru Aasted for i de mange år at have været den første person,

der med venlig stemme i telefonen skabte kontakt mellem omverdenen og skolen.

Vi kan tilføje, at aldrig har en skrivelse til elever, lærere

og andre forladt

hende, før den var perfekt. En stor indsats gjorde hun med medført moderlighed
over for de mange børn - både de større og ikke mindst de små - der i årenes

løb har opsøgt hende på skrivestuen. Et venligt smil var altid det første, de

mødte, hvis de havde behov for trøst.
Der er mange, der har meget at sige hende tak for.

Vagn Haarsted
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BIBLIOTEKET
Biblioteket består af et hovedbibliotek, der ledes af lektor Tyge Woetmann

Nielsen, og af et grundskolebibliotek, der ledes af overlærer Elise Gross.
Hovedbiblioteket omfatter ca. 7o.ooo bind - faglitteratur og skønlitteratur.
Bibliotekar Elisa Markvardt og lektor Knud V. Ravn foretager»nyregistrering

af skolens bøger, og Loia Busen udfører kartoteks- og katalogiseringsarbejde.
Bibiioteket modtager ca. 18o t’dsskrifter, der registreres af Grete Chris

tensen. Bogsamlingerne suppleres løbende med nye indkøb.

Grundskolens bibliotek har i øjeblikket ca. 7ooo bøger - faglitteratur og
skønlitteratur. Elise Gross og Elisa Markvardt tager sig af udlånet.

Der er

åbent to til tre timer hver dag.'

Elisa Markvardt tager sig af lån fra Pædagogisk Central og Amtscentralen for
Kbh's amt. Skolebibliotekarerne underviser i bibliotekskundskab og arrange

rer klassebesøg på kommunebibliotekerne.
HG opbygger netop nu et nyt biblioteK med nyopstilling af bøgerne i gymnasiestue fire. Her vil størstedelen af skolens bogsamling for eftertiden have til

huse. Det ny bibliotek vil; komme til at rumme ca.' 7o fasten studiepladser.;

'

GAVER

Fra Birgitta Broberg har HG modtaget en kolibri med rede - fra Californien.

Musikskolen har modtaget 22.oookr. fra Augustinusfonden til indkøb af in
strumenter.

Franskafdelingen har modtaget en boggave med litteratur fra Cameroun af

den danske konsul i Yaounda direktør Hans Winther-Nielsen.
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SKOLENS ADMINISTRATION
Rektor Vagn Haarsted

træffetid:

tirsdag og torsdag

kl. 13.oo - 13.45

1. og 3. torsdag i måneden kl. 18.15 - 19.oo

Evt. privat o2-8o3511

kl. 18.45 - 19.00

I øvrigt efter aftale

sekretær:

Benedicte Schou

Skoleinspektør Jørgen Schunck
Er i det daglige rektors stedfortræder, skolens regnskabsfører og tilsyns

førende med undervisningen i børnehaveklasserne, grundskolen og lo.klasserne,

træffetid:

tirsdag og torsdag

kl. 13.oo - 13.45

I øvrigt efter aftale

sekretær:

Lise Grønbeck Andersen

Vicemspektører
Studielektor Per-Göran Persson i gymnasiet
Ole Marcher i grundskolen og lo. klasse

Studi eve jIe d r i i ng
Lektor Mona Hiortdal, lektor Louise Hastrup, lektor Ole Hansen og
lektor Ulla Schmidl er studievejledere i gymnasiet.
Viceinspektør Ole Marcher tager sig af uddannelses- og erhvervsvejledning i

grundskolen
Boginspektion
Lektor Jørgen Lindstrøm er boginspektør i gymnasiet

Grete Christensen udleverer bøger i grundskolen og lo. klasse

Inspektion

Adjunkt Kaj Bjerre og adjunkt Ole Lund Knudsen

(ydre inspektion)

Lektor Palle Schiff og overlærer Michael Toubro

(indre inspektion)

Overlærer Kirsten Hohwy registrerer forsømmelser i grundskolen
Kontorpersonale i øvrigt
Kirsten Lund (registrerede indtil 1.10.86 forsømmelser i gymnasiet og lo.klasse)
Grete Christensen (registrerer forsømmelser i gymnasiet og lo.klasse)

Anker Nielsen (trykning og fotokopiering)
Jytte Hansen (regnskab)
Marianne Dandanell (lønningsregnskab)
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Anna-Lise Christensen (sekretær)
Margrethe Aasted (indtil ,F.o2.87)

irfy

;

Sanne Green (skrivestue)

Skolesundhedspleje
Skolelæge Hanne Vibeke Lønstrup
Skolesundhedsplejerske Annelise Skovgaard Christensen

)■:)

' • y-Fy

Søllerød kommunes elevbistand
Ledende psykolog, cand. psyk. Henning W. Nielsen

Cand. pæd. psyk. Birte Jensen

Specialpædagog Annelise Sandqvist

y ry

•

: .

Cand. psyk. Eva Nathansen
Talepædagog Tove Krogh
Høre/talepædagog Lis Stengaard
Teknisk administration

Jørgen Heilskov (leder)

Fly-

)

Roy Thomsen

Erik Højhus
Kjeld Skov Hansen

Kurt) Nielsen; (snedker) y

ry y ! -

'

Hardy Andersen (snedker)'

Bjørn Holger Drachmann (gartner)
Skolens telefoner
'
y^
o2 42 08 44
■ (rektor, skoleinspekrøren, viceinspektørerne, sekretærerne)
Telefonen er åben mellem kl. 9.oo: - 15.oo

o2 42 28 85 :

(regnskabs- og lønningskontor)

o2 42 25 45-

(teknisk afdeling)

y

y

. y yyyi 7 SKOLEÅRET 1987-88
Det nye skoleår begynder

1. skoledag for 1.klasse og bh.klasse
Ferier.i 1987-88: se skolens: årsplan

- mandag den lo. august' 1987
mandag den 17. august- 1987

Fynpjjyy;?-.;

y-y-py.
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Mønsterbort over egne initialer
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- af en elev i 5. klasse

HOLTE GYMNASIUM
Fra 1. august 1969 ændredes Holte Gymnasium fra at være et aktieselskab til at

være en selvejende institution. Skolen modtager statsstøtte til drifteni.h.t.
lov om støtte til private skoler mv.
HOLTE GYMNASIUMS STYRELSE

Erik Fabrin, borgmester (formand)
Birgitta Broberg, viceborgmester'

Valdemar Hansen, markedschef, MK
Jørgen Jensen, overlærer, MK

Hans Steinmetz, direktør

NielsfYde, tandlæge

LiseØvlisen

Erik Kristensen, direktør
Mogens Trepka, direktør

Henrik-von Scholten; arkitekt

L

Dick Gelbjerg-Hansen, direktør ■
Otto Rolf Larssen,-direktør

/. ?;^

GYMNASIUMS STUDIEFOND

;

5

Midlerne fra fonden, der blev oprettet i 1942, anvendes til studie- og-uddan

nelsesformål for elever og tidligere elever på HG som stipendier og lån.

Bidrag, der indbetales til fonden, er - bortset fra de tørste 3oo kr. - fra
dragsberettiget i.f. beløb op til l.Soo kr. Fonden administreres af direktør
Kay Darting og skoleinspektør Jørgen Schunck. ;
Studiefonden fik i 1986 tildelt Bikubens Jubilæumsfond på lo.ooo kr. og mod

tog 5.ooo kr. fra Vibeke B. Petersen.

.1

HOLTE GYMNASIUMS GAVEKONTO

' '-

På denne konto kan forældre og andre.indbetale beløb, der - bortset fra dé

første 3oo kr. - er fradragsberettigede i.f. beløb op til 1.3oo kr. på selv-/'
angivelsen. Giveren har ofte bestemt, hvad beløbet skal bruges til. Det kan

f.eks. være til HG!s byggeri, Musikskolen, ekskursioner, bibliotek mm.

Skolen er meget taknemmelig for de gaver, der indbetales, både til studiefon
den og gavefonden, idet de går til at løse opgaver, som skolens almindelige

budget ikke giver nuliqhed for at tage op.
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HOLTE GYMNASIUMS MUSIKSKOLE

Musikskolen ledes af Holte Gymnasiums rektor

Musikskolens faglige leder er studielektor Jørgen Due
Musikskolens regnskabsfører er skoleinspektør Jørgen Schunck
Musikskolens lærere
Klaver:

Arne Christensen, organist

Jane Otzen, statsprøvet musikpæd.
Anette Voss, statsprøvet musikpæd.

Violin og bratsch:

Henrik Prahl, violinist
Holger Steinrud, violinist

Cello:

Charlotte Lund Christiansen, cellist

Kontrabas og elbas:

Claus Due, musiker

Tvær- og blokfløjte:

Birgitte Friis-Nielsen, statsprøvet musikpæd.

Guitar:

Martin Sell, statsprøvet musikpæd.

Jazzguitar, jazz/rock

Karsten Houmark, musiker

Klarinet:

Alice Olsen, statsprøvet musikpæd.

Obo:

Claus Johansen, musiker

Fagot:

Peter Busch, musiker

Messingblæsere:

Hans Tjalve, statsprøvet musikpæd.

Sang (stemmelægning):

Dorrit Hammer, statsprøvet musikpæd.

Slagtøj:

Henrik Simonsen, musiker

Ole Pedersen, musiker
Frederik Rostrup, musiker
Saxofon:

Bo Jacobsen, musiker

Valdhorn:

Ole Olesen, musiker

Synthesizer:

Morten Wedendahl, musiker

Musikskolens elever
Musikskolen havde pr. 1. januar 1987 i alt 2oo elever:

Klaver 75, Violin 55, Cello 2, Bas 4, Tværfløjte 5, Klarinet 3, Guitar 6,
Jazzguitar 1, Obo 1, Messingblæsere 5, Blokfløjte 14, Sang 3, Slagtøj 12,
Saxofon 7 og Synthesizer 7 elever.
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'

' Koncerter? j

Musikskolen afholdt koncert den 6. december 1986 og den 7. marts 1987.

Desuden medvirkede juniororkestret ved skolens julekoncert den lo. december
•1986.

A

Seniororkestret afholdt koncert den 24. november 1986 med den russiske pia

nist Simion Balchem som solist i Beethovens 3. klaverkoncert.

Søllerød Prisen s

Ved konkurrencen om Søllerød Prisen for unge musikamatører den 14. og 15. .
marts vandt Tine Jensen, Imy (fløjte) prisen.

Annette Larsen-Seul, 2a (violin), Anne Katrine Nørgaard, 5b (fløjte) og.
Camilla Dolberg Olsen, 6a (fløjtepvandt alle:7redie-p^

JJ ÉrykEeknfk.a^X^enb^i^

