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Året 1985 er året, hvor skolen for sidste gang har dimitteret hf’ere.

Det er også året, hvor de mest omfattende undervisningsforsøg er sat
i gang på Søborg Gymnasium.
Efter undervisningsministeriets godkendelse kunne et oplysnings
arbejde omkring matematisk-idrætsfaglig gren, matematisk-engelsk
gren og nysproglig gren med datalære sættes i gang.
En levende lokal- og dagspresse var med i dette arbejde.
Hos eleverne - såvel nuværende som kommende - var interessen
stor.
Dette resulterede bl.a. i en stigning i ansøgertallet til skolen på
19%. Taget under ét, havde det storkøbenhavnske område en ned
gang på 3-4%.
Skolens overgang fra 575 elever i begyndelsen af 80’erne til 375 ele
ver i 1985/86 har givet en række nye muligheder.
Hver klasse kan nu få sit eget undervisningslokale til alle 3 år, når
der ses bort fra den rene laboratorieundervisning, og klasselærer
funktionen vil gøre skolens hverdag mere nærværende for den enkel
te elev.
Bortset fra de personalemæssige konsekvenser er omstillingen fra en
stor til en lille skole et stort gode for både lærere og lever.

Og så har vi for øvrigt jubilæumsfestligheder i august-september
1986. Søborg Gymnasium bliver da 25 år.

Ma j 1985

4

Ralf Nielsen

Eksaminer 1984
Nysproglig studentereksamen:
3aN
Tina Palma Andersen, Susan Hofdam, Birthe Forst Jensen, Charlot
te Bach Jensen, Jannie Johansen, Maj Jørgensen, Claus Tom Laungaard, Mette Nielsen, Hanne Lang Pedersen, Lars Kræmmer Søren
sen, Susie Vorsholt.

3bN
Jannie Hansen, Lene Baltzer Larsen, Huda Massri, May-Britt T.
Nielsen, Charlotte M. Petersen, Susanne Skibsted Petersen, Ole Ras
mussen, Connie Schmidt, Matthias Schümann, Dennis J. E. Søren
sen, Charlotte Valeryd, Helle Vestergaard.

Samfundssproglig studentereksamen :
3aS
Mirian Andersen, Henrik O. Holm, Suzie H. Jakobsen, Annemette
Mejer Jensen, Vibe Vallentin Jensen, Betina Koldbye, Anne Juul
Skjerk, Mette Skou, Kim Steger Sørensen.

3bS
Helle Andersen, Bente S. Christensen, Henrik Hvidtfeldt Eriksen,
Bettina Falktoft, Poul E. Hardland Hansen, Peter Fredsted Jacob
sen, Charlotte L. Jensen, Manuella J. Nicolau, Basim Osman, Ro
bert Ørum.
Matematisk-fysisk studentereksamen :
3xF
Claus Ellemann, Anita Kjær Hansen, Ole Holmen Kraglund, Ri
chard Pedersen, Steen Vorgod Pedersen, Søren Poulsen.
3yF
Lars Ole Andersen, Annette Brandstrup, Klaus Tindbæk Hansen,
Boris Jensen, Jesper Ludwig, Michael Nylander Madsen, Torsten
Arnt Olsen, Birthe Petersen.
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3zF
Claus Berenhard, Troels G. Bock, Jan Christian Damgaard, Steen K.
Finne-Ipsen, Henrik Lindman Hansen, René Seindal, John Villum
sen, Christian Ølgaard.

3uF
Erik Bornholt, Carsten Claudinger, Lone Grønlund, Kenneth Her
skind, Jan Dybdahl Jensen, Torben Melchiorsen, Anne Mette Niel
sen, Jesper Troensegaard Petersen.

3vF
Flemming Andersen, Joachim W. H. Danielsen, Brian Baltzer Han
sen, Søren Hinsch, Mads U. Nielsen, Per Nielsen, Peter Nielsen, Pe
ter Nommesen, Flemming Riis, Nick Lyby Skovgaard, Jørgen Vej
bæk.
Matematisk-naturfaglig studentereksamen :
3xN
Pia Berthelsen, Liselotte Hermansen, René Lind-Nielsen, Lilse M.
Svanholm Nielsen.
3yN
Ulrik W. Bak, Dorthe Jensen, Annette Ritnagel.

3zN
Jette Ekgreen, Kim Jarner, Lars Bo Jensen, Lisbeth Overgaard Jen
sen, Lene Møller, Marianne Svensson.
3uN
Helle Buus, Allan Orup Hansen, Hans Henrik Jannerup, Steffen Aas
Simonsen.

3vN
Ulla Riis Christensen, Margit Saabye Henriksen, Jan Kastrup, Su
sanne N. Kristensen, Ken Markussen, Ginny Kirk Møller, Joan V.
Møller, Lea Lotte Niemann.

7

Matematisk-samfundsfaglig studentereksamen:
3xS
Lena Fels, Torben G. Fleckner.

3zS
Lisbeth Blom Christensen, Simon Kvetny, Bo Hem Simonsen, Allan
Tomczyk, Jørn Ørum.

3uS
Lars Juel Andersen, Sten Reim Jørgensen, Hanne Willumsen.
3vS
Jesper Grande Jensen, Lasse L. Jensen.
HF-eksamen:
2p
Margit Lyngsø Bendixen, Jesper Bredsgaard, Karina Turi Døj, Gitte
Gran-Keller, Susan Joensen, Lisa Jones, Ingrid Christina Jørgensen,
Morten Laustsen, Mette Lihme, Mette Mathiesen, Jesper Mjels, Hel
le Pia Nielsen, Niels Persson, Preben Rasmussen, Charlotte Friis Sø
rensen, Jørgen Højmann.

2q
Marianne Færch Beckmann, Leif Kundby Bentsen, Pernille Hansen,
Steen Hansen, Elisa V. Vestergaard Herup, Torben Iversen, Mette
M. Bloch Jensen, Karina Brunhøj Jensen, Jesper Klein-Petersen, Le
ne Middelbo, Steffen Qwist, Ole Rønnebæk, Morten Sohrt, Gitte
Marianne Sørensen, Dorte Vonger Pedersen, Charlotte Widriksen,
Jan Henning Wæber, Ann Merete Fusager.

2r
Majid Abdel Abdul, Ingeborg Andersen, Karen M. Korning Ander
sen, Bettina Hoffmann, Lars Kabels, Henriette Klein-Petersen,
Charlotte Vivian Lykking, Dorte Michaelsen, Regina Vibe Müller,
Vibeke Agnethe Nielsen, Pernille Oddershede, Jens Christian Olsen,
Michael Olsen, Connie Sejer Pedersen, Stig Stillits, Kenneth Løvet
Thomsen, Thomas Martin Thornberg, Lars Even Thrane, Chrilles
Wybrandt.
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Eleverfaringer og velkomstord til :
Sproglige
Til lykke! Dit valg må betegnes som perfekt, men dermed ikke sagt,
at din fremtid er sikret.
3-5 år med konstant dårlig samvittighed venter forude i dette uddan
nelsessystems jungle. Din færd vil foruden blod, sved og tårer være
brolagt med danske stile, tyske stile, engelske stile, samfundsrappor
ter eller latinopgaver, samt være krydret med lidt matematik og biolo
giNå, spøg til side. Hvis du fra starten indøver en hensigtmæssig ar
bejdsrytme, vil lektiebyrden være overkommelig. Du vil også fra studievejlederen/vildlederen modtage undervisning i studieteknik. Vi vil
på det kraftigste fraråde dig at være såvel fysisk som psykisk fravæ
rende i disse timer, idet disse ligger til grund for effektiviteten i dit vi
dere studie.

Du vil fra starten stifte bekendtskab med to nye fag: oldtidskundskab
og latin. Især faget latin kræver grundig forberedelse. De forhåbent
lig opnåede grammatiske kundskaber vil du med garanti få brug for
i de andre sprogfag. I old vil du blive ført tilbage til selve den morgen
i Grækenlands fordumstid, da mænd var mænd OG kvinder../?)

Inden du når at se dig om, er 1 .g omme, og du vil stå over for det vigti
ge valg, om du skal være samfunds- eller nysproglig. Her er det vig
tigt, at du vælger efter interesse og ikke efter andre kammeraters valg.
Er du i tvivl om liniens indhold, kan du kontakte din studievejleder,
der selvfølgelig er parat med et godt råd.
Det evigt tilbagevendende spørgsmål er naturligvis karaktergivnin
gen. Vi har et godt råd: Sæt dine forventninger lidt lavt, så bliver du
ikke skuffet. Naturligvis er det muligt at opnå topkarakterer, men
dette kræver en meget stor arbejdsindsats.

Efter endt gymnasietid skal du ikke regne med at kunne gå på vandet,
men en studentereksamen åbner muligheder for mange videregående
uddannelser, eksempelvis HA, universitetet etc.
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Studentereksamen regnes stadig blandt bedsteforældre og studenter,
som verdens bedste uddannelse. Det mener vi også.
Men livet på Søborg Gymnasium består også af andet end lektier og
lektioner. Her kan nævnes frisport, studiekredse, fællestimer, kor,
bands, forårskoncerter, elevråd, ekskursioner, studierejser etc., sidst
men ikke mindst vores sublime, excellente og superbe fester, der ka
ster glans over vores til tider triste hverdag.
God bedring
Hans Henrik Hansen
samfundssproglig student 1985
... samt teknisk forvirrende bistand
Bjørn Godske & Martin Hvidberg

Matematikere
Som 3 .g’er er jeg blevet bedt om at skrive lidt om tilværelsen som ma
tematiker på Søborg Gymnasium.

For at gøre det hele lidt mere overskueligt, vil jeg starte fra begyndel
sen, d.v.s. den første skoledag i l.g.

I vil møde en masse stille, lidt generte vordende gymnasiaster (denne
karakteristik gør det lettere at skelne mellem de nye og de gamle ele
ver). Alle 1 .g’erne bliver samlet for at blive budt velkommen af Ralf,
hvorefter de dirigeres ud i de respektive klasser, hvor klasselæreren
straks deler skemaer ud. Her vil de fleste blive udsat for dagens første
chok, for der vil sidde op til 24 andre elever, og hvem er vant til at væ
re så rnange. Efter en times tid med klassen går turen til bogdepotet
og dermed til dagens andet chok. Hvis I ikke er i besiddelse af en eks
trem stor taske, kan det blive et problem at få transporteret det Vi ton
bøger hjem.

Den første uge på Søborg vil blive brugt til at ryste klassen sammen,
men derefter begynder gymnasiasternes hverdag for alvor. Skemaet
følges nu uden hensyn til den vidunderlige danske sensommersol,
(hvis nogen endnu ikke har opdaget det, er det altid hedebølge, når
skolen begynder). Lektierne vil i starten ikke være af uoverskuelig ka
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rakter, så overgangen mellem folkeskole og gymnasium vil ikke blive
umenneskelig. Derimod vil I støde på nogle nye fag, blandt andet
fransk, oldtidskundskab og kemi. I disse fag er det vigtigt at komme
godt med fra starten, da der begyndes helt fra grunden. Matematik
ken og fysikken er også anderledes end i folkeskolen, dvs. tal er i me
get høj grad erstattet af x’er og y’er og plusstykkerne er skiftet ud med
beviser. Dog startes der med lidt repetition, så alle kommer i gang
med noget, de føler sig trygge ved, og derved starter alle på sin vis og
så med samme begyndelsesgrundlag. Dvs. at 10. klasseeleverne er
indhentet i løbet af nogle uger. Når klassen således er ved at være vant
til den nye skolesituation, kommer tiden til stile, blækmatematik, fy
sikrapporter og andre onder. At man nogle uger skal aflevere 4 skrift
lige opgaver og den følgende uge kun en enkelt, gør det ikke lettere at
finde en studierytme, men her kommer alle gymnasieelevers utrolige
udholdenhed dem til undsætning.

På trods af lektier, prøver og lange skoledage fortsætter livet på Sø
borg også efter skoletid. Fester, frisport, teater og kor er bare en del
af de oplivende elementer i dagligdagen. Samtidig skaber de mange
aktiviteter på tværs af klasserne grundlag for en god atmosfære. Også
lærerne deltager i disse aktiviteter, og derved opstår en bedre forståel
se og kontakt lærere og elever imellem.
Som I snart vil opleve, flyver tiden på Søborg af sted, så nyd gymna
sietiden så længe I har den og få det bedst mulige ud af den. Held og
lykke!
Hilsen Trine Tims
Matematisk student
1985
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Skolens administration
Skolen ejes af Københavns Amtskommune og er beliggende
Høje Gladsaxe Torv 4, 2860 Søborg.
Ralf Nielsen
Adjunkt Peter Skaarup
Adjunkt Bent S. Pedersen
Lektor Sven Behrend
Adjunkt Preben Andersen
Sekretærer:
Helle Dupont
Grete Nielsen
Bodil Sandorff Petersen
Adjunkt
Peter Skaarup
Studievejledere i gymnasiet:
Lektor Inge Bro
Adjunkt Bjørn Iversen
Bibliotekar:
Kirsten Stenkilde
Pedel:
Gregers Flemming Petersen
Pedelmedhjælper:
Skolens telefon:
(01) 69 70 00
(01) 69 48 97
Lærerværelsets telefon:
Kantinen:
(01) 67 00 72
Elevtelefon:
(01) 67 66 36
Kontortid:
8-15, træffetid efter aftale

Rektor:
Inspektor:
Boginspektor:
AV-inspektor:

Skolens administration
Ralf Nielsen / Bodil Sandorff / Grete Nielsen / Bent Stenberg Pedersen / Helle Dupont /
Peter Skaarup
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Skolens lærere 1985
navn, adresse
Lek. Jørgen Andersen
ty/da
Langkær Vænge 10, 3500 Værløse
PA Adj. Preben Andersen
mat/fy/data
Frimestervej 13, st.tv., 2400 Kbh. NV
VA Adj. Vagn Andersen
mat/fy
Birkagervej 6, 2720 Vanløse
KA Adj. Kirsten Asaa
da/ty
Højeloft Vænge 246, 3500 Værløse
SB
Lek. Sven Behrend
fr/eng
Risvangen 44, 2700 Brønshøj
CB Adj. Cecilia Björkman
ke/fy
Bellisvej 22, 2970 Hørsholm
MB Adj. Marjon Boelskov
sam/hi
Titusparken ,2610 Rødovre
HK Lek. Hanne Kunckel Bojsen
bio/geo/idr
Søvej 15, 2880 Bagsværd
da/fr
BO Lek. Ivar Bojsen
Søvej 15, 2880 Bagsværd
IB
Lek. Inge Bro
fr/eng
Nederste Torpenvej 15A, 3050 Humlebæk
KF Lek. Kjeld Flensborg
da/lat/old
Parcelvej 37, 2840 Holte
geo/eng
AF Adj. Annette Fugmann
Kielshøj 132, 3520 Farum
PG Lek. Jens Peter Gjaldbæk
fy/mat
Kongstedvej 12, 2700 Brønshøj
BH Adj. Birthe Lundsgaard Hansen
mat
Brønsholmdalsvej 18, 2980 Kokkedal
OH Adj. Ole Haxthausen
eng/fra
Bakkevej 21A, 3460 Birkerød
KH Lek. Knud Hentze
mus/ty
Dalmosevej 26, 2400 Kbh. NV
SH Lek. Susanne Hentze
mus/da
Dalmosevej 26, 2400 Kbh. NV
HO Adj. Svend Honoré
hi/rel
Lundebjerggårdsvej 194, 2740 Skovl.
WH Lek. Willy Håkonsson
mat/fy/data
Johan Jepsensvej 7, 2830 Virum
BI
Adj. Bjørn Iversen
samf
Kielshøj 132, 3520 Farum
JA
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box nr. telefon nr.

26

(02) 48 31 35
32
(01) 85 05 50

20
(01) 71 57 85

30
(02) 48 42 10

3
(01) 60 46 37

36

(02) 86 95 07
38

23

(02) 98 44 23
5

(02) 98 44 23
4
(02) 19 40 01

7
(02) 42 45 30

6
(02) 95 19 52
18

(01) 71 18 25

35
(02) 86 85 57

34
(02) 81 66 08

9
(01) 67 75 97

29
(01) 67 75 97

2
(02) 84 64 14

24

(02) 85 29 58
1
(02) 95 19 52

Skolens lærere ---- ►
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Øverste række:

Willy
Håkonsson

Peter
Gjaldbæk

Bodil
Schaldemose

Ralf
Nielsen

Bent
Kraag

Jan Rass
Hansen

Kjeld
Flensborg

Ole
Haxthausen

Niels Thuesen
Nielsen

Preben
Andersen

Vagn
A ndersen

Knud
Hentze

Torben
Jacobsen

Inge
Bro

Lone LykkeJørgensen

Susanne
Hentze

Sven
Behrend

Hanne
Kunckel Bojsen

Inge ØstergaardNielsen

Thomas Rørsig
Thomsen

Kirsten
A saa

Bente
Westh

Jørgen Albrekt
Jensen

Aksel
Jørgensen

Erik
Nordstrøm

Søren
Møller-Madsen

Mellemste række: Simon Kastbjerg Birthe LiindsJehsen
guard Hansen
Änne Wöldike
Larsen
Nedersie række-; Jørgen
A ndersen

Cecilia
Björkma^
Ivar
Bojsetl

Birte Eunq,u

Byend

Bent Stenberg
. Pedersen
lage
Jetiseti;,

navn, adresse

box nr. telefon nr.

Adj. Inge Jensen
sp/fr
Tryggevældevej 108, 2700 Brønshøj
Adj. Simon Kastbjerg Jensen
bio/idr
SJ
Bindeledet 12, 3.tv., 2880 Bagsværd
BK Adj. Bent Luxhøj Kraag
geo/idr
Slagslunde Bygade 37 A, 3660 Stenløse
TL Adj. Tove Lund
hi/da
H C Andersensvej 34, 3000 Helsingør
Lek. Lone Lykke-Jørgensen
mat
LJ
Hanevangen 15, 2730 Herlev
bio/idr
MM Adj. Søren Møller-Madsen
Sjællandsvej 23, 2800 Lyngby
old/eng
BL Adj. Birte Lunau Nielsen
Sandkrogen 13, 2800 Lyngby
fr/da
NT Adj. Niels Thuesen Nielsen
Lyngby Hovedgade 93, 2800 Lyngby
RN Rek. Ralf Nielsen
fy/ke/mat
Stjernevej 31, 3100 Hornbæk
hi/old
EN Lek. Erik Nordstrøm
Nyvej 1A, 3.tv., 1851 Kbh. V
fy/mat
BP Adj. Bent Stenberg Pedersen
Tryggevældevej 108, 2700 Brønshøj
Adj. Peter Skaarup
geo
PS
Peder Godskesvej 4, 2830 Virum
da/idr
HS Adj. Hanne Smidt
Elverhøjen 56, 2730 Herlev
Lek. Inge Østergaard-Nielsen
eng/idr
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Vitus Beringsallé 22, 2930 Klampenborg
OL Cand. scient. Ole Larsen
kemi
Plantagevej 37, 3460 Birkerød
Formn. 1. Bodil Schaldemose
fo/kunst
BS
L J Brandes Allé 13, 1956 Kbh V

IJ

21

(01) 60 26 12
28

(02) 44 31 99
37

(02) 18 48 30

14

(02) 10 16 05
31

(02) 98 38 66
25

(02) 88 67 90
27

(02) 88 35 53
15

(02) 88 22 50
-

(02) 20 21 02

16
(01)21 18 14

8

(01) 60 26 12
-

(02) 85 19 01

19
(02) 84 02 08
39

(01) 64 13 96

12

(02) 81 90 84
13

(01) 35 25 76

Vikarer i skoleåret 1984/85
Cand.mag. Elsebeth Zehavi (IB)
Cand.phil. Niels Willumsen (JJ)
Cand.phil. Adam Maaløe (KH)
Cand.mag. Elsebeth Garde (KH)
Cand.mag. Aksel V. Jørgensen (BI)
Cand.mag. Susanne Langer Bang (BO)
Cand.mag. Britta Berg (BO)
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Skolens tekniske personale
Nancy Jensen / Maibritt Jensen / Pia Jensen / Karin Klingenberg ----- ►
Kirsten Farizi / Gregers Petersen / Lone Jensen / Vivian Jensen

Vikarer for lærere på edb-kursus:
Cand.scient. Søren Peter Hansen (BP)
Cand.mag. Carsten Johansen (KH)
Cand.mag. Claus Pedersen (HS) (TT)
Cand.mag. Britta Berg (IJ)
Cand.mag. Søren Thue Nielsen (IJ)
Cand.mag. Britt Due (HO)
Cand.mag. Flemming Bengtsson (HO)
Cand.mag. Torben Ostergaard Hviia (JA)
Stud.scient. Bernhard Fabricius (BH)
Cand.mag. Susanne Nøhr Pedersen (IB)
Cand.mag. Susanne Langer Bang (BO)

Lærerkandidater i skoleåret 1984/85
Cand.scient. Søren Peter Hansen
Cand.mag. Flemming Benggtsson
Cand.scient. Anne Elisabeth Krarup
Kunstpædagog Anne Marie Mejlbom
Cand.phil. Frank Müntzberg
Cand.phil. Hennie Martinsen
Cand.mag. Helle Knudsen
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fys/mat
his/idr
bio/idr
form
his
mus
da/idr

FORSØGSGRENE
Undervisningsministeriet gav i efteråret 1984 tilladelse til, at Søborg
Gymnasium i de næste 3 år gennemfører en række forsøgsgrene, og
Københavns Amtskommune har velvilligt stillet de nødvendige øko
nomiske ressourcer til rådighed.

Matematisk-engelsk gren
Både fra erhvervsliv, Højere læreanstalter og ikke mindst fra eleverne
selv har det været kritiseret, at engelskundervisningen på den mate
matiske linie er af for kort varighed. En del af det man lærer i 1.g. hvor faget afsluttes med en mundtlig eksamen - er gået i glemmebo
gen, når man står med sin studenterhue to år senere.
Derfor ansøgte vi på Søborg Gymnasium om at få lov til at oprette en
matematisk-engelsk gren, og den blev godkendt af Direktoratet for
Gymnasieskolerne i efteråret 84. Vi fik tilladelse til at oprette én klas
se pr. årgang, og det er naturligvis kun elever, der har valgt engelsk i
l.g., som kan deltage.

På matematisk-engelsk gren undervises der i engelsk i alle tre gymna
sieår. Timetallet er 5 i l.g., 3 i 2.g. og 4 i 3.g. hvor der afholdes både
en skriftlig og en mundtlig eksamen.
Fagets indhold og niveau svarer i store træk til det, man i flere år har
kendt fra engelsk på samfundssproglig gren. Vi har dog indført nogle
mindre ændringer, således at kravene til eksamen er afpasset efter,
hvad matematiske studenter - der jo ikke i l.g. undervises med hen
blik på en skriftlig prøve - har mulighed for at præstere, og hvad de
har brug for at kunne.

Hvis du vælger matematisk-engelsk gren får du:
1) Matematik på højeste niveau
2) Fysik som på samfundsgren
3) Geografi som på matematisk-fysisk gren
(Ingen aéndringer m.h.t. fællesfag).

Alt i alt en matematisk studentereksamen med gode, solide kundska
ber i vort vigtigste fremmedsprog, engelsk.
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Idrætsfaglig gren
Nu er det blevet lettere at dyrke sin interesse for idræt og samtidig tage
studentereksamen. Søborg Gymnasium har efter sommerferien star
tet en ny matematisk gren med idræt og biologi. Og efter de sædvanli
ge 3 år som gymnasieelev vil man så stå ikke alene med en matematisk
studentereksamen, men også med en øget viden om idræt og nogle
idrætsoplevelser rigere. Ud over den personlige tilfredsstillelse, der
ligger i at vide noget mere om det, der interesserer en, så er det menin
gen, at eksamen også kan erstatte nogle af Dansk Idræts-Forbunds
grundlæggende kurser, så man kan springe dem over, hvis man sene
re ønsker at uddanne sig som træner eller idrætsleder.

Der er på et par skoler forsøgsgrene i gang, hvor man beskæftiger sig
med elitetræning inden for nogle få udvalgte idrætsgrene, men her på
Søborg Gymnasium lægger vi vægt på, at det ikke er eliteidræt, ele
verne skal dyrke. Tværtimod skal eleverne prøve en række forskellige
former for idræt. Helt præcist hvilke, der bliver tale om, skal holdet
selv være med til at bestemme, men alle skal prøve både individuelle
idrætter (f.eks. svømning, atletik eller redskabsgymnastik), hold
idrætter (f.eks. boldspil af forskellig art eller rytmisk gymnastik) og
friluftsaktiviteter (f.eks. kajakroning eller orienteringsløb).
Herudover skal man afprøve både generelle træningsprincipper og
målrettet specialtræning inden for udvalgte idrætsdiscipliner. En så
dan træning, hvis mål er maksimale præstationer inden for én ganske
bestemt idrætsgren, er måske ikke altid det, der tjener det almene vel
være og kroppen som helhed bedst. Måske ville disse andre mål nås
bedre ved f.eks. at dyrke yoga. Det er blot et eksempel på, hvad man
kan komme til at afprøve.
I 3.g skal eleverne i praktik i en uge i en idrætsklub, hvor man så kan
fordybe sig mere i f.eks. træningsformer inden for en bestemt idræt,
specielle problemer ved træning af børn, klubledelse eller klubbens
økonomiske forhold.
Men det bliver ikke praktisk idræt alt sammen. I samarbejde med fa
get biologi skal man også beskæftige sig med kroppens opbygning og
funktion - både i forbindelse med idræt, arbejde og andre sider af til20
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værelsen. Af andre emner, som vil blive taget op i idrætsteori, kan
nævnes idrættens organisation, både lokalt og på landsplan, diskussi
onen om elite- kontra breddeidræt, idrættens økonomiske forhold,
sport og massemedier, idræt belyst historisk, årsager til at folk holder
op med at dyrke idræt samt musik og bevægelse.
Vi mener, at eleverne, efter at have gennemført denne gren, vil være
virkelig godt orienteret om idræt - og naturligvis også generelt, lige
som efter en traditionel studentereksamen.

Nysproglig gren med datalære
For at imødekomme det stadig stigende ønske om datalære, har vi til
bud til 2.g nysproglige elever om datalære i stedet for latin i 4 timer
om ugen i et helt undervisningsår.
Undervisningen ligger i forlængelse af 30-timers kurset, som alle ele
ver får i 1 .g. Denne undervisning udbygges i en generel del, der inde
holder emnerne: data, algoritmer, programmering, registre, datama
skiners opbygning og funktion; og en projektdel, hvor man fx kan
vælge mellem følgende emner: automatisk oversættelse af fremmed
sprog, kunstigt sprog contra naturligt sprog, datamatstøttet under
visning, kunstig intelligens. Til projektdelen hører virksomhedsbesøg
og udarbejdelse af en særlig dataopgave.
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Fællesarrangementer i 1984 / 1985
13. august 1984
14. - 17. august

Velkomst til nye og gamle elever
Særligt 1 .g arrangement med aftenfest

19. - 21. september Temadage
22. september
Skolen åbnes for lokalbefolkningen
Aftenfest som afslutning på temadagene
25.
»
Idrætsdag for hele skolen

»

29.

23. oktober

Fællestime med GLO, DSG og LAK
Forældremøde og foredrag ved kontorchef
Hans Glendrup, DA og personalechef Bent
Petersen, Brdr. Hartmann A/S

20. november
Besøg af folkeskolelærere og skolevejledere
23. - 25. november Musik weekend
12. december
14.
»
15. januar 1985

21.

»

28.

»

Julekoncert

Julefest
Åbent hus. Orientering for nye elever og
forældre
Grenvalgsorientering
Konsultationsaften

12. marts

Professor Thor A. Bak om
flygtningeproblemer

17. april

Forårskoncert

2. maj
7. »

Morgenkaffe med 2.hf
Morgenkaffe med 3.g

19. juni

Middag for dimittender og lærere

Udstilling:

Poul Agger udstiller 18 værker i perioden 1.4.
- 30.4. 1985
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Musik
Foruden den almindelige musikundervisning tilbyder Søborg Gym
nasium frivillig musik om eftermiddagen. Det drejer sig om kor,
jazzgruppe og/eller andre former for sammenspil. Koret øver man
dag eftermiddag, jazzgruppe/okester onsdag eftermiddag, øvrige
grupper efter aftale.
Den 23. - 24. november 1984 var kor og jazzgruppe på musikweek
end i Jonstrupvang. Under hyggelige og festlige former blev der ar
bejdet flittigt på det program, som skulle spilles og synges ved jule
koncerten i skolens festsal den 12.12. Der var tale om både rock- og
jazznumre og klassiske julesange.
Efter jul måtte koret hænge godt i for at få lært de mange korsatser
i Händels oratorium »Judas Maccabæus«, som blev opført to gange
sammen med 400 andre gymnasieelever, professionelle solister og
Sjællands Symfoniorkester med Tamas Veto som dirigent. Det var en
svær, men spændende opgave. Festligst var det nok i den smukke
gamle Skt. Bendts kirke i Ringsted den 5.3. I Virumhallen den 8.3.
var der bedre plads til de mange korsangere, til gengæld var akustik
ken dér ikke helt så god.

Den 17.4. holdt Søborg Gymnasium sin årlige forårskoncert i festsa
len. Som sædvanlig medvirkede de fleste hold fra den almindelige
musikundervisning med hver sit nummer, foruden at kor, jazzgrup
pe, forskellige sammenspilsgrupper og solister optrådte. Det blev til
en spændende og afvekslende aften, hvor både elektrisk og akustisk
musik kom til sin ret.
Ved aspirantmødet den 15.1. spillede sammenspilsgruppen »Bulder
Band« et par af sine numre, og ved sommerafslutningen den 21.6. op
træder kor og jazzgruppe med bl.a. jazzpotpourriet »Tribute to
Louis Armstrong«.

Endvidere har der i foråret 1985 været afholdt en studiekreds i node
lære.

Frivillig musik
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Temadage efteråret 1984
I efteråret løb et større arrangement af stabelen på Søborg Gymnasi
um. I nogle hektiske dage samarbejdede elever og lærere på tværs af
klasser og fag med det formål at omdanne skolen til et kulturhus. Al
lehånde arrangementer fandt sted og gav elever og lærere mulighed
for at opleve hinanden på en anden måde end i hverdagen. Både ele
ver og lærere havde delt sig op i interessegrupper - og interesserne
spændte vidt: Personlig bevidsthedsdannelse, opførelse af musical,
aerobic, minoriteter, mode, data, koncertbesøg, mad er blot nogle af
de mange spændende grupper, der var blevet oprettet.

De fleste grupper arbejdede »hjemme på gymnasiet« for at virkelig
gøre illusionen om et kulturhus, men andre grupper tog kontakt med
Gladsaxes lokalsamfund. Avisredaktionens medlemmer var især ak
tive og tog ud for at undersøge, hvad Gladsaxe kan tilbyde ungdom
men, og for at interviewe lokalpolitikere og embedsmænd. Resulta
terne bragtes i den daglige avis, der naturligvis også indeholdt beret
ninger om kulturhusets funktion.

Videogruppen fik kontakt med Tingbjerg lokal-TV, af hvem grup
pen lånte materiel og studie.
Madgrupperne planlagde menuer, lagde budgetter, foretog indkøb Grønttorvet blev næsten tømt en morgen af vegetargruppen - indret
tede restauranter og ikke mindst - serverede hver dag spændende me
nuer.
Sportsfolkene arrangerede forskellige sportsturneringer - Gladsaxe
sportshaller ligger jo bekvemt for gymnasiet.
Hele arrangementet sluttede med en åbenthus-dag, hvor alle med in
teresse for gymnasiet var inviteret.

De besøgende på denne dag var naturligvis først og fremmest elevers
og læreres familier og venner, men også gymnasiets naboer dukkede
op for at se, hvad kulturhuset kunne præstere.
På denne dag blev den musical, som musikgruppen selv havde både
komponeret, forfattet og instuderet, opført. Modegruppen viste et
fornemt show, hvor egne kreationer fra temadagene blev fremvist.
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Simultanskak i temaugen
Temaugens Vegetarrestaurant

Derudover kunne man se video-show, multidiasshow og dataudstil
ling - i det hele taget viste plancher i tekst og billeder, hvad grupperne
havde beskæftiget sig med.
Madgruppernes restauranter havde fristende tilbud. Man kunne væl
ge at spise både på italiensk og fransk. Man kunne spise sundt fra ve
getarrestauranten - eller sødt fra cafeen.

Skolens festsal, der via en snedig sænkevæg kan kombinere elevernes
terassesal med festsalen, kom rigtig til sin ret i forbindelse med præ
sentationen af underholdningen, idet man - på caféteater-maner kunne indtage forfriskninger og få sig en hyggesnak ind imellem, at
de forskellige shows præsenteredes på scenen.
Udover nogle meget travle dage fik eleverne her mulighed for, gen
nem planlægning og udførelse af forskellige aktiviteter, i praksis at
afprøve den teori, der er det normale for en gymnasieelevs hverdag.

Påsketur til Genève og München
I tilknytning til påsken ’85 foretog 2yF sammen med Bent (skolens
udsendte fysiklærer) en ekskursion til Genève og München. På en del
af turen blev vi velvilligt assisteret af en af skolens fransklærere, Inge
Jensen. Vi skylder hende en stor tak for den milde overbærenhed,
hun udviste over for vores lidt mangelfulde sprogkundskaber.

Turen var kommet i stand, efter at vi i lang tid havde arbejdet med et
speciale i kernefysik i klassen. Nu ville vi ud i verden og se, hvordan
man gør andre steder. Det var derfor en forventningsfuld skare, der
drog af sted fra Hovedbanegården onsdag eftermiddag i ugen før på
ske.

Efter nogle forfriskninger undervejs, hvor bl.a. toget med vores ligge
vogne var smuttet fra os i Hamborg, nåede vi så frem til rejsens første
mål: Genève. Her var hovedformålet at se på et af verdens største
centre for fysisk grundforkning, nemlig Cern, der ligger tæt ved Ge
nève på grænsen mellem Schweiz og Frankrig. Små usynlige partik
ler, protoner og elektroner accelereres her i store cirkulære baner (den
største omkreds er 27 km) op til nær lyshastigheden, hvorefter
de støder sammen, og man måler sporene efter sammenstødet i et så
kaldt boblekammer.
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Venstre billede: Trætte elever på Cern.
Højre billede: John og Henrik studerer magnetfelter på Deutsches Museum.

Vi gik, kørte og gik igen (trætte, se fig.s. 31) rundt i centret og undre
des til stadighed over de enorme anlæg, der var bygget til at måle så
små partikler på.
Adskillige danske fysikere er ansat på Cern, og det var ikke mindst
takket være dem, at vi blev så godt modtaget og vist rundt. Også flere
gode forelæsninger blev det til.

Under opholdet i Genève boede vi på et næsten 1. klasses vandrer
hjem, som selv den forvænte Johnny kom til at savne, da vi tog af sted
igen. Vi vil nok også alle sent glemme den schweiziske ostefondue
med eller uden svampe.
Under hele turen var det det fineste forårsvejr, og vi fik også set en del
af Genèves mange seværdigheder. Nogle af os tog på tur til Mont
Blanc, mens andre var mere optaget af byens flotte springvand;
Svend så meget, at han forsøgte at stoppe det.

Schweizernes franskkundskaber var ikke helt så gode, som vi havde
forventet hjemmefra. Hvor Merete fx siger un bouteille, siger schwei
zerne une bouteille.
Fra Genève gik turen videre til München, hvor målet var at se Deut
sches Museum für Teknik und Naturwissenschaft. Museet er i 6 eta
ger og havde fortjent mere tid, end vi havde til rådighed. Alt fra mine
drift, raketter, jetfly og ned til fysiske grundprincipper så vi på. Som
det fremgår af fig. s. 31, fik John og Henrik genopfrisket en del
grundviden under besøget.
Efter 10 meget gode og lærerige dage vendte vi hjem igen langfredag.

Frisport og stævner
Igen i dette skoleår har sportsaktiviteten været stor blandt eleverne på
Søborg Gymnasium. I frisportstimerne tirsdag og torsdag er der svedt
mange tålmodige liter vand ud gennem porerne, når hun- og hankøn
i ujævn blanding har kæmpet tappert i flere forskellige discipliner.
Der er blevet spillet: fodbold, volleyball, badminton, håndbold, ba
sketball og hochey. I flere af disse spil har skolen også deltaget i skole
turneringer, hvor i det mindste ét af holdene nåede op på de to foregå
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ende års høje standard (et pigehold; et par af spillerne på holdet ville
tilføje: »Ja, naturligvis!«).

I volleyball, badminton og håndbold deltog flere hold fra både 1., 2.
og 3. g samt HF i de indledende runder på forskellige gymnasier; men
i ingen tilfælde nåede holdene ud over denne runde. I badminton var
der dog i det mindste spænding om resultatet, hvor først den allersid
ste kamp sendte Søborg ud af turneringen.

I basketball kæmpede 2.g-drengene og 3.g-drengene solidt på Falko
nergårdens gymnasiun, men 2.g’erne løb ind i kraftigt uvejr (Tårn
by), mens 3.g’erne led af akut HF-mangel - Jan Meilsøe var blevet
selvstuderende, og kunne derfor ikke bruges! I l.g fik drengene med
nød og næppe skrabet et hold sammen, og kun 3 af dem kendte reg
lerne, så dommerne skabte en del problemer for Søborg!

Men pigerne klarede sig bedre: 2.g’erne blev kun slået af de senere
mestre fra Kildegaards gymnasium, som vi har en ulyksalig evne til at
møde i indledningsrunderne. Derimod kom 3.g’erne helt frem til fi
nalen efter at have spillet aldeles suverænt i såvel indledningsrunde
som mellemrunde. I finalen blev også Rungsted og Fredericia belært
om spillets finesser, mens Horsens i den afgørende kamp var ufor
skammet nok til at vinde med cifre, der slet ikke skal offentliggøres
her...
På skolen har der også været afholdt interne mesterskaber i bl.a. bad
minton og fodbold. Her var deltagelsen i badminton lidt skuffende i
forhold til tidligere års mastodonttilmeldinger; men der blev spillet
godt, og favoritterne vandt helt som de skulle.
Interessen for turneringen i indendørs fodbold var stor i de fleste klas
ser, for næsten alle stillede hold. Kampene blev spillet over to uger, og
der blev vist mange delikate detaljer, bl.a. af lærerholdet, der imidler
tid lidt uheldigt gled ud efter de første kampe.

Turneringens 3. plads anbragte 2.z sig på efter energisk spil, mens 3.u
på noget af det flotteste spil blev nr. 2. Desværre er det ikke noteret,
hvem der vandt fodboldturneringen, men det var vist det rene held og
helt ufortjent???!
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Klasseaktiviteter 1984/85
la
Biografbesøg: Tro, håb og kærlighed (TL)
Biografbesøg: Los santos inocentes (IJ)
lb
Biografbesøg: Another Country (IB)
lx
Biografbesøg: Amadeus (SH)
Ekskursion: Trelleborg og Vikingemuseet (HO)
Teaterbesøg: Aristófanes: Freden (BL)

ly
Biografbesøg: Intet nyt fra Vestfronten (orig. vers.) (HO og FM)
Biografbesøg: »1984« (AW)
Museumsbesøg Brede: Udvandringen til Amerika (KA)
Teater besøg: Aristófanes: Freden (BL)
Iz
Biografbesøg: Velkommen, Mr. Chance (JH)
Biografbesøg: Los santos inocentes (IJ)
Ekskursion: Trelleborg og Vikingemuseet (HO)
Museumsbesøg Louisiana: Ekspressionisterne (KH)

laz-spansk
Biografbesøg: El Norte (IJ)

2a
Biografbesøg: intet nyt fra Vestfronten (orig. vers.) (HO og FM)
Museumsbesøg: Glyptoteket (BL)
2x
Museumsbesøg Brede: Udvandringen til Amerika (KA)
Museumsbesøg: Glyptoteket (BL)
Museumsbesøg: Statens Museum for Kunst (KA)
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Pra 3yuN’s kanotur på Skjern Å ----- ►

2y
Biografbesøg: Tro, håb og kærlighed (TT)

2z
Biografbesøg: Intet nyt fra Vestfronten (orig. vers.) (HO og FM)
Byvandring i København, gammel og ny by, monumenter (MB)
2abN
Biografbesøg: Another Country (BL)
Museumsbesøg Brede: Udvandringen til Amerika (BL)

2abS
Museumsbesøg Brede: Udvandringen til Amerika (HO)
Biografbesøg: »Mænd af den rette støbning« (MB)

2ay-mus
Biografbesøg: Amadeus (JH)
2az-spansk
Biografbesøg: Los santos inocentes (IJ)

2bx
Biografbesøg: Amadeus (SH)
Koncert: Radiohuset, Torsdagskoncert (SH)
2xzF
Biografbesøg: Carmen (KH) (HM)
Institutionsbesøg: Superfoss (CB)

2yF
Ekskursion: Påsketur til Genève og Munchen

2yF og 2yN
Udstilling: Danmarks tekniske Højskole: »Umulige figurer« (BH)

2mS
Institutionsbesøg og foredrag: Gundsømagle og Risø (BP)
Institutionsbesøg: Danmarks tekniske Højskole (AJ)
3abS
Biografbesøg: »1984« (AW)
Ekskursion: 5 dage med geografi og samfundsfag i Karrebæksmin
de - Næstved (PS og MB)
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Biologisk feltarbejde

3aby-mus
Biografbesøg: Amadeus (SH)
Koncert: Radiohuset, Torsdagskoncert (SH)

3u
Museumsbesøg Brede: Udvandringen til Amerika (LD)
Teaterbesøg: Marie Grubbe (TT)
Teaterbesøg: Et dukkehjem (TT)
3x
Museumsbesøg Louisiana: Ekspressionisterne (TL)
Teaterbesøg: Marie Grubbe (TL)
3y
Ekskursion: Berlin DDR (TL og JA)

3z
Koncert: Radiohuset, Torsdagskoncert (KH)
3xF og 3xzN
Ekskursion: 4 dage med biologi og historie i Skanderborg
(MM og TL)
3yuN
Ekskursion: 5 dages kanotur på Skjern Å med biologi og geografi
(SJ og BK)

3mS
Institutionsbesøg: Gladsaxe Rådhus, borgmesteren (MB)
Institutionsbesøg: Folketing og Arbejdsministerium (MB)
Institutionsbesøg: SDS hovedkontoret, Nationaløkonomisk pro
grammering (MB)
Ekskursion: 5 dage med geografi og samfundsfag i Karrebæksmin
de - Næstved (PS og MB)
2PQ-mus
Biografbesøg: Amadeus (JH)
2PR-spansk
Biografbesøg: Los santos inocentes (IJ)
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3.b’s farvel til Søborg Gymnasium den 7.5.1985

Tiden som gik
tiden som fløj
til tider var det hele
noget elendigt møj
når man vender sig om
og ser tilbage
har mangen en stund
givet grund til klage
Dog skal skolen
ikke blot bøde
mange ting
har været af det »søde«
ikke i bogstaveligste forstand
men som vi forstår det
OS
kvinderne i gymnasiets land

Man spåede os
som jomfruer små
og trådte os
på hver en tå
i starten var dette slemt
men med tiden dog fuldstændigt glemt
Man kunne spørge sig selv
hvordan vidste I dette
»jomfruburet«
man kunne ha’ lov at gætte

Lad os spørge
hver mandlig lærer efter tur
har I nogen sinde
været med os i bur

Tag dog nu ikke
dette for tungt
i joker
vi joker
det siges at være sundt

Hver ting skal slutte
og gudskelov
har hver time en ende
dette vil de berygtede piger
fra...
- mine damer og herrer
3b aldrig glemme

Men som sagt og skrevet
- nævnt på hver en klage
var 3 b
for Søborg
virk’lig en sådan plage?

Vi tror og håber
at I ikke mener dette

39

I skal vide
I finder aldrig
nogen som kan betegnes med rette
ingen som ligner os
»jomfruer«
og som betegnes med dette

derfor kan vi nu roligt
sige good-bye
auf wiedersehen
tjav tjav
og hej hej
Vi ved nemlig
at vores rygte aldrig vil skæmmes
med de rette ord
- »vi vil aldrig glemmes«

Yvonne, 3b 1985
Fra 3.g’s sidste skoledag

SØBORG gymnasium & hf-kursus

