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Forord
Formålet med dette hæfte er at give 
de nye kursister og elever en kort in
troduktion til skolen og nogle af dens 
aktiviteter.

Det er vort håb, at vi kan medvirke 
til at gøre starten på det nye undervis
ningsforløb behagelig og problemfri.

Redaktionen
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Skolerejser
Adskillige klasser har i de seneste år 
□enyttet sig af rejsebureauernes tilbud 
jm billige rejser uden for højsæsonen 
ål at tage på skolerejse.

Betingelserne for at en klasse kan 
•ejse er følgende:

1. - at hele klassen rejser
2. - at rejsen har et fagligt indhold
3. - at en eller to lærere rejser med 

De fleste gymnasieklasser rejser i 2.g. 
Betingelserne for at kunne rejse er de 
;amme for gymnasiet og HF.

I sidste skoleår rejste 2.a og 2.y til 
Bom, 2.Z til Østrig og 2.p til London.

Elysion
Hysion er Efterslægtens elevforening, 
ler har til formål at arrangere elevaf- 
ener, f. eks. fester, filmaftener, 
lyggeaftener og teateraftener, alt er 
ifhængig af medlemmernes ønsker. 
Medlemmer af foreningen får rabat 
æd ethvert arrangement, der arrange- 
es af Elysion. Vi har vor egen opslags
avle mellem 1. og 2. sal, hvor de sene
te meddelelser fra foreningen bliver 
)ffentliggjort. Foreningens øverste 
nyndighed er generalforsamlingen, 
ler afholdes én gang om året. I perio- 
len mellem generalforsamlingerne er 
)esty reisen den øvers te myndighed. 
Den består af formanden, næstfor- 
nanden, kassereren og 7 menige be- 
tyrelsesmedlemmer. Den nye besty- 
else bliver valgt ved generalforsam- 
ingeme. Et års medlemskab af fore- 
lingen koster 10 kr.

Efterslægt- 
samfundet
Fra del øjeblik . . . man kommer ind 
pä Efterslægten, har man et stort mål 
at stræbe efter, nemlig at komme ud 
igen, så man kan komme ind i 
EFTERSLÆGTSAMFUNDET, det 
rette samlingssted for alle gamle efter
slægt ere.

Måske vil du som ny elev på Efter
slægten undre dig over i introdukti
onshæftet at finde en annonce for 
EFTERSLÆGTSAMFUNDET, de 
gamle elevers forening. EFTER
SLÆGTSAMFUNDET er imidlertid 
ikke bare en forening for gamle Efter- 
slægtere. Vi arrangerer f. eks. hvert år 
tre fester, hvor også skolens nuværen
de elever er indbudt. Derudover udde
ler EFTERSLÆGTSAMFUNDET år
ligt to legater ved translokationen.

I bestyrelsen er der to medlemmer 
fra skolen, nemlig en lærerrepræsen
tant, p.t. lektor Erik Garby, og en 
elevrepræsentant, p.t. Frank Albæk 
Pedersen 3z. Sidstnævnte vælges af og 
blandt eleverne.

Alle gamle Efterslægtere byder dig 
velkommen på skolen samt velkom
men som aktiv deltager i EFTER
SLÆGTSAMFUNDETS aktiviteter.

Chr. B. Sonne Christensen, formand

Skolens kor
Kan du lide at synge? Kan du lide at 
hygge dig med vennerne?

Så er koret lige sagen. Vi synger alt 
lige fra Beatles, Cornelis Vreeswijk til 
Bach og Händel.
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Vi mødes hver mandag kl. 19-21. 
Bagefter hygger vi os med te og hjem
mebagt kage (vi skiftes til at bage).

I april var vi — 50 mennesker — i 
Prag — musikkens by —. Vi havde det 
smadder hyggeligt, og rejsens højde
punkt var vores koncert, som blev en 
succes.

Hvis du har lyst, så ses vi i den ny 
sæson. Inger og Ane 3.a

Weekend hytten
Skolens weekend hytte ligger i Gan- 
løse Ore skov mellem Farum og Slan
gerup (afstand: skole-hytte ca. 27 
km). Weekend ”hytten” er et hus
mandssted (areal ca. 16000 m2), som 
blev købt af lærerkollegiet i 1950 og 
etableret som selvejende institution.

Efter gentagne større ombygninger 
er hytten nu helt moderne med cen
tralvarme og brusebade. Den indehol
der 2 sovesale med tilhørende vaske
rum og toiletter, stort elektrisk køk
ken med køleskab, opholdsstue, spise
stue, pejsestue og kursuslokale. Belig
genheden er helt ugenert langt fra lan
deveje og uden gennemgående trafik.

Da Weekend hytten er en selvejende 
institution, er den fuldt og helt afhæn
gig af elevernes og lærernes omsorg. 
For at få det til at løbe rundt udlejes 
hytten også til fremmede, og resten 
klares af automaterne på skolen og 
andespillene i november. Arbejdet i 
forbindelse med disse 2 aktiviteter står 
og falder med lektor Garby.

Foruden til lejrskoleophold er 
hytten gennem alle årene blevet flit- 
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tigt benyttet af skolens elever til 
weekend ophold. Specielt er der tradi 
tion for, at alle nye klasser snarest ef
ter skoleårets begyndelse tager en 
weekendtur sammen med deres klasse 
lærer eller en anden lærer. Denne tur 
har erfaringsmæssigt altid betydet 
meget for ”sammenrystningen” af de 
enkelte klasser, ligesom den har være! 
af positiv værdi for lærer-elev forhol
det.

Velkommen til skolens weekend
hytte.

Ruth Wesenberg-Lun

Idrætsaktiviteter
I fritimer og efter skoletid er der man 
ge muligheder for ”at få rørt den dov 
ne krop”: Alle er velkomne til frivil
lig idræt (motion) om eftermiddagen 
Vi spiller normalt badminton, volley
ball eller basketball, men vi er meget 
modtagelige for andre forslag. Des
uden bliver der arrangeret klassetur
neringer i basket-, volley- og fodbold.

De, der kan lide at konkurrere, har 
mulighed for at komme på et af skok 
holdene, idet vi deltager i gymnasie
skolernes landsturneringer i atletik, 
håndbold, basketball og volleyball. I 
75/76 blev det bedste resultat opnået 
af pigerne i basketballtumeringens 
ældste gruppe, idet de vandt lands
turneringen.

Vi håber, at mange i det kommend 
år vil deltage i den frivillige idræt. De 
er en sjov måde at lære andre på sko
len at kende på.

Idrætslærerr



Efterslægtens Basketballklub er startet 
f elever fra skolen, og en del af træ
lingen foregår i skolens gymnastik- 
ale. Oplysninger om indmeldelse og 
ræningstider vil blive slået op på sko
ens opslagstavler.

EV73
Velkommen til denne ærværdige skole 
led traditioner. Skolens ”national
port” er volleyball, og dette resulte
ede i, at nogle kvikke elever i april 
973 startede en klub med det for- 
ortede navn E.V. 73, en forkortel- 
e for Efterslægtselskabets Volleyball- 
lub af 1973. Hvis du er interesseret 
dette fascinerende spil, så skal du se 
fter et opslag på skolen, der vil in- 
□rmere dig om træningstider og 
ndre praktiske oplysninger. Vi har 
esuden et klublokale på Utterslev 
'orv.

Flemming 3.z.

om

,.A.K. (landssammenslutningen af 
ursusstuderende) er en sammenslut
ing af elevorganisationer ved stats
nerkendte HF — Studenter — Real — 
’F — UTF — og enkeltfagskurser.
,.A.K.’s hovedformål er bl.a.:

1. Gennem en konsekvent uddan
nelsespolitik, at forbedre kursus

uddannelserne - herunder kravet 
om reel medbestemmelse.
2. Gennem forhandling og andre 
former for uddannelsespolitisk mar
kering, at skabe forudsætninger for 
gennemførelse af de kursusstude
rendes undervisningsmæssige, fag
lige, økonomiske og sociale inter
esser og krav — herunder kravet om 
en uddannelsesløn — kravet om 
bedre bolig osv.
3. Gennem samarbejde med andre 
uddannelsesorganisationer og grup
per, hvis hovedmål er identiske med 
L.A.K.’s — at opnå koordinering af 
de uddannelsessøgendes bestræbel
ser og øge integrationerne mellem 
uddannelserne.

L.A.K.’s arbejde udadtil sker gennem 
repræsentation i forskellige ministeri
elle udvalg, f. eks. De rådgivende ud
valg for de gymnasielle Uddannelser 
(RUGU), — Rådet for statens uddan
nelsesstøtte (RUS) og flere andre.

Arbejdet indadtil sker ved: — afhol
delse af oplysende høringer på de en
kelte kurser vedrørende organisatio
nen. Arrangering af kurser og semina
rer om uddannelsespolitiske og organi
satoriske spørgsmål og problemer.

Som medlem af L.A.K. har du visse 
rettigheder, som f. eks. — at få juridisk 
assistance i problemer vedrørende din 
uddannelse, at modtage L.A.K.’s 
månedsblad: Landsbladet for kursus
studerende — at benytte DIS-rabatter 
og dermed billige tilbud på rejser. — 
Medlemskort til L.A.K. koster 20 kr.
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Orientering om
DGS
DGS (Danske Gymnasieelevers Sam
menslutning) er oprettet for at vare
tage gymnasieelevernes faglige inter
esser. DGS repræsenterer en lang ræk
ke danske gymnasier, deriblandt også 
Efterslægten. DGS er i undervisnings
ministeriet repræsenteret i en lang 
række udvalg, og har herigennem en 
mulighed for at øve indflydelse på de 
beslutninger, der bliver truffet her. 
Kun en enkelt ting, som DGS har fået 
gennemført, skal nævnes her: nemlig 
§ 25 i ministeriets bekendtgørelse af 
16.6.1971. § 25 lyder som følger: 
”Ved begyndelsen af undervisningen 
skal læreren enten sammen med ele
verne udarbejde en plan for arbejdet i 
efterårshalvåret eller gøre eleverne 
bekendt med en sådan plan. For de 
senere faser i undervisningen gælder, 
at læreren og eleverne i fællesskab 
planlægger arbejdet. Læreren og ele
verne drøfter regelmæssigt undervis
ningen. Stk. 2: Eksamensopgivelser 
udvælges i samråd med eleverne.”

Dvs. du har altså din ret til at for
lange medbestemmelse på undervis
ningen og eksamensopgivelserne.

DGS har ikke kun kontakt til mini
steriet, men også til de enkelte skoler; 
her på skolen er undertegnede kon
taktmand til DGS. Endvidere afhol
der DGS årligt 4 repræsentantskabs
møder, hvor man drøfter de øjeblikke
lige problemer. Endvidere afholdes et 
landsmøde i februar.

Landsmødet er organisationens 
højeste myndighed og her planlægges 
det følgende års arbejde.

DGS er og vil altid være gymnasie
elevernes eneste faglige organisation.

Adresse: Fredensgade 5, 2200 Kbh 
K.
Tlf. (01) 39 57 29.

Frank Nørgaard. 3

Noget om skolen
Den 4. marts her i 1976 fyldte skoler 
190 år.

1123 år lå skolen midt i Køben
havn, der hvor Ilium nu ligger. Det vs 
i datiden en moderne privat realskole 
hvis elever lærte tysk, fransk og en 
gelsk, matematik og naturfag, legems 
øvelser og tegning, og ikke at forglem 
me, dansk — altsammen fag som dati
dens latinskoler med deres græske og 
latinske dannelse ikke lagde vægt på.

1 1883 blev skolen en gymnasieskc 
le, som i 1913 flyttede til Jakob Dan 
nefærds Vej (bag Radiohuset).

11919 blev Efterslægten overtaget 
af Københavns kommune, og i 1940 
lige inden besættelsen flyttede skole) 
ud til Hyrdevangen i Utterslev i en nj 
bygning, som blev meget beundret.

I 1958 optog vi de første piger på 
skolen.

I 1972 knyttedes et HF-kursus t il 
skolen, og i 1973 blev de sidste reali
ster dimitteret.

Og nu i 1976 er Efterslægten en 
normal skole for ca. 450 HF-er og 
gymnasiaster.

Hans M'ålli
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Skolekomedie
Efterslægtens svar på Hollywood” 
*en i år er det lykkedes for Efterslæg- 
m’s 1. HF’ere og 2. g’ere at stable en 
f årets faste traditioner, nemlig: SKO
LEKOMEDIEN på benene. Vi startede 
september 1975 med at finde et pas- 
mde stykke, hvilket blev Charley’s 
ante, og har så arbejdet med det af og 
1 efter skoletid indtil jul. Derefter 
lev tempoet og humøret strammet til 
limaxet kom den 20/2. Vi har haft 
legen fornøjelse af stykket, og kan 
armt anbefale at få folk op på de skrå 
vædder til næste år igen.

Ingrid og Susi, 2q

levy
.evyen er en af de vigtigste begivenhe- 
er i din gymnasietid. En gang i 3. g 
ler 2. HF får du lov til at lave noget 
elt selvstændigt! På basis af dine fjot- 
ide lærere får du lejligheden til — i 
imarbejde med andre — fuldstændig 
•it at latterliggøre skolens faste ele- 
lenter. Ikke alene kan der komme 
oget godt ud af det rent underhold- 
ingsmæssigt — det er også en for- 
lidabel chance for dig. Her på falde- 
ibet har du mulighed for at lære an- 
re end dine klassekammerater at ken- 
e. Finn Kollerup

>Sløvsind«
foråret 7 5 blev der på privat basis op- 
ittet et skoleblad — SLØVSIND. Ini- 
ativtagerne var en gruppe elever, som 
åede at få udsendt to numre inden 
^mmerferien 75. I skoleåret 75/76 

blev der udgivet 7 numre. Indholds
mæssigt var disse nok bedre end de to 
første numre — gudskelov! Af indhol
det kan nævnes:
— ”Talen der aldrig blev holdt” (en 

elevtale som skulle være holdt ved 
højtideligheden for afgangseleverne 
75, men som eleven ikke turde hol
de af frygt for repressalier)

— indlæg om vore interesseorganisa
tioner DGS og LAK

— adskillige uddrag fra pjecen ”Eksa
men” udgivet af Danske Studeren
des Fællesråd, for at blotlægge hvor
dan eksamen indskrænker mulighe
den for at være kritisk overfor un
dervisningen, hvorledes eksamen er 
et disciplinært middel, hvor socialt 
diskriminerende eksamen er osv. 
osv.
Sløvsind kan utvivlsomt forbedres 

betydeligt.
Derfor skal der lyde en opfordring 

til jer om at bidrage til SLØVSINDS 
forsatte udgivelse og forbedring. I kan 
bidrage såvel med indlæg, som ved at 
deltage i arbejdet omkring SLØV
SIND. Redaktionen er åben for alle — 
HF’ere, gymnasieelever og lærere.

Læsernes indlæg — Sløvsinds 
styrke. Redaktionen.

Statens 
uddannelsesstøtte
Skal du søge lån eller stipendium, skal 
du henvende dig på nr. 16 (åbent tirs
dag, onsdag og fredag kl. 8.30 — 
10.30). Her udleveres ansøgningsske
ma samt vejledning om de nye regler,
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Elevrådet
Kære Nye! Vort elevråd består af to r 
præsentanter fra hver klasse (HF såvel 
som gymnasium), og elevrådet har en 
bestyrelse, som består af en formand, 
næstformand, kasserer, sekretær samt 
to menige medlemmer. Vort elevråd e 
repræsenteret i de fleste af skolens be
sluttende organer.

Ud over elevrådet har vi både HF-rå 
og gymnasieelevforsamling, og disse 
behandler hver især sager, som netop 
berører dem.

Vi håber på stor interesse for elevrå 
fra jeres side, og vi håber, at I vil hjælj 
os til større aktivitet på skolen.

Vi har fået tilladelse til at orientere 
om elevrådet én time i hver af jeres 
klasser efter introduktionsugen, og 
denne time ser vi frem til.
Farvel så længe! På elevrådets ve£ 

Margot Pedersen, 3.t

Lærerrådet
Lærerrådet består af rektor og skolens 
faste lærere.

Lærerrådet har bl.a. indflydelse på, 
om der skal være forsøgsundervisn ing 
på skolen, og på hvilke undervisnings
midler, der skal anskaffes eller fornys. 
Derudover beskæftiger rådet sig med 
sager, der direkte angår lærernes arbej 
de på skolen.

Lærerrådet har besluttet at indbyd« 
2 gymnasieelever og 2 HF-kursister til 
uden stemmeret at deltage i møderne 
inden for bekendtgørelsens rammer. 
Elever og kursister vælger naturligvis 
selv deres repræsentanter.

der kommer til at gælde for skoleåret 
1976/77. Henvend dig snarest muligt 
inden 1. september. I øvrigt henvises 
til meddelelser i opslagsskabet.

Stipendienævnet

Studie-og er
hvervsorientering
Studie- og erhvervsorientering kan I få 
på nr. 16. Her har vi samlet det studie- 
og erhvervsorienteringsmateriale, vi 
råder over på stedet. Der er erhvervskar
totek med beskrivelse af 117 uddan
nelser og erhverv, studievejledninger 
fra universiteterne, Handelshøjskolen 
og Polyteknisk Læreanstalt, oplysnin
ger om de sociale højskoler og de aim. 
højskoler, om laboratorieuddannelser, 
læreruddannelser og .... meget, 
meget mere. Desuden kan I her få no
get at vide om boligforhold og økono
miske forhold i uddannelsestiden, om 
studenterrådgivning og studenterfacili
teter.

Det er kort sagt på nr. 16,1 skal hen
vende jer for at få de oplysninger, I har 
brug for om fremtidige uddannelser og 
erhverv. Der er åbent for ”selvbetje
ning” to spisefrikvarterer om ugen 
(11.30-12.00), ogi ét spisefrikvarter 
vil jeg være i lokalet for at hjælpe jer. 
Velkommen!

PS: Foruden den vejledning, I kan få 
på nr. 16, vil I i løbet af de tre gymna
sieår få op til 14 timers studie- og er
hvervsorientering som klasseundervis
ning.

Orienteringen til HF-kursisteme gi
ves af studievejledeme. Helle Badse
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Lærer
forsamlingen 
..ærerforsamlingen består af samtlige 
ærere på skolen. Lærerforsamlingen 
»ehandler sager vedrørende elevernes 
tandpunkt og forsømmelser.

Samarbejdsudvalg
amarbejdsudvalget er den direkte 
ontakt mellem rektor, lærerne og ele- 
erne. Rektor fungerer som formand, 
g endvidere deltager fire lærere og 
ire elever.

Samarbejdsudvalget fastlægger fæl- 
sstimer, som afholdes i skoletiden.

De kan være af kunstnerisk såvel 
om oplysende art. Som eksempel på 
ællestimer afholdt i skoleåret 75/76 
an nævnes: Orientering om DGS og 
,.A.K. — sang og optræden af Buki 
ramaz (latin-amerikansk gruppe), 
'red Åkerström og af Lone Kellermann 
- foredrag af Hans Scherfig. Endelig 
lev en fællestime brugt i forbindelse 
red et større Chile-arrangement.

Udvalget godkender endvidere etab- 
sring af studiekredse. Der kan arran
ges studiekredse, hvis mindst 10 
lever bliver enige om et emne, og sko- 
?n kan skaffe en leder. Initiativer til 
oudiekredse tages først på skoleåret.

Skolenævnet
)et fungerende skolenævn ved Efter- 
lægtselskabets Skole blev valgt i sep- 
smber 1974 for en fireårig periode. 
)et er sammensat af tre forældrevalg- 
3 medlemmer og to medlemmer valgt 
f Københavns Borgerrepræsentation.

Til nævnets møder indkaldes for
uden nævnsmedlemmerne gymnasiets 
rektor, to repræsentanter for lærerrå
det og en elevrepræsentant; ingen af 
disse har stemmeret ved eventuelle af
stemninger, men alle har taleret. Sko
lenævnet ved et gymnasium udøver sin 
virksomhed i henhold til styrelseslo
ven (lov nr. 44 af 9. februar 1970), 
men på en række områder har gymnasi
ets skolenævn færre beføjelser end fol
keskolens. Ally Cauchi (formand)

Nordahl Griegsvej 48 
2860 Søborg (56 21 35)

Cirkulærer og 
bestemmelser
Mødepligt og fritagelser 
(gymnasiet og HF)
Eleverne både i gymnasiet og på HF har 
mødepligt — dvs. at lærerne i den en
kelte time fører regnskab over, hvem 
der er fraværende.

Hvis du har været fraværende, eller 
hvis du i helt specielle tilfælde ønsker 
at få fri, skal rektor have en seddel. Er 
du over 18 år, kan du selv skrive den, er 
du under 18 år, skal dine forældre/ 
værge skrive den.

Skal du fritages for gymnastik i 
mere end 4 uger, skal du have en læge
attest. Blanketten skal du hente på 
kontoret, inden du skal til lægen. Den 
skal nemlig udfyldes både af skolen og 
af lægen.

Hvis du skal til tandlægen, skal du så 
vidt muligt sørge for at bestille tid 
uden for skoletiden.
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Du kan ikke få fri fra skole, hvis du 
skal til køreprøve. Prøven kan godt 
lægges uden for skoletiden, hvis køre
læreren får besked i god tid.

HF -- mødepligt og varsler
De regler, der gælder for, hvorledes 
kursus skal fortolke reglen om møde
pligt, er fastlagt af direktoratet for 
gymnasieskolerne og HF, og de vil bli
ve udleveret til alle nye HF-kursister i 
starten af semestret. I hovedtræk siger 
reglerne:

Hvis en kursist efter kursus’ skøn 
forsømmer for meget, skal rektor give 
et mundtligt varsel.

Hvis fremmødet ikke forbedres, 
skal rektor give et skriftligt varsel.

Hvis heller ikke dette hjælper, skal 
kursus foretage en indberetning til di
rektoratet. I forbindelse hermed har 
såvel kursisten som dennes faglærere 
mulighed for at udtale sig. Indbe
retningen kan enten 1) indstille eleven 
til bortvisning, eller 2) anbefale, at 
kursisten får endnu en chance. Direkto
ratet tager den endelige afgørelse.

Omgængereksamen for HF
En kursist, der har fået 00 eller 03 ved 
en prøve efter 1. kursusår, kan på ny 
indstille sig til prøven ved sygeeksa
men i august-september.

Hvis du er dumpet til HF-eksamen 
efter 2. HF, kan du tage et eller flere 
fag om i august-september, og således 
evt. bestå eksamen.

Indstilling til eksamen i gymnasiet 
Hvis du, trods mundtlig advarsel, for
sømmer sa meget, at det er tvivlsomt, 
om du kan følge undervisningen, får du 
en skriftlig advarsel.

Før eksamen snakker man i lærer
forsamlingen om de elever, der har fået 
skriftligt varsel, og hvis læreren i et 
eller flere fag (p.g.a. forsømmelser) 

ikke kan give årskarakter, skal rektor 
sende sagen til direktoratet. Her afgør 
man så, om eleven må gå op til eksam< 
Hvis eleven ikke får lov, kan han/hun 
ikke indstilles til endelig eksamen (3. 
g), eller rykke op i na>ste klasse (1. og 
2. g).

Hvis du i årskarakter eller til en 
årsprøve får lave karakterer, vil lærerf 
samlingen måske råde dig til at gå klat 
om. Den endelige afgørelse er dog din 
eller dine forældres/værges.

Terminskarakterer i gymnasiet
Der gives standpunktskarakterer i de
cember og i marts/april. Hvis du ikke 
er fyldt 18 år, skal disse vurderinger 
forevises i hjemmet og tilbageleveres 
til skolen med en af dine forældres/ 
værges underskrift. Såfremt du er fyl< 
18 år eller har indgået ægteskab, gives 
meddelelsen til dig selv.

Reeksamination for gymnasieelever
Allerede efter 1. og 2.g skal du til stu
dentereksamen i nogle fag. Karaktere1 
tæller med til den afsluttende eksa
men efter 3.g, så det ville jo være ær
gerligt, hvis en karakter var helt elen
dig. Derfor har undervisningsministe
riet bestemt at:
1. Elever, som til den afsluttende 

prøve til studentereksamen efter 1. 
eller 2.g har 5 eller mere i årskarak 
ter, men får 00 eller 03 til eksamer 
har ret til at komme op til ny prøv* 
i faget i august/september.

2. Elever, som i et fag der afsluttes ef
ter 1. eller 2.g, og som har fået 00 
eller 03, har ret til (hvis faget ikke 
har været eksamensfag) at blive 
prøvet i august/september.

På den måde er risikoen for at dumpe 
studentereksamen væsentlig mindre.

12



gymnasiets fag- og timefordeling

1. g 2. g 3-g
s m ns SS mf mn ms ns SS mf mn ms

leligion 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
)ansk 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
Dngelsk1 4 5 4 3 6 5
?ysk’ 3 5 3 3 5
?ransk2 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
tussisk2 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
□atin 4 4
)ldtidskundskab 1 1 2 2 2 2 2
iistorie 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Samfundsfag 5 5 1 5 1 1 5
Geografi 2 3 3 3 3 2 2 2
hologi 3 3 3 3 7 3
Matematik 2 5 3 3 5 3 3 6 3 3
?ysik 3 3 2 2 5 2 2
£emi 2 3 3 1
gymnastik 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
formning4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Zlusik3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
alt 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

.. I det matematiske gymnasiums 1. g og i det samfundssproglige gymnasiums 
2. og 3. g læses enten engelsk eller tysk.

L I alle gymnasieklasser læses enten fransk eller russisk.
!. I 2. og 3. g vælges enten musik eller formning.
L I 3. g kan man have formning eller musik i 2 timer ugentlig i 1. semester i ste

det for 1 ugentlig time hele året.
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Timeplan for introduktionsugen

Mandag d. 9.8. 09.00- 10.00 Nye eleuer i aulaen: Morgenkaffe for de nye 
elever og lærerne

10.00-10.15
10.15-10.30
10.30-

Oprydning
Gamle og nye elever i aula: Velkomst
2. HF, 2. g og 3. g: Skemaskrivning og bogud
levering

10.30-11.25 De nye elever orienteres i deres klasser nær
mere om ugens forløb

Tirsdag til fredag følger 2. g, 3. g og 2. HF særligt skema

Nedenstående gælder kun for de nye elever:

Tirsdag d. 10.8. 08.00-09.35 
09.45- 10.30 
10.40- 11.25 
12.00—

Festforberedelse
Folkedans
Faglig orientering
Skemaskrivning og bogudlevering for nye ele
ver.

Onsdagd. 11.8. 08.00- 08.45 
08.50- 09.35 
09.45- 11.25 
12.00- 13.40

Rundvisning på skolen 
Orientering i aula 
Faglig orientering 
Festforberedelse

Torsdag d. 12.8. 08.00—08.45 
08.50- 09.35 
09.45-11.25 
12.00-13.40

Orientering i aula 
Folkedans 
Faglig orientering 
Festforberedelse

Fredag d. 13.8. 08.00-08.45 
08.50-09.35 
09.45-11.25 
18.00--

Faglig orientering
Folkedans
Festforberedelse
Fest for 1. HF, 1. g og lærerne
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Praktiske 
oplysninger
lektor: Alf Ove Jensen
Sekretariat: Inger Warnov, Jette Boy

sen og Lis Egeskov.
kontortid: 12—13. Elever er selvf ølge- 
ig også velkomne i frikvarterer og mel- 
smtimer. Her afleveres sygesedler, når 
rian genoptager skolegangen. Og her 
nmodes skriftligt om ekstraordinær 
ritagelse senest dagen før, man ønsker 
ig fri.

I øvrigt kan alle spørgsmål og proble
ner fremlægges her.

{dministrativ inspektor: Peter Søren
en.

’andlægeregninger refunderes i 12-fri- 
varteret. Adresseforandringer med
eles umiddelbart efter flytning. Her 
pbevares svampe og kridt, glemte sa- 
er og post til elevråd, elevforeninger 
i. fl. Her afhentes blanketter til be- 
ordringsgodtgørelse: Alle elever, som 
ar mindst 14 km’s skolevej — fra 
jern til skole og tilbage igen — kan få 
efordringsgodtgørelse.

tudievejledere (HF): Else Arltoft og 
Kaj Rostvad.

ekretær: Jette Schlenkert.

kontortid: 12—13. Åbent daglig (^ ons- 
ag) kl. 10—13. Her foregår studievej- 
?dning m.v. for HF-kursister.

'oginspektorer: Tim Bjamt og Ib Niel
sen

'Ogrummets åbningstider meddeles ved 
pslag.

Skolebetjent: Carl Winther

Adresse: Hyrdevangen 62, 2400 Kbh. 
NV. Telefon (01) 60 23 06.

Elevernes telefon hænger ved indgan
gen:
(01) 60 56 97.

Kantinen er det sted, hvor 3. g’eme og 
2. HF’eme spiser, men i alle andre 
frikvarterer er alle velkomne.

Aulaen: Aula er et fint ord for det 
sted, hvor elever kan dyrke interes
ser, der ikke larmer og forstyrrer. I 
aulaen er opstillet en bogsamling, 
som du kan bruge til forberedelse — 
men fjern ikke bøgerne fra aulaen.

På opslagstavlen bliver der daglig givet 
besked om timeændringer o. 1. Op
slagstavlen finder du på trappeafsat
sen foran aulaen.

Morgensamlingen foregår i aulaen en 
gang om ugen i andet frikvarter. 
Her har alle mulighed for at give op
lysninger, optræde osv.

Rygning er tilladt alle steder på skolen 
undtagen i aulaen og i undervis
ningslokalerne. Du vil blive respek
teret, hvis du lægger skod og tænd
stikker i bøtterne.

Ringetider: 08.00—08.45 
08.50-09.35 
09.45-10.30 
10.40-11.25 
Spisefrikvarter 
12.00-12.45 
12.55-13.40 
13.50-14.35 
14.45-15.30

ibliotekar: Jørgen Brager
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Ferier og fridage:
18. -22. oktober (begge dage inch): Ef

terårsferie.
23. december-2. januar (begge dage 

incl.): Juleferie

28. marts: Dronning Ingrids fødselsdag
4. -12. april (begge dage incl.): Påskefe

rie
20. juni - 5. august (begge dage incl.): 

Sommerferie.

Fællesfag Timetal Tilvalgsfag Pointtal Timeta
Dansk 3 3 4 4 Biologi 8 0 0 4 4
Kristendomskundskab 0 0 3 3 Matematik 12 0 0 6 f
Historie 3 3 3 3 Engelsk 7 447;
Biologi 3 2 0 0 Tysk 10 0 0 5 t
Geografi 3 2 0 0 Samfundsfag 6 0 0 3 1
Matematik 5 5 0 0 Musik 8 0 0 3 1
Engelsk 4 3 4 4 Formning 7 0 0 4 <
Tysk 3 3 0 0 Idræt 8 0 0 4 4
Samfundsfag 2 2 0 0 Fransk (russisk) 11 0 3 4 4
Musik 2 2 0 0 Fysik 14 0 3 6 1
Formning 2 2 0 0 Kemi 10 0 0 5 1
Idræt 2 2 0 0 Psykologi 6 0 0 3 1

På kursus til Højere Forberedelseseksamen (HF) undervises der i en række fæl
lesfag samt et antal tilvalgsfag, der hver er tillagt en pointværdi. De kursusstude 
rende skal selv sammensætte deres fagkreds, saledes at de har mindst 20 tilvalgs 
points. Det er en betingelse for oprettelse af et tilvalgsfag, at faget ønskes af 
mindst 7 kursister.

16



Billeder af de nye 
klassers lærere

i

1. Flemming Ib Nielsen 
(dansk)

2. Gerda Lund 
(engelsk)

3. Agnete Bruun Hansen 
(tysk)

4. Else Arltoft 
(fransk)

5. Benedicte Scott 
(russisk)

6. Erling Brodersen 
(latin og oldtidsku.)

7. Poul Erik Nielsen 
(geografi)

8. Ole Ryttersgaard 
(matematik og idræt)

9. Torsten Emborg 
(musik)

10. Ebba Berg-Sorensen 
(idræt)

Claus Schjøtt-Olsen 
(historie)
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lb
1. Alfred Rasmussen 

(engelsk)
2. Gerda Lund 

(tysk)
3. Ebba Berg-Sørenser 

(fransk)
4. Anne Lybecker 

(latin og oldtidsku.
5. Thomas Holt Elkjei 

(historie)
6. Poul Erik Nielsen 

(geografi)
7. Erik Garby 

(matematik)
8. Susanne Emborg 

(musik)
9. Else Arltoft 

(idræt)

Henning Asmussen
(idræt)
Søren Anker-Møller 

(dansk)

1P
1. Ragnhild Rørdam 

Olesen (dansk)
2. Kaj Rostvad 

(historie)
3. Ruth Wesenberg 

Lund (biologi)
4. Poul Erik Nielsen 

(geografi)
5. Erik Garby 

(matematik)
6. Helle Badse 

(tysk)
7. Susanne Emborg 

(musik)
8. Else Arltoft 

(idræt)
9. Poul Kruuse-Jensen 

(samfundsfag)

Flemming Lipholt 
(formning) 
Henning Asmussen 
(idræt)
Søren Anker-Møller 
(engelsk)
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1. Kaj Rostvad 
(samfundsfag)

2. Jørgen Frørup 
(biologi og geografi)

3. Tim Bjarnt 
(matematik)

,4. Benedicte Scott 
(engelsk)

5. Agnete Bruun Hansen 
(tysk)

6. Susanne Emborg 
(musik)

7. Poul Kruuse-Jensen 
(historie)

8. Ditte Smith 
(idræt)

Henning Asmussen
(idræt)
Claus Schjøtt-Olsen
(dansk)
Flemming Lipholt 
(formning)

1. Torsten Emborg 
(engelsk og musik)

2. Gerda Lund 
(tysk)

3. Børge Bogsted Møller 
(fransk)

4. Benedicte Scott 
(russisk)

,5 . Erling Brodersen 
(oldtidskundskab)

6. Flemming Ib Nielsen 
(historie)

7. Erik Garby 
(matematik)

8. Poul Erik Stentsøe 
(fysik)

9. Sven Erik Lorenzen 
(kemi)

10. Ebba Berg-Sørensen 
(idræt)

11. Ole Ryttersgaard 
(idræt)

Claus Schjøtt-Olsen 
(dansk)
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1. Ragnhild Rordam 
Olesen (dansk)

2. Alfred Rasmussen 
(engelsk)

3. Anne Lybecker 
(oldtidskundskab)

,4- Kaj Rostvad 
(historie)

5. Jorgen Brager 
(matematik)

6. Annelise Andersen 
(fysik)

7. Sven Erik Lorenzen 
(kemi)

8. Else Arltoft 
(idræt)

9. Susanne Emborg 
(musik)

Henning Asmussen 
(idræt)
U (fransk)

1. Børge Bogsted Møller 
(dansk)

2. Susanne Emborg 
(fransk og musik)

3. Erling Brodersen 
(oldtidskundskab)

4. Peter Sorensen 
(historie)

5. Jette Steffensen 
(matematik)

6. Torben Lenskjær 
(fysik)

7. Sven Erik Lorenzer 
(kemi)

8. Niels Clausen 
(idræt)

Ditte Smith
(idræt)
U (engelsk)



Øvrige lærere:
1. Else Dalvin
2. Anna Bjarnt
3. Inge Merete Jensen
4. Erling Olsen

Ruth Fredfeldt

Teknisk og administrativt 
personale:

1. Inger Warnov 
(sekretær)

2. Lis Egeskov 
(sekretær)

3. Jette Schlenkert 
(sekretær — HF)

4. Carl Winther
(skolebetjent)

5. Jens Mondrup 
(medhjælper)

6. Peter Sorensen
(administrativ inspek-

7. tor)
Else Arltoft
(studievejleder — HF)

8. Kaj Rostvad
(Studievejleder —HF)

9. Flemming Ib Nielsen 
(boginspektor)

10. Tim Bjarnt 
(boginspektor)

11. Alf Ove Jensen
(rektor)

Jette Boysen 
(sekretær)
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Lærernes fag- og timefordeling

Alf Ove Jensen
Dansk: 3a, 3y

Annelise Andersen
Fysik: ly, 2yF, 3yF
2PQR

Else Arltoft
Fransk: la, 2x, 3y
Idræt: Iby, 3by, lp

Henning Asmussen
Idræt: lby, 2z, 3ax, 3by, lp, lq

Helle Badse
Dansk: 3z, 2p
Tysk: 2b, lp

Ebba Berg-Sørensen
Fransk: Ib, 3z
Idræt: lax, 2az

Anna Bjarnt
Engelsk: 2aN, 2abS, 2pq
Fransk: 2b, 2z, 3b

Tim Bjarnt
Matematik: 2b, 2xyzN, 3zF, lq

Jørgen Brager
Matematik: ly, 2a, 2yF, 3xF

Erling Brodersen
Religion: 2a, 2x, 3b, 3z, 2p
Latin: la, 2aN
Oldtidskundskab: la, Ix, lz, 2a, 2x

Else Dalvin
Tysk: 2a, 2PQR
Idræt: 2bxy, 3ax

Thomas Holt Elkjer
Religion: 2b, 2y, 2z, 3a, 3x, 2q, 2r
Historie: lb, 2z, 3x

Susanne Emborg
Fransk: lz, 3x
Musik: lb, ly, lz, 2bxz, 3a, 3y, Ipq

Torsten Emborg
Engelsk: Ix, 2pr
Musik: la, lx, 2ay, 3bz, 3x, 2PQR

Jørgen Frørup
Biologi: 3b, 3yF, 3xyzN, lq
Geografi: lq

Erik Garby
Matematik: lb, lx, lp

Agnete Bruun Hansen
Tysk: la, 3b, lq

Inge Merete Jensen
Dansk: 2b, 2z, 2q
Fransk: 2y, 2PQR

Torben Lenskjær
Fysik: lz, 2xyzS, 2xyzN, 3xyzSN
Matematik: 2PQR

Sven Erik Lorenzen
Kemi: lx, ly, lz, 2xyzN, 2QR
2xzF, 2yF

Gerda Lund
Engelsk: la
Tysk: lb, lx, 3a
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nne Lybecker
eligion: 3y
ngelsk: 2PR
atin: lb, 2bN
Idtidskundskab: lb, ly, 2b, 2z

ørge Bøgsted Møller 
ansk: lz, 2y, 3b 
•ansk: lx, 3a 
Idtidskundskab: 2y

emming Ib Nielsen
ansk: la, 3x
istorie: lx, 2b, 3b, 3z

jul Erik Nielsen
eografi: la, lb, 2abS, 2xzF, 2xyzN, 
ibS, 3xyzSN, lp

ding Olsen
/sik: 3zF
atematik: 3xyzSN

agnhild Rørdam Olesen 
ansk: ly, 2a, 2r, lp

Lemming Lipholt Petersen 
armning: 2ab, 2x, 2y, 2z, 3axy, 3bz, 
a, lq, 2PQR

Ifred Rasmussen
agelsk: lb, ly, 3abN

aj Rostvad
agelsk: 2PQ
istorie: ly, 2y, lp 
imfundsfag: lq

le Ryttersgaard 
atematik: la, 2xzF, 2xyzS 
Lræt: lax, 2x, 3z, 2PQR

snedicte Scott
agelsk: 3abS, lq
ussisk: lax, 2ax, 3x

Jette Steffensen
Matematik: lz, 3yF, 2PQR

Poul Erik J. Stentsøe
Kemi: 2xyzS
Fysik: lx, 2xzF, 3xF

Peter Sørensen
Historie: lz, 2a, 3a, 3y
Geografi: 2yF, 2xyzS

Ruth Wesenberg-Lund
Biologi: 3a, 2xyzN, 3xFS, 3zFS, lp, 
2PQR

Ruth Fredfeldt
Psykologi: 2PQR

Søren Anker-Møller
Dansk: lb, 2x
Engelsk: 2bN, lp

Claus Schjøtt-Olsen
Dansk: lx, lq
Historie: la, 2x, 2p, 2q

Poul Kruuse-Jensen
Historie: lq, 2r
Samfundsfag: 2abxyzS, 3abxzS, lp, 
2PQR

U
Engelsk: lz
Fransk: ly, 2a

Ditte Smith
Idræt (piger): lq, lz, 2PQR

Niels Clausen
Idræt (drenge): lz, 2ab, 2y
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Afgangsprøverne 1975

Studentereksamen

Den sproglige linie (N nysproglig gren, 
S samfundsfaglig gren): 
a.
Steen Michael Andersen N, Tina Mar
git Andersen N, Ulla Drejer Andersen 
N, Mette Ehlers N, Lise Lotte Gud- 
mundsen N, Tom Hagstrøm N, Annet
te Risum Hansen N, Eva Buch Hansen 
S, Benedikte Susanne Juhlin N, Anne
lise Majbritt Kjær N, Anne Lundgreen 
Larsen N, Anne Mette Lystager S, Jan 
Willy Mathiasen N, Vivi Anja Møller 
N, Flemming Novik Nielsen S, Lisbeth 
Pedersen N, Hanne Lindgren Petersen 
N, Anne-Dorte Poulsen N, Henrik 
Leschly Rud N, Lise Thorsen S.

b.
Lars Ejnar Andersen S, Kirsten Vivian 
Andresen N, Edith Margrethe Brink N, 
Lena Birgitte Børresen S, Hans Bøge- 
dahl Christoffersen S, Lasse Frederik
sen S, Hanne Futtrup N, Britta Dorthe 
Gisselberg N, Susanne Lonny Hansen 
N, Susanne Bech Hartvigsen N, Karen 
Sass Husum N, Birgitte Klausen S, 
Marianne Skov Bøcher Knudsen N, 
Lone Olsson S, Kirsten Gessø Peder
sen N, Ulla Herholdt Pedersen N, Ben
te Elisabeth Rørmark N, Karen Mar
grete Søgaard S, Marianne Søgaard N, 
Hanne Green Sørensen N, Ilse Merete 
Munk Vejborg N, Einar Wassini N, 
Kim Agnar Møller-Hansen N.

Den matematiske linie (F matematis 
-fysisk gren, S samfundsfaglig gren, £ 
naturfaglig gren):
X.
Søren Per Andersen N, Jens Busk F, 
Annie Christensen F, Finn Gilling 
Christensen S, Finn Peter Gaarskjær 
N, Lau Michael Hansen F, Hemming 
Hindborg F, Tonny Hindsfeldt N, 
Christian Hvidt F, Lis Jensen F, 
Svend-Erik Jensen F, Ulla Boje Jens» 
F, Paw Jønsson N, Claus Juncker 
Jørgensen N, Pernille Karlog N, Ib 
Kollerup F, Claus Michael Lund F, 
Bent Lintrup Løvgreen F, Tom Pede 
sen N, Anne-Mette Bruun Svendsen 
Erik Rasmussen S.

y-
Per Bech F, Kim Hugo Bjerre F, Ton 
Christensen F, Frank Grotkjær F, 
Finn Hansen N, John Hansen N, Ole 
Michael Hansen F, John Mogens Jen 
sen F, Lone Jensen F, Peter Johanse 
F, Bente Johnsen N, Susanne Wtirgle 
Jordt F, Keld Gall Jørgensen N, Su
sanne Perlt N, Jens Wittenburg Ras
mussen N.

z.
Charlotte Hølt Bak N, Steen Blanker 
steiner F, Kurt Buchmann N, 
Sven-Erik Carlsen F, Bo Belvedere 
Christensen N, Jens-Peter Christense 
F, Niels-Erik Christensen N, Kim Ch 
stiansen F, Karsten Dam F, Teddy 
Dansted F, Leif Erik Hamund F,

24



argen Kisling-M øller F, Flemming Ot- 
) Kristensen F, Kim Gregers Petersen 
, Susan Petersen N, John Kepny Ras- 
lussen F, Yrsa Lysholm Skaaning N, 
arsten Svane F, Claus René Svendsen 
, Jørgen Thune F, Viki Trolle N.

øjere Forberedelseseksamen

le Andersen, Lis Baunstrup, Susanne 
hristina Brejner, Jytte Susanne Chri- 
,ensen, Susan Eirod, Marianne Svith 
.ansen, Pia Iversen, Michael Hinsch 
msen, Susanne Jepsen, Holger Johan- 
m, Per Knudsen, Irene Lisbeth Mor- 
msen, Lene Munthe, Jeanne Vibeke 
iielsen, Lars Tommy Nielsen, Marian- 
e Olsen, Bodil Anette Stenholt, Jes- 
er Tandrup, Susanne Züberlein.

□hn Erik Andersen, Lars Eksteen An
ersen, Henriette Berg, Lillian Bosack, 
rik Buch, Hans Jørgen Bent Christi- 
asen, Lillian Marie Christiansen, Pia 
ansen, Bo Helge Iversen, Jens Nor- 
ind Jensen, Michael Jensen, Ole Jen- 
m, Tine Kaus, Poul René Larsen, 
ytte Merete Lassen, Bent Laugesen, 
anne Vormslev Olsen, Ingrid Olsson, 
ette Arleth R.asmussen.
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