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Til de nye elever på Øregård Gymnasium.

Det er et meget stort antal unge, der har ønsket at komme ind i Ig 
i år, og Øregård Gymnasium har påtaget sig at modtage sin rundelige 
del af dem. Vi kommer til at sidde lidt tættere, end vi er vant til, 
i de nærmeste år, og det kan godt være, vi får brug for overbærenhed 
på begge sider katederet, når der viser sig vanskeligheder med at få 
det hele til at glide. Det bør nu ikke give anledning til bekymrin
ger, - ingen har nogen sinde taget skade af at vise lidt hjælpsomhed, 
og hvis alt bare glider, kunne nogen gå hen og tro, at sådan er det 
overalt i tilværelsen.

Og det er det ikke. Som nogle har opdaget. De arbejdsløse, de 
fejluddannede, de fejlplacerede.

Det er nok klogt at skaffe sig så bred en skoleuddannelse, som 
man kan få, og derfor er valget af gymnasiet for de fleste også et 
godt valg. På det ene vilkår, at de gør det stykke arbejde, der skal 
til, for at de kan få udjsytte af undervisningen. Undertiden hører 
man historier om folk, der aldrig bestilte noget i gymnasiet og kla
rede sig godt igennem alligevel. Jeg tør roligt stemple sådanne hi
storier som løgn og opspind. Ingen klarer det uden at bestille noget. 
Nogle klarer det uden at bestille nok? de keder sig i reglen, og de
res eksamen bliver derefter.

Når så dét er sagt, skal det også siges, at der gerne skulle 
være tid til andet end at læse lektier. Livet afslører nu engang ikke 
sine hemmeligheder i lærebøgerne, men fortrinsvis nogle helt andre 
steder. Og dem må man så opsøge på egen hånd. Der er endda nogle, der 
mener, at den slags erfaringer også smitter af på uddannelsessitua
tionen. Jeg er ikke uenig. Velkommen.
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Den første uge i skoleåret.

Starten på skoleåret vil komme til at forme sig lidt utraditionelt, 
idet hver lg-klasse skal på en hyttetur sammen med to lærere og to æl
dre elever. Nærmere herom nedenfor.

Første skoledag efter sommerferien er mandag d. 7. august. Man mø
der kl.10 i aulaen, hvor rektor byder velkommen. Derefter samles klas
serne med deres klasselærer for at skrive skema. Når dette er overstå
et mødes klasserne med de to lærere og to elever, som har arrangeret 
hytteturen til en orientering og indledende planlægning, hvorefter 
man tager afsted direkte til hytterne enten på cykel eller med tog 
afhængigt af hyttens beliggenhed.

Hytteturen varer til onsdag, hvor man kan forvente at være hjemme 
ud på eftermiddagen.

Det er endnu ikke muligt at meddele de enkelte klasser, hvilken 
hytte de skal gæste, men besked herom vil tilgå jer i slutningen af 
sommerferien. Vi må blot anmode om, at alle sørger for at have en 
brugbar cykel til rådighed for det tilfælde, at man skal transportere 
sig på en sådan. Hvis I ikke selv er ejer af en cykel, kan I sikkert 
lånel

Turens program i øvrigt vil ligeledes tilgå jer i slutningen 
af sommerferien, men endnu en ting skal nævnes ellerede her: Vi 
bliver nødt til at opkræve 50 kr. af hver enkelt lg-elev til dæk
ning af kost m.v. under hytteturen. Disse penge medbringes den 
første skoledag, altså den 7.8.

Skulle der være nogen af jer, som af én eller anden grund ikke 
ser sig i stand til at deltage i en sådan hyttetur, beder vi jer 
sende en meddelelse herom til skolen inden starten af det nye skole
år. Vi håber selvfølgelig, at alle kan deltage, idet vi med turene 
håber at få eleverne i de enkelte klasser rystet så godt sammen, at 
starten på det egentlige skolearbejde derved lettes. Det kan i øv
rigt fortælles, at alle hytter er rimeligt store med mindst to sove
rum + lederrum samt acceptable toilet-, vaske- og køkkenforhold.

Torsdag og fredag er der normal undervisning på skolen, og på 
den ene af disse dage foretages bogudleveringen. Det vil være prak
tisk at medbringe et par store tasker til at bære bøgerne hjem i 
(vægt ca. 20 kg).

Fredag den 18. august vil der blive arrangeret en aftenfest for 
alle nye lg-elever og deres lærere.
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Øregårds hovedbygning blev rejst i 1924 efter en arkitektkonkurrence, 
hvis vinder var professor Edvard Thomsen. Det var et hus, der efter 
den tids normer var noget helt enestående, og den fornemme aula gør 
stadig skolen til noget særligt. Men selvfølgelig har årene slidt på 
huset, og det opfylder heller .ikke i alle henseender de krav, som 
stilles til et moderne gymnasium.

Allerede i begyndelsen af 60erne erkendte Gentofte kommune dette, 
og i begyndelsen af 70erne føjedes nye gymnastiksale til, så ombyg
ningen af hovedbygningen kunne begynde. Denne indledtes med nye lo
kaler til kemi og fysik i 1975, og nu skal det være alvor med forny
else af øverste etage. I løbet af det nye skoleår tager håndværkerne 
fat, og til august 1979 står der nye lokaler klar til biologiundervis
ning i nordfløjen.
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Skolens jubilæum.

I 1978 bliver Øregård Gymnasium 75 år, idet den startede 1903 under 
navnet Plockross Skole. Hvorledes begivenheden skal fejres, vides endnu 
ikke, men Øregård-samfundet - gamle elevers klub - er begyndt at lægge 
planer.

Økonomisk støtte.

Efter de nye regler for statens uddannelsesstøtte kan stipendier og lån 
først opnås, når man er fyldt 18 år. Er man ved støtteperiodens start endnu 
ikke fyldt, men fylder 18 år senest en måned før periodens udløb, vil man 
få støtte beregnet fra den 1. i måneden efter, at 18års-alderen opnås.

Hvis man mener, at man har mulighed for støtte, bør man søge oplysning 
hos de lærere, der er i stipendieudvalget: Ejvind Poulsen og Hans Madsen.

Et ansøgningsskema kan i givet fald hentes på kontoret.

Tilkørsel og parkering.

De elever, der ankommer til skolen på cykel eller knallert, bør følge 
disse adgangsveje til skolen: elever, der kommer nordfra, benytter indgangen 
fra Gruts Allé, og elever, der kommer*sydfra, benytter indkørslen syd for 
skolen fra Gersonsvej. Begge steder er der adgang til cykelstativer og 
arealer med parkeringsmulighed for knallerter, som skal benyttes.

Elever, der har rådighed over firhjulede befordringsmidler, henvises 
til parkeringspladsen på den anden side af Gersonsvej.

På skolens grund er det ikke tilladt at sætte motorer i gang? det må 
først ske ude på gaden. Dels kan det forstyrre undervisning, som foregår 
uden for de almindelige tidspunkter, dels skylder vi vore naboer, at de kan 
leve i fred for unødig larm.
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Befordringsgodtgørelse.

Hvis man har mere end 7 kilometer til skole, kan man få gratis årskort 
til offentlige befordringsmidler eller tilskud til anvendelse af eget 
køretøj. I begge tilfælde skal man afhente ansøgningsblanket på kontoret. 
Det anbefales at bringe sagen i orden, før skolen begynder. Ansøgningsskema 
kan rekvireres ved at sende skolen et åbent brevkort, hvor man opgiver 
adresse og skriver, om man ønsker at bruge offentlige befordringsmidler, 
eller om man kører selv.
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Skolens lærere.

u Gudrun Algreen-Ussing gymnastik
NA Peter Nørholm Andersen fysik, matematik
HA Helle Askgaard historie, geografi
OB Ove Bendsen fransk, latin, oldtidskundskab
SB Søren Berggreen matematik, fysik
BO Henning Bollerup historie, dansk, oldtidskundskab
MB Mogens Bruus dansk, fransk
Bw T.Bülow-Hansen dansk - rektor
BC Bodil Carlsen græsk, oldtidskundskab
LC Louis Christensen musik - administrativ inspektor, 

studievej leder
LF Lene Fiorini religion, dansk
CF Christina Hall Frederiksen matematik
HG Hanne Goldschmidt latin, oldtidskundskab
Hd Nadia Hald fysik matematik
KH Kamma Haugan dansk, engelsk
EH Estrid Haulrich historie, engelsk
LH Lars Hebjørn matematik
KK Kis Kapel fransk, gymnastik
GM Georg Madsen tysk
Ms Hans Madsen geografi, gymnastik
VM Peter Vinding Madsen musik
OM Ole Mertz engelsk
Nh H. Nordhuus historie, erhvervs- og studievejlede
PN Poul J. Nordtvedt fysik, matematik
KP Carsten Kongegaard Pedersen kemi, fysik
SP Susanne Pedersen samfundsfag - studievejleder
Po Ejvind Poulsen fysik, matematik
Sc Anne Grete Schiøth fransk, engelsk
st Carl Stevens tysk

BK Birgit Kringelbach bibliotekar
Ra Niels Ravn skolebetjent
Lu Gunne Lundbak sekretær
MP Michael Poulsen medhjælper
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Hans Madsen Ole Mertz H. Nordhuus
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Birgit Kringelbach Gunne Lundba

14



Undervisningens tilrettelæggelse■

I bekendtgørelsen om undervisningen i gymnasiet (16. juni 1971) står 
der i §25 bl.a. følgende:

"Ved begyndelsen af undervisningen skal læreren enten sammen med ele
verne udarbejde en plan for arbejdet i efterårshalvåret eller gøre ele
verne bekendt med en sådan plan. For de senere faser i undervisningen gæl
der, at læreren og eleverne i fællesskab planlægger arbejdet."

Al planlægning må naturligvis falde inden for de pensumbestemmelser, 
der gælder for det pågældende fag. Hvis man derfor skal kunne have nogen 
indflydelse på planlægningen, må man sætte sig ind i bestemmelserne. Det 
kan næppe ske lige i begyndelsen - derfor bestemmelsen om, at læreren 
kan planlægge for det første halve år.

Time- og fagfordelingen.

1. 
s

2. 
sN

2 .
 s
S

2. 
sK

3. 
sN

3.
sS

3. 
sK

l.
m

2 
.m
F

2.
mS

2.
mN

3 .
mF

3.
mS

3 
.m
N

religion....... 1112 2 2
dansk.......... 3 3 3 3 4 4 4
engelsk........ 4 4 6

3 5
tysk........... 3 3 5
fransk......... 5 3 3 3 3 3 3
latin.......... 4 4 5 5
græsk.......... 8 6
oldtidskundskab. 122 
historie....... 2 3 3 3 3 3 3
samfundskundskab 1 1
samfundsfag.... 5 5
geografi....... 2 3 2
biologi........ 3 3 3
kemi...........  
fysik.......... 
matematik...... 2 3 3 3
musik.......... 2 2 2 2 1 1 1
gymnastik...... 2 2 2 2 2 2 2

I l.g matematisk og 2.g samfundssproglig kan e 
og tysk. 
Forkortelser : sN: nysproglig, sS: samfundsspro: 

mF: matematisk-fysisk, mS: samfu

1112 2 2
3 3 3 3 4 4 4

5

5 3 3 3 3 3 3

12 2 2
2 3 3 3 3 3 3

1 1
5 5

3 3 3 2 2
3 3 3 7

2 3 13
3 3 2 2 5 2 2
5 5 3 3 6 3 3
2 2 2 2 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2

.everne vælge mellem engelsk

jlig, sK: klassisksproglig 
idsmat., mN: mat.-naturfaglig
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Fællestimer og studiekredse.

Der afholdes hvert skoleår indtil 8 fællestimer, d.v.s. arrangementer, 
som hele skolen deltager i. Et arrangement kan bestå af kunstnerisk op
træden eller være oplæg til diskussion af politisk eller kulturel art, 
som regel ved en indkaldt "kapacitet".

Endvidere kan der arrangeres studiekredse under ledelse af en lærer 
med minsat 10 elevers deltagelse. Det kræves, at studiekredsens arbejde 
er nøje planlagt i god tid forud, og at der skal være adgang for elever 
fra alle klasser til at deltage.

Lærebøger.

Skolens elever låner gratis alle lærebøger og forsynes ligeledes gratis 
med notatpapir og hæfter. Det er naturligt, at I viser hensyn ved at be
handle bøgerne ordentligt. Sørg for at forsyne dem med smudsbind og skriv 
navn på, så I har en chance for at få bogen igen, hvis I glemmer den et 
sted. Ellers skal den erstattes, ligesom der vil blive krævet erstatning, 
hvis bøgerne behandles dårligt - det gælder også, hvis der foretages andre 
tilføjelser i bøgerne end dem, lærerne kræver.

Hvad notatblokke samt glose- og stilebøger angår, får l.g kollektivt 
udleveret, hvad der foreløbig er brug for. Derefter sker ekspeditionen på 
kontoret i 2. frikvarter; nye glose- og stilebøger udleveres kun mod fore
visning af de gamle; datoen for udlevering af ny blok noteres.

Biblioteket.

Bibliotekets formål er at være en støtte i den daglige undervisning for 
både elever og lærere. På øregård Gymnasium er der ansat en faguddannet 
bibliotekar, så der gives gode muligheder for at få den rigtige vejledning. 
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Dette gælder både m.h.t. den bogbestand, der findes i huset, og til hjælp 
til at søge supplerende litteratur fra andre biblioteker.

Bibliotekets bøger er for størstedelen samlet i bibliotekslokalet, men 
adskillige fag har deres bogsamlinger placeret i faglokalerne. På biblio
teket er bøgerne opstillet efter decimalklassesystemet som på folkebiblio
tekerne. En orientering om biblioteksbenyttelse vil ligge i begyndelsen af 
l.g.

I bibliotekslokalet er foruden bøgerne fremlagt tidsskrifter og aviser 
til lærernes og elevernes brug. Bøger kan hjemlånes i en måned. Dette 
gælder dog ikke for ordbøger og opslagsværker, som er til brug på stedet.

Bibliotekaren træffes dagligt i bibliotekets åbningstid: 9 - 13.

Studieteknik og erhvervsvejledning.

Den sidste ændring af lov om gymnasier indførte studievejledning for 
gymnasiets elever. Denne vejledning indrettes i 1978-79 således, at 
der vil være studievejledere til rådighed for alle de nye elever. Da 
studievejledningen skal organiseres fra grunden, kan der ikke oplyses 
meget om formen, men det kan siges, at den hidtil gennemførte erhvervs
vejledning vil blive fastholdt, omend i ændret udformning.

Særundervisning.

Skolen er så heldig at kunne tilbyde gratis særundervisning for elever 
med læse-, stave- eller talevanskeligheder.

Skolen har set gode resultater af sådan undervisning, selv i tilfælde, 
hvor den påbegyndes på et højt klassetrin. Man anbefaler derfor, at elever, 
der har vanskeligheder på de nævnte områder, henvender sig til deres dansk
lærer.

Skoletræthed.

Overgangen til en ny skole kan være vanskelig; man fyldes med nye ind
tryk: bygninger, kammerater, lærere og ikke mindst helt nye faglige pro
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blemer. Ofte kan det forekomme én, at man ikke kan overkomme at sætte sig 
ind i alle disse nye forhold; man bliver træt af alt, hvad der har med 
"skole" at gøre. Dertil kommer, at men efter 9-10 års skolegang godt kan 
synes, at men egentlig trænger til at foretage sig noget andet end at gå 
i skole.

Men nu har man altså valgt at fortsætte i skolen, og hvordan skal man 
så komme ud over det døde punkt? Det kan man måske ved, at man gør sig 
klart, at man ikke er noget håbløst specialtilfælde, som ikke kan finde 
ud af noget. Tværtimod er alle elever i l.g i samme situation; nogle er 
bare hurtigere til at tilpasse sig, mens andre måske er vældig gode til 
at foregive stor selvsikkerhed.

Hvis I føler jer skoletrætte, så snak med jeres kammerater, og I vil 
opdage, at mange har det på samme måde - og fælles ulykke forener, som 
bekendti Eller snak med jeres lærere; de kender også problemerne og vil 
formodentlig kunne give jer gode råd og støtte.

Karaktergivning og prøver.

Der gives karakterer to gange om året foruden årskaraktererne ved 
oprykningsprøven. Karakterbladet, som er en fotokopi af karakterlisten, 
udleveres til hver enkelt elev af rektor med en mundtlig kommentar og 
skal, hvis eleven er under atten år, underskrives af en af forældrene; 
elever, der er over atten år, underskriver selv.

Enhver bedømmelse af eleverne i gymnasiet udtrykkes ved karakterer 
efter 13-skalaen.

De enkelte karakterer betegner følgende:

13 Den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation
11 Den udmærkede og selvstændige præstation
10 Den udmærkede, men noget rutineprægede præstation
9 Den gode præstation, der ligger lidt over middel
8 Den middelgode præstation
7 Den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel
6 Den usikre, men nogenlunde tilfredsstillende præstation
5 Den usikre og ikke tilfredsstillende præstation

03 Den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende præstation 
00 Den helt uantagelige præstation
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For at bestå studentereksamen kræves et gennemsnit af samtlige karak
terer på mindst 5,5, samt at summen af de to laveste karakterer plus 
gennemsnittet af de øvrige er mindst 13. Eksamen er kun bestået, hvis 
dette krav er opfyldt såvel for årskaraktererne som for eksamenskarakte
rerne.

I årets løb foretages der til stadighed prøver (med et fint ord evalu
ering) i de enkelte fag. De har til formål dels at oplyse såvel lærer som 
elev om udbyttet af undervisningen, dels give fingerpeg om dennes videre 
tilrettelæggelse.

Årsprøver og oprykning til næste klasse.

Årsprøverne er skriftlige og mundtlige og tilrettelægges af skolen. 
Man skal være opmærksom på, at allerede l.g afsluttes med prøver, der 
gælder til studentereksamen. Se i øvrigt om forsømmelser s.

En elev, der ikke har fået direktoratets tilladelse til at deltage 
i eksamen efter 1. eller 2.g, kan ikke fortsætte i næste klasse.

På et lærermøde ved skoleårets slutning behandles de øvrige elevers 
fortsættelse i næste klasse. Dersom lærerforsamlingen vedtager, at en 
elev ikke bør fortsætte i næste klasse, drøftes, hvad man vil tilråde 
eleven. Dette råd meddeles skriftlig til eleven og hans/hendes hjem, 
der derefter træffer afgørelse af, om eleven skal fortsætte i næste 
klasse.

Reeksamination.

En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller 2.g har 
opnået årskarakteren 5 eller derover, og som ved den afsluttende prøve 
til studentereksamen i faget ved udgangen af 1. eller 2.g har fået 
karakteren 00 eller 03, kan forlange at blive underkastet ny prøve i 
faget i august/september. Ligeledes kan en elev, der i et fag ved slut
ningen af 1. eller 2.g, hvor undervisningen i faget afsluttes, har fået 
årskarakteren 00 eller 03, hvis faget ikke er udtaget til prøve til 
studentereksamen, forlange at bleve underkastet prøve i faget i august/ 
september. Indstilling herom sker inden 1. juli.
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Invitationer til forældrene.

Forældre, der har elever i l.g, inviteres til to forældremøder i 
årets løb. Første gang kort efter at skolen er begyndt (slutningen af 
august eller begyndelsen af september) og anden gang i løbet af for
året, når grenvalget skal afgøres. Derudover indbydes alle forældre til 
i januar at komme på skolen til konsultationer med de lærere, de måtte 
ønske at tale med. Dette arrangement strækker sig over tre aftener, 
hvor lærerne er til rådighed efter en i forvejen med forældrene aftalt 
plan. I de år, denne form har været anvendt, har der været fuldt hus 
hver aften. Som regel følger eleverne med forældrene, så drøftelsen kan 
blive alsidig. Denne form har den fordel, at man kan diskutere, ikke blot 
hvad der ligger bag karakterernes meget kortfattede meddelelse, men også 
hvordan arbejdet bør forme sig i den kommende tid.

Bladet NYT FRA ØREGÅRD redigeres af Louis Christensen og skal et 
par gange om året orientere hjemmene om, hvad der sker på skolen.

Elevrådet.

Elevrådet består af en repræsentant for hver klasse, der vælges i 
skoleårets begyndelse, plus 4 tværgående medlemmer. De tværgående med
lemmer er i modsætning til klasserepræsentanterne ikke afhængige af 
klassens synspunkter, men arbejder for alle skolens elever. De vælges 
af skolens elever ved et valg i starten af skoleåret. For at opstille 
som tværgående kræves 40 underskrifter, indsamlet blandt skolens elever.

Elevrådet ledes af en formand, der vælges hvert år i februar måned. 
På årets første elevrådsmøde vælges 2 repræsentanter til samarbejdsud
valget samt en sekretær og en kasserer.

Elevrådet afholder et ugentligt orienteringsmøde i et fastsat spise
frikvarter.

Ofte udføres meget af elevrådsarbejdet i små underudvalg valgt af elev
rådet. Ved lærerrådets og skolenævnets møder deltager repræsentanter fra 
elevrådet som observatører. Desuden er elevrådet ofte repræsenteret i ud
valg nedsat af lærerrådet.

Samarbej dsudvalget.

Samarbejdsudvalget består af 3 lærerrepræsentanter, 3 elevrepræsentan
ter (hvoraf den ene er elevrådsformanden) og rektor.
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Samarbejdsudvalget er skolens eneste lovpligtige udvalg. Det har til 
opgave at fremme samarbejdet mellem lærere og elever, fremskynde sagers 
løsning og koordinere læreres og elevers bestræbelser.

Samarbejdsudvalget træffer afgørelser vedrørende fællestimer og studie
kredse samt i følgende sager, der vedrører elevernes trivsel: a) faciliteter 
b) praktiske forhold c) fritidsaktiviteter d) fællesarrangementer såsom 
skoleballer, skolekomedier, sportsstævner m.m.

Skolens indre struktur.
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Skoleblad.

På Øregård Gymnasium er der gennem tiderne udkommet forskellige skole
blade med forskelligt udseende og indhold. Siden 1972 har det været et 
blad ved navn ØREVOX, der har huseret. Det er blevet lavet af en samling 
aktive elever fra alle mulige klasser, og ved begyndelsen af sæson 77/78 
søges der som sædvanlig nye, energiske redaktionsmedlemmer.

ØREVOX udkommer i A4-format ca. en gang pr. måned, alt efter hvor 
meget stof, der er. Alle er særdeles velkomne til at skrive indlæg om 
alt muligt, de måtte tillægge en fælles interesse. Bladet uddeles gratis 
til alle lærere og elever. Den gamle redaktion håber, at bladet vil frem
træde tilfredsstillende også i kommende sæsoner, ellers er det bare i 
blækhuset og brok jer! Velkommen i redaktionen.

Gymnasieforeningen består af en gruppe mennesker, der er samlet om 
at skabe afveksling i skolens hverdag. Gymnasieforeningen bør bestå af 
hele skolen. Den ledes af en bestyrelse, som står for foreningens akti
viteter og bærer ansvaret for disse.

Bestyrelsen nedsætter sig i begyndelsen af skoleåret, vælger navn og 
fastlægger et program. Det er nødvendigt, da der aftest melder sig flere 
bestyrelser, at afholde et gymnasieforeningsvalg, hvilket normalt sker 
en måned inde i skoleåret. Listerne erobrer i ugerne før valget egnede 
steder for plakatophæng, og i frikvartererne øves der fra alle sider en 
livlig propaganda. Så kommer valget. Dette afholdes i en fællestime, hvor 
talere fra de forskellige bestyrelsesemner får ordet og i en valgtale 
serverer deres valgflæsk under kraftig chikane fra deres modstandere. 
Hvilken bestyrelse, der står sig bedst i dysten, viser sig ved den føl
gende afstemning.

Når en bestyrelse er valgt, påbegyndes salget af medlemskort, som ind
bringer den nødvendige startkapital. Efter at det er sket, kan bestyrelsen 
starte på at indfri løfterne. Gymnasieforeningens vigtigste hverv er nu 
at afholde gode fester, men foreningens aktiviteter skal også dække mange 
andre områder.

22



Gymnasieforeningen er en vigtig del af skolens liv. Støt den gymnasie- 
forening, som vælges, kom til dens arrangementer og meld dig ind i den.

Kor og skolekoncerter.

Musikinteresserede elever indbydes til at deltage i skolens kor. Vi 
opretholder et blandet kor (d.v.s. kor med både kvinde- og mandsstemmer). 
Der holdes prøve en gang om ugen på en bestemt ugedag fra kl. 13.50 til 
14.35. Det må stærkt anbefales interesserede at melde sig til Louis Chris
tensen straks ved skoleårets start, så vi hurtigt kan få sammentømret et 
ydedygtigt kor.

For elever, der spiller et eller andet instrument, vil der endvidere 
være mulighed for sammenspil (evt. orkesterspil). Også her anbefales det 
hurtigst muligt at stikke hovedet frem af busken, så der kan skabes et 
overblik over mulighederne.

I årets løb afholdes der musikaftener, hvor orkester og kor medvirker. 
Endvidere medvirker koret ved festlige lejligheder i aulaen (skolens fød
selsdag, juleafslutningen m.m.)

Skolekomedien.

En af de populæreste traditioner på Øregård er den årlige skolekomedie. 
Engang i efteråret samles alle eleverne i 2.g til et møde med deres in
struktør (som regel en lærer), hvor de bliver enige om, hvilket stykke, 
de skal opføre.

Straks efter begynder læseprøverne, og alle, der kunne tænke sig at 
spille med, melder sig og får tildelt en rolle. I hvert fald kan alle få 
del i arrangementet; har man talenter i andre retninger end skuespil, kan 
man komme til at sy kostymerne, tømre scenen, male kulisserne og meget 
mere.
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Så oprinder den store dag: Alt summer af liv, og alle har "sommerfugle" 
i maven. Det går altid strålende. Fire aftener i træk spilles stykket, og 
sidste spilleaften arrangeres som regel en fest af gymnasieforeningen for 
lærere og elever, der har haft noget med opførelsen af stykket at gøre.

Første skoledag efter komedien kommer man hen på skolen og ser, at 
1.g'erne har taget scenen ned - de skal jo kunne sætte den op igen til 
næste år. Det er lidt sørgeligt, at det hele blev overstået så hurtigt - 
men tilbage står man alligevel med nogle minder for livet.

Det store skolebal.

En af skolens festligste traditioner er det store skolebal, også kaldet 
Festernes Fest. Dette er aftenen, hvor de store rober luftes, og lancier
erne danses for fuldt drøn. Det lægges som regel i november eller decem
ber, og man bedes bemærke, at det løber af stabelen på en torsdag; dette 
er en venlighed fra skolens side, da fredagen så er dagen, hvor skolens 
elever møder op til frivillig oprydning og nyder en fridag. I ugerne for
inden farer 3.g'erne mere eller mindre forvildede rundt for at få det hele 
til at klappe. Det er nemlig dem, som står for arrangementet. Til sidst 
skal det oplyses, at der er tradition for salg af lagkager, sammenlagt af 
l.g'er;

PS: Den tunge byrde at lære evt. uøvede elever at danse lancier er på
lagt stedets gymnastiklærere.

@5
Idræt.

Skolens idrætsanlæg giver mulighed for dyrkning af atletik, volley
ball, basketball, fodbold, redskabsgymnastik samt i begrænset omfang 
badminton.

Der har i de senere år været dyrket ekstra idræt efter skoletid i 
atletik, volleyball og basketball. Dette finder normalt sted kl. 14-15. 
Gymnastiklærerne vil informere om mulighederne i det kommende år.

Skolen deltager normalt i gymnasieskolernes atletik- og volleyball- 
turneringer samt HIK's turneringer i håndbold og fodbold.
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ARTE.

Eleverne på Øregård Gymnasium har mulighed for at bestille billetter 
til de fleste af Københavns teatre gennem ARTE. Priserne ligger som 
regel på 6 kr. (c og d gruppen), enkelte gange dog 10 kr.

Det er dog svært at bestille billetter til udsolgte forestillinger, 
selv om de ligger langt ud i fremtiden.

Vi har tit mulighed for at få billetter til Ungdommens Teater til 
10 kr. stykket, men så sætter vi opslag op i klasserne.

Legater.

Skolen har enkelte legater, der alle uddeles uden ansøgning:
Hakon Andersens fond er oprettet til minde om komponisten af samme 

navn; han var sanglærer ved skolen og har komponeret flere melodier 
til skolens arrangementer. Fondens renteindtægter tilfalder elever, som 
foruden at have et godt forhold til skolen på udmærket måde har taget 
aktiv del i dens musikalske liv.

Knud Christoffersens legat er oprettet til minde om skolens gymna
stiklærer gennem mange år, den navnkundige Stoffer. Legatet uddeles 
som udmærkelse til en elev i 3.g, der har vist sig som en god og loyal 
kammerat og her haft et godt forhold til skolen samt har været alsidigt 
interesseret i skolens fag, såvel bogligt som sportsligt, mens stand
punkts- eller eksamenskarakterer i øvrigt skal komme i anden række. 
Legatbeløbet er tænkt som hjælp til en rejse eller et andet personligt 
udviklende formål.

Herluf Møllers fond er stiftet af Øregård-Samfundet i anledning af 
tidligere rektor Møllers 70-års fødselsdag d. 13.4 1950 og anvendes 
bl.a. til støtte for nuværende eller tidligere elever til uddannelses
formål.

Øregårdstipendiet uddeles ved årsafslutningen til de studenter, der 
forlader skolen med de højeste karakterer.

Forsømmelser.

Ministeriets bestemmelser pålægger skolen at føre nøje regnskab med 
elevernes fremmøde. Tager en elevs forsømmelser et faretruende omfang, kan 
direktoratet efter indstilling fra skolen nægte eleven adgang til eksamen. 
Dette gælder også, selv om der kun er tale om forsømmelser i et enkelt fag
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Hvad studentereksamen vad slutningen af 3. g angår, kan eleven blive hen
vist til at indstille sig som privatist, hvilket.medfører eksamination af 
fremmede lærere og i alle fag.

Tobak s rygn mg.

Rygning (den farlige last) er tilladt. Man må ryge udendørs og i kryp
ten med undtagelse af spisefrikvarteret fra kl.11,35-11,50, men ikke an
dre steder. Det er altså ikke tilladt at ryge i klasserne, på gange og 
trapper eller i aulaen.

Ringetider og frikvarterer.

Der ringes efter følgende skema:

1. time 8.10 - 8.55
2. ti 9.00 - 9.45
3. t< 9.55 - 10.40
4. » 10.50 - 11.35
5. tf 12.05 - 12.50
6. n 13.00 - 13.45
7. tt 13.55 - 14.40

Når der efter en time ringes 3 gange, er det tegn på, at eleverne skal 
møde i aulaen for at få en vigtig meddelelse.

I frikvarteret kan eleverne efter eget valg opholde sig i aula, på 
balkon, i krypten, i klasseværelset eller i skolegården. I aulaen er 
fremlagt dagens aviser, som ikke må fjernes fra denne.

Det i krypten anbragte musikanlæg betjenes på skift mellem klasserne 
efter et af elevrådet udarbejdet skema. En repræsentant for klassen får 
mod kvittering nøglen hos Louis Christensen. Vedkommende hæfter for nøg
len, som ikke må videreudlånes, og er endvidere ansvarlig for, at adgangen 
til musikrummet indskrænkes til hans eller hendes få medhjælpere.

Nøglen tilbageleveres samme dag.
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Telefonkæder.

I hver klasse etableres en telefonkæde, som bl.a. bruges, hvis den før
ste time må udgå med kort varsel p.g.a. en lærers sygdom.

Elevtelefon.

Umiddelbart over for indgangen til krypten er der anbragt en mønt
telefon. Nummeret er (01) 62 02 43.

Træffetider.

Rektor T.Bûlow-Hansen træffes efter aftale på telefon (01) 62 28 26.

Ferier.

For skoleåret 1978/79 er der fastsat følgende ferier (nævnte dage med
regnes) :

1978.
Efterårsferie: mandag d.16. - fredag d.20. oktober
Juleferie: onsdag d. 27. december - fredag d. 5. januar

1979.

Påskeferie: mandag d. 9. - tirsdag d. 17. april
Sommerferie: mandag d. 25. juni - fredag d. 10. august
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