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SKOLEDAGE KL: 12.20-13.10 (UNDT. MANDAG) 
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STADION ALLÉ 14, 2960 RUNGSTED KYST
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PEDEL ÅGE BERTELSEN: (02) 86 40 13



Velkommen på Rungsted Statsskole

Alle eleverne på Rungsted Statsskole får dette introduktions
skrift, men det er især tænkt som en velkomst og en hjælp til 
de nye elever i 1 HF og 1 g.
De ældre elever og lærerne byder velkommen til samarbejdet og 
samværet her på skolen, hvor vi håber I vil få det rart og hyg
geligt, samtidig med at I opnår det som I vel først og fremmest 
kommer her for: at lære det stof og de arbejdsmetoder som I har 
brug for i jeres videre uddannelse.
Desuden håber vi, at I vil gå ind i det arbejde med at videre
udvikle de gymnasiale uddannelser (ungdomsuddannelserne) som 
har optaget mange elever og lærere på Rungsted Statsskole. Der 
er stadig nok at gøre for alle der har lyst og initiativ! Hvis 
skolen skal fungere godt, kommer det an på dig!
Dette introduktionsskrift giver en oversigt over en del af de 
områder som alle har brug for at vide noget om. Jeg vil slutte 
velkomsten med at ønske dig held og lykke med dit arbejde på 
Rungsted Statsskole i de næste 2 eller 3 år.

Leo Bresson
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Lokalerne
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STUDENTEREKSAMEN 1980

3.a.
Andelen, Toa Hottand 
Battzan, RZfefoe
Ettnap, Btngttte 
Hamen, Jane Syi 
Høj, Ltie Lotte.
Jamen, Gend
Johamen, Lam Bo 
Ltcht, Ingen Menete 
Landbeng, Hanne Home 
Mottke, Mante-C hanto tte 
Nødikov, Vtbeke 
Odet, Anne Mette 
Pedemen, Anette H. 
Sandon^, Hetga 
Snehott, Sønen 
Bnytd, Savanne Hetdt 
Andemen, Lam Chntittan 
Ko^oed, Mette 
Lynggaand-Petemen, CZam 
Pnstontaz,, Mteti 
Pteinen, Eva
Raimam en, JeipeA BeAg 
Tanhan, Anne Chnmttne

3, b.
Ankem en, Hanne 
Ben.ggn.een, Kanen-Lo arne 
Bjønn, Tonben 
von Vaehne, Savanne 
Hamen, Lmbeth Knohn 
Hatitnøm, Pen 
Hytdgaand-Jem en, Anne 
Jemen, Thomai U. Sknam 
Jøngemen, Eva 
Moe, Manta EZZzabeth

Otien, Chantotte 
OLsen, Vonthe S. Hjont 
Petemen, B. Menete Cotttn 
Roienbeng, Ann-CanotZne 
Vatenttn, Btngttte ta Coan 
Hvtdtietdt, Btngttte 
Møtten, Btngttte Bjønn 
Santvtn, Henntette 
Stengaand, Pennttte 
Btoeh, Anne Ttne 
Chntitemen, Lene J. 
Fetdtitng, Ttna Vapont 
Gtyb, Monten 
Petemen, Lam 

3.c.
Baggen, Ktam 
Jemen, Lmbeth 
Kjsn-Petemen, Ntetn 
Land, Mtehata 
Mtddetbo, Camttta 
Hettemtnørn, Helte 
Patadan, Sazanna 
Pedemen, Gmtav 
Ebbeien, Ltibeth 
Hedtand, Chnmttna 
Pntm, Btngttte 
Stott, Ina
Staan, Anne 
Vatenttnen, Vonte 
Atbentien. Tae 
Hammen, Jacob 
Knap, Chnmttan 
Mæmk., Menete 
Sabnoe, Jeepen
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3.d.
Beaggaeen, Hanne. 
Baoust, Iben 
Chatstensen, Jeanette 
Fengea, Benedtete 
Hotst, Kaatna 
Katesz, Jesstea 
Kaggett, Betttna 
Møaeh-Hansen, Anne 
Rosen^atek, Steen 
Teaketsen, Eva 
Andeasen, Anne-Gaethe 
Beagtund, Jeanette 
Høtbeag, Mte 
Liljen, Peanttte 
Lumbye, Astatd 
Madsen, Voate 
Pedeasen, Chatsttna 
Schteamaehea, Eva 
Rettea, Chaatotte

3. v.
Boaehmann, Ttna Kadat 
Baenøe, Laas-Eatk 
Bugge, Thomas Henatk 
Chatsttansen, Rent 
Gjøtbo, Eva
Hansen, Maattn Hotm
Jespeas en, Thomas 
O'Rettty, Mtehaet 
Reuthea, Ntets 
Rtmea, Jan
Utbottt, Henatk 
Beathetsen, Voathe 
Hjatmaasdottta, Thoaa 
Laasen, Btagttte Stmont 
Uaht, Thomas
Voake, Vavtd
Kotbeag, Ktaus
Navabjeag, Steen Eatk 
Stæha-Otsen, Henatk 
Thostaup, Jens 

3.x.
Andeasen, Jespea 
Bodtng, Petea 
Vttttng, C aas ten 
Faetesteben, Anton 
Gtahn, Henatk 
Hettmann, Katsttan 
Hemmtngsen, Pea

Jensen, Bjøan Hotte 
Jøagensen, Sttg Mottke 
Ktaatund, Ntts 
Kaogh, Btagttte 
Lauattzen, Tom Bjeag 
Maatens, Moaten Vantet 
Ntemeyea, Rene 
Sodemann, Ntets 
Vaaskaa, Anette 
Laasen, Toaben
Paobst, Maatanne Baandt 
Setsmaak, Faank 
Skaaaup, Jette 
Coppte, Jan 
Ntssen, Maatanne

3. g.
Chatstensen, Thomas Sandaht 
Jøagensen, Henatk A.
Kaogh, Laas
Paesietdt, Sten 
Rechnaget, Svend 
Waobteuiskt, Attan 
Chatstensen, Inge Thøgea 
I^veasen, Petea
Pedeasen, Btagtt Inge 
Peteasen, Tom Wttt 
Feddeasen, Steven 
Hess et, Maata
Hjetttng, Jespea
Ntetsen, Ftemmtng Noadstaand 
Sesto^t, Voate
Stmonsen, Annette 
Aakast, Ttna 
Jøagensen, Henatk

3. z.
Battze, Mette 
Chatstensen, Petea S. 
Henntngsen, Moaten Hakon 
Ntetsen, Ntets H.
Ptenea, Mtchaet C.B.
Seht^haaea, Pea
Stndtng, Knud
Gtahn, Jeppe C. Egede 
Hotm-Jøagensen, Eva S. 
Itsøe, Petea 
Jsgeasboag, Ane
Laasen, Anette Maathedat 
Rask, Ote
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VeteuA.an, P.Mdehet 
Lendat, Kdm Muneh. 
MøtteA., Lau 
ThA.ane, Rotf, HenAdk 

3,æ.
BeAman, Lan
EtdA.up-JøA.gem en, MoAten
Hanien, HenA.dk Kaatund 
Jacobien, René
JungeA.ien, Chaditdan 
Man.k, Mdehaet 
Mdetien, KdA.iten K. 
Oteien, LennaA.t Eimann 
Peteaien, Steen 
Phdtdpion, UtA.dk 
Rathje, LaA.i
AndeA.ien, Hanne Sten 
Engetihotm, Mette 
Gabet-JøA.gem en, AndA.eu> 
Hamen, Hette 
Kop, Nataiha
LaA.ien, Anne-Mette EipeA.
Mlkketien, SøA.en 
OA.tden, Sanne

Vdi kam, MaA.danne 
Nyhotm, Jan 

3.ø.
BA.dand de CA.eveeoeua, ÅndA.é 
Hauetbatch, Petea 
HdtitA.øm, HenA.dk 
HdnA.deh.ien, Stdg Sahtott 
Hotm, AndeA.i
Jenien, Mette Taby 
PeteA.ien, Peandtte Rye 
Btdnkenbe-Ag, MoA.ten BjøA.n 
Budtz-Otien, Andeai 
Cannon, Stephen
ChA.diternen, SøA.en OveagåA.d 
GAdm, Jeanette
Jemen, Pen
LambeA., Anne-Mette
Lauen, Etdiabeth
Otteien, Anne TuA.dd
Hanien, Ote
Henndngien, CaipeA.
Jenien, Hette
Jenien, Lone 
Thomien, LaA.i 
Pedenien, KdA.iten Lsuøe

8

HenA.dk
HenA.dk


HF-EKSAMEN 1980

Z.p.
Andefi.sson, Annette 
Bafi.iod, Utta
BæZx, A. TaZna
Vatt, Vofite 
Ejtefitsen, Gefi-tte 
Godt£fi.eds en, Susst 
Hess et, Atex. 
von Huth, Anne 
Metehtofi.s en, Pennttte 
Mtetsen, Sotvetg Stagsted 
Nøfi.fi.esøe, Petefi.
Otu^son, Mafitann 
Pedefis en, Jespefi. 
Petefisen, Lone M.L. 
Rasmuss en, Efitk. Chatmefi. 
Rasmuss en, I. Chafitotte 
Rosen^etdt, Hette 
Steenstfi-up, Tfi-tne
WotM, Thomas 

2.q.
Atbfieehtsen, Ntna
AndefiS en, Ktfisten Vamgaafid
Andefis en, Mette Løfiup
Andefit,en, Mtahaet
Andefis en, Ttna Bandgaafid
Pfi.edstu.nd-Han.sen, Jens
Gtuud, Ktm Hetmefi

Hansen, Attan E.
Hefimansen, Pant P. 
Hougaafid, Anette 
Knudsen, Jette
Lafisen, Chfitsttan Peutteke 
Ntetsen, Jens Utfitk.
Otsen, Mafitanne Hjofit 
Petefisen, Ktm Bjøfin 
Ptum, Sttg 
Poutsen, Rasmus 
Sehutze, Pefi Egon 
Spfieeketsen, Anna von 
Stamm, Pfiank 
Svendsen, Ttne

2.æ.
Amefiongen, Petefi. van 
Andefisen, Sotvetg 
Befigefi, Btfigtt 
Vejgaafid, Bodtt 
Etsvtng, Ltse-Lotte 
Getsmafi., Inge-Ltse 
Hefi.p, Jespefi.
Laufittsen, Ken 
Pedefisen, Annemette 
Tange, Pefinttte 
Vatenttn-Hjofith, Hette
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Orientering om skolens
INTERNE STYRING

I de officielle bestemmelser for gymnasieskoler er der på en 
række områder åbnet mulighed for at lærerne og eleverne kan 
påvirke de beslutninger, der skal træffes på skolen, og som på
virker dem på den ene eller anden måde. I efteråret 1977 blev 
der her på skolen vedtaget en ny intern styrelsesform, som i 
hovedtræk går ud på, at de muligheder de formelle regler gi
ver for elevindflydelse skulle udnyttes mest muligt.
I vil her på skolen støde på en række betegnelser for de for
skellige grupper og udvalg, som er med til at diskutere og 
træffe beslutninger her på skolen. Flere af disse betegnelser 
er nærmere forklaret på de efterfølgende sider.

PÅ LÆRERSIDE:
1) Lærerrådet. Består af rektor og alle lærerne ved skolen. Le
des af en af lærerne valgt lærerrådsformand i samarbejde med 
fire andre lærere i lærerrådets forretningsudvalg. LR træffer 
bl.a. afgørelse om omfanget af mundtlige årsprøver,fastlægger 
budgettet for undervisningsmidler (inden for det beløb, som sko
len har fået tildelt). Endvidere diskuteres lærernes holdning 
til eventuelle stillingsopslag og fordeling af klasser til lærer
ne samt principper for studieture og ekskursioner. Men i øvrigt 
er det i lærerrådet at der diskuteres og søges opnået en fælles 
lærerholdning til samarbejdsproblemer med rektor og eleverne.
2) GL-møder. Dette er lærernes fagforeningsmøder. Her behandles 
de problemer der opstår mellem arbejdsgiver (staten/evt. rektor) 
og lærergruppen set som lønmodtagere.
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3) Faggrupper. Alle lærerne i et bestemt fag mødes af og til og 
diskuterer forskellige problemer, der kun vedrører det pågældende 
fag.
4) Økonomiudvalget■ Et blandt flere af lærerrådet nedsatte ud
valg. Her forhandler man om opstillingen af det budget som læ
rerrådet bagefter skal godkende. Det skal bemærkes, at der del
tager 3 elever valgt af elevrådet, heraf sidder den ene i udval
gets forretningsudvalg (ØFU), der tilrettelægger møderne. Udval
get består ellers af en lærer fra hvert fag på skolen.

PÅ ELEVSIDE:
1) Elevrådet. Se nærmere beskrivelse i den efterfølgende ordli
ste. Består af en elev fra hver klasse. Er det formelle organ, 
hvor man diskuterer de problemer, der måtte være i forbindelse 
med at gå på skolen. Kan rette formelle henvendelser til lærer
råd, rektor eller direktoratet for gymnasieskolerne og HF. Væl- 
ger repræsentanter til diverse udvalg.
2) Aktivitetsudvalget. Nedsat af elevrådet. Står for tilrette
læggelse af fester og andre arrangementer på skolen.
3) DGS, GLO og LAK. De landsomfattende elevorganisationer. Ele
verne kan individuelt melde sig ind. Organisationerne kæmper for 
elevssynspunkter over for de officielle myndigheder.

FÆLLES UDVALG AF ELEVER OG LÆRERE:
1) Fællesudvalget. Rektor, 4 lærere og 4 elever forhandler cm al
le samarbejdsproblemer. Fastsætter ordensregler og forskellige 
fællesarrangementer i skoletiden.
2) Fagrådene■ Faggrupperne suppleret med nogle elevrepræsentan
ter valgt af elevrådet diskuterer og opstiller i fællesskab de 
enkelte fags budgetønsker for lærebøger og andre undervisnings
midler. Elevrepræsentanterne bør inkludere mindst 1 elev fra hvert 
klassetrin og mindst ét medlem af denne gruppe, der kaldes fag
udvalget, skal være medlem af elevrådet.
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Så meget om alle disse udvalgsbetegnelser. Hvordan skal det fun
gere i praksis? Hvis elevernes muligheder for at bruge deres ind
flydelse skal udnyttes effektivt, så kræver det at alle elever er 
villige til at påtage sig en ekstra arbejdsbyrde en gang imellem 
og møde op til elevrådsmøderne og lade sig vælge til de forskelli
ge poster. Det har desværre vist sig i de foregående år, at det 
ofte er de samme få elever, der må påtage sig alt arbejdet. Det 
er langt fra i alle fag, der er elever der deltager i fagrådenes 
arbejde. Det er også sjældent at der møder elever op for at over
være møderne i fællesudvalget og i lærerrådet, på trods af,at vi 
f.eks. i lærerrådet tit har behov for at høre nogle elevsynspunk
ter i forbindelse med behandling af en række punkter på dagsorde
nen.
Det er også ønskeligt at vi både fra lærerside og elevside gør me
re for at leve op til styrelsesformens bestemmelser og ånd om at 
udnytte samarbejdsmulighederne mere. F.eks. skal alle forslag til 
dagsorden for lærerråd og elevråd, der vedrører hele skolen med
deles og motiveres offentligt på skolen (ved et morgenmøde). Det 
er også sjældent, at elevrådet har udnyttet den høringsret, det fik 
ved styrelsesformen i 1977, om at det skal høres på lige fod med 
lærerrådet i alle sager (på nær ved lærernes fordeling på klasser, 
stillingsopslag, årsprøvernes omfang og vikartimernes fordeling.) 
Til slut skal der nævnes endnu en mulighed for at blive hørt som 
menigmand på skolen, - som sjældent benyttes. Det drejer sig om 
at fællesudvalget kan indkalde til skolemøder. Alle sammenkaldes 
i skoletiden i fællesrummet, hvor de kan deltage i debatten. Hvis 
det på forhånd er ønsket af fællesudvalget, kan der på mødet hol
des vej ledende afstemninger.
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VÆRD AT VIDE - FRA A TIL A

ADRESSEFORANDRING:
meddeles senest flyttedagen på skolens kontor.

AKTIVITETSUDVALGET:
er en af eleverne oprettet og styret organisation, der tager sig 
af at arrangere fester, koncerter etc. Ved skoleårets start til
melder eleverne sig enkeltvis og uafhængigt af klasserne. De får 
herved gratis adgang til aktiviteterne, mod at arbejde aktivt og 
interesseret ved møderne, samt at deltage i oprydningen efter ar
rangementerne .

ARTE:
Artes ungdomsafdeling giver alle unge under uddannelse mulighed 
for teaterbilletter til 15 kr. Skolen har kontrakt med Arte, så 
vi løbende kan orientere jer om teatrenes repertoire. Det sker 
på Arte-opslagstavlen i fællesrummet og i skole-bladet Forum. 
Billetter bestilles på en særlig bestillingsblanket, der fås og 
afleveres på kontoret, hvor billetterne også afhentes.

BEFORDRINGSGODTGØRELSE:
ydes til elever, hvis samlede skolevej beregnet fra bopæl til sko
len er 9 km eller derover ad nærmeste offentlige vej. Befordrings
godtgørelse ydes normalt for benyttelse af offentlige trafikmid
ler. Ansøgningsskemaer hertil udleveres på skolens kontor og af
leveres af eleven til busselskabet eller på jernbanestationen, 
der derefter udleverer rejsehjemmel. Se i øvrigt vejledningen på 
ansøgningsskemaets bagside.
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Elever, der får en ventetid på mere end 7^ time ugentlig (Gennem
snitligt 1^ time pr. dag) vil kunne søge amtskommunen om godtgø
relse for anvendelse af eget befordringsmiddel. Ansøgningsskema
er hertil udleveres på skolens kontor og afleveres samme sted. 
Evt. befordringsgodtgørelse udbetales periodevis bagud efter amts
rådets nærmere bestemmelser.
I tilfælde af invaliditet eller sygdom kan der ydes vederlagsfri 
befordring uden hensyn til afstand mellem bopæl og skole.

BIBLIOTEKET:
befinder sig ved hovedindgangen. Der er ingen hjemlån.

BOGDEPOTET:
findes i A-fløjens kælder. Hans Laugesen er boginspektor.

CYKLER OG KNALLERTER:
må kun parkeres på de dertil indrettede pladser. Dette gælder og
så ved møder og andre arrangementer uden for skoletiden. Knaller
ter skal være forsynet med støtteben. Cykler med støtteben må 
gerne anbringes på knallertpladsen.

D.G.S. (Danske gymnasieelevers sammenslutning): 
er gymnasielevernes upolitiske, faglige organisation med føl
gende formål: " - uafhængig af partipolitiske interesser - at 
arbejde for gymnasieelevernes interesser". Og det har DGS gjort 
i 18 år. Blandt resultaterne kan nævnes: § 25 om medbestemmelse 
på undervisningen, reeksaminationsordningen, transportgodtgørel
se (tog/buskort mm), visse S.U.-forbedringer og mest aktuelt 
fjernelsen af den omstridte passivitetsregel. Det kan altså be
tale sig at■organisere sig fagligt. Også hvis en enkelt elev 
"kommer i klemme" - så kører DGS sagen.
DGS bygger på elevrådene. De enkelte elevråd afgører hvert år, 
om de vil tilslutte sig DGS. Hvis de gør det, er det så muligt 
for eleverne at melde sig individuelt ind. Opbygningen via elev
rådene giver en sikker og hurtig forbindelse ud til den enkelte 
elev (da elevrådene mødes regelmæssigt og alle har en elevråds
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repræsentant). Alle sikres således indflydelse på DGS§ beslut
ninger og mulighed for at komme med initiativer, og bestyrelsen 
kan høre gymnasieelevernes meninger hurtigt, og beslutninger kan 
føres ud i praksis meget hurtigt. Denne struktur er derfor den 
mest effektive og den mest demokratiske.

EKSKURSIONER, LEJRSKOLER OG STUDIEREJSER:
I en række fag indgår ekskursioner og lejrskoler som et naturligt 
led i undervisningen, idet man her beskæftiger sig med direkte 
læseplansbestemt stof. Ekskursioner vil ofte strække sig udover 
den daglige skoletid eller blive afholdt som flerdages ture, hvor 
eleverne undervises uden for skolen og bor på undervisningsste
det. Da skolens bevilling til afholdelse af ekskursioner kun er 
på ca. 35 kr. pr. elev, vil afholdelse af flerdages ekskursioner 
være betinget af, at eleverne er indstillet på selv at betale ud
gifterne .
Ekskursioner kan kun undtagelsesvis foregå uden for landets græn
ser (nemlig med undtagelserne Sydslesvig og Skåne-Halland- Ble- 
kinge).
Studierejser til udlandet er absolut frivillige for såvel lære
re som elever, og stof afledt af dem kan normalt ikke indgå i 
klassens læsepensum. Undervisningsministeriet har indskrænket 
omfanget af udenlandsrejser, idet det kun tillades, at enkelte 
skoledage i tilknytning til en ferie inddrages i en sådan rejse. 
Efter dispensation kan der dog arrangeres udlandsrejser af en u- 
ges varighed, hvis de har tilstrækkeligt fagligt indhold.

EKSTRA IDRÆT:
Efter skoletid vil der være mulighed for at deltage i en række 
forskellige idrætsaktiviteter. Vi forventer at kunne tilbyde at
letik, håndbold, badminton, basket-ball,motionsgymnastik og mulig
vis fodbold og volley-ball.
Tidspunkterne vil blive aftalt ved skoleårets begyndelse. Sko
len deltager iøvrigt i forskellige idrætsturneringer for både 
drenge og piger. Det drejer sig om turneringer indenfor atle
tik, håndbold, volley-ball, basket-ball og badminton.
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FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 1980/81
Sommerferie: Mandag den 23.juni til tirsdag den 5.august
Efterårsferie: Mandag den 20.oktober til fredag den 24.oktober
Juleferie: Onsdag den 24.december til fredag den 2.januar
Vinterferie: Mandag den 16.februar til fredag den 30.februar
Påskeferie: Mandag den 13.april til mandag den 20.april
Grundlovsdag: Fredag den 5.juni
Sommerferie: Mandag den 22.juni til (fredag den 7.august)
De nævnte dage er medregnet i ferien.

FESTER PÅ SKOLEN
Fester på skolen kan afholdes. De nærmere regler fastlægges af 
fællesudvalget, som tager stilling til de enkelte ansøgninger 
om afholdelse af fest.

ELEVRÅDET
er elevernes formelle organisation. Modsat folkeskolerne har e- 
levrådet på statsskolerne indflydelse på bl.a. materialeindkøb, 
fællestimer og styring af skolens daglige liv i det hele taget. 
Elevrådet består af en elev fra hver klasse, valgt ved skoleårets 
begyndelse. Vi har i skoleåret beskæftiget os med at løse de små 
begynder-vanskeligheder, arrangere fester, og har desuden været 
involveret i en kamp for at få større medbestemmelse. Men det må 
understreges, at elevrådet er, hvad I selv gør det til. Det kan 
være svært at vænne sig til, at man har noget at sige, at man har 
stor medbestemmelse, men forudsætningen for dette er et aktivt 
ELEVRÅD! Støt Elevrådet!

FRAVÆR FRA UNDERVISNINGEN:
Kun sygdom er lovlig grund til forsømmelse. Ved ønske om frita
gelse fra skole af andre årsager må man i forvejen indhente til
ladelse hos rektor eller inspektor.
Almindelige læge- og tandlægebesøg må henlægges til eftermiddags- 
og aftenkonsultationer.
Elever, der har været fraværende fra skole - også hvis det kun 
drejer sig om en del af skoledagen - afleverer i første frikvar
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ter, efter at de er kommet i skole igen, en meddelelse om for
sømmelsens årsag og varighed. Denne meddelelse skal underskri
ves af eleven selv og for de elever, der ikke er fyldt 18 år, 
tillige af en af forældrene.
Af praktiske grunde anvendes som "sygeseddel" en særlig blanket: 
hvid for elever under 18 år, grøn for de øvrige. Sygesedleme af
leveres i de brune bokse, der er ophængt på væggen udenfor kon
toret. Her forefindes også et lager af ubrugte sygesedler. 
Skriftlige arbejder, der skulle have været afleveret i sygdoms
perioden, skal afleveres snarest muligt, efter at eleven er kom
met i skole igen. Hvis sygdommen bliver af længere varighed, skal 
hjemmet senest efter en uges forløb give skolen meddelelse her
om.
Tilladelse til fritagelse fra undervisningen gives kun i ganske 
særlige tilfælde.

FRITAGELSE FOR GYMNASTIK
Al ikke aktiv deltagelse i idrætsundervisningen bliver betragtet 
som fravær, med mindre lægeattest foreligger.
Blanketter til lægeattest udleveres på skolens kontor.

FRITAGELSE FOR RELIGION
For både gymnasieelever og HF-studerende gælder: forudsætningen 
for fritagelse er, at man er medlem af et andet trossamfund end 
den danske folkekirke. Alle henvendelser vedrørende fritagelse 
for religion til skolens kontor.

FÆLLESTIMER:
afholdes med mellemrum inden for undervisningstiden, normalt for 
alle skolens elever.
Fællestimeudvalget består af interesserede elever og lærere. Ud
valget modtager forslag til emner for fællestimerne, undersøger 
de praktiske muligheder og videresender forslagene til godkendel
se i Fællesudvalget.
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FÆLLESUDVALGET
består af rektor som formand, lærerrådsformanden samt 3 lærere 
(mindst en HF-lærer), valgt af lærerrådet, en elev fra præsidi
et samt 3 elever (heraf en HF) , valgt af elevrådet. Fællesud
valgets opgave er gennem gensidig information og forhandlinger 
at fremme samarbejdet mellem lærere og elever, fremskynde sagers 
løsning og koordinere læreres og elevers bestræbelser. 
Fællesudvalget træffer afgørelse vedrørende fællestimer og stu
diekredse samt i sager, der vedrører: faciliteter, praktiske 
forhold, fritidsaktiviteter, fællesarrangementer (fester, skole
komedie, sportsstævner etc.).
Fællesudvalget holder møde efter behov, normalt 1-2 gange om 
måneden. Møderne foregår i kantinen og er åbne for alle, der 
vil overvære behandlingen af sagerne.
Hvis man har sager, man ønsker behandlet i udvalget, kan man 
henvende sig til en af de 4 elever, der sidder i det.

GLEMTE SAGER
anbringes i A-fløjens kælder. Værdigenstande dog på skolens kon
tor. Ved skoleårets afslutning lægges alle glemte sager frem.Det, 
der ikke afhentes, afleveres til Red Barnet i begyndelsen af 
sommerferien.

G.L.O. (Gymnasieelevernes Landsorganisation)
GLO er en elevorganisation, der bygger på individuelt medlemsskab. 
Dette sikrer at organisationen har opbakning fra alle sine med
lemmer .
Disse mødes i lokalforeningerne, af hvilke der er en på hver sko
le. Lokalforeningens arbejdsområde er, som navnet fortæller, de 
lokale spørgsmål. De landsomspændende problemer løses af organi
sationens bestyrelse der vælges af lokalforeningerne på det år
lige landsmøde.
Fælles for lokalforeninger og bestyrelse er GLO's arbejds- og 
principprogram som de begge accepterer og arbejder efter.
Sidst men ikke mindst er GLO en tværpolitisk organisation.
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GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING:
GL er gymnasielærernes fagforening og varetager som sådan lærer
nes interesser.

INSPEKTORER
Administrative inspektorer: Henrik Stevns Hansen og 

Jens Erik Hansen.
Indre inspektor: Sten Olsen.
Boginspektor: Hans Laugesen.

KANTINEN
Aben 10 - 13.15
Lukket mellem 11.15 - 11.30
I kantinen fås toasts, frikadeller med forskelligt tilbehør, 
boller, smør, ost, yoghurt, mælk, juice, frugt, kaffe,te,cho
kolade, sodavand, lyst øl, is m.m.

K.T.O.
KTO er en tværpolitisk organisation, der bygger på individuelt 
medlemskab. KTO er opstået som en naturlig følge af et stigen
behov for at have en fælles organisation, der udelukkende vareta
ger de kursusstuderendes interesser og forhold i forbindelse med 
uddannelsen. Se nærmere i HF-håndbogen.

L.A.K.
Landssammenslutningen af Kursusstuderende (LAK) er d^n htud-ie.- 
otgandiat-ion, som arbejder for HF-, Studenter-, Real- og Forbe
redelseskursisters interesser. Ud af de ca. 35.000 kursusstude
rende, der findes i dag, er de ca. 30.000 organiseret gennan de
res elevråd i LAK. Se nærmere herom i HF-håndbogen.

LÆREBØGER:
som ikke er forsynet med navn og et beskyttende omslag, kan ind
drages af skolen!
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LÆRERKANDIDATER
Et led i gymnasielæreres uddannelse er, at de i et semester ef
ter deres eksamen har lejlighed til at undervise ved en gymnasie
skole sammen med de faste lærere og diskutere praktiske under
visningsforløb med dem. De fleste klasser vil i løbet af deres 
gymnasietid i en eller flere perioder blive undervist af en læ
rerkandidat.

LÆRERRÅDET
Består af rektor og de ved skolen fastansatte lærere. Formanden 
for lærerrådet er for tiden Hans Laugesen. Øvrige medlemmer er 
Georg Christensen, Ole Christensen, Peter Bomholt Andersen og 
Lise Munk. Elevrådsrepræsentanter indbydes uden stemmeret til 
at deltage i møderne, undtagen når sagerne falder ind under de 
i lærerrådsbekendtgørelsens § 4, stk. 4 nævnte.
Til fællesudvalget vælger lærerrådet 3 medlemmer udover lærer
rådsformanden, der er fast medlem.

MANGFOLDIGGØRELSE:
Det er ikke tilladt elever at anvende skolens kopieringsmaski
ner uden særlig tilladelse.

MEDDELELSER TIL ELEVERNE:
vil dels blive givet ved opslag dels ved det ugentlige morgen
møde.

MORGENMØDE:
Der holdes morgenmøde hver uge i andet frikvarter, skiftende 
fra uge til uge. Her kan man henvende sig med meddelelser til 
hele skolen - man kan læse digte højt, synge eller danse for 
alles øjne til fælles glæde og fornøjelse. Dagsordener til e- 
lev- og lærerrådsmøder forelægges.

OPRYKNING:
Såfremt en elev viser så megen forsømmelighed, at skolens læ
rerforsamling nærer betænkelighed ved at give en årskarakter 
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og dermed indstille til eksamen, skal rektor til direktoratet 
afgive indberetning herom og direktoratet afgør da, cm den på
gældende elev kan komme op til eksamen. Bliver en elev nægtet 
adgang til eksamen, må han gå klassen om.
Hvis lærerforsamlingen finder, at en elev af andre af andre år
sager ikke bør fortsætte i næste klasse skal lærerforsamlingen 
drøfte, hvilket råd man vil give eleven, men spørgsmålet om 
fortsættelse eller ikke afgøres af eleven selv sammen med for
ældremyndighedens indehaver.

OPSLAGSTAVLER:
Elevernes opslagstavler er et led i skolens indre kommunikation 
og kan benyttes af alle på skolen, efter elevrådets nærmere an
visning .
De officielle opslagstavler er kun til brug for officielle med
delelser fra skolens kontor m.v.

ORDENSREGLER
Elevrådet har vedtaget, at der ikke må ryges i kantinen og bog
garderoberne og endvidere henstilles det, at både rygning og ny
delse af mad og drikkevarer undlades på gangene og i klasseloka
lerne. Rusmidler må ikke indtages i skoletiden.

PAPIR
Kan købes i kantinen.

PEDELLEN:
Åge Bertelsen har sit kontor i kælderen under rektors kontor.

POLITISKE FORENINGER
blandt skolens elever kan oprettes med Fællesudvalgets godken
delse .
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Telefonkæde
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MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

08.25-09.10

09.20-10.05

10.15-11.00

11.05-11.50

12.20-13.05

13.15-14.00

14.05-14.50



RE-EKSAMINATION FOR GYMNASIET
For en række eksamensfags vedkommende afsluttes undervisningen 
efter 1. eller 2. g med studentereksamen i de pågældende fag. 
Det drejer sig for de sproglige elever om latin, oldtidskund
skab, geografi og matematik og for matematikerne om engelsk/ 
tysk, oldtidskundskab, geografi og kemi. Hvis en elev i et af 
disse fag har årskarakteren 5 eller derover, og han ved eksa
men får 00 eller 03, kan han forlange at tage prøven om efter 
sommerferien, det bliver i så fald den sidst opnåede karakter, 
der bliver stående.
Hvis en elev i et af disse fag har fået årskarakteren 00 el
ler 03, kan han forlange sig eksamineret i faget, selv om fa
get ikke udtages til prøve.

RE-EKSAMINATION FOR HF-STUDERENDE
Enhver kan indstille sig til prøve 3 gange i samme fag. Der 
kan være tale om omeksamen, sygeeksamen eller reeksamination. 
Se nærmere i HF-håndbogen.

RUNGSTED-SAMFUNDET
Den 12. december 1919 stiftedes Rungsted Kostskoles Samfund, 
navnet ændredes 1939 til Rangid:&d-Sa.m^undzd:. Ifølge lovenes 
§ 1 er foreningens formål "at bevare sammenholdet mellem tid
ligere elever og at vedligeholde forbindelsen mellem disse og 
skolen". Alle tidligere elever samt tidligere og nuværende læ
rere kan blive medlemmer.
Foreningens formål søges realiseret dels ved årlige sammen
komster, dels ved besøg på skolen, hvor der gives lejlighed 
til at opfriske minder fra skoleårene.
Den årlige' generalforsamling finder sted i løbet af efteråret. 
Medlemsskabet koster de tre første år kun 10 kr. årligt, og 
man kan blive medlem ved indbetaling af dette beløb til: Rungsted- 
Samfundet, giro 54 333, Aurehøjvej 6, 2900 Hellerup.

M. Rz-imann, formand.
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RUNGSTED STATSSKOLES VENNER
"Rungsted Statsskoles Venner" blev stiftet af en kreds af for
ældre til elever på skolen den 25. marts 1955.
Formålet var, og er stadig, at skaffe skolen midler til støtte for 
sådanne opgaver, som det offentlige ikke i tilstrækkelig grad 
ser sig i stand til, og derved supplere, men ikke aflaste det 
offentlige i så henseende.
Det har hidtil været muligt årligt at yde en støtte på omkring 
5.000 kr. til formål som: elevtelefon på skolen, rejsetilskud 
til elever, fester, sammenkomster for elever og lærere,præmier 
ved sportsarrangementer etc.
Af praktiske grunde er kontingentet mindst 50 kr. årligt, eller 
man kan tegne sig for et livsvarigt medlemsskab mod en ydelse 
på mindst kr. 150, een gang for alle.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvori indgår rektor og en 
af lærerrådet valgt lærer. De øvrige repræsenterer forældrene, 
eleverne og vennekredsen, valgt på den årlige generalforsamling. 
Bestyrelsen takker de medlemmer, der i årets løb har støttet 
med kontingentbidrag og kan kun opfordre forældrekredsen til 
yderligere opslutning om vort arbejde ved indmeldelse, der sker 
ved henvendelse til skolen eller til:
Birgit Eldrup Jørgensen, Søvang 8, 2970 Hørsholm 
Telefon 02 571301

SEKRETARIAT OG SKOLENS REGNSKABER
forestås af Bente Sørensen, Gerda Friis og KSthe Schulze, der 
træffes på kontoret på skoledage mellem kl. 8 og 14.30, fre - 
dag dog kl. 8 - 14.00.

SKEMAÆNDRINGER:
Som følge af læreres fravær fra skolen på grund af sygdom, del
tagelse i ekskursioner, kurser m.v. sker det, at klasserne vil 
få mellem- og fritimer. På opslagstavlen over skemaændringer vil 
der blive givet meddelelse om, hvilke lærere der er fraværende 
samme dag, samt om fraværets varighed og hvilke af disses timer 
der varetages af vikarer.
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Timeflytninger kan finde sted, hvis både lærer og elever kan 
finde mulighed derfor.

SKOLEBLADET: 
hedder "forum" og udkommer, når der både er redaktion og stof 
til stede.

SKOLEKOMEDIE
Der er tradition for, at skolekomedien spilles af eleverne i 
2. g og 1. HF. Arbejdet med indstuderingen foregår i efterårs
månederne, og komedien opføres omkring jul.

SKOLETANDLÆGE:
Alle elever under 19 år, hvis forsørger er bosiddende i Hørs
holm kommune kan blive behandlet gratis af Hørsholm kommunale 
skoletandpleje. Behandlingen foregår på Vallerødskolen - in
den for skoletiden. Elever, der i den tidligere skole var til
meldt Hørsholm Skoletandpleje, kan fortsætte umiddelbart. Nye 
elever kan tilmeldes gennnem skolens kontor. For elever, bosid
dende i andre kommuner end Hørsholm, har skolen ingen tandlæ
geordning .

STANDPUNKTSMEDDELELSER
gives i midten af december for gymnasiet. Derudover gives der 
ved skoleårets slutning årskarakterer og karakterer for de 
skriftlige og mundtlige årsprøver.
Standpunktsmeddelelser og blanketten med års- og årsprøvekarak
tererne skal underskrives af en af elevens forældre eller den
nes værge.
Elever, der er fyldt 18 år, underskriver selv, og hjemmets på
tegning kræves ikke.
På HF gives kun eksamenskarakterer, men de studerende kan al
tid få oplysning om deres standpunkt hos de enkelte lærere.
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STATENS UDDANNELSESSTØTTE
I henhold til lov af 9. april 1975 om støtte til unge under ud
dannelse kan elever i gymnasiet og ved HF-kurser efter det fyld
te 18. år søge om stipendier fra Statens Uddannelsesstøtte. 
Stipendiet søges for et skoleår ad gangen på skemaer, der ud
leveres på skolen.
Elever, der er fyldt 18 år, kan endvidere søge om statsgarante
rede studielån.
NB! Elever, der er under 18 år, kan søge om ungdomsydelse i de
res hj emkommune.

STUDIEKREDSE
Sådanne kan oprettes efter elevernes ønske, hvis der er mindst 
ti tilmeldte, og der er en kvalificeret leder, gerne udefra, og 
normalt ikke en elev. Henvendelse om oprettelse af studiekredse 
rettes til rektor, idet den enkelte studiekreds altid skal god
kendes af fællesudvalget.

STUDIEVEJLEDNING I GYMNASIET
Hver klasse på skolen har en studievejleder.
Studievejledningen skal opfattes og benyttes dels som en funk
tion, der kan hjælpe med kontakter til skolepsykolog, social
rådgiver, arbejdsformidling, studievejledningen ved andre ud
dannelsesinstitutioner o.s.v., dels som en funktion internt 
på skolen i forbindelse med økonomiske, sociale/kammeratlige 
og studiemæssige forhold.
Endelig afholder studievejlederen timer omkring generelle stu - 
die- og uddannelsesmæssige forhold som skift fra folkeskole 
til gymnasium, grenvalg og valg af videre studium/erhverv. 
Studievejlederen har faste træffetider, der meddeles ved sko
leårets start.

TELEFONKÆDE:
Det er yderst vigtigt, at hver klasse ved skoleårets begyndel
se afleverer en "telefonkæde", så kontoret kan ringe til den, 
der står øverst på listen, for at give besked om aflysninger. 
Dette har jo særlig interesse for aflysning af første time.
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TYVERI 
forekommer. Tag derfor dine værdier med dig, eller deponér 
dem på skolens kontor, hvis det er nødvendigt, at have dem 
med i skole.
Skolen dækker ikke tyveri.

ULYKKESFORSIKRING
Der findes ikke nogen ulykkesforsikringsordning ved skolen. 
Eleverne opfordres til at undersøge hjemme om familiens ulyk
kesforsikring også dækker i forbindelse med skolegangen.

UNDERVISNINGSTIDEN:
Øvelser i fysik, kemi, biologi m.v. kan det af lokalemæssige 
grunde være nødvendigt at lægge uden for den faste skoletid. 
Elever, der påtager sig erhvervsarbejde o. lign, uden for sko
letiden, kan ikke af den grund fritages for deltagelse i så
danne øvelser.
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SKOLENS ANSATTE

Følgende. hoZZegeA i-ik v-i -ikke ^otog-ta.^eA.et

HUGO B0PNIA, H-LitonZe, oidt-idikund-ikab 
PETER VITLEVSEN, PiykoZogt 
INGER-MARIE NIELSEN, IdÆai
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TORBEN AMTRUP
Eyiik, matematik

ELLEN ANVERSEN
Retigion,engetik, 
otdtidi kandi kab

ENGE ANVERSEN
Engetik, fiAanik

NIELS ANVERSEN

Matematik, iyiik

PETER BOMHOLT ANVERSEN
GeogAa^i

STIG MUNK ANVERSEN 
Matematik, ^yiik

JENS BAK

GeogAa^i,itadievejtedeA
GERTRUD BOSS

F o Amning, ^Aani k
LEO BRESSON
Vamk,AektoA
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FLEMMING BRUUN
Tyik, engetik

GEORG CHRISTENSEN

Engetik., t^tanik

OLE CHRISTENSEN

Hdito^ie,iam^u.ndi- 
6ag ,itu.ddevejtedert

TORBEN CHRISTIANSEN

Latin, otdtidi kundi kab
LENE PAUGBJERG
Panik, ^o^tmning

BENT VAUGARV
Vanik

MARIANNE WBBROE 
Panik

MARGIT EBBESEN
Tyik,danik

JENS ELSIG
Sam^andi {ag, idAst
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MOGENS FENGER

Hti tante, icetigton, 
otdtidi kimdi kab

KNUV FJELOSTEV

Fgitk, matematik

ALICE FLENSBORG 
Muitk

MONNE GUNST
Matematik

HENRIK HALBERG
Sam^andå^ag

HENRIK STEVNS HANSEN
Panik., adm.tmpekton

JENS ERIK HANSEN
Htitonte,matematik, 
adm. im pekton

JOHN ERIK HANSEN

Htitonte,tyik, 
otdtidi kimdi kab, 
itudieve jtedeA

LAU HANSEN

Fyitk, kemi
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LISSI STEVNS HANSEN

Eng etik,idnxt
LLSSEN HAUG0I1TI
Matematik

MOGENS HERTOFT
Panik, icLwt

BO HLLSTEP

Engetik, neJtigion

KAREN HJERRLLP

Bio to gi, fteJLtgion
PIA HOULBERG
Engetik,danik

LENE ALLERSLEV JENSEN

HJitonÅ.e,idJuit

KNUP JOHNSEN

Biotogt,geog^a^i

KIRSTEN JUNGERSEN

Gestik, tatin
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JEANNE JUUL 
Enge-tik

P.A. KJELTOFT
Kiotog-i

PATRICK KRAGELUND
Latin

KJELD KRISTENSEN
Vanik,keni

CONNY KRISTIANSEN

Damk,tyik

KRISTIAN KRISTIANSEN

Fyiik, kemi

ELLEN KROGH

Danik, engetik

HANS KRØYER
Gymnaittk.geog/ia^i

HANS LAUGESEN
Geogaa^-c, iam^andi (,ag
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LISSV LUMByE
BEoEogE, geogÆajjZ

OLE LØPPENTH1N
Efiam>k,e.ngeZik

LISE MUNK
Vom k, i iu(LLe.v zjEiLdM

SØREN MØLLER 
EgiEk,maEamaEEk

INGER NEERUP

MaEemaEEk
KAJ MØLLER NIELSEN

Panik, o-LcUEdi kundikab

ANDREAS BALKE NISSEN

Tyik
BRITT OLSEN
Enanik,Ed>ist

STEN OLSEN
Ge.ogda^-c,iam^undi ^ag
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SØREN OTT 
Matematik

EINN REVERSEN

EKam k, gymnastik

JØRGEN MØNSTER REVERSEN

Rtiamk

r *
*r

KAJ UHRE REVERSEN

Matematik, iyiik

BIRGER PEITERSEN
Hib to Kit, gymnastik

PER SØGARV RASMUSSEN 
Vanik, ifcantk.

ULLA RINGGAARV GUNNI SCHMIVT BO SCHRØVER

Spam k, k Matematik Eyiik, kemi
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NINA SKYTTE
Bdo£ogd,gymnai£ik

JETTE SØRENSEN
Tyik,miusdk

NORA TAMS

Bdotog£,41MdÅ.e.ve.jte.deA.

INGE THIRSING

FTaMk.,e.nge£6k

LONE THOMSEN

Eng eJLik, gymnastik
POUL TRANSBØL 
Id^sd

ANETA HEIKEL VINTHER PER WERGE
H-LitoAÅ.e.,ge.og/iai-L

EBBE WORSØE
Vani k, O-LdtLdi hunds hab
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GERDA FRIIS KATHE SCHUEZE BENTE SØRENSEN
Sek^eZæA SefcÆeZæÆ Sefue^æ/t

ÅGE BERTELSEN

38



REDAKTION: LISSY LUMBYE, EBBE WORSØE

TRYK: HØRSHOLM BOGTRYKKERI


