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AMTSGYMNASIET I GREVE

JUNI 1973

DANMARKS

PÆDAGOGISKE
r:r¡ tnvPK-

V

Adresse og telefon:

Amtsgymnasiet i Greve,

c/o Tjørnelyskolen ,
Lillevangsvej, 267o

Greve Str.

(ol) 9o 53 o3

Rektor træffes normalt ml. 12-13.

UDVALG OG NÆVN, SKOLENS ADMINISTRATION.

Undervisnings- og kulturudvalget:

Aksel Skotte, Ågerup,

4ooo

Roskilde, formand.

Formand Kurt Kaspersen, Skolevej 12, Svogerslev, 4ooo

Roskilde.

Regnskabskonsulent Holger Waage, LI. Karleby, 4o7o Kr. Hyllinge.

Seniorsergent Ib Vindelev, Gymnasievej 117,

Køge.

46oo

1. viceamtsborgmester Svend Jørgensen, Bispegården, 432o Lejre.
Fru Jytte Aagaard, Thorahøjgård,

Roskilde.

Gundsømagle, 4ooo

Skoleinspektør Torkill Jensen, Billesborgvej 1A,

4681 Herfølge.

SKOLENÆVN :

Amtsrådsvalgte ;
Fru Jytte Aagaard, Thorahøjgård, Gundsømagle, 4ooo

Seniorsergent Ib Vindelev, Gymnasievej 117,

46oo

Roskilde.

Køge.

Regnskabskonsulent Holger Waage, LI. Karleby, 4o7o Kr. Hyllinge.

Forældrevalgte:
Fuldmægtig Johannes Bolø, Mønstedsvej 5 a, 267o

Overlærer fru Åse Hansen

Kildeagervej 4,

269o

Greve Strand.
Karlslunde.

Forældre suppleanter:
Direktør Poul Boisen, Højager 52, 267o

Greve Strand.

Overlærer Sirpa Bay, Margrethe Allé 54, 269o

Karlslunde.

(Skolen er ved møderne repræsenteret af rektor,

lærerråds

formanden og to elever).

Undervisnings- og kulturforvaltningen:
Kontorchef J. Birkegård Jensen, Ringstedgade 14-16,
4ooo Roskilde,

tlf.:

(o3)

35 o2 62.

Skolens rektor

: Helmuth Sørensen.

inspektor

: Adj. Lars Hansen.

Adm.

Sekretær

: Anni Bach Kristensen

Bibliotekar

: Annette Hansen.

Skolebetjent

: Finn Haagensen.

Skolefest marts 1973.

SKOLEÅRET 1972/73 OG PLANERNE FOR 1973/74.

Med gode ord med på vejen fra amtslige og kommunale myndigheder

startede gymnasiet mandag d. 7. august 1972 med 7o elever fordelt på
én sproglig klasse og to matematiske.

De to første skoleår har skolen til huse i et lille afsnit af
Tjørnelvskolen , den på det tidspunkt nyeste skole i Greve kommune. Det

første skoleår har pladsforholdene været særdeles tilfredsstillende,
medens det må forudses,

at vi i 1973/74 kommer til at leve under tran

ge forhold. Det er ikke behageligt for en folkeskole at få et fremmed

element i form af et nystartet gymnasium presset ind i sine lokalite
ter og sit milieu. Vi skylder Tjørnelvskolen tak for megen overbæren
hed og håber, at det gode samarbejde kan fortsætte, i det kommende sko

leår. Tjørnelyskolens arkitektoniske opbygning, der naturligt opdeler
skolen i småenheder med grønnegårde,
til,

har imidlertid bidraget væsentligt

at gymnasiet har kunnet leve som en selvstændig enhed med sit eget

liv.

Eleverne kommer hovedsageligt fra Greve og Solrød kommuner, men
også Torslunde-Ishøj og Tåstrun er naturligt opland.

Selv om ingen har

særlig lang skolevej, må det nok siges, at der er visse vanskeligheder

med den kollektive trafik til skolen, et forhold, der bedredes meget
fra oktober 1972. Forståeligt nok foretrækker mange elever knallerten.
Lærerkollegiet har det første skoleår bestået af 6 fastansatte,

hvoraf den ene,

fru Anke Kleinheinz, desværre pr.

1. oktober måtte tage

afsked for at rejse til USA, og 5, fra 1. oktober 6, timelærere. Forhol
det mellem fastansatte og timelærere må nødvendigvis være lidt skævt det

første år, når skolen kun har tre klasser. Allerede det kommende skoleår
vil forholdene være normaliseret,

idet der vil være 12 fastansatte og 6

timelærere.

Jeg føler, at såvel elever som lærere har følt et ansvar ved at

skulle være med til at lægge grunden til et nyt skolesamfund. Arbejdet

er gået sin rolige gang, og de forskellige funktioner udover den al

mindelige undervisning er kommet problemfrit i gang, det gælder sam

arbejdsudvalget, hvis elevmedlemmer samtidig har fungeret som elev
råd, og et festudvalg. Et lejrskoleophold på 3 dage i slutningen af

august 1972 i Egerup ved Skelskør var medvirkende til at skabe et godt
sammenhold mellem eleverne.
I august 1973 vil der blive 5 nye l.g-klasser,

to sproglige og

tre matematiske. Der har været en del tovtrækkeri angående tilladelse
til oprettelse af grene i 2.g. Nogle er blevet skuffet, men det må al

ligevel med tilfredshed konstateres, at skolen allerede ved sin første
grendeling kan oprette en samfundsmatematisk gren foruden den traditio

nelle matematisk fysiske og for de sprogliges vedkommende den nysprog

lige. Mulighederne for nyoprettelse af grene i 1974/75 skulle være go
de .

Arbejdet med opførelsen af gymnasiets egne bvgninger skrider

planmæssigt frem, hvilket elever og lærere forvissede sig om ved et be
søg på byggepladsen d.

21. maj.

SKOLENS ELEVER

I.S.

Pia Morell Andersen.

Jan Østerskov Hansen

Bente Bahnsen.

Hasse Hansson.

Anne Helena Bay.

Alan Erik Happel.

Marianne Etzerodt.

Glen Henry Happel.

Ann Christin Graungaard.

Søren Holm.

Vibeke Hartvigsen.

Lone Jantzen.

Annie Holst Jensen.

Sten Axel Larsen.

Inger Marie Jørgensen.

Michael E. von Linstow.

Steffen Klint

John Laursen.

Jørgensen.

Birthe Ladegård.

Kim Kumar Nag.

Anne Westergård Larsen.

Morten Nielsen

Birgitte Lindebod.

Jan Jack Olsen.

Niels Rosenlund Lorenzen.

Ole Isgaard Olsen.

Jesper Mailind.

Anette Rømer.

Anette Nielsen.

Jørgen Tim Schultz.

Birgitte Dabelsteen Nielsen.

Thomas Vestergaard.

Mette Dreyer Nielsen.

Steen Vandborg.

Dorthe Lykke Olsen.

Jesper Blichfeldt.

Anette Stavad.

Pia Elisabeth Toft.

I. mx.

Lars Westensøe.

Per Villy Christensen.

Kellis Elin Domsten.
I. my.

Erik Hansen.

Lars Bryde Andersen.

Peter Hansen.

Pia Arntz Boisen.

Søren Hoe Hansen.

Kim Bolø.

Bente Hansen-Schwartz.

Henrik Dibbern.

Lars Iversen.

Hans Mikael Drott.

Jørgen Jensen.

Jette Dorrit Gade.

Bjarne Molstrøm.

Christian Risbye Mortensen.
Birger Nielsen.
Mogens Kofoed Nielsen.

Ralph Søren Nielsen.
Hanne Olsen.
Jan Bisgaard Pedersen.
Jan Chr. Radmer.
Poul Børge Rasmussen.

Claes M. Vestergaard Sørensen.
Marcel Thirstrup.

Hanne Tønnesen.
Orla Gregers W. Wadt.
Ole Franklin Villumsen.

"Kunnigunde",

skolefest marts -73.

LÆRERKOLLEGIET

Stud, scient. Jytte Gosvig,

Årløsevej

19,,

(o3)

681198

Roskilde , (o3)

138917

(01)

493335

(ol)

99638o

469o Haslev

(legemsøvelser)

Adj. Lars Hansen,

Agerstien 8,

Tune, 4ooo

(mat.t fys.)

Adj. Hanni Hartmann Hansen,

Theseus Allé 4,

Hvidovre.

265o

(eng.+ lat.+ old.)

Adj. Dora Spure Hansen,

Lindevej

25,

Tåstrup.

263o

(fransk)

Cand. phil. Erik Lonning,

St.

Kannikestræde 2, 1169 Kbh. K.

Mi 83 33

(historie)

Cand. phil. Inger Lise Nordsborg , Rosenvængets: Allé 12o,

17o5 Kbh

ØB 9615

(dansk)

Stud, scient. Bjarne Petersen,

Nørrekær 94$'

Rødovre.

261o

(ol)

471056

(ol)

357875

(ol)

713286

(ol)

359488

(o3)

65o773

(kemi)

Stud. mag. Jan Poulsen,

Ingemannsvej

5st/tv.

1964 Kbh. V.

(geo.+ legemsø.)

Stud. mag. Michael Ramløse,

(russisk)

Stud. mag. Hedvig Rummel,
(musik+tysk)

Rektor Helmuth Sørensen,

(engelsk)

c/o Jensen,

25oo

Peter Bangsvej 185,

Valby.

Studentergården, vær.
vej 15, 22oo

Becksvej 18,

23, Tagens

Kbh. N.

46oo

Køge

Stud, scient. Jytte Gosvig og stud. mag. Hedvig Rummel forlader med skole
årets slutning skolen for at hellige sig deres studier. Skolen skylder dem
tak for en god indsats.

Som vikarer har i årets løb følgende fungeret:
fil. cand. Birgitte Lie

(engelsk),

stud. mag. Niels Henningsen

(latin og oldtidskundskab),

cand. phil. Preben Bruhn Christensen
stud. mag. Jørgen Hansen
stud. mag. Maja Kværndrup

(engelsk),

(latin og oldtidskundskab),

(dansk).

Fra 1. august 1973 vil cand. mag. Erik Lonning og cand. scient. Bjarne Lyders

Petersen blive fast knyttet til skolen som adjunkter, og lærerkollegiet vil
blive forøget med følgende nye lærere:

Lærer Peter Biehl

Folevænget 2,

292o Charl.

OR 7o

(formning)

Stud, scient. Kirsten Bollerup, Egtmont Kollegiet vær.

(legemsøvelser)

Stud. mag. Otto Laust Hansen,

Nørre Allé 75, 21oo

74o,

(ol)

354575

(o3)

656969

Kbh. 0.

Fiskebækvej 14, Ølsemagle,
46oo Køge,

(musik)

Cand. mag. Allan Jørgensen,

o
Classensgade 31 /th., 21oo Kbh.Ø.

(samfundsf.+ hist.)

?
Cand. mag. Jette Strandgaard Kihm, Østbrovej 19 /th._ 26oo Glostr.(ol)

454896

(tysk + latin)

Cand. mag. Merete Skovgaard
Klammer,

Cand. scient. Knud Johannes

Larsen,

Mosevej 62, 286o Søborg,

(ol)

Sø 6o81

(ol)

649572

(eng.+ fransk)

(mat.)

Vejlegårdsvej 111, 262o Albertslund.

Cand. mag. Søren

Ole Larsen,

Kværkeby skole, Køgevej 196,

(o3)625377

Kværkeby Stationsby, 4loo Ringsted.

(russisk + dansk)

Stud, scient. Ernst. Thrane,

Sallingvej 24,

(geo.+ legemsø.)

Skolefest maj

1973.

272o

Vanløse

(ol)loo228

PRAKTISKE OPLYSNINGER

MØDE

PLIGTEN:

Som gyldig grund til udeblivelse fra undervisningen regnes kun
sygdom og forudgiven tilladelse

(af rektor). Skolen er i til

fælde af mange forsømmelser berettiget til at kræve disse do
kumenteret ved lægeattest. Hvis en elev i løbet af skoledagen,
f. eks. på grund af sygdom, bliver forhindret i at følge under
visningen, skal meddelelse
ret,

gives til konto

(på særlig blanket)

inden skolen forlades. Umiddelbart efter en forsømmelse

(dage eller timer)

afleveres meddelelse

(også skrevet på oven

nævnte blanket) angående denne med angivelse af tidsrum og år
sag, til kontoret.

Når en elev ønskes kortvarigt fritaget for legemsøvelser, må
skriftlig meddelelse fra hjemmet medbringes
til at overvære timerne);

(eleven er pligtig

ved fritagelse udover 4 uger kræves

lægeattest, særlig blanket udleveres af skolen.

Elever over 18 år kan selv underskrive de ovenfor nævnte med

delelser .

Skolen fører nøje regnskab over elevernes forsømmelser. Dersom
disse antager et sådant omfang, at skolen nærer betænkelighed
overfor en elevs mulighed for fortsat at følge undervisningen,

vil der kunne tages forbehold ved elevens tilmelding til eksa
men ved skoleårets slutning. En elev, der ikke har fået direk

toratets tilladelse til at deltage i eksamen efter 1. eller 2.

gymnasieklasse, kan ikke fortsætte i næste klasse.
MEDDELEL

Der gives karakterer

SER ANG.

slutning

STANDPUNKT

marts

(og evt. vidnesbyrd)

i

dec.

(årskarakterer og årsprøvekarakterer)

.

og ved skoleårets
og desuden evt. i

I forbindelse med karaktergivningen drøfter lærerne ele

vernes standpunkt; dette gælder for 1. g'ernes vedkommende desu
den umiddelbart før efterårsferien.

REGLER VEDR.

På et lærerforsamlingsmøde ved skoleårets slutning behandles

FORTSÆTTELSE I

elevers fortsættelse i næste klasse

(bortset fra eventuelle,

NÆSTE KLASSE:

der ikke har fået tilladelse til at deltage i eksamen). Der

som lærerforsamlingen vedtager, at en elev ikke bør oprykkes,

drøftes, hvad man vil tilråde eleven; men eleven og forældre

myndighedens indehaver træffer afgørelsen af, om eleven skal
fortsætte i næste klasse.

RE-EKSAMINA-

I fag, hvori afsluttende prøve afholdes ved udgangen af 1.

TION:

eller 2. g, kan en elev efter anmodning aflægge ny prøve i
faget i august/september , når eleven som årskarakter i fa

get har fået 5 eller derover og som eksamenskarakter oo el
ler o3.
Ønsket eksamination: Hvis eksamen i et af de nævnte fag er

bortfaldet, kan en elev, som har fået årskarakteren oo el
ler o3, efter anmodning aflægge prøve i faget i august/sep

tember .

UDSTYR TIL LE

Det forudsættes, at eleverne sørger for at være i besiddelse af følgende

GEMSØVELSER:

udstyr :

boldspil + atletik: shorts, bluse, tennissko eller lign,
sportssko

(evt. med dupper), sokker,

overtrækstøj

(gammel sweater, overtræks 

bukser eller træningsdragt) .

Gymnastik:

gymnastikdragt, evt. + trikot

(piger),

gymnastikbukser + undertrøje

(drenge),

gymnastiksko og sokker.

LÆRERBØGER OG

UM3ERVTSNINGS-

Bøgerne udlånes

til eleverne, der er økonomisk ansvarlige

for dem, evt. bortkomst og mishandling vil medføre erstat

MATERIEL I ^7-

RIGT:

ningskrav. Der må ikke skrives og streges i bøgerne.

ORDENSDUKS-

Turnusordning og pligter meddeleå ved opslag i klasserne.

ORDNING:

ELEVFESTER:

Et elevudvalg

(festudvalg)

og lærerrådet er enedes om retnings

linier ved afholdelse af elevfester på skolen; af disse kan

nævnes, at mindst én lærer skal føre tilsyn, at normalt kun øl
og sodavand akcepteres som drikkevarer,

at fuldskab ikke tole

reres, og at festerne slutter på et med rektor aftalt tidspunkt

DET NYE SKOLE- Det nye skoleår begynder mandag d.

13. august.

ÂR:

FERIEPLAN:

Kl.

lo møder gamle elever.

Kl.

11

"

nye

efterårsferie

d.

15.

juleferie

d.

24 .

dec.
feb.

jun.

vinterferie

d.

18.

påskeferie

d.

8.

sommerferie

d.

24 .

-

19. okt.
2.

jan.

-

22.

feb.

-

15.

april

-

9.

aug.

begge inkl

»

••

