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Med dette introduktionsskrift, som dels giver en række kontante op
lysninger, dels belyser et antal organisatoriske og pædagogiske pro
blemer, vil introduktionsudvalget gerne byde de nye 1g’er velkom
men på Gladsaxe Gymnasium.
Gladsaxe Gymnasium er et amtskommunalt gymnasium, oprettet som
kommunalt i 1956, derefter overgået til Københavns Amt i 1973.
Gymnasiets bygninger har gennem tiderne voldt skolens lærere, ad
ministration, Gladsaxe kommune og Københavns amt adskillige ho
vedbrud, fordi vi har måttet leve i sambo med en folkeskole, nemlig
Buddinge skole, uden at have et tilstrækkeligt antal lokaler.
For tiden består Gladsaxe Gymnasium udelukkende af gymnasieklas
ser, 6 sproglige og 12 matematiske klasser (ingen HF-afdeling).

Introduktionsudvalget
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PLAN OVER GLADSAXE GYMNASIUM

INSP. KONT.
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Gladsaxe Gymnasium

Adresse:
Buddinge Hovedgade 81
2860 Søborg

Skemalægning:
adjunkt Hans Jørgen Jacobi
adjunkt Peer Amundsen

Skolens kontor
Telefon:
(01) 56 31 62
(01) 56 38 42 (lærerværelset)

Skolebetjent:
Gunnar Jørgensen

Rektor:
Hans Neumann
træffes hver skoledag
kl. 12-13 og i øvrigt efter aftale.
Stedfortræder:
studielektor Svend Holm
Lærerrådets forretningsudvalg:
Formand:
adjunkt Hans Jørgen Jacobi
Næstformand:
adjunkt Per Sonne
Sekretær:
adjunkt Keld Ragn Jensen

Adm. inspektor:
adjunkt Vagn Ludvigsen
Boginspektor:
lektor Kjeld Djurhuus
Øvrige inspektionshavende:
lektor Kjeld Djurhuus
adjunkt Hans Jørgen Jacobi

Erhvervsvejledere:
studielektor Kai Aage Greiber
lektor Kjeld Djurhuus
adjunkt Henning Sørensen

Medhjælpere:
Niels Ravn
Eli Breinfeld
Martin Olsen
Skolepsykolog:
Susi Robinsohn
Skolens sekretærer:
fru Monique Muller
fru Ally Cauchi
Kontortid: kl. 9-14

Bibliotekar:
Birgit Bjerregaard
Tilsyn med samlinger:
AV + sproglaboratoriet:
adjunkt Hugo Christiansen

fysik:
studielektor Svend Holm

kemi:
adjunkt Erik Vestergaard
adjunkt Vagn Ludvigsen
biologi:
lektor Herluf Petersen
adjunkt Charlotte Andersen
geografi:
adjunkt Per Sonne
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13-12 ! 13-12

30-16-15

Skolens lærere 1976-77

Peer R. Amundsen, (PA)
adjunkt
Skovgårds Allé 259
3500 Værløse
tlf. (02) 48 41 56

Fysik 2uxyzN, 2uxyzS,
3uF, 3xF, 3uxNS

Charlotte Andersen, (CA)
adjunkt
Fyrrevænget 16
3520 Farum
tlf. (02) 95 00 92

Biologi 2uxyzN, 3uxyzN,
3uF, 3yF

Ole Rude Andersen, (RA)
lektor
Lupinvej 26
2970 Hørsholm
tlf. (02) 86 47 25

Historie 1a, 1u, 3b, 3y
Religion 3a, 3b
Oldtidskundskab 1x, 2x, 2z

Jette Brøndsted, (JB)
adjunkt
Mosegård Park 36
3500 Værløse
tlf. (02) 48 23 76

Matematik 2yzF, 3yF

Hugo Christiansen, (HC)
adjunkt
Fredehksvej 4, 2. th.
2000 F
tlf. (01) 46 24 34

Fransk 1b, 1u, 2b, 2y, 2x, 3a, 3y

Kjeld Djurhuus, (Dj)
lektor
Munkevej 24
3500 Værløse
tlf. (02) 48 10 28

Gymnastik 1byz, 2byz, 3byz
Musik 1b, 1y, 1z, 2ab, 3ux, 2yz,
3ab, 3ux, 3z

Lars Donatzky, (LD)
adjunkt
Kielshøj 100
3520 Farum
tlf. (02) 95 62 05

Matematik 1a, 1y, 2uF, 3yzNS,
3uxNS

Ernst Gulløv Eberlein, (Eb)
billedhugger
Grønnemose Allé 47
2400 NV
tlf. (01) 56 01 47

Kunstforståelse 2a, 2u, 3ax, 3u,
3yz
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Lis Engelhardt, (Eng)
lektor
Øverødvej 62 64
2840 Holte
tlf. (02) 4213 73

Dansk 1z, 3a
Tysk 1a, 3bN

Lissen Garvig, (Ga)
lektor
Wergelands Allé 5
2860 Søborg
tlf. (01) 56 37 32

Fransk 1x, 2a, 3z
Gymnastik 2awx, 3byz

Kai Aa. Greiber, (Gr)
studielektor
Grønnevej 255, 4.
2830 Virum
tlf. (02) 85 31 47

Engelsk 2aN, 3abS, 3aN

Grethe Parbøl Hansen, (PH)
adjunkt
O. B. Muusvej 20
3520 Parum
tlf. (02) 95 09 81

Engelsk 1a, 1u, 1x

Svend Holm, (SH)
studielektor
Østerhegn 51
2880 Bagsværd
tlf. (02) 98 28 51

Fysik 1y, 2yzF, 3yF

Hans Jorgen Jacobi, (Ji)
adjunkt
Klintedalen 14
3520 Farum
tlf. (02) 95 29 84

Matematik 1b, 2xF, 2uxyzN, 3uF

Keld Ragn Jensen, (RJ)
adjunkt
Saltøvej 8
2720 Vanløse
tlf. (01) 74 96 97

Engelsk 2abS, 3bN
Gymnastik 1aux, 2byz, 3byz

Anne E. Johnsen, (AJ)
adjunkt
Maglehøj 20
3520 Farum
tlf. (02) 95 38 30

Dansk 1x, 1b
Gymnastik 1byz, 2byz, 3aux

Ettore Lolli, (Lo)
adjunkt
Præstemarksvej 3
2770 Kastrup
tlf. (01) 50 18 38

Historie 1y, 2x, 2z, 3z
Latin 1b, 2bN
Oldtidskundskab 1a, 1u, 2b
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Vagn W. Ludvigsen, (VL)
adjunkt
Egernvænget 109
2980 Kokkedal
tlf. (03) 245813

Fysik 1u, 2xF
Kemi 1u, 1x, 1y, 2xF,
2uxyzN, 2uxyzS

Ib Lund, (IL)
adjunkt
Asevej 27
3500 Værløse
tlf. (02) 48 46 56

Historie 1b, 1z, 2a, 2u, 3u
Oldtidskundskab 1b, 1z, 2a, 2u
Religion 3u, 3z

Lis Lunhart, (Lu)
adjunkt
Peblinge Dosseringen 18, 4.
2200 N.
tlf. (01) 39 50 36

Fransk 1a, 1z, 2u, 2z, 3b, 3z

Hans Neumann, (Neu)
rektor
Kirsebærlunden 32
3460 Birkerød
tlf. (02) 81 14 09

Tysk 1b

Herluf Petersen, (HP)
lektor
Wergelands Allé 37
2860 Søborg
tlf. (01) 56 22 58

Biologi 3a, 3b, 3zFS, 3xFS
Geografi 1a

Israel Rachlin, (IR)
cand. oecon.
Aldershvilevej 131,2. th.
2880 Bagsværd
tlf. (02) 98 60 26

Russisk 1ax, 2ax, 3ax
Tysk 1x

Carmen Cervera Rasmussen,
(CR)
timelærer
Râbjergvej 25
Màrum
3200 Helsinge
tlf. (03) 294317

Kunstforståelse 2by, 2x, 2z, 3b

Fritz Schultz, (FS)
adjunkt
Nyvej 3
1851 V
tlf. (01) 22 95 00

Historie 2y, 3a
Tysk 2aN, 2bN, 3aN
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Per Sonne, (PS)
adjunkt
Tornehøj 74
3520 Farum
tlf. (02) 95 60 14

Gymnastik 1aux, 1byz, 2aux, 3aux
Geografi 1b, 2uxyzN, 2xF, 3abS,
3uxNS, 3yzNS

Anne Steensen, (AS)
adjunkt
Højstrupvej 109
2700 Brønshøj
tlf. (01) 80 08 87

Dansk 2b, 3b, 3x
Gymnastik 2aux, 3byz, 3aux

Henning Sørensen, (HS)
adjunkt
Borremosen 13
2800 Lyngby
tlf. (02) 98 88 65

Samfundsfag 2abS, 2uxyzS,
3abuzyzS

Jørgen Weise, (We)
lektor
Valdemars Allé 47
2860 Søborg
tlf. (01) 69 03 25

Dansk 1y, 2a, 3u
Historie 1x, 2b, 3x

Erik Vestergaard, (EV)
adjunkt
Nørrebred 2
2620 Albertslund
tlf. (02) 64 18 70

Fysik 1z, 3yzNS, 3zF
Kemi 1z, 2yzF, 2uF

Johanne Winther-Jensen, (WJ)
adjunkt
Brogården, Lønholt
3480 Fredensborg
tlf. (03) 28 29 31

Matematik 1z, 2a, 2uxyzS, 3zF

Ruth Wöldike, (Wö)
lektor
Bernstorffsvej 244
2920 Charl.
tlf. (01) Or. 4472

Engelsk 1b, 1y, 2bN
Oldtidskundskab 1y, 2y

Poul Zerlang, (Ze)
lektor
Toftegårdsvej 56
3520 Farum
tlf. (02) 95 17 26

Dansk 1a, 2u, 3y
Latin 1a, 2aN
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Skolenævnet

Det fungerende skolenævn ved Gladsaxe Gymnasium blev valgt i maj
1974 for en fireårig periode. Det er sammensat af
2 forældrevalgte medlemmer:
Fru Ellen Nutzhorn (formand),
Hejrebakken 55, 3500 Værløse, tlf. 480717.

Civilingeniør Aage Krogsgaard (sekretær),
Bagsværd Hovedgade 214, 2880 Bagsværd, tlf. 98 3680.
Suppleanter:
Fru Ane Terkelsen,
Hejrebakken 49, 3500 Værløse.
Jord- og betonarbejder Frede Jensen,
Buddinge Hovedgade 212, 2860 Søborg.
og amtsvalgte:
Skoleinspektør Jørgen Skotte Hansen (næstformand),
Skovkanten 1, 2880 Bagsværd.

Overportør Jacob L. Hansen,
Tværvej 14, 2640 Hedehusene.

Til nævnets møder indkaldes foruden nævnsmedlemmerne gymna
siets rektor, en repræsentant for lærerrådet (p.t. adjunkt Hans Jørgen
Jacobi) og 2 elevrepræsentanter; ingen af disse har stemmeret ved
evt. afstemninger, men alle har taleret.

Skolenævnet ved et gymnasium udøver sin virksomhed i henhold til
styrelsesloven (lov nr. 44 af 9. februar 1970, især § 27 og 42), men på
en række områder har gymnasiets skolenævn færre beføjelser end
folkeskolens (jfr. undervisningsministeriets bekendtgørelse 7.7.1971
§1).
Skolenævnets vigtigste opgaver er følgende:
1) at føre tilsyn med skolen, herunder påse, at eleverne følger under
visningen på tilfredsstillende vis. (Det pædagogiske tilsyn vareta
ges af undervisningsdirektøren for gymnasieskolerne),
2) at afgive udtalelser og stille forslag til amtsrådet om alle spørgs
mål, der vedrører skolen, f. eks. lokaleforhold, budgetforslag og
stillingsbesættelse, og afgive erklæring i alle sager, der forelæg
ges det af amtsrådet,
3) at formidle samarbejde mellem skole og hjem.
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Lærerorganisationer

Lærerrådet
Lærerrådet udgøres af skolens lærere og rektor. Hvert år vælges en
lærerrådsformand. Der holdes lærerrådsmøde mindst én gang om
måneden, hvor der drøftes sager vedrørende undervisningen, lokale
forhold, lærer- og elevforhold. Lærerrådet har afgørende myndighed i
spørgsmål angående forsøgsundervisning og anskaffelse af undervis
ningsmaterialer inden for de givne økonomiske rammer. Udtaleret har
lærerrådet I sager, der gælder fag- og timefordeling, stillingsbesæt
telse, byggesager, budgetforslag m.m.
Elevrådet sender repræsentanter til lærerrådsmøderne. Disse har tale
ret, men ingen stemmeret og må ikke overvære drøftelser af fag- og
timefordeling, stillingsbesættelse samt sager vedrørende den enkelte
elev.
Lærerforsamlingen
Lærerforsamlingen består af rektor og samtlige lærere ved gymnasiet.
Lærerforsamlingen behandler bl.a. spørgsmål om elevernes forhold i
relation til deres standpunkt og opflytning i en højere klasse.

Samarbejdsudvalget
Samarbejdsudvalget består af rektor, lærerrådsformand, to lærer
repræsentanter og 3 repræsentanter for elevforsamlingen. Samarbejds
udvalget er kontaktorgan mellem lærere og elever; her diskuteres
sager vedrørende elevernes praktiske forhold på skolen såsom fælles
arrangementer og ordensregler.
Fag- og timefordeling samt sager vedrørende den enkelte lærer må
ikke behandles, hvorimod den enkelte elevs forhold kan tages op,
hvis den implicerede er indforstået hermed.
Se bekendtgørelse om lærerråd, lærerforsamling og samarbejdsud
valg ved statens gymnasieskoler (nr. 587-23.12.1969).
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Love for Gladsaxe Gynasiums
elevorganisation
§1 . Elevrådet har til formål at varetage elevernes interesser inden for
skolen og at repræsentere dem over for andre grupper eller instanser.

Elevrådets opbygning
§ 2. Stk. 1 : Elevrådet består af en repræsentant for hver klasse.
Stk. 2: En repræsentant fungerer, så længe klassen ønsker dette.
§3 . Stk. 1: Til at varetage elevrådets daglige arbejde, til at forberede
og videreføre elevrådets beslutninger vælges et forretningsudvalg be
stående af fire medlemmer.
Stk. 2: Forretningsudvalget (F.U.) består af: formand (både for F.U. og
E.R.), næstformand, kasserer, sekretær.
Stk. 3: I ethvert udvalg, hvor eleverne er repræsenteret, forbeholder
forretningsudvalget sig en plads.
§ 4. Stk. 1 : Elevrådet kan, hvis der er brug herfor, helt eller delvis de
legere sin myndighed ud til personer og/eller udvalg.
Stk. 2: Det i stk. 1 nævnte gælder tilsvarende for forretningsudvalget.
§5 . Stk. 1: Til forretningsudvalg er elever, der går i HIG på valgtids
punktet, ikke valgbare.
Stk. 2: Elevrådet kan til enhver tid ombesætte enhver post ved almin
delig beslutning og efterfølgende valg i overensstemmelse med stk. 1.
Stk. 3: Udtaler det fuldt repræsenterede elevråd et med normalt fler
tal vedtaget mistillidsvotum til F.U. og/eller andre udvalg, skal dette/
disse gå af.

§ 6. Ethvert valg træder i kraft umiddelbart efter, at det er foretaget.

Økonomi
§7 . Stk. 1: Elevrådets økonomiske midler må kun anvendes efter be
slutning i rådet.
Stk. 2: Forretningsudvalget har dog mellem hvert ordinært elevråds
møde et rådighedsbeløb på kr. 100, for hvilket der aflægges regnskab
på førstkommende møde.
Stk. 3.: I tilfælde af elevrådets opløsning tilfalder dets økonomiske
midler GGG.

§ 8. Stk. 1 : Elevrådet kan om nødvendigt udskrive et kontingent blandt
alle skolens elever.
Stk. 2: Elevrådet kan ¡øvrigt ad anden vej skaffe sig indtægter iflg.
almindelige beslutninger.
§9 . Stk. 1: Elevrådets regnskaber føres af kassereren og kontrolleres
kritisk af revisorerne og skal altid være ajourført.
Stk. 2: Regnskaberne revideres specielt ved en kasserers afgang.

Moderne
§10 . Stk. 1 : Alle elevrådets møder er offentlige, og tilhørerne har tale-,
men ikke stemmeret.
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Stk. 2: I særlige tilfælde kan en eller flere personer, dog ikke elev
rådsmedlemmer eller forretningsudvalgsmedlemmer, udelukkes fra et
møde.

§11 . Stk. 1: Der holdes ordinært møde mindst én gang hver måned
fraregnet juni og juli.
Stk. 2: Et elevrådsmøde skal indkaldes mindst 5 dage forud ved en
skriftlig dagsorden, der hænges på den dertil indrettede opslagstavle.
§12 . Stk. 1 : Forretningsudvalget indkalder til møderne, modtager
dagsordensforslag og sammensætter dagsordenen.
Stk. 2: På dagsordenen skal findes punktet Eventuelt.
Stk. 3: Er der punkter på dagsordenen, hvorunder der kan blive tale
om valg af personer, skal der så vidt muligt sammen med dagsorde
nen opsættes en kandidatliste, hvorpå kandidater skal skrive sig se
nest én dag før mødet.

§13 . Stk. 1: Ekstraordinære elevrådsmøder om enkelte sager kan i
hastetilfælde indkaldes af forretningsudvalget, idet bestemmelser i
§12 i den grad, det er nødvendigt, suspenderes.
Stk. 2: Sådanne ekstraordinære elevrådsmøder er kun beslutnings
dygtige, såfremt mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret.
§14 . Elevrådsmøderne ledes af en med de i §15 stk. 3 nævnte be
grænsninger for hele året valgt ordstyrer.
§15 . Over hvert elevrådsmøde føres af sekretæren en offentligt til
gængelig protokol.
§16 . Stk. 1: Elevrådet er beslutningsdygtigt, hvis det er lovligt ind
kaldt.
Stk. 2: Enhver beslutning træffes af de tilstedeværende medlemmer.
§17 . Stk. 1: Et forslag behandles normalt kun på ét møde, men den
endelige beslutning kan udsættes ved almindeligt flertal i rådet.
Stk. 2: Såfremt mindst to tredjedele af medlemmerne ønsker det, skal
spørgsmålet udsættes til et ekstraordinært møde. Dog skal det i ste
det behandles på førstkommende, i overensstemmelse med § 12 stk. 2
og § 13 indkaldte møde, hvis mindst 2/3 ønsker dette.
§18 . Enhver beslutning, foretaget af rådet eller heraf bemyndigede,
skal, hvis mindst en trediedel ønsker det, tages op til fornyet over
vejelse og afgørelse i rådet.
§19 . Såfremt mindst en trediedel af eleverne ønsker det, skal elev
rådet sende et forslag til urafstemning blandt eleverne. Inden en ur
afstemning skal det præciseres, hvordan den skal foregå.
§20 . Stk. 1: Elevrådet, subsidiært forretningsudvalget, kan til enhver
tid sætte et spørgsmål til behandling på et »Bøf«-møde.
Stk. 2: Et bøfmøde er åbent for alle (elever plus lærere plus andre in
teresserede), hvor et enkelt emne behandles under ledelse af forman
den (for F.U. plus E.R.).
Udskrivning af ordinært valg og konstituerende mode
§21 . Stk. 1 : Inden første elevrådsmøde i skoleåret sørger F.U. for, at
der afholdes valg af repræsentanter for de nye IG'ere.
Stk. 2: Forinden dette afholdes et fællesarrangement, hvor der gøres
rede for elevrådets stilling og virke på Gladsaxe Gymnasium.
§22 . Stk. 1:12. uge af december udskrives ordinært valg af elevrådsrepræsentanter.
Stk. 2: Ugen herefter afholdes et konstituerende møde, hvor de faste
poster inden for elevrådet besættes.
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Stk 3: Umiddelbart inden det ordinære valg afholdes et elev.nøde
med følgende dagsorden:
1) Elevrådet aflægger rapport over årets arbejde.
2) Kassereren forelægger regnskabet.
3) Diverse udvalg aflægger rapport.
4) Diskussion om elevrådets stilling og virke.
5) Eventuelt.

§23 . Ændringer i disse love kræver mindst 3/4 af alle elevers tilslut
ning.
§24 . Elevrådets forretningsudvalg er pligtig til at sørge for, at nuvæ
rende love distribueres blandt alle skolens elever og andre interes
serede før det ordinære valg, samt til IG’erne inden det i §22 stk. 1
nævnte valg.
Udvalget for oprettelse af orden i
Gladsaxe Gymnasiums elevorganisation.

Medbestemmelse?
Det fremhæves ofte fra elevside, at gymnasiaster ikke har nogen med
bestemmelsesret. Dette er ikke helt korrekt, idet elevernes ret til at
gore sig gældende er lovfæstet i en række bekendtgørelser fra Under
visningsministeriet; de relevante bestemmelser herfra skal kort gen
gives i det følgende.

Skolenævn: 2 elever kan deltage i nævnets møder; de må dog ikke
deltage i forhandlinger om sager vedrørende læreres eller elevers
personlige forhold.
Elevrepræsentanterne skal indkaldes til mødet, hvor de har ret til at
komme med forslag og få deres meninger medtaget, når beslutninger
går videre til højere instanser, men ligesom rektor og lærerrådsfor
manden har de ikke stemmeret. (Se i øvrigt Undervisningsministeriets
bekendtgørelse af 27. maj 1970.)
Som elevrepræsentanter er udpeget Jacob Groes og Ole Krohn Han
sen.

Lærerråd: Eleverne har kun krav på at deltage i lærerrådsmøderne,
når forslag fra samarbejdsudvalget behandles. I øvrigt overlades det
til lærerrådet at bestemme, i hvilket omfang elever må deltage i mø
derne, og de skal forlade mødet, når der behandles sager, som har
med lærernes ansættelsesforhold at gøre, eller som drejer sig om
disciplinære forseelser af grovere art (jfr. Bekendtgørelse nr. 587 af
23. dec. 1969). Eleverne har ikke stemmeret.
På Gladsaxe Gymnasium har elevrepræsentanterne almindeligvis ad
gang til samtlige møder som deltagere i debatten. Desuden er
eleverne fra tid til anden repræsenteret i udvalg, som nedsættes af
lærerrådet, f. eks. udvalget vedrørende Statens Uddannelsesstøtte.
Såfremt eleverne skulle ønske at blive repræsenteret i et bestemt ud
valg, vil ønsket normalt blive opfyldt, blot repræsentanten fremsætter
forslag herom på mødet. Eleverne repræsenteres af Jacob Groes og
Ole Krohn Hansen.
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Bageste række fra venstre:
Erik Vestergaard, Ole Rude Andersen, Hugo Christiansen, Svend
Holm, Lars Donatzky, Kai Aage Greiber, Henning Sørensen, Kirsten
Ingvartsen, Lis Lunhart, Per Sonne, Lissen Garvig.

Midterste række fra venstre:
Charlotte Andersen, Poul Zerlang, Hans Jørgen Jacobi, Ib Lund,
Ettore Lolli, Israel Rachlin, Vagn Ludvigsen, Keld Ragn Jensen, Jo
hanne Winther-Jensen.
Forreste række fra venstre:
Anne Johnsen, Jette Brøndsted, Jørgen Weise, Monique Müller, Kjeld
Djurhuus, Anne Steensen, Hans Neumann, Lis Engelhardt, Ally Cauchi, Ruth Wöldike.
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Samarbejdsudvalget er kontaktorgan mellem rektor, lærerråd og elever.
SU består almindeligvis af rektor, tre lærere og tre elever, men det er
beslutningsdygtigt, selv om ingen elever er mødt op. Det træffer af
gørelser i følgende sager:
1. fællestimer og studiekredse - der skal være 8 fællestimer årligt,
2. faciliteter på skolen - f. eks. kantine, toiletforhold,
3. fritidsaktiviteter,
4. fællesarrangementer som skoleballer, sportsstævner, feature-uge
m. m.,
5. skolens ordensregler.
Med hensyn til punkt 14 må man holde sig inden for budgettets ram
mer.
Sager vedrørende den enkelte lærer må ikke behandles, hvorimod
den enkelte elevs forhold kan tages op, hvis den implicerede er ind
forstået hermed (se i øvrigt Bekendtgørelse nr. 587 af 23. dec. 1969,
§8 og 14).
I Gladsaxe Gymnasiums samarbejdsudvalg sidder for tiden rektor,
lærerrepræsentanterne Hugo Christiansen, Lissen Garvig og Hans J.
Jacobi og eleverne Jacob Groes og Ole Krohn Hansen. Da rektor
skal indkalde til møde, når 3 medlemmer ønsker det, og da afgørelser
træffes ved almindelig afstemning blandt de fremmødte, er det væ
sentligt, at eleverne har tre repræsentanter.
§25. Med hensyn til den daglige undervisning er elevernes medbe
stemmelsesret lovfæstet i Undervisningsministeriets bekendtgørelse af
16. juni 1971. § 25 lyder således:
»Ved begyndelsen af undervisningen skal læreren enten sammen med
eleverne udarbejde en plan for arbejdet i efterårshalvåret eller gøre
eleverne bekendt med en sådan plan. For de senere faser i undervis
ningen gælder, at læreren og eleverne i fællesskab planlægger ar
bejdet. Læreren og eleverne drøfter regelmæssigt undervisningen.
Stk. 2. Eksamensopgivelser udvælges i samråd med eleverne.«
Eleverne har altså i mange tilfælde krav på at blive hørt, men selv om
der står et elevflertal bag, kan ikke alle ønsker opfyldes. Til tider har
lærere og elever modstridende interesser (som eksempel kan nævnes
elevønsker om læreraktivitet ud over selve undervisningen), og man
må forhandle sig frem til en løsning, som begge parter kan acceptere.
Mange af elevernes initiativer bremses dog ikke af lærerne, men af
økonomiske grunde (f. eks. forslag om kantine, flere toiletter o. lign.),
eller fordi de strider mod gældende lov for gymnasiet (f. eks. ønsker
om undervisningsfrihed). I disse tilfælde er det Københavns amtsråd
henholdsvis Direktoratet for gymnasieskolerne, man må appellere til,
Disse indviklede og langvarige forhandlinger er lærerige for eleverne.
Det er nødvendigt, at eleverne gør flittigt brug af § 25 og lignende
rettigheder, idet medbestemmelsen og engageringen her fremmer
elevernes kritiske sans og evne til at disponere et stof.
GGG - Gymnasieforeningen for Gladsaxe Gymnasium
GGG’s formål: Afholdelse af underholdende og kulturelle arrange
menter. (Fester - hyggeaftener - filmaftener - teateraftener - fore
dragsaftener - o. lign.)
Der udskrives ved skoleårets begyndelse et kontingent til de elever
på skolen, der ønsker at være medlem af foreningen. For medlemmer
vil entreen ved arrangementerne blive ca. 25 % billigere end for
ikke-medlemmer.
Der vælges for 1 år ad gangen (i februar) en bestyrelse på ca. 12
medlemmer, der »kører« GGG.
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Bestyrelsen består i øjeblikket af:
Anne Bodil Thielemann, 3b
(formand)
Kim Andreasen, 3u
(1.-kasserer)
Ulla Ørbeck, 2a
(2.-kasserer)
Anja Frahm, 3b

Jeanne Tunning, 2z
Lise Klint Hansen, 2z
Peter Nørager-Nielsen, 2y
Gert Rasmussen, 2y
Troels Hersom, 3b
Søren Fogh, 3x

Skulle der opstå utilfredshed med bestyrelsen - eller ønskes lovene
ændret - kan der afholdes en såkaldt »Generalforsamling«. En sådan
- der kræver 2/3 af skolens elever for at kunne vedtage noget - af
holdes, hvis bestyrelsen indkalder, eller hvis 75 elever ønsker det.
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ELEVRADET - det er også dig

En vigtig beslutning skal træffes af eleverne på Gladsaxe gymnasium
i efteråret.
En ny struktur skal her se dagens lys.
Denne må bygge på de erfaringer, som er indhøstet via den gamle
struktur.
Den gamle struktur kan kort skitseres ved nogle kasser:

Elevrådet består af en repræsentant fra hver klasse (p.t. 18). En
række undergrupper og udvalg er knyttet umiddelbart til elevrådet
og er kendetegnet ved at være åbne for enhver - dvs. både for elev
rådsrepræsentanter og almindelige dødelige.
Til den daglige ledelse af elevrådet sidder et forretningsudvalg, der
på det sidste er udvidet til at omfatte hele 6: Jacob 2x, Ole 3a, Rik
ke 2a, Erik 3z, Kaare 2x og Jan 3a.
Som mere magtfulde organer end elevrådet sidder lærerrådet, skole
nævnet og rektor H. Neumann.
Fordelene ved den nuværende struktur er tydelige.
'En stærk klike’ i og omkring forretningsudvalget kører løbet og sør
ger hele tiden for, at der sker noget. Disse mennesker er for så vidt
garanter for en vis aktivitet. Det at 'de få' kører arbejdet betyder end
videre, at de tilegner sig et godt overblik.
Ulemperne ved den nuværende arbejdsdeling er blot endnu større.
Det ’fx-mands-vælde', som er opstået, er i direkte modstrid med det
formål elevrådet har - at skabe aktivitet eleverne imellem.
Når de få arbejder, bliver den aktivitet, der laves, ofte trukket ned
over hovederne på folk.
Stilstand i elevrådsarbejdet er en anden konsekvens af en relativ
lille arbejdsstyrke. Den opstår når det kniber med kræfterne og in
spirationen og skader i længden elevrådets image p.g.a., at det
virker, som om elevrådsarbejdet kun foregår stødvist.
Men hvorfor har flere mennesker ikke taget del i elevrådsarbejdet
indtil nu?
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For mig viser en analyse af dette spørgsmål dels en forbindelse med
gymnasiets afspejling af det nuværende konkurrencesamfund, dels
en forbindelse med den nuværende struktur.
Der kan ikke være tvivl om, at det sololøb, som fremelskes gennem
bibeholdelsen af karaktersystemet er direkte skadeligt og hæmmende,
når det gælder om at aktivisere folk. Aktivitet kan jo give smæk i den
sidste ende i form af et 7-tal i oldtidskundskab i stedet for de ’for
tjente' 8.
Endelig giver den - mildt sagt - sparsomme repræsentation i skolens
styrende organer (således er elevrådet hverken repræsenteret i sko
lenævn eller budgetudvalg og pinligt underrepræsenteret i Samar
bejdsudvalget) ikke ligefrem det nødvendige puf ind i de aktives
rækker.
Rettes blikket mod vore egne 4 vægge, synes den nuværende styre
form, jvnf. mine tidligere kommentarer, at have spillet fallit.
I erkendelse af det, har elevrådet nedsat en STRUKTURDEBATGRUPPE, hvis formål det er at barsle med nogle gode ideer omkring
spørgsmålet og diskutere/tage stilling til alternative måder at op
bygge tingene på (f. eks. elevforsamling).
Alle - også du - kan deltage i denne gruppe og derigennem øve
indflydelse på det gymnasium, som du skal være 1/450 del af de
næste 3 år.
En anden kanal til debat af struktur bliver bladet STORMEN, som
skolebladsgruppen vil barsle med umiddelbart efter din entre som
1g'er.
Den endelige afgørelse vil blive truffet via en fællestime og en efter
følgende urafstemning blandt samtlige skolens elever. Der er - hel
digvis - ikke tradition for ensrettet enighed blandt alt folket.

Ole Krohn Hansen,
elevrådsformand.
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Alle de fagforeninger...
Lidt om, hvorfor vi har flere fagforeninger, og hvad det betyder.
Af Jakob Groes, 2x, mdl. af elevrådets forretningsudvalg og Ole Krohn
Hansen, 3b, elevrådsformand.

Det er sikkert gået op for de fleste, at vi har flere organisationer for
gymnasieelever i Danmark.
For at give et overblik vil jeg her gennemgå hver af dem, vi pâ GG
har stiftet bekendtskab med.

Konservative gymnasiaster og samlingen af konservative uddannel
sessøgende

Begge disse foreninger bygger på personligt medlemskab. Man mel
der sig ind hver for sig, og når tilstrækkeligt mange i et område har
gjort det, dannes en »kreds«, f. eks. SKU-Gladsaxe & omegn. Her
består arbejdet hovedsageligt i nogle aftenmøder, hvor medlemmerne
diskuterer.
Medlemstallene for de to foreninger er henholdsvis ca. 100 og ca.
5-600.
Som det fremgår af foreningernes navne, er de begge tilknyttet Det
konservative Parti og dettes ungdomsafdeling KU. KG er den ældste
af de to og repræsenterer partiets højrefløj. SKU opstod for et par år
siden som et modstykke til KG og dækker de mere moderate konser
vative.
Gymnasieelevernes landsorganisation

Også GLO optager kun enkeltpersoner som medlemmer. Når der er
et par stykker på et gymnasium, danner disse en lokalforening, der
forsøger at få sine ideer gennemført ved at lægge pres på elevrådet.
Organisationen blev oprettet for et par år siden af Venstres Ungdom
og Konservativ Ungdom. Da VU imidlertid var i flertal på den stif
tende generalforsamling, blev de konservative udelukket fra besty
relsen. Siden har Fremskridtspartiets Ungdom officielt støttet GLO.
GLO's officielle medlemstal opgives til 2.500. Dette skal dog tages
med forbehold. Det vil nemlig betyde, at de rundt regnet skulle have
20 medlemmer på hvert gymnasium, og det er der ikke! Så vidt vides
er der end ikke ét på GG. Det vil nok være rimeligt at antage ca.
5-800 medlemmer på landsplan.
GLO er repræsenteret i forskellige ministerielle udvalg ligesom
Danske Gymnasieelevers sammenslutning
DGS er den ældste og langt den største af elev-organisationerne. Det
enkelte gymnasium melder sig samlet ind. I øjeblikket omfatter DGS
42 medlemsskoler, hvilket svarer til ca. 21.000 enkeltmedlemmer. Des
uden har DGS en personlig medlemsordning, hvor det koster kr. 5
om året at være medlem. Til gengæld opnås rabat i en række kø
benhavnske forretninger.
DGS støttes af Radikale, Socialdemokrater, SF’ere, VS og kommu
nister.
Ved kollektiv indmeldelse opnås en debat på den enkelte skole om
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medlemskabets rimelighed eller ej. Alle elever er med til at bestem
me, om vi skal fortsætte eller ej. Alle drages ind i diskussionen.
Samtidig kommer fagforeningen automatisk til at arbejde gennem
elevrådene lokalt, altså alle klassers demokratisk valgte repræsen
tanter.
Vi undgår at få pressionsgrupper på skolerne, som ikke har reel
dækning blandt eleverne. Havde den den, kunne de jo bare arbejde
gennem de demokratiske organer.
Ved at lade alle gymnasiets elever være med sikres principielt, at
DGS virkelig afspejler gymnasiasternes interesser. Princippet holder
bare ikke helt, så længe der er kræfter, der arbejder for at splitte
os op i en række partipolitiske fagforeninger, hvoraf ingen har sær
lig bred opbakning.
Ved at gå aktivt ind i DGS og overlade de andre miniorganisationer
til sig selv kan vi bære udviklingen i den rigtige retning.
Vil vi opnå noget, må vi stå samlet. Her er der kun én organisation,
der bygger på demokrati. Kun én levner muligheden for virkelig
slagkraft. Kun én bør være GG’s talerør: Danske Gymnasieelevers
Sammenslutning.
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Referat af DG’s repræsentantskabsmøde
24.-25. april -76
Mødet startede med de sædvanlige formaliteter for den slags moder.
Indskrivning og opråbning af de 220 tilstedeværende personer. Der
efter aflagde formanden for DGS, Birgit Andersen, beretning. Det
skulle egentligt have været en beretning om tidsrummet fra landsmø
det til repræsentantskabsmødet i april, men blev en opremsning af
DGS' arbejde for skoleåret 75/76.
Fra personer, der var til stede ved LM, har jeg fået oplyst, at beret
ningerne fra LM og RM var næsten ens. Hvorfor i alverden Birgit
Andersens beretning blev vedtaget, når beretningen fra LM blev
forkastet, ja det skyldes, at der indenfor DGS er kræfter, som des
værre ikke kan enes. Derfor må vi styrke vort medlemskab af DGS
og søge at skabe en enig og stærk fagforening, der kan fremføre de
krav, som de uddannelsessøgende stiller til en uddannelse.
Programudvalget havde udarbejdet forslag til en arbejdsplan, som
skulle fungere til næste RM. Til denne blev der udarbejdet 14 æn
dringsforslag.
Næste dag, søndag, skulle arbejdsplanen vedtages. Den blev ved
taget med et ændringsforslag.
Lad os tage et eksempel fra afstemningen om ændringsforslag; ét
lød således: »DGS skal gennem sin informationsvirksomhed afdække
uenigheden omkring væsentlige spørgsmål i organisationen for
derigennem at styrke debatten omkring disse spørgsmål.«
Dette ændringsforslag blev forkastet med overvældende kommuni
stisk tilslutning. Det var faktisk morsomt at overvære, hvorledes den
kommunistiske dominans indenfor DGS modsatte sig næsten alle
forslag fra oppositionen, uanse om de var gavnlige eller ej.
Det kan kun være rimeligt, at man stiller sig kritisk overfor sin fag
forening og dens politik. Derfor er det vigtigt, at vi styrker oppositio
nen i DGS.
Mødet sluttede med vedtagelse af resolutioner. En resolution som
resultat af RM. Et åbent brev til socialministeren angående ung
domsydelsen. Der blev vedtaget en resolution omkring EF og ud
dannelse, ud fra et oplæg og debat samt en resolution til RUC.

Rikke Møller Madsen, 2a
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Respons på Temadagen:

Fiasko
Man må se på Temadagen sidste skoleår som et offer for såvel ele
vers som lærerers mangel på aktivitet (hvilket i det hele taget er ka
rakteristisk for arrangementer udover undervisningen, ikke mindst
hvis initiativet til disse tages af elever). Denne kendsgerning resulte
rede i, at Temadagen blev den fiasko, som vi mener, at den blev.
Den diffuse planlægning Temadagen led under p.g.a. mangel på ar
bejdskraft og i særdeleshed p.g.a. uvished om dens effektuering var
meget betegnende for dens forløb.
Hovedvægten af Temadagen var lagt på diskussion, henholdsvis som
paneldebat med politikere og repræsentanter for forskellige uddan
nelsesorganisationer og som elev/lærer-grupper. Denne overvejende
teoretiske behandling er i sig selv et stort minus og yderligere for
værret blev dette, da nogle inviterede repræsentanter ikke mødte op,
og da de færreste lærere og elever havde sat sig bare lidt ind i pro
blemet »Sociale nedskæringer« i forvejen.
For os står Temadagen som en verbal, partipolitisk slåskamp, og re
sultatet blev en utilsigtet passivisering af elevernes initiativ og akti
vitet.
Vi mener, at alle inden afholdelse af nye Temadage bør sætte sig ind
i deres emne, således at man kan bruge tid på mere konstruktive,
praktiske handlinger i stedet for de teoretiske diskussioner. I øvrigt
må aktiviteterne omkring en Temadag følges op senere, for at resul
tatet overhovedet har en chance for at blive blot en smule tilfreds
stillende.
(Det dårlige resultat af hin Temadag bør dog ikke opfattes som et
argument imod at afholde Temadage (som vi i øvrigt mener bør er
stattes af feature- eller Temauger.
Anja og Jenni, 4a.

Helt godt:
Før jeg begynder min kritik af Temadagen skal det nævnes, at
grundlaget for den negative kritik alene skyldes elevernes mang
lende interesse og aktivitet for/på dagen. I betragtning af størrelsen
på planlæggergruppen (de sædvanlige 10-12 aktive »venstreorien
terede«???) forløb dagen i det store og hele egentlig ganske godt,
tilpas afvekslende mellem fælles- og gruppearrangementer. Selve
Temadagen burde, efter min mening, være blevet kørt mere elevak
tiviserende, dvs. at grupperne f. eks. arbejdede med fremstilling af
oplysning og propaganda, man kunne således oprette musikgrupper,
pressekontakt-grupper etc.
Som ideal for en Temadag vil jeg fremsætte vores aktion mod ned
skæringerne på Statens Uddannelsesstøtte i foråret 1975 - der var
en virkelig god koordination mellem grupperne, men det kræver jo
også, at alle er 100 % aktive.
Jeg kan komme med et konkret eksempel på, at en sådan løsning
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pà en Temadag er bedre: I min Temadagsgruppe på 10-12 menne
sker deltog ca. 5 aktivt i gruppediskussionen, mens jeg i grupperne
under SU-aktionen havde indtryk af, at mindst 80-90 % deltog aktivt.
Det er klart, at folk, der ikke er særlig gode til at udtrykke sig mundt
ligt, også har behov for at komme frem med deres ideer, det kan
f. eks. lade sig gøre gennem tegning, dramatik osv. - det havde man
bare ikke mulighed for under Temadagens form. En ugestid før mø
det med Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og Gymnasie
elevernes Landsorganisation (se artikel om fagforeninger, re.) skulle
en gruppe elever (ikke de der havde ansvaret for Temadagens for
løb) have sendt et debatoplæg om adgangsbegrænsning fra GLO og
DGS rundt i klasserne, så eleverne havde mere baggrundsviden om
emnet og følgelig flere spørgsmål, hvilket ville have gjort debatten
livligere. Måske er dette utopi, da det jo kræver en lidt større aktivi
tet fra elevernes side.
Mødet med politikerne var lagt på et passende tidspunkt, man kunne
forholdsvis let følge med i debatten, da man i de foregående arran
gementer havde fået et vist kendskab til problematikken omkring
adgangsbegrænsning.
Det var nu bare sørgeligt at iagttage, at folk havde en vis tendens
til at udvandre før debattens ophør - men det er jo ikke hver dag,
man har lejlighed til at få fri kl. 12.30 - derfor skulle der bagefter
have været et tiltrækkende afsluttende arrangement indenfor de en
kelte grupper.
Til slut vil jeg udtrykke min ros overfor de 10-12 mennesker, der tog
sig sammen for at få stablet Temadagen på benene, for det er jo en
utaknemmelig sag at være aktiv på Gladsaxe gymnasium - følelsen
af at slå i en dyne???
Inge Lise, 3b.

Succes:
Temadagen startede med en debat mellem DGS og GLO om ad
gangsbegrænsning, det udviklede sig til et slagsmål mellem de to
organisationer i stedet for en saglig debat mellem dem.
Derefter var der en debat i grupper på tværs af klasserne om for
skellige emner generelt: de sociale nedskæringer.
Denne gruppedebat var i nogle grupper meget effektiv, i andre ud
flydende og i andre domineret af de indbudte repræsentanter fra de
forskellige organisationer.
Dagen sluttede med en debat mellem VS, KFML, SF, S, V og K. Den
var for stærkt præget af partipolitik i stedet for en debat om nedskæ
ringer.
Debatten var desuden præget af en skæv politisk fordeling, da ven
strefløjen var stærkt repræsenteret.
Som helhed må det siges, at dagen var en succes, og vi må glæde
os til en featureuge i år.
Henning, 2z.
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Tilbud fra gymnasiet

Valget af gren i 2g og 3g
Ingen gymnasieskole byder på valgmulighed mellem alle 7 eksiste
rende grene, og da man normalt ikke kan skifte skole efter 1g for at
opnå en anden gren, må det altså håbes, at nedenstående valgmulig
heder vil være i stand til at imødekomme alle ønsker.

1g sproglig

1g matematisk

2-3g nysproglig gren
2-3g samfundssproglig gren

2-3g matematisk/fysisk gren
2-3g matematisk/naturvidenskabelig
gren (»biologi«)
2-3g samfundsmatematisk gren

den sproglige
linje

den
matematiske
linje

I løbet af 1g vil der til alle elever blive udleveret en bog omhand
lende problemerne omkring grenvalget, ligesom lærerne i erhvervs
orientering i en time med hver klasse vil søge at belyse nogle af de
dertil knyttede problemer.
Endelig vil der i reglen i januar blive afholdt et møde for både elever
og deres forældre, på hvilket lærere i grenenes specialfag vil sige
noget om disses indhold, og nogle elever repræsenterende de for
skellige grendelinger vil stå til rådighed for at besvare spørgsmål. Da
der i 2-3g tillige skal vælges, om man ønsker musik eller formning
og kunstforståelse, vil lærere og elever repræsenterende disse fag
også være til stede på mødet.
På grundlag af de oplysninger, der således kan indhentes i løbet af
skoleåret, skal valget træffes senest 15. april.
Biblioteket
Åbningstider: Biblioteket er åbent i skolens undervisningstid.
Bibliotekaren (Birgit Bjerregaard) træffes mandag-torsdag mellem kl.
13 og 15.
Bibliotekets formål er at stille supplerende litteratur til undervisningen
til rådighed for såvel lærere som elever.
Bøgerne er stillet op i to hovedgrupper. Skønlitteraturen alfabetisk
efter forfatterens efternavn og faglitteraturen i emnegrupper.
Desuden findes håndbogssamlinger i faglokalerne. Specielt må sam
fundslokalet (65) omtales, da det indeholder hovedparten af bibliote
kets litteratur om samfundsvidenskab; disse bøger kan hjemlånes.
Udover bøger råder biblioteket over danske og udenlandske aviser og
tidsskrifter.
Bibliotekaren er behjælpelig med at fremskaffe yderligere litteratur fra
andre biblioteker.
Frivillig idræt
Ligesom i sidste skoleår vil der i skoleåret 76/77 være mulighed for
at dyrke en række idrætsgrene efter skoletid.
I volleyball og basketball vil der være mulighed for at spille på be
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gynder- ellor viderekomne hold, og skolen vil deltage med hold i
gymnasielandsturneringerne i begge boldspil.
En intern fodboldturnering plejer at afvikles i skoleårets begyndelse.
Alt efter elevønsker oprettes svømmehold samt muligheder for træ
ning i redskabsgymnastik og dramik.
Træningstidspunkter vil blive meddelt ved opslag. Sandsynlige dage
er mandag, onsdag og torsdag.
De fire »valgperioder«, som skoleåret er inddelt i, vil på programmet
have: svømning, gymnastik, volleyball, basketball, hockey, fodbold,
atletik, jazzgymnastik, grundtræning, konditionstræning, rytmisk gym
nastik, folkedans og dramik.
Det er hensigten, at man i 1. g stifter bekendtskab med flest mulige
discipliner og evt. specialiserer sig i 2. og 3. g
Nærmere orientering om G.G.'s forsøgsordning i idræt vil blive givet
i første gymnastiktime.
PS.
Statens uddannelsesstøtte
Folketingets vedtagelse d. 9. april 1975 af ny »Lov om Statens Ud
dannelsesstøtte« har medført væsentlige ændringer. Der ydes således
kun støtte til uddannelsessøgende, der er fyldt 18 år, medens de
16-17 årige fremtidig skal oppebære en ungdomsydelse, vedrørende
hvilken der i folketinget er fremsat forslag til lov.
Betingelser for at opnå støtte efter de ny regler er følgende:
1. at eleven er dansk statsborger - dispensation kan evt. opnås efter
ansøgning.
2. at eleven af skolen kan betegnes som studieegnet og studieaktiv,
dvs. skønnes at kunne gennemføre uddannelsen på normal tid.
3. at eleven er mindrebemidlet (gælder ikke ved optagelse af lån).
Der tages hensyn til forældreindtægt, formue, forældrenes øvrige
forsørgerbyrder og evt. andre forhold, der har betydning for for
ældrenes støtteevne. Endvidere tages hensyn til ansøgerens egne
og en evt. ægtefælles indtægtsforhold og formueforhold.
Støtten udregnes på basis af en »korrigeret forældreindtægt«, hvor
ovennævnte forhold er taget i betragtning. Der ydes således fuld
støtte til elever med korrigerede forældreindtægter til og med kr.
46.000 - og støtten aftrappes gradvis for helt at bortfalde ved indtæg
ter, der overstiger kr. 95.000. Største støttebeløb for hjemmeboende
er kr. 6.500 årligt, for udeboende kr. 8.700.

Statsgaranterede studielån i banker og sparekasser
Sådanne lån kan optages af elever over 18 år under forudsætning af
de under betingelser for uddannelsesstøtte anførte punkter 1-2 (dvs.
intet krav om mindrebemidlethed). Det garanterede lånebeløb kan
årligt ikke overstige kr. 12.000 - og for summen af statsgaranteret lån
+ anden uddannelsesstøtte gælder et maksimum på kr. 16.000 år
ligt. Lånene forrentes - også i uddannelsestiden - efter en rentesats,
der aftales mellem låntageren og det pengeinstitut, hvori lånet op
tages.
Ansøgningsblanketter
samt mere udførlig vejledning kan afhentes på skolens kontor, hvor
til de igen afleveres i udfyldt stand, hvorefter de behandles af sko
lens stipendienævn inden samlet indsendelse til Statens Uddannel
sesstøtte.
En hovedindleveringsfrist vil ved opslag blive bekendtgjort, men se
nere ansøgninger vil blive ekspederet videre til Statens Uddannelses
støtte en gang månedlig.
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Befordringsgodtgørelse
Befordringsgodtgørelse ydes til elever, hvis samlede skolevej, bereg
net fra bopæl til uddannelsessted, er 7 km eller derover ad nærmeste
offentlige vej. I tilfælde af sygdom eller invaliditet kan der ydes ve
derlagsfri befordring uden hensyn til afstanden.
Blanketter udleveres fra skolens kontor.
Boger
De bøger, der benyttes i undervisningen, udleveres gratis på skolen.
Når eleverne modtager bøgerne, skal de indbinde disse samt forsyne
dem med navn. Bøgerne er skolens ejendom, og bortkommer eller
beskadiges disse, kan skolen forlange erstatning.
Morgensamling
Hver mandag fra 9,40-9,55 holdes der morgensamling i aulaen, hvor
der bliver lejlighed til at give meddelelser og i øvrigt til at bidrage til
fælles underholdning med sang, film og optræden af forskellig art.
Fredag formiddag tilrettelægges programmet for den kommende
mandag, dvs. meddelelse om taletid el. lign, bedes indleveret til rek
tor fredag formiddag.

Ringetider 1976

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

mandag
tirsdag-fredag
8,05- 8,50
8,10- 8,55
8,55- 9,40 morgens.
9,00- 9,45
9,55-10,40
9,55-10,40
11,05-11,50
12,00-12,45
12,55-13,40
13,50-14,35
14,45-15,30

Ferie- og fridage (de nævnte dage medregnes)
Efterårsferie

mandag d. 18/10 til
fredag d. 22/10 1976

Juleferie

torsdag d. 23/12 1976 til
tirsdag d. 4/1 1977

Dr. Ingrid

mandag d. 28/3 1977

Påskeferie

mandag d. 4/4 til
tirsdag d. 12/4 1977

Sommerferie

mandag d. 20/6 til
fredag d. 5/8 1977
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Ordensreder

Undervisning og forsømmelser
1. Der er mødepligt i gymnasieskolen.
2. Alle skal være til stede i klassen ved timens begyndelse.
Elever, der ikke har indfundet sig ved undervisningens begyndelse,
kan ikke forvente at få adgang.
3. I ganske specielle tilfælde kan en elev få rektors tilladelse til at
forsømme skolen. En skriftlig anmodning med angivelse af årsagen
til ønsket må da foreligge senest dagen før. Det henstilles dog, at
ærinder til byen, besøg o.I. henlægges til fridagene, så unødige for
sømmelser undgås.
4. Ved sygdom af længere varighed og ved smitsomme sygdomme
anmoder skolen om skriftlig eller telefonisk meddelelse senest 3.
dagen {56 31 62).
5. Ønsker en elev på grund af sygdom at gå hjem i skoletiden, skal
dette meddeles til en af lærerne.
6. Anmodning om fritagelse for legemsøvelser for en kortere periode
fremsættes skriftligt til gymnastiklæreren. Eleven skal da være til
stede i gymnastiktimerne og følge undervisningen. Fritagelse for en
længere periode (mere end 4 uger) kræver lægeattest, hvortil blanket
udleveres på kontoret. Udgiften til lægeattest afholdes af hjemmet.

Ordensregler
1. Rygning i klasselokalerne må ikke finde sted.
2. Borde og stole må ikke flyttes ud fra bygningerne.
3. Unødig færdsel på Buddinge Skoles område er ikke tilladt.

Færdsel til og fra skole samt parkering
1. Skolepatruljernes anvisninger skal respekteres af alle.
2. Knallerter og cykler med ståfod kan på grund af pladsmangel ikke
stå i den egentlige cykelstald, men stilles på de dertil anviste områ
der.
3. Cykler og knallerter må ikke stilles ud for nedkørslen for biler
eller på fortovene.
4. Al trækken med cykler og knallerter må af hensyn til egen og an
dres sikkerhed foregå på den for gående afmærkede bane.
5. Knallert- og cykelkørsel på parkeringspladsen er ikke tilladt.
6. Al færdsel over ringvejens autoværn er forbudt. Der henvises til
rundkørslens fodgængerovergang.
Værdigenstande

1. Eleverne har selvrisiko for penge eller værdigenstande, som de
har med sig i skole eller til skolearrangementer.
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2. Det henstilles at medbringe så få penge og værdisager som mu
ligt. Ingen værdigenstande i overtøj! Det anbefales at have navn i
ejendele.
3. Glemte sager indleveres i depotet i blok 8 kælderetagen; dette
holdes åbent hver mandag, onsdag og fredag kl. 12.

Adresse- og navneforandringer
Adresse- og navneforandringer skal straks meddeles kontoret.

Skolebygninger og inventar
Elever er ansvarlige for skader, som de ved uforsigtig adfærd forsæt
ligt eller uagtsomt har tilføjet skolens inventar.
Modepligt i gymnasieskolen
Der er ubetinget mødepligt til alle fag og alle timer på klassens
skema.
Ligeledes har eleverne pligt til at aflevere skriftlige hjemmearbejder
og rapporter.
Direktoratet for gymnasieskolerne og HF kræver (se cirkulære om
evaluering af 26. marts 1973), at skolen fører nøje regnskab over for
sømmelserne, rapporterne og øvrige hjemmearbejder.
De elever, der efter mundtlig og skriftlig advarsel fortsætter for
sømmelserne, vil ikke blive indstillet til studentereksamen (NB! heller
ikke til studentereksamensfag i 1. og 2.g).
Afgørelsen træffes af lærerforsamlingen på et møde umiddelbart in
den den 20. marts. Direktoratet vil så i hvert enkelt tilfælde tage stil
ling til, om eleven kan deltage i eksamen og under hvilke vilkår.
D.V.S., at eleven ved ikke at kunne deltage i eksamen i 1. og 2.g ikke
kan rykkes op i næste klasse.
Se ¡øvrigt afsnit om undervisning og forsømmelser og læg mærke til,
at mødepligten også gælder for undervisningen i legemsøvelser, selv
om man for en kortere tid ikke kan deltage i øvelserne. Eleverne må
med andre ord ikke opholde sig i andre lokaler i timerne.
Vedrørende religionstimer må bemærkes, at elever kun kan fritages
efter skriftlig anmodning, såfremt de ikke er medlem af folkekirken.
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