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Gladsaxe Gymnasium er et kommunalt gymnasium, oprettet i august 
1956 med 2 linier, en sproglig og en matematisk i 6 spor med en mate- 
matisk-biologisk gren sådan og lignende har introduktionen været i alle 
årsberetninger siden 1957.

Når jeg nu overvejer, hvordan jeg konkret kan udtrykke, hvad Gladsaxe 
Gymnasium er, bliver min fremstilling til en vifte, der kan bredes ud i det 
uendelige. Gladsaxe Gymnasium er udadtil en glaskugle, måske sleben, 
men med mange facetter.
Indeni er det et kalejdoskop, som skifter form og farve, alt efter hvordan 
man drejer.
Gladsaxe Gymnasium er 411 elever og 40 lærere, nogle tilfældigt valgte 
lokaler, et kontor med en administration, en skolebetjent med hjælpere, 
skolelæge og skolesundhedsplejerske, et skema, en mængde bøger og 
apparater, et varme- og ventilationsanlæg m. m. Er det et institut, en 
institution, har det etableret sig, har det tradition?
Både ja og nej.
Det er en myldrende myretue i spisefrikvartererne; alle søger hen mod 
en spiseplads, hvor der diskuteres, læses, ryges og stables mælkekarto
ner og papir.
Det er en morgensamling i aulaen: en hjemmelavet film gengiver hver
dagen på skolen eller en særlig begivenhed - eller en 1. g.-klasse for
søger en sketch på scenen. Det er modtagelsen af mine eller elevrådets 
meddelelser med tilråb eller klap.
Gladsaxe Gymnasium er en indkøringsuge, hvor nye mødes med gamle, 
hvor gruppedynamik afløser tørre oplysende foredrag. En overvældende 
informationstjeneste, der næsten tager pusten fra alle.
Besøg for første gang i sproglaboratoriet, hvor man med rædsel horer 
sin egen stemme, når man først har fundet ud af mekanikken.
Et lærerrådsmøde med bidende indlæg fra elever med oplæg til debat 
om konstruktive forsøg på en featureuge.
En besættelse af gangen foran skolelægens kontor for at gennemtrumfe 
en undersøgelse (jeg nævner ikke »af hvad«).
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Gladsaxe Gymnasium er møder i samarbejdsudvalg, i festudvalg, I plan
lægnings- og økonomiudvalg, i lokaleudvalg o. s. v.
Det er en skolefest med teaterforestilling, 400 lanciers-dansende elever, 
forældrebespisning og øl.
Det er hyggeaftener, det er indsamling til »aktion tørmælk«, det er for
beredelser til rejser, ekskursioner og modtagelse af gæster, der skal 
indkvarteres.
Det er skolenævnsmøder og skoleledermøder.
Det er skakklub og volleyturnering.
Gladsaxe Gymnasium er der, hvor der gives undervisning, d. v. s. på 
stedet, men det er også der, hvor eleverne er, når der arbejdes til timer
ne, hvad enten det er på skolen, hjemme eller hos en kammerat.
Når et elevblad udkommer, er det Gladsaxe Gymnasium.
Drøftes gymnasiet i skolekommissionen eller skolenævnet, er det en del 
af livet, der hører Gladsaxe Gymnasium til.
Vor skole er svær at definere, men bedst er det at sige, at skolen er, når 
den virker, eller der virkes for den.
Set fra mit skrivebord er Gladsaxe Gymnasium - trods papir og stempel 
- i stadig bevægelse, levende, positivt, protesterende, manipulerende og 
vidunderlig spændende.

Hans Neumann.



Gladsaxe Gymnasium

Adresse: Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg.
Telefon: (01) SØ 31 62 (kontoret) 

(01) 69 21 84 (lærerværelset)

Rektor træffes hver skoledag kl. 12-13 og i øvrigt efter aftale.
Skole- og fritidsforvaltningen: Søhuse 14, 2800 Bagsværd (01) 98 62 22
Skolekommissionens formand: Overassistent Irving Alslund 
Skoleudvalgets formand: Børnehaveleder Inger Schaldemose 
Skoledirektør: Thorkild Hansen

Den 1. juni 1970 tiltrådte et nyt skolenævn valgt iflg. lov nr. 44 af 9. februar 
1970:

Forældrevalgte medlemmer: driftsleder Finn Larsen
reklamechef Sigvard Holtoug 
(formand)
Maj Allé 111, 2730 Herlev
(01) 94 49 98

Vandkarsevej 37, 2880 Bagsværd 
(01) 98 66 26

Valgt af kommunalbestyrelsen: 
lærer Lauge Dalgaard

Lilli Hertling (sekretær) 
Augustvej 49, 2730 Herlev 
(01) 94 96 77

Hagavej 20', 2860 Soborg 
(01) 69 54 72

Lærerrådets repræsentant: 
lektor Marie Bjerrum

Lis Hauch
Æblegården 21, 2800 Lyngby 
(01) 98 22 48

Repræsentant for skolens ledelse: 
kst. rektor Hans Neumann

Skolelæge: dr. Karen Blom
Skolesundhedsplejerske: Kirsten Siboni
Skoletandlæge: Inge Gottlieb Larsen
Ledende skolepsykolog: cand. psych. Svend Færgemann
Skolepsykolog: Lise Dybvad
Socialrådgiver: Else Haugaard Jeppesen
Talepædagog: Sigrid Helles
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Hvor er det svært...

Hvis jeg for et årstid siden havde anet, hvad jeg véd idag, var jeg nok 
ikke havnet i denne situation. Her sidder jeg en sen forårsaften, for på 
redaktionens opfordring at skulle skrive noget til dette årsskrift. Som 
skolenævnsformand. Man forventer sikkert, at jeg fortæller lidt om, 
hvad vi har udrettet i det forløbne år. Det har jeg imidlertid ikke spor 
lyst til. Der er heller ikke så meget at prale af.

Det er et år siden, vi for første gang kom til nævnsmøde på dette gymna
sium. Forældrevalgte, men med meget få forældre bag os. Med den nye 
styrelseslov som fundament og en virkelig interesse for ungdommens 
uddannelse og de demokratiske skoleformer som motiv. Den store 
ekspertise ejede vi vel ikke. Vor viden havde vi hovedsagelig fra folke
skolerne.

Men vi havde også en drøm! En drøm om at få lov til at være med i et 
samarbejde. Et tværgående samarbejde mellem alle implicerede parter 
i videste forstand. Forældre, elever, lærere, skolens leder og myndighe
derne. For at gøre Gladsaxe Gymnasium til en moderne, menneskelig 
og livsnær skole.

Et samarbejde kræver medvirken og medansvar. Kræver, at man tor 
møde hinanden uden forudfattede meninger, mistillid og fordomme. Det 
kræver også, at man er villig til at afse tid og kræfter og måske lidt af 
sin suverænitet. I et sådant samarbejde må alle medvirke. Ingen må 
holdes eller holde sig udenfor. Alle må blive medansvarlige. Vi bekender 
os til demokratiet. Må være villige til at gå den lange, svære vej. Vi må 
ikke gøre denne idé til en karikatur af bekvemmelighedsgrunde i hvert 
fald.

Styrelsesloven er en rammelov. Vi skal udfylde rammen og gøre den me
ningsfyldt. Det er en lov omkring et samarbejde. Vi er nået et stykke hen
ad vejen - et meget lille stykke!

Holtoug.
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Studentereksamen 1970

Den nysproglige linie

1. Anne-Grete Duun.
2. Helen Døssing.
3. Torben Olav Espelund.
4. Hanne Lund Hansen.
5. Tor Haraldsted.
6. Laust Joen Jakobsen.
7. Hanna Jarvin Johansen.
8. Per Kofoed-Nielsen.
9. Mariane Benedikte Kristensen.

10. Gerd Mikkelsen.
11. Kirstine Rugholm Münster.
12. Beate Ørskov Nielsen.
13. Annette Nysander.
14. Bente Overgaard.
15. Vibeke Pilmark.
16. Lene Qvist.
17. Bente Rauø.
18. Irene Schwartz.
19. Karen-Marie Storgaard.

1. Marianne Agnvig.
2. Inge Bjerggaard Clemensen.
3. Knut Jørgen Evensen.
4. Dorte Frandsen.
5. Lars Gorm Hansen.
6. Birgit Bogild Jensen.
7. Christine Magarat Jensen.
8. Susanne Juul-Olsen.
9. Marianne Jørgensen.

10. Annette Kirkegaard.
11. Iben Karin Kollemorten.
12. Annelise Birgit Larsen.

13. Dorte Birgitta Larsson.
14. Asger Liebst.
15. Elin Mollerup.
16. Conni Steensgaard Nielsen.
17. Christian Planck.
18. Annelise Boye Poulsen.
19. Susanne Poulsen.
20. Kate Rasmussen.
21. Carsten Adler Schimmel.
22. Ulrik Schonemann.
23. Barbara Mølgaard Zalewski.
24. Richard Aaboe.

Den matematiske linie 
Matematisk-fysisk gren 

mfx
1. Per Arnold Andersen.
2. Rune Bengtsson.
3. Allan Steffen Berger.
4. Poul Edward Wahl 

Christensen.
5. Tom Nohr Christiansen.

6. Preben Bojden Dissing.
7. Alf Møller Hansen.
8. Kim Hovland.
9. Bjørn Sjøgreen Jensen.

10. Claus Reinhold Jensen.
11. Sten Jønsson.
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12. Niels Klagenberg.
13. Karen Charlotte Sohn Nielsen.
14. Torben Steen Nielsen.
15. Jesper Mark Pedersen.
16. Stig Georg Petersen.

17. Erik John Rasmussen.
18. Flemming Thomsen.
19. Niels'Henrik Topp.
20. Sven-Karsten Topp.
21. Hans Viemose.

mfy
1. Franz Berg.
2. Frank Bjaaland.
3. Soren Nikolaj Boysen.
4. Karsten Christensen.
5. Stig Christensen.
6. Ruth Christiansen.
7. Mogens Dam.
8. Mogens Fenger.
9. Gitte Merete Grønkjær.

10. Eva Bruun Hansen.

mfz
1. Henrik Therkild Burkal.
2. Mogens Rieck Edvardsen.
3. Jane Gjaldbæk.
4. Bent Larsen.
5. Birgitte Matthiesen.

11. Torben Haugaard.
12. Laila Hellinghus.
13. Bjarne Modevig Jensen.
14. Kirsten Gerd Jensen.
15. Kjeld Bøgild Jensen.
16. Gert Johansen.
17. Jens Jacob Krintel.
18. Allan Mahrt Pedersen.
19. Annette Scherling.
20. Karsten Vendborg.

6. Helge Neesgaard-Madsen.
7. Vibeke Kronborg Nielsen.
8. Allan Bo Rasmussen.
9. Leif Rygaard.

10. Carsten Ulrik Sand.
11. Anders Sogaard.

Matematisk-naturfaglig gren

mn - xyz
1. Bodil Brix-Pedersen.
2. Michael Eskholm.
3. Søren Gam Henriksen.
4. Mogens Jacobsen.
5. Birte Jensen.
6. Inge Berit Krarup.

7. Lars Bo Krarup.
8. Eddi Torben Eduard 

Thorvald Meier.
9. Anders Vagn Nielsen.

10. Susanne Borg Pedersen.
11. Erling Sjørlund.
12. Hanne-Marie Steffensen.
13. Sanne Wilsdahl.
14. Flemming Ørbeck.

Realeksamen 1970
1. Bjorn Stokholm Andersen.
2. Dorrit Pernille Baggesen.
3. Rudy Boeg-Jensen.
4. Marianne Djurhuus.
5. Marianne Friis.
6. Claus Gundersen.
7. Erik Bruun Hansen.
8. Kirsten Margrethe Løbner 

Jeppesen.

9. Kim Julebæk.
10. Lone Larsen.
11. Kirsten Mjelva.
12. Jytte Susanne Nielsen.
13. Esther Olsen.
14. Kirsten Petersen.
15. Lise Merete Skovvang.
16. Lars Wilsdahl.



Når dagen kommer .. .

Når dagen kommer, står alle de elever, der fik tallene store nok, med 
styrebrevet til studenterhuen.
Nogle vil glæde sig over huen, måske mest familien, andre vil være uden 
hue. Nogle i protest over det »hvide statuslåg«, som en af de proteste
rende udtalte om tidligere tiders afslutningssymbol. Andre vil uden at 
have taget stilling til nogen større revolution bare lade være.
For nogle af forældrene, måske mest tante Sofie, står huen som sym
bolet på den unge, yndige piges afsluttende intellektuelle bestræbelser; 
for andre, måske farbror Carl, står huen som adgangstegnet til landets 
ledende elite.
Denne holdning er ikke ny. Platons ideer om en særlig udvalgt ledende 
herskerklasse, der igennem uddannelse af forstand, vilje og følelsesliv 
blev indviet til at lede resten, har igennem historien haft meget dybe 
rødder, der nemt kan parallelliseres med nogle borgeres holdning til 
studenterhuen.
Studenterhuens rolle som lederkasket er dybt forankret i mange hjem, 
med og uden studentereksamen.
Unge protesterer imod denne tingenes tilstand, for nogle betyder det 
blot, at de har trukket kammerat Maos kasket så langt ned på hovedet, 
at man næppe kan se ansigtet.
Det er bl. a. dette problem, der bliver et af fremtidens. Hvorledes får vi 
mennesker i fast tømrede grupper til at tage kasketterne af, således at 
huebåndet slappes om ørerne og giver adgang for, hvad »de andre 
mener«.
Hvornår erkender en gymnasiast, at årsagen til, at han har bøger, skole 
m. m., bl. a. er, at der er folk, der står og arbejder ved et samlebånd, 
fordi produktion er grundlag for skole.
Hvornår vil en maskinarbejder på den anden side erkende, at det arbejde, 
der udføres på en skole, er et arbejde, selvom det ikke giver kontant 
udbytte i første omgang. Og at dette arbejde også burde indebære en 
kontantløn, der havde forbindelse med de leveomkostninger, der er ved 
at studere.
Uanset om både gymnasiast og maskinarbejder staver revolution med 
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3 R’, sâ er bl. a. ovennævnte afstand det etablerede samfunds bedste 
garant for ro på bagsmækken.
Vore unge støtter ubevidst Aristoteles’ udlægning af Delfi-ordet: alt med 
måde.
Mere bevidste og belæste vil vide, at Aristoteles forkastede penge og 
rentetagning som »den mest naturstridige måde, hvorpå man kan tjene 
penge«; her er historien særdeles aktuel.
En hue, en kasket er et symbol på noget bestående, noget bevarende, 
den vil altid kræve, at alle, der bærer symbolet, har samme holdning. 
Som barn er viceværten, politibetjenten, kongens foged, læreren, sports
lederen o. s. V. alle personer, der med mere eller mindre skjulte kasket
ter hjælper eller kuer.
Som voksen følges listen af samfundets utallige kasketbærende, fra 
kongehus til toiletmand, huen er symbolet.
Uanset om læseren af dette bærer synlig eller usynlig kasket, så vil det 
være rimeligt at erindre, hvad Karl Marx sagde: »Ideer er lige så lidt evige 
som de forhold, de giver udtryk for, de er historiske, forgængelige, mid
lertidige frembringelser«.
Huens historiske rolle i vort samfund er ved at rinde ud.
Fremtidens samfund har brug for det, der før befandt sig under huen. 
Det er ikke mere symbolet, det er hovedet, der gælder.
Fremtidens samfund har brug for folk, der med en kontant viden, dygtigt 
og effektivt, kan styre vort komplicerede samfunds maskineri. Gymna
siets undervisning er her en af mange veje.
Fremtidens samfund har brug for folk, der tør være med til at lave de 
fejl, der gør, at der sker fremskridt.

Med hilsen til alle med og uden kasketter 
Hans Timmermann, 

næstformand i Gladsaxe skolekommission.



Skolens elever 1970-71

3. real
1. Michael Andersen.
2. Lonni-Vibeke Elisabeth Bille- 

Olsen.
3. Lars Breidahl.
4. Kim Djurhuus.
5. Lene Dam Hansen.
6. Eva Pårup Hegelund.
7. Erik Horak.

8. Hanne Ilium Jensen.
9. Stephen Krogh.

10. Anne-Mette Kruse.
11. Palle Skjødt.
12. Mette Tornøe.
13. Nis Aachmann Weihrauch.
14. Hanne Venslev.
15. Gunnar Witt.

1 sa
1. Anne-Mette Christensen.
2. Susanne Merete Christensen.
3. Judit Csabay.
4. Susanne Eilersen.
5. Poul Aaagaard Fausing.
6. Anders Drejer Frederiksen.
7. Lisbeth Skotte Hansen.
8. Michael Dorp Jensen.
9. Kurt Breiling Kristiansen.

10. Hanne Dennie Lohse.
11. Dorte Møller.
12. Arne Wesenberg Nielsen.
13. Ulla Pagh.
14. Lone Paludan-Müller.
15. Lorna Pedersen.
16. Lone Simonsen.
17. Jeanette Stigsnæs-Hansen.

1 sb
1. Birgitte Andersen.
2. Karsten Arvedsen.
3. Rudy Bøeg-Jensen.
4. Klaus Boje Christjansen.
5. Per Damgaard.
6. Karsten Ditlev Schmidt 

Ditlevsen.
7. Annelise Jacobsen.
8. Kirsten Margrethe Löbner 

Jeppesen.
9. Hanne Juul.

10. Tove Anita Larsen.
11. Annelise Kirsten Monsen.
12. Anne Nicolaisen.
13. Vibeke Olesen.
14. Birthe Susanne Olsen.
15. Lone Petersen.
16. Marianne Pilmark.
17. Susanne Inge Rasmussen.
18. Hanne Thomsen.
19. Karin Muff Thomsen.
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1 sc
1. Keld Skovbo Andersen.
2. Dorte Gabs.
3. Grethe Magnussen Haas.
4. Turid Maria Waag Høgnesen.
5. Ivan Ebbesen Jensen.
6. Karina Jensen.
7. Kirsten Grønning Jensen.
8. Birgitte Bernth Johannesson.
9. Vibeke Susanne Baltzer 

Kristensen.

10. Lisbeth Marianne Larsen.
11. Michael Lund.
12. Susanne Lønquist.
13. Max Nordquist.
14. Anni Slagelse Pedersen.
15. Birthe Marianne Pedersen.
16. Poul Pedersen.
17. Jette Egeskov Rasmussen.

1 mx
1. Preben Stig Andersen.
2. Jens Otto Bang.
3. Maria Bojko.
4. Inge-Lise Christensen.
5. Henning Have Clausen.
6. Lene Esbensen.
7. Bernt Fallenkamp.
8. Susana Flensborg.
9. Lars Høgsberg.

10. Bruno Dennis Jensen.
11. Olav Johannisson.
12. Torben Juhl.
13. Kim Borge Knudsen.

14. Kirsten Romer Larsen.
15. Susanne Green Larsen.
16. Per Marcussen.
17. John Steen Nielsen.
18. Ole Funch Nielsen.
19. Leif Christian Olsen.
20. Richard Poulsen.
21. Anne-Lise Rasmussen.
22. Ole Kjeldergård Rasmussen.
23. Dan Rostgaard-Nielsen.
24. Poul Schönbeck.
25. Michael Sprehn.

1 my
1. Claus Andersen.
2. Poul Ørsted Andresen.
3. Jørn Bol.
4. Bent Christensen.
5. Jens Corfitzen.
6. Henrik Drongesen.
7. Marianne Friis.
8. Finn Jørgen Söderman 

Hansen.
9. John Hansen.

10. Preben Foss Hansen.
11. Torben Bruun Hansen.
12. Lars Hougaard.

13. Rene Adler Illigen.
14. Ebbe Neesgaard-Madsen.
15. Mariann Nielsen.
16. Irene Nors.
17. Michael Pedersen.
18. Per Thorseth Pedersen.
19. Palle Svend Petersen.
20. Karin Schou.
21. Vibeke Simonsen.
22. Steffen Somer.
23. Hannelise Spile.
24. Claus Staal.
25. Per Johan Svendsen.
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1 mz
1. Jacob Sand Christensen.
2. Kjeld Dons Eriksen.
3. Claus Gundersen.
4. Erik Bruun Hansen.
5. Jan Harlev.
6. Karsten Hjorth.
7. Lis Jarlhelt.
8. Flemming Agri Jensen.
9. Elsebeth Jochimsen.

10. Anders Koch.
11. Gertrud Sonne Kofoed.
12. Djon Esben Larsen.
13. Marianne Larsen.

14. Rene Schütt Larsen.
15. Birthe Johanne Lund.
16. Poul Wilfred Mjelva.
17. Annelise Nielsen.
18. Ole Ostergaard Nielsen.
19. Niels Torben Lerche Petersen.
20. Jesper Porsager.
21. Jens Bak Rasmussen.
22. John Rasmussen.
23. Bent Jørgen Riis.
24. Annette Lykke Rostkjær.
25. Tine Rohling.
26. Kirsten Riber Thomassen.

2 sa
1. Elisabeth Judith Andersen.
2. Dorte Sloth Carlsen.
3. Margrethe Hald-Madsen.
4. John Hansen.
5. Karen Garn Henriksen.
6. Connie Holm-Jensen.
7. Inge Lise Jacobsen.
8. Poul Karlsen.
9. Christer Peter van Cuyl 

Kuylenstierna.
10. Anne Merete Larsen.

11. Nonnie Anne Lyager.
12. Kirsten Meincke.
13. Hanne Tove Peick-Andersen
14. Helle Gerd Petersen.
15. Lone Rasmussen.
16. Lone Vinter Rasmussen.
17. Pia Rasmussen.
18. Nils Otto Steen.
19. Lone Merete Storgaard.
20. Jan Helsvad Sorensen.
21. Anni Birgitte Willumsen.

2 sb
1. Karin Hanne Andersen.
2. Michael Breuning.
3. Bente Berg Fiber.
4. Hanna Friis.
5. Bjarne Stender Hansen.
6. Birgit Irene Henriksen.
7. Birgitte Hertling.
8. Gitte Hjordt.
9. Werner Iversen.

10. Elsebeth Jacobsen.
11. Birgitte Ullits Jensen.
12. Jette Asta Jensen.

13. Marianne Skov Jensen.
14. Ann-Britt Jørgensen.
15. Berit Strøm Jørgensen.
16. Mogens Kirk.
17. Annette Laursen.
18. Marianne Havemann Linnet.
19. Karen Marie Nielsen.
20. Lisbeth Steen Pedersen.
21. Tove Rauø.
22. Silsila Solveiga Reitmanis.
23. Anette Pia Svensson.
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2 sc
1. Karin Baden-Jensen.
2. Jesper Ballhorn.
3. Kim Bengtson.
4. Hanne Bennike.
5. Lis Caspersen.
6. Tom Christensen.
7. Birgitte Aakjær Dalgaard.
8. Birgitte Ellersgaard.
9. Dorte Pia Hansen.

10. Susanne Hollender.
11. Peer Henning Jorgensen.
12. Alex Kattler.

13. Ase Kogsbøll.
14. Lone Kring.
15. Michael Landberg.
16. Karin Mogensen.
17. Bent Mortensen.
18. Nellie Beyer Nielsen.
19. Jeanette Paulsen.
20. Liza Petersen.
21. Inge Ropke.
22. Lis Sandberg.
23. Anne Merete Welcher.

2mx
1. Jens Brodersen.
2. Aksel Buchter-Larsen.
3. John Dietz.
4. Frank Eilskov Hansen.
5. Bo Haraldsted.
6. Leif Dan Ejsenso Henriksen.
7. lb Jansholt.
8. Hans Reinhold Jensen.
9. Lars Reinhold Jensen.

10. Hanne Sparholt Jorgensen.
11. Inge Kjær Kristensen.
12. Birgit Green Larsen.
13. Henrik Okbol Larsen.

14. Birger Lundholm.
15. Per Lehmann Madsen.
16. Jorgen Moller.
17. Susanne Jane Morch.
18. Bjorn Olesen.
19. Ole Verner Pedersen.
20. Mogens Risto Petersen.
21. Allan Bent Rasmussen.
22. Helle Marianne Rasmussen
23. Hans Christian Rørdam.
24. Niels Frees Sorensen.
25. Ole Sorensen.
26. Kurt Ostergaard.

2 my
1. Søren Amholt.
2. Carsten Thorlak Breddam.
3. lb Flemming Carlsson.
4. Karsten Dindorp.
5. Christian Fischer.
6. Søren Kristian Gehlshoj.
7. Jorgen Weel Hansen.
8. Peter Havno.
9. Dan Hoffmeyer.

10. Bent Jakobsen.
11. Henrik Sparholt Jorgensen.
12. Carsten Yde Lassen.
13. Annette Buchholtz Lindberg.

14. Eva Selzer Madsen.
15. Steen Madsen.
16. Michael Kruse Mogensen.
17. Knud-Erik Magne Monsen.
18. Peter Mosegaard.
19. Erik Neergaard.
20. Michael Moller Nielsen.
21. Jorgen Wiene Ovesen.
22. Jan Erik Pedersen.
23. Steen Sandager.
24. Brigitte Scherling.
25. Henrik Segato.
26. Hanne Havmøller Sorensen.
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2 mz
1. Ole Jørgen Ahleson.
2. Christian Baunsgaard.
3. Peter Bendixen.
4. Jannie Braginsky.
5. Bjarne Caspersen.
6. Claes Heerup.
7. Nina Ipsen.
8. Lone Jappe.
9. Birgitte Løkke Jensen.

10. Poul Jensen.
11. Claus Wildt Larsen.
12. Peer Esben Michael Larsen.
13. Vagn Michael Larsen.

14. Michael Johannes Lindorff.
15. Lis Nicholaisen.
16. Gunnar Olsen.
17. Helle Birgitte Pedersen.
18. Honrik Birch Pedersen.
19. Lennart Arne Pedersen.
20. Vilhelm Stage Pedersen.
21. Michael Porsager.
22. Per Erik Rønne.
23. Jan Solvig.
24. Hans-Jørgen Storgaard.
25. Erik Nielsen Toft.
26. Claus Flarup Wintop.

3 sa
1. Jette Marie Andersen.
2. Niels Andersen.
3. René Møller Christensen.
4. Birgit Erichsen.
5. Niels Thomas Fabritius Falck.
6. Jeanne Hartwich.
7. Kristian Helstrup.
8. Else Undén Hende.
9. Anne Grete Holtoug.

10. Vibeke Werner Jørgensen.
11. Ebba Kirketerp-Møller.

12. Elsebeth Sonne Kofoed.
13. Gudrun Michael.
14. Connie Mortensen.
15. Lena Bust Nielsen.
16. Claus Pettersson.
17. Lene Povlsen.
18. Birthe Frøsig Rasmussen
19. Peter Rasmussen.
20. Jesper Sloth.
21. Ellen Birgitte Witzke.

3 sb
1. Bjørn Søborg Alslund.
2. Hanne Marie Andersen.
3. Jette Andersen.
4. Carsten Erik Bendixen.
5. Bente Frederiksen.
6. Annelise Hansen.
7. Susanne Kjærby Hansen.
8. Pia Håkansson.
9. Anette Jahnsen.

10. Bernt Jensen.
11. Sven-Aage Engelbrecht 

Jensen.

12. Susanne Pia Jørgensen.
13. Anne-Birgitte Margrethe 

Keite.
14. Lise Kristensen.
15. Nynne Nielsen.
16. Inge Panduro.
17. Hanne von Stöcken Wolf 

Pedersen.
18. Jette Arneborg Pedersen.
19. Lise Winther-Jensen.
20. Bente Birgitte Clausen Wolf.

1ö



3 mt
1. Hans Kirchheiner Bæk.
2. Allan Cederborg.
3. Birgit Drehn-Knudsen.
4. Morten Gert Espersen.
5. Per Inge Grande.
6. Anders Leth Hansen.
7. Ib Bjarne Hansen.
8. Jan Flemming Hansen.
9. Svend Jorgen Hansen.

10. Kaj Richard Jensen.
11. Morten Johannsen.
12. Susanne Kofod.

3 mx
1. Bo Andersen.
2. Ralf Sonne Andersen.
3. Lone Christiansen.
4. Merete Christiansen.
5. Carsten Fenger.
6. Torben Flygenring.
7. Susanne Hauch.
8. Jorgen Holm.
9. Claus Seidelin Jessen.

10. Anette Loe Korsner.
11. Viesturs Dainis Krastins.

3 my
1. Roelof van den Berg.
2. Karen Désiré Bruce.
3. Palle Jorgen Littung 

Bærentzen.
4. Bent Strange Damgaard.
5. Peter Vogdrup Hanfgarn.
6. Mogens Stig Jensen.
7. Troels Hardbo Jorgensen.
8. Hans-Jorgen Kofoed.
9. Soren Kruse.

13. Bjarne Kromann-Andersen.
14. Annette Bjerre Larsen.
15. Grethe Lund.
16. Peter Lerche Madsen.
17. Hanne Thousig Moller.
18. Anders Risbjerg Nielsen.
19. Lars Gustaf Nielsen.
20. Lilian Olsen.
21. Soren Hollen Rostock.
22. Torben Frank Skarsfeldt.
23. Erik Sorensen.

12. Jens Kristiansen.
13. Finn Allan Kullberg.
14. Jan Ussing Olsen.
15. Lars Sejr Olsen.
16. Johan Michael Pedersen.
17. Vibeke Prebendorf.
18. Alis Rasmussen.
19. Peter Ronlev.
20. Peter Fremming Salomonsen.
21. Erling Saxholt.
22. Jacob Nikolaj Voltelen.

10. Bent Malinovsky.
11. Torben Max Moller.
12. Susanne Nersting.
13. Keld Nicolaisen.
14. Helle-Vibeke Nielsen.
15. Susette Torp Olsen.
16. Gyda Lolk Ottosen.
17. Arne Steen Petersen.
18. Karsten Bonde Petersen.
19. Bjarne Aabech.

3 mz
1. John Andreasen.
2. Peer Ellekjær.
3. Jorgen Kibshede.
4. Thomas Kyng.
5. Ann Leikersfeldt.
6. Morten Lind.
7. Jane Malmkjær.

8. Niels Maltbæk.
9. Birthe Schouby Nielsen.

10. Erik Nielsen.
11. Steen Kielberg Nielsen.
12. Christian Petersen.
13. Soren Poulsen.
14. Eva Streibig-Pedersen.
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Elevråd
Forretningsudvalget for perioden august 70 - december 70:
Bjørn Alslund 3. b.
Merete Christiansen 3. x.
Helle Rasmussen 2. x.
Jakob Voltelen 3. x.

Forretningsudvalget for perioden december 70 - december 71:
Dennis Jensen 1. x.
Helle Rasmussen 2. x.
Inge Røpke 2. c.
Erik Toft 2. z.

Følgende udvalg er nedsat under elevrådet:
Huitimeudvalg - arrangerer hultimer.
Morgensamlingsudvalg - tilrettelægger morgensamlingen.



Skolens lærere
Fag- og klassefordeling

Andersen, Charlotte, (CA) adjunkt.
Biologi 3r, 3sa, 3mn.
Geografi 3r, 1sc, 2my.
Klasselærer 3r.

Andersen, Ole Rude, (RA) lektor. 
Historie 1sc, 1mx, 1my, 1mz, 2sb, 3my. 
Oldtidskundskab 1sc, 1mx, 1my, 1mz, 2sa, 
2sb, 2my.
Religion 3mt, 3mx, 3my.
Klasselærer 1mx.

Billekop, Lars, (LB) stud. mag.
Historie 1sb, 3sa, 3mx.

Bjerrum, Marie, (Bj) lektor, dr. phil.
Tysk 3r, 1sb, 1xy, 2my.
Dansk 2sb.
Klasselærer 1sb.

Brøndsted, Jette, (JB) adjunkt. 
Matematik 2sa, 2sb, 2mfx, 3mfx, 3mn. 
Klasselærer 2mx.

Bukkehave, Christian, (CB) 
stud. mag.
Gymnastik 1aby, 1cxz, 2cyz, 3axz.

Christensen, Bent, (BC) stud. mag.
Latin 1sc, 2sc.

Christiansen, Hugo, (HC) adjunkt. 
Fransk 1sc, 1mx, 2sb, 2my, 3sb. 3mx, 3mz. 
Dansk 3mx.
Klasselærer 3mx.

Djurhuus, Kjeld, (Dj) lektor.
Sang 1sa, 1sb, 1my, 2ac, 2sb, 2my, 2mz, 
3sb, 3mt, 3my.
Gymnastik 1aby, 2abx, 3bty.
Erhvervsorientering.
Frivillig musik.

Eberlein, Ernst Gulløv, (Eb) 
billedhugger.
Kunstforståelse 3sb, 3mx, 3mt, 3mz.

Engelhardt, Lis, (Eng) adjunkt.
Dansk 3r, 1mz, 2mz, 3sa.
Tysk 3sa.
Klasselærer 2mz.

Garvig, Lissen, (Ga) lektor.
Fransk 1sa, 1my, 2sa, 3mt.
Gymnastik 2abx, 3axz.
Klasselærer 2sa.

Greiber, Kai Aage, (Gr) lektor.
Engelsk 3r, 1sb, 2my, 2mz, 3sa.
Gymnastik 2abx, 3axz.
Erhvervsorientering.

Hansen, Grethe Parbøl, (PH) 
adjunkt.
Engelsk 1sc, 1mz, 2sa.
Gymnastik 2abx, 2cyz, 3bty.

Heerup, Ole, (He) kunstmaler. 
Kunstforståelse 2sa, 2sb, 2sc, 2mx, 2my, 
2mz.

Hilden, Jytte, (Hi) adjunkt.
Fysik 1mx, 1mz, 2mfy, 2mn, 3mfz.
Kemi 1mx, 1my, 1mz, 2my.
Klasselærer 2my.

Holm, Svend, (SH) lektor.
Fysik 1my, 2mfx, 3mfx, 3mfy.
Kemi 2mx.
Klasselærer 1my.

Høgnesen, Roland, (RH) cand. phil.
Historie 3r, 1sa, 2sa, 2mx, 2my.
Religion 2sa, 2sb, 2sc, 3sb, 3mz.
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Ibsen, Agnete Ege, (Ib) cand. mag.
Engelsk 1mx, 2sc, 2mx.

Jacobi, Hans Jørgen, (Ji) adjunkt. 
Matematik 1sa, 1my, 2mfy, 2mn, 3mft, 
3mfy.
Klasselærer 3my.

Jacobsen, Jørgen, (JJ) lektor.
Matematik 1mx, 3mfz.
Fysik 2mfz, 3mft, 3mn.
Kemi 2mz.
Klasselærer 3mt.

Jensen, Ellen, (EJ) adjunkt.
Dansk 2mx, 3sb, 3my.
Gymnastik 1aby, 1cxz, 3axz, 3bty.
Oldtidskundskab 2mx.
Klasselærer 3ab.

Jensen, Torben Steen, (TJ) 
stud. mag.
Sang 1sc, 1mx, 1mz, 2mx, 3ax.

Juul, Ib, (Ju) lektor.
Matematik 2mz.

Lennart-Petersen, Bodil, (LP) 
cand. mag.
Gymnastik 3r, 1aby, 1cxz, 2cyz.

Linnet, Peder Arne, (Li) 
billedhugger.
Kunstforståelse 3sa, 3sb, 3my.

Lolli, Ettore, (Lo) adjunkt.
Historie 3sb, 3mz.
Italiensk 1by.
Klasselærer 3mz.

Lunhart, Lis, (Lu) adjunkt.
Fransk 1sb, 1mz, 2sc, 2mz, 3sa, 3my.
Klasselærer 1mz.

Neumann, Hans, (Neu) kst. rektor.
Tysk 3sb.

Petersen, Herluf, (HP) lektor.
Biologi 2mn, 3sb, 3mt, 2mz.
Geografi 1sa, 1sb, 2mx, 3mn.

Philip, John, (Ph) stud, scient.
Matematik 3r, 1sb, 1sc, 1mz, 2sc.
Fysik 3r.

Rachlin, Israel, (IR) cand. oecon.
Russisk 1mx, 2ax, 3mx.

Skjøtt-Larsen, Kirsten, (SL) 
cand. mag.
Tysk 1sa, 1sc, 2sb.
Fransk 3r, 2mx.
Klasselærer 1sa.

Sommer, Maria, (Sr) lektor.
Tysk 2sa, 2sc, 2mx.
Dansk 1sc, 2sc.
Klasselærer 1sc.

Sørensen, Hanne, (HS) timelærer.
Frivillig idræt.

Techau, Jens Klaes, (Te) 
stud, scient.
Gymnastik 1cxz, 2cyz, 3bty.
Geografi 2mz.
Biologi 3my.

Walther, Jens Kornerup, (Wa) 
cand. phil.
Dansk 1sb, 1mx, 1my.

Weise, Jørgen, (We) adjunkt.
Historie 2sc, 2mz, 3mt.
Dansk 1sa, 2my, 3mz.
Klasselærer 2sc.

Wibroe, Vibeke, (We) stud. mag.
Frivillig musik.

Wöldike, Ruth, (Wö) adjunkt.
Engelsk 1sa, 1my, 2sb, 3sb.
Klasselærer 2sb.

Zerlang, Poul, (Ze) lektor.
Latin 1sa, 1sb, 2sa, 2sb.
Dansk 2sa, 3mt.
Oldtidskundskab 1sa, 1sb, 2sc, 2mz.
Religion 3sa.
Klasselærer 3sa.
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Lærerråd og inspektion
Kst. rektor: Hans Neumann.
Lærerrådsformand: lektor Marie Bjerrum.
Rektors stedfortræder: lektor Svend Holm.
Administrerende inspektor: lektor Kai Aage Greiber.
Boginspektor: lektor Kjeld Djurhuus.
Indre inspektion: adjunkt Grethe Parbøl Hansen og adjunkt Hans Jørgen 
Jacobi.
Ydre inspektion: adjunkt Charlotte Andersen og adjunkt Lis Lunhart.
Tilsyn med kvindelige elever: lektor Maria Sommer.
Bibliotekar: adjunkt Ellen Jensen.
Skolens sekretærer: fru Kirsten Assenholt og fru Inger Vig Meyer.

Skolen tog afsked med følgende 
lærere:

Under adjunkt fru Ellen Jensens 
orlov 30/11 1970-14/4 1971:

stud. mag. Suzanne Bressendorff, 
cand. mag. Johny Leisner' 
malerinde Elisabeth Linnet, 
adjunkt Benedicte Nissen, 
stud. mag. Per Olsen, 
cand. scient. Niels Sørensen

stud. mag. Lars Billekop, 
cand. mag. Agnete Ege Ibsen, 
stud. mag. Per Olsen, 
cand. mag. Lise Petersen, 
stud. mag. Ole Schmidt.

Nedennævnte har i efterårsseme

Gladsaxe Gymnasium har i skole
året 1970/71 haft følgende vikarer:

stret 1970 bestået prøve i undervis
ningsfærdighed i legemsøvelser 
ved Gladsaxe Gymnasium: 
cand. mag. Agnete Ege Ibsen,

Under lektor fru M. Sommers syg
dom 23/11-22/12 1970:

cand. mag. Lise Pedersen.

phil. mag. fru Birgitta Gervig. 
stud. mag. Gert Torben Nielsen.

Nedennævnte har i forårssemestret 
1971 bestået prøve i undervisnings
færdighed ved Gladsaxe Gymna

Under lektor Herluf Petersens syg
dom 30/11 1970-15/3 1971:

sium.
cand. mag. Anne Engelbreth

cand. scient. Jens Harrebye, 
stud, scient. Jørgen Hvitved, 
stud, scient. Peter Skriver, 
stud, scient. Klaes Techau.

Johnsen (dansk-gymnastik), 
cand. man. Bodil Lennart-Petersen 
(fransk)
civilingeniør Edvard Wium (fysik).
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INSP. KONT.
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Pædagogisk nyt

Lokaleproblemer
GG er sparsomt indrettet pa gammeldags maner med klasselokaler og 
de mest nødvendige faglokaler langs mørke gange. Skolen skal tjene 
som opholdssted for nogle mennesker i et vist antal undervisningstimer 
dagligt. GG opfylder denne mission nogenlunde; fejlene kunne rettes 
med nogle ekstra klasselokaler og tavlebelysning, lidt flere audiovisuelle 
hjælpemidler og andre småting. Men hvis formålet med en skole er at 
skabe en arbejdsplads, hvor mennesker kan være sammen og udvikles 
på en spændende måde, er GG meget utilstrækkelig. Trivsel og aktivitet 
kræver en mængde faciliteter, som GG ikke har. Når skematimerne er 
slut, haster folk fra skolen. Kun meget få føler sig fristet til at blive efter 
skoletid for at diskutere eller udsmykke skolen, skønt vi har mulighed 
for det. GG opfordrer ikke til aktivitet hverken i eller efter skoletiden. Vi 
savner en kantine, et pædagogisk værksted med duplikator, fotokopi
eringsmaskine o. s. V., grupperum, depoter, toiletter, store fællesrum, 
o. m. a. Alt i alt: vi mangler plads. Man kunne nok forestille sig, at gode 
lokaleforhold ville opfordre flere til at ofre mere tid og flere kræfter på 
stedet.
Desværre ser det ikke ud til, at der sker nogle ændringer i forholdene. 
Det har kostet megen kamp at få omklædningsrummene på Telefonvej, 
og i det daglige opnår vi ikke meget mere end opsætningen af en hånd
klæderulle. Men der er dog et vist håb for fremtiden, idet der i skoleåret 
70-71 er blevet nedsat et lokaleudvalg til at lave en langtids- eller per
spektivplanlægning for både Buddinge skole og GG. Udvalget består af 
inspektøren, en lærerrådsrepræsentant, og en elevrådsrepræsentant fra 
Buddinge skole. Neumann (rektor), Holm og Greiber (lærerrådsrepræ
sentanter), Lauge Dalgaard (skolenævnet), Finn 1.y og Inge 2. c (elev
rådsrepræsentanter) fra GG samt skolebetjenten og de kommunale ar
kitekter Sevaldsen og Christensen. Planlægningen skal ske på grund
lag af lokaleønskesedler fra de to skoler. Således kan vi danne os et bil
lede af den ønskede lokalesituation i fremtiden, hvorved vi undgår, at 
der bliver lavet småforbedringer, som senere skal laves om. Desuden kan 
vi prioritere vore ønsker og udarbejde forslag til gennemførelsen af dem, 
så vi forhåbentlig lettere kan få kommunen til at bevilge pengene. GG’s 
elevråd vil få løbende orientering om udvalgets arbejde, ligesom det vil 
blive rådspurgt i tvivlstilfælde.

Inge Røpke 2. c.
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Dansk-reformen
Efter at planerne om en dybtgående reform af gymnasieundervisningen 
af politiske grunde var blevet standset i efteråret 1970, har man ønsket 
at udnytte det arbejde, der var blevet gjort i RUGU-udvalget, til en mindre 
omfattende reform inden for de enkelte fags stofområder.
For faget dansks vedkommende betyder de nye bestemmelser, som må
ske bliver gældende for de elever, der begynder gymnasiet til august 
1971, blandt andet at:

1. Hovedvægten skal lægges på tekster efter 1920 (idet der dog skal 
læses ældre tekster i et vist omfang).

2. Nye områder (f. eks. avistekster, faglitteratur og eventuelt film og TV- 
dramatik) bliver inddraget i undervisningen.

3. De danske stile vil blive afløst (sådan som det allerede er ved at ske) 
af mere differentierede opgaver.

4. Til den skriftlige eksamen må benyttes retskrivningsordbog.
5. Til den mundtlige eksamen bliver eleven prøvet i ulæst tekst. 

»Teksterne vælges af læreren og skal svare til de områder, man har 
arbejdet med i gymnasieårene«.

Det principielt nye i disse bestemmelser er blandt andet opgivelsen af 
kravet om en sammenhængende kronologi, kravet om inddragelse af 
historiske og sociale aspekter i tekstanalysen, og at vægten skal lægges 
på den sproglige meddelelsessituation.

Weise.

Historie-reformen
Fagudvalgets forslag til bekendtgørelse for historie og samfundskund
skab medfører en betydelig modernisering af faget efter den linie, der 
længe har været fulgt.
Først og fremmest styrkes samfundskundskab og den moderne historie, 
som skal føres op til i dag.
Som det længe har været kendt, kan ikke alt stof behandles, derfor læg
ges vægten på emner eller perioder, idet der dog kræves spredning både 
geografisk og tidsmæssigt. Endvidere styrkes kildelæsning, og i for
målsparagraffen understreges begreber som kritisk analyse og selv
stændig stillingtagen til problemer i samfundet.
Myten om historie som hukommelsesfag med kongerækker vil nok leve 
længe endnu. Historikere ved også noget om myters sejlivethed. Men 
undervisningens formål er netop at lære eleverne at gennemskue og af
sløre, at iagttage, analysere og forstå. Og objektet er mennesket i sam
fundet.

Rude Andersen.
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Indkøringskursus for i.g’erne
I begyndelsen af skoleåret 70/71 afholdtes for første gang et indkørings- 
kursus for 1. g’erne. Kurset havde to formål: at lempe 1. g’erne forsigtigt 
over i gymnasiet ved at give orientering om studieteknik og ved - via 
gruppedynamik - at samarbejde eleverne i de enkelte klasser, og at re
petere visse fag, så alle elever startede skolegangen på samme niveau.

Programmet for kurset så således ud:
Mandag den 10. august 1970:
Velkomst.
Orientering om DGS, skolenævn, elevråd og GGG, samt orientering om 
fagklassesystemet, 5-dagesugen og forsøgsordningen i gymnastik.
Bogudlevering.
Rundvisning på skolen.

Tirsdag den 11. august 1970:
3 indledende foredrag:
Lektor Juul: Diskussionsteknik.
Aftenskoleinspektør Ove Storm: Fritidslovens muligheder.
Lektor Zerlang: Hvorfor går unge mennesker i gymnasiet?
Herefter gruppearbejde på grundlag af et omdelt spørgeskema.

Onsdag den 12. august til fredag den 14. august 1970:
Studieteknik.
Repetition.
Almindelig skolegang.

Mandag den 17. august til fredag den 18. august 1970:
Gruppedynamik.

Onsdag den 19. august til tirsdag den 28. august 1970:
Almindelig skolegang, idet der dog repeteres i visse fag, trænes i studie- 
teknik og gruppearbejde samt gives biblioteksorientering. En under
søgelse blandt 1. g’erne viste, at kurset som helhed må siges at være for
løbet godt. Debatdagen den 11. august burde være lagt senere, og repe
titionen havde været overflødig. Derimod var alle enige om det positive 
i et gruppedynamikkursus.
Med de erfaringer, der er indhøstet gennem spørgeskemaerne, elevråds- 
og lærerrådsmøder samt en planlægningsdag, vil skoleåret 71/72 også 
blive indledt med et indkøringskursus for 1. g’erne.
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Feature-ugen
Ugen før julen 1970 afholdtes pà G. G. en modificeret feature-uge - 
d. V. s. en uge hvor alle arbejdede med det samme emne, men hvor det 
normale skema kun i ringe grad blev brudt op.
Emnet for ugen var: »Det moderne menneske«.

Programmet for ugen lød:
Onsdag den 16. december 1970:
1) Oplæg ved Zerlang og Jacobsen, som hver især belyste det moderne 

menneske ud fra deres fagsynspunkter: det filosofiske og det mate- 
matisk-naturvidenskabelige.

2) Team-teaching: 2 klasser - en sproglig og en matematisk - og 2 lære
re - en fra den filosofiske og en fra den matematisk-naturvidenskabe- 
lige gruppe - arbejdede sammen for yderligere at belyse det moderne 
menneskes situation.

Torsdag den 17. december 1970:
1) Musikforedrag ved komponisten N. W. Bentzon.
2) Arbejde i klasserne inden for det normale skemas rammer.

Fredag den 18. december 1970:
1) Kunstforedrag ved kunstmaler Ole Heerup og billedhugger Ernst 

Eberlein.
2) Arbejde i klasserne.

Mandag den 21. december 1970:
1) Filmforevisning: »Skandale i Milano«.
2) Beatkoncert med Blue Sun.
3) Gruppeafslutninger på tværs af klasserne; der blev blandt andet di

skuteret film og religion.

Om featureugen
Efter featureugen blev der afholdt et elevrådsmøde, hvor indtrykkene 
blev samlet. Der var almindelig enighed om, at forarbejdet ikke havde 
været godt nok: featureudvalgets kontakt til eleverne havde svigtet, og 
både lærere og elever var i vildrede med, hvad der skulle foregå. Hertil 
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kom så, at emnet »Det moderne menneske« var sä bredt, at mange ikke 
formåede at give det den nødvendige indskrænkning. Tidspunktet - ugen 
før jul - kan også diskuteres: nogle - såvel lærere som elever - troede, 
at det hele skulle gå op i juleleg; og juleferien satte definitivt punktum 
for aktiviteterne.
Fællesarrangementerne var yderst vellykkede. Det gjaldt især den 
første mandags debatoplæg samt kunst- og musikarrangementerne.
Fra klassetimerne var indtrykkene noget mere brogede. En del lærere 
mistede fatningen ved dette nye, som skulle prøves, og gjorde det hele 
mere indviklet, end det var, og mange elever manglede initiativrighed. 
Spørgsmålet er derfor, hvad der skal ske i fremtiden?
Elevrådsrepræsentanterne på mødet var enige om, at begrebet feature
uge er kommet for at blive. Næste år kunne man tænke sig at afholde 
endnu en featureuge, som tager form af fem interessedage. Som i år 
skal der være et hovedemne med så stor bredde, at man til hver skole
dag kan opstille 10-20 valgmuligheder evt. delt op i formiddags- og 
eftermiddagshold. Mellem disse skal den enkelte elev på tværs af klasse
skel vælge et to emner pr. dag. På den måde får den enkelte elev styk
ket en uges skema sammen efter eget valg. Den røde tråd gennem ugen 
sikres ved, at alle tilvalgene er underemner til ugens hovedemne.
Hvem vil slå et slag for den idé næste år?

Merete 3. x.

Erhvervsorientering
Erhvervsorienteringen har været varetaget af lektorerne K. Djurhuus 
(matematiker-klasser) og K. Aa. Greiber (realafdeling og sproglige klas
ser).
I forbindelse med det for 1. g afholdte indledningskursus ved begyndel
sen af skoleåret blev der givet 2x2 timer almen orientering i studieteknik 
på grundlag af bogen »Kortfattet Studieteknik« af rektor Vibeke Bjernum. 
De for det enkelte fag more specielle problemer er senere blevet fulgt 
op af faglærerne.
Endvidere er der i 1. g givet orientering om grenvalget ved overgang til 
2. g.
Timerne i 2. g, ialt 4-5 pr. klasse, har været helliget den egentlige er
hvervsorientering, herunder anlægsorientering. Som materiale er an
vendt Arbejdsdirektoratets håndbog suppleret med »Erhvervskartoteket« 
og andet oplysende materiale.
Da studieorienteringsdagen for 3. g helt er faldet bort, har der ud over 
2 timers erhvervsorientering kun været afholdt det af Arbejdsdirektoratet 
arrangerede møde. Dette fandt sted den 20.1.1971, og eleverne havde 
lejlighed til ved samtaler med erhvervsvejleder og repræsentanter for 
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studenterrådet at orientere sig om fremtidig uddannelse og studium, 
ligesom der blev givet en almen orientering specielt om de økonomiske 
problemer i studietiden.
Hjemlån af forskelligt materiale af studie- og erhvervsoplysende karakter 
er blevet flittigt benyttet af hele skolen.

K. Aa. Greiber

Udkøringskursus for g’erne ? ? ?
En forudsætning for at kunne vælge højere uddannelse efter endt stu
dentereksamen er, at man ved, hvilke muligheder der er at vælge imel
lem. En af skolens sidste opgaver over for de afgående elever bør der
for være at give dem en orientering herom.
For år tilbage var der en studieorienteringsdag, hvor 3. g'erne en dag 
kunne besøge de højere læreanstalter. Denne ordning blev afskaffet 
grundet sin utilstrækkelighed. - Dog blev der ikke sat noget i stedet for! 
I 2. g gives der nogle ganske få timer i erhvervsorientering: man finder 
ud af, hvilke krav man må stille til sig selv, hvis man ønsker den og den 
uddannelse, og man snuser lidt til erhvervskartoteket. Men det hele rager 
én en høstblomst, thi hvad ved man i 2. g - midtvejs gennem gymnasiet 
- om, hvad man vil bagefter?
Først i 3. g, når tampen begynder at brænde, græder man bittert over sin 
uvidenhed i 2. g - i 3. g får man nemlig selv lov til at klare ærterne. Et 
aftenmøde med deltagelse af studerende fra de forskellige studieretnin
ger er alt, hvad der tilbydes - og det i en tid hvor uddannelsesstøtte af
hænger af, om man kan klare studierne pa den normerede tid, og hvor 
adgangsbegrænsningen lægger sin svøbe over hele uddannelsessyste
met!
Når årskaraktererne er givet i 3. g, er der endnu en uges skolegang til
bage. I en del fag er pensumgennemgangen tillige overstået, og der op
står derfor på dette tidspunkt almindelig ligegyldighed og sløvhed over 
for skolegangen. I stedet for blot at spilde tiden kunne man passende i 
denne sidste uge arrangere et udkøringskursus for 3. g’erne. Dette kunne 
bestå af:

A) En orientering om studiemulighederne - herunder mulighed for den 
enkelte til at undersøge det han/hun kunne tænke sig at studere.

B) Repetition af studieteknikken som - om ikke for - vil blive aktuel ved 
eksamenslæsningen og de efterfølgende studier.

C) Orientering om bolig- og støttemuligheder.

I håbet om lidt mere oplysning for efterfølgerne
Merete 3.x.
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Karaktergivning i sangundervisning for i. g’erne
Det er i år første gang, at en ny ordning med hensyn til sangundervis
ningen er trådt i kraft. Denne ordning bevirker, at der gives karakter i 
sang, samt at der vil blive afholdt en årsprøve i et fastlagt pensum for 3 
1. g-klasser. Grunden til, at denne ordning er lavet, kender jeg ikke, men 
jeg har mine bange anelser om, at det skyldes et håb om en mere ef
fektiv undervisning.
Spørgsmålet er blot, hvordan man har forestillet sig, at der skulle gives 
karakterer - efter flid, viden eller en skønnet middelvej? Med en flok på 
24-28 elever med vidt forskellige forudsætninger, der er samlet til tvun
gen sangundervisning, vil der være enkelte, som ved mere i forvejen, end 
de vil komme til at lære i løbet af hele 1. g. Folkeskolernes måder at gribe 
sangundervisningen an på er nemlig meget forskellige - både med 
hensyn til pensum og metoder. En del dygtige elever vil maske derfor 
ikke være interesserede i det, der foregår i sangtimerne. Pa den anden 
side findes der elever, som taler meget med læreren i timerne, og det 
behøver ikke dreje sig om pensummet.

Jeg har et eksempel fra en klasse: her viste det sig, at karaktererne 
var højest på de forreste borde og støt faldende ned gennem rækkerne, 
kun med enkelte undtagelser, hvor der havde været ført særlige sam
taler. Viser dette ikke en ubehagelig tydelig tendens til, at karaktergiv
ningen beror på en skøn blanding mellem flid og viden og ikke udgør en 
standpunktskarakter?
Jeg har ikke fra nogen klasser hørt, at udfaldet af sangundervisningen 
skulle være blevet bedre efter karakterernes indførelse, og jeg finder 
det i det hele taget en tvivlsom affære at bruge karakterer som motiva
tionsmiddel over for eleverne - det er nemlig det, jeg har på fornemmel
sen har været det egentlige formål med dem!

Tina Rohling 1. z.

Sang- o o- musik O Q
På 1. g trinet har der ved de fleste af landets gymnasier, således også 
ved Gladsaxe, i år været gennemført en forsøgsundervisning i musik med 
medtællende karakter og årsprøve efter 1.g. En af drivkræfterne bag 
forsøget har været ønsket om fagets ligeberettigelse med andre fag. Der 
er ved alle gymnasierne blevet arbejdet ud fra et fælles »forslag til 
læseplan og årsprøve«, uden at der dog er lagt op til, at forslaget skal 
autoriseres i sin nuværende form. Spørgsmålet om en eventuel endelig 
udformning af læseplaner skal forst drøftes efter en omfattende for
søgsundervisning.
Eleverne er blevet undervist i elementær musiklære, formlære, hørelse, 
herunder prima vista, og sang. Der skal ved årsprøven eksamineres i 
disse discipliner og ud fra det opgivne pensum: 10 sange og 5 enkelt
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satser. Herudover synges en selvvalgt sang, og eventuelt, efter eget 
ønske, fremføres et kortere instrumentalstykke.
2. og 3. g har beskæftiget sig med musikværker fra middelalderen, barok
ken, klassicismen, romantikken samt det 20. århundrede, sluttende med 
avantgarde-musik, jazz og beat.

K. Djurhuus

Formning og kunstforståelse O o
Aktivcentret på Telefonvej.

Billedhugger Peder Linnet, billedhugger og keramiker Ernst Eberlein, 
guldsmed Benny Hoffmann og kunstmaler Ole Heerup.
Vort atelierværksted har fået faste skabe til materialer og færdige og 
ufærdige elevarbejder samt nye borde.
Hertil keramisk ovn, som har sat os i gang med lertøjet og keramikken. 
En væsentlig udvidelse af værkstedet.
Disse omfatter som vanlig herforuden maleri, skulptur og grafik og til
hørende discipliner: tegning med tusch, blyant og kul, farvekridt, lim
farve, allakfarve (til plakat), oliemaleri på masonitplade og store væg- 
billeder samt batik, stoftryk, kludeklip og papirklip m. m.
Dertil metalværkstedets arbejder i guld, sølv, kobber, messing, jern, 
broncestøbningsemaljering.
Foyeren på Telefonvej egner sig fortrinligt til atelier og udstillingslokale, 
både af arrangerede udstillinger af elevarbejder og daglige ophæng
ninger til vurdering og diskussion.
Vi møder med forskellige forudsætninger, erfaring og temperament. 
Lærerens ikke mindst. Kan vi opleve og skabe de øjeblikke, hvor vi 
prøver selv, spontant at tage initiativ og risiko drevet af nysgerrighed? 
Denne findes. Drivkraft. Gul eksisterer som lys, som farvemateriale, som 
æg, som limfarve og i tube, som batik, som farvekridt, som efterår, 
glasur og i impressionisternes billeder. Er den der i rigtig mængde, som 
kolorisme? Som absolut og virkelighed, der ses? Vi vil overbevises.

O. Heerup

Legemsøvelser

Skolen har deltaget i gymnasieskolernes atletikstævne i region 4.
Forsøgsundervisningen i faget, der med tilladelse fra direktoratet for 
gymnasieskolerne påbegyndtes for 1. g i skoleåret 1969/70, er i dette 
skoleår blevet udvidet til at omfatte alle klasser.
Eleverne har for perioder på 5-6 uger valgt, hvilken disciplin inden for 
faget legemsøvelser de ville deltage i. Drenge og piger er blevet under
vist sammen, og selv om en del af holdene har haft en klar overvægt af 
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det ene køn, har alle hold været blandede. De deraf følgende praktiske 
problemer med hensyn til omklædningsforhold, der sidste år vanskelig
gjorde ordningen, er i løbet af dette skoleår blevet afhjulpet, idet velind
rettede, nye omklædningsrum på Telefonvej har kunnet tages i brug 
i efteråret 1970.
Forsøget har stort set vist sig at være en succes, idet interessen for 
faget synes styrket. Princippet med elevens eget valg af disciplin i løbet 
af året har dog været vanskeliggjort af, at nogle elever ikke har indset 
det betimelige i at skifte disciplin, men ensidigt har ønsket at fortsætte 
med samme hele skoleåret. Holdstørrelsen har tillige været uensartet, 
idet nogle discipliner har virket mere attraktive end andre. Det er dog 
- bl. a. ved at notere også sekundære valg på elevernes »ønskesedler« 
- lykkedes at tilgodese de fleste ønsker.
Der har i løbet af skoleåret været undervist i følgende discipliner på de 
forskellige klassetrin:
1. g: Atletik, fodbold, basket, volley, svømning piger og drenge, skøjte
løb, kondition, rytmisk gymnastik.
2. g: Langbold, fodbold, basket, volley, udendørs kondi, dramik, svøm
ning, kondition, skøjteløb.
3. g: Atletik, fodbold, basket, volley, rytmisk gymnastik, svømning, mo
tionsgymnastik, konditionstræning.

Djurhuus/Garvig

Mosaik omkring GG eller en særlig velkomst til i. g’erne
... Umiddelbart ser det ud, som om skolen er mægtig stor; men der 
bliver I grundig snydt. Kun halvanden af de mange blokke hører til G.G. 
Det er blok 7, den blok der ligger nærmest Ringvejen, og den øverste 
halvdel af blok 6. Det øvrige tilhører Buddinge skole, hvis elever nok skal 
gøre en del for at gøre jer opmærksomme på deres eksistens. Skolen 
har desuden - fælles med Buddinge skole - adgang til en sangsal, to 
gymnastiksale og en svømmehal, foruden at vi på Telefonvej, en lille 
vej ikke ret langt fra skolen, har adgang til endnu en gymnastiksal og et 
kunstlokale.
De lokaler, vi er i besiddelse af, er på genial vis blevet led i et fagklasse
system. Dette har i almindelige undervisningslokaler ytret sig ved, at der 
i et hjørne af lokalet er opsat et lille skab, hvori en smule faglitteratur er 
anbragt. Denne benyttes så godt som aldrig; men fagklassesystemet har 
som naturlig følge et »vandreklassesystem«, der sikkert vil virke på jer, 
som om det er et led i et omfangsrigt konditræningsprogram.
Nu mangler vi kun at omtale en vigtig »del af skolen«, nemlig kantinen i 
HB-Comus. Cornus ligger ved den store rundkørsel. Den direkte vej til 
Cornus går gennem en Texaco-benzintank, og det er forbudt at træde på 
kablet til klokken. På Cornus tilbringes fritimer foruden religionstimer, 
sangtimer, kunsttimer og andre timer, I føler opfordrer jer til at forlade 
skolen for en tid ...
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... Livet på gymnasiet kommer som en naturlig følge af livet på en folke
skole. Man bliver nu ikke længere behandlet som et lille barn, men som 
et stort - d.v. s.: man har de samme rettigheder som en voksen, hvis 
bare man opfører sig ordentligt.
Hvis I kun er kommet på gymnasiet for at få eksamen, er denne form 
ideel, idet den giver mulighed for snart at arbejde selvstændigt, snart at 
blive båret på hænder og fødder gennem tilværelsen. Hvis dette bliver 
kombineret med en tilpas dovenskab og naturlig frækhed, kan man 
overkomme meget ud over skolearbejdet. En tilpas dovenskab og na
turlig frækhed betyder, at de skriftlige arbejder bliver lavet hjemmefra 
sammen med en gennemlæsning af en del af det mundtlige, mens resten 
bliver læst i frikvartererne og i timerne. Under gennemgangen skal man 
så blot svare på alt, hvad man ved lidt om; så vil I uden videre kunne få 
en acceptabel eksamen ...
... De fleste af vore lærere er vældig progressivt indstillede, på den 
måde at de gerne bruger undervisningstiden til at diskutere alverdens 
ting og problemer med eleverne. Mange af lærerne har en næsten syge
lig ambition om at turde tage en diskussion op om alle emner med ele
verne, og helst også om at kunne nedgøre alle disses meninger totalt. 
Og det er vi elever slet ikke kede af, for vi får en masse ellers kedelige 
timer til at gå på den måde ...
... Vi holder også fester en gang imellem. Der bliver solgt en masse 
olier, og folk har det egentlig meget skægt. Af og til har vi det så skægt, 
at skolens ledelse - hr. rektor Neumann - finder ud af at »nu er det for 
galt«. Nogle gange har vi politiet på besøg og andre gange har vi 
rockere. Så I kan forstå, at det ofte går livligt til ...
.. . Nå, men I må hygge jer de næste 3-4 år i håbet om, at I ikke bliver 
lige så sløve, som vi er blevet!

Stileudpluk fra Torben, Anette, Jens og Jan 3. x.
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Skolekomedien 71

Den årlige, traditionsrige skolekomedie, der opførtes af 2.g’erne, var i år 
et skuespil af Peter Weiss: »Forfølgelsen af og mordet på Jean Paul 
Marat, opført af skuespillertruppen på hospitalet i Charenton under le
delse af herr De Sade«. Stykket blev valgt af 2. g’erne, og blev ligesom 
de to forrige år instrueret af Wladimir Kandel. Det var et meget vanske
ligt stykke og krævede en virkelig arbejdsindsats af samtlige medvirken
de, både på og bag ved scenen.
Stykket, der omhandler mordet på Marat, har en historisk baggrund fra 
den franske revolution, hvor Marat var en af de revolutionære, hvis 
tanker kan føres direkte op til vor tids marxisme, samtidig med at den 
tenderer mod et diktatur-system. Marats udtalelser i stykket svarer i 
indhold næsten ordret til hans efterladte skrifter, mens der af gode 
grunde er lavet om på De Sades taler, fordi hans forhold og kendskab 
til Marat var meget tvivlsomt.
Hovedrollerne i stykket var besat af: Jean Paul Marat: Michael Moller 
Nielsen, De Sade: Søren Gehlshøj, Simone: Birgitte Hertling.

Skal skolekomedien have en professionel instruktør ?
Dette var et meget aktuelt spørgsmål på skolen lige efter skolekomedien 
71, der som bekendt havde en professionel instruktør. Spørgsmålet kan 
ikke uden videre besvares, idet det kræver, at man gør sig klart, hvad 
der ønskes med en skolekomedie. Ønskes der en skolekomedie, der er 
lavet af elever og lærere i fællesskab - altså på ren skolebasis og derved 
måske af en ringere kvalitet - eller ønskes der et virkelig færdigsyet 
stykke, der rent kunstnerisk kan underholde samt konkurrere med andre 
skoler i Berlingske Tidendes konkurrence - eller ønskes der noget helt 
tredie, som fx et hjemmelavet stykke, der tager aktuelle problemer på 
gymnasiet op?
Har man først gjort sig dette klart, kan man begynde at se på fordele og 
ulemper ved spørgsmålet om professionel instruktør contra amatør
iscenesættelsen. Her mener jeg, at skolekomedien på G.G. de sidste par 
år er blevet lagt an på, at den skulle kunne konkurrere med andre skolers 
komedier, hvilket også har givet nogle virkelig gode stykker - stykker, 
som også personer uden tilknytning til skolen har kunnet se med glæde; 
men - og det er dette men, der kan angribes - det har også været styk-
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ker, der har været helt fastlagte fra instruktorens side, uden mulighed 
for udsving til nogen sider. Dette er ganske naturligt, idet en udefra 
kommende instruktør ikke uden videre kan lave et stykke af fx Peter 
Weiss om til noget, der har relation til skolen (udover aktorerne).
Så kan det jo diskuteres, om denne form er at foretrække frem for noget 
andet. Ser man tidsmæssigt på det, er det ganske klart, at der med en 
professionel instruktør bliver sparet meget tid. Han har rutinen og kan 
se, hvilke scener der tager lang tid, og hvilke man kun behøver få prøver 
til. En lærer eller en elev må prøve sig frem, finde rytmen og måske be
gynde forfra, fordi det var grebet forkert an. Ser man kammeratskabs
mæssigt på det, bliver resultatet for de to former ens. Dog kan der, hvis 
der ikke er nogen instruktør, let opstå konflikter på grund af diverge
rende mening.
Imod instruktøren kan så anføres, at han kan have for store ambitioner, 
vil kræve for meget af eleverne, hvilket så igen vil gå ud over deres 
skolearbejde; det kan også anføres som tidligere skrevet, at stykket 
mister noget af skolekomediepræget og bliver til rigtigt teater. Så er 
spørgsmålet, hvad man helst vil?
Personligt synes jeg, det kunne være spændende, hvis eleverne selv 
fandt et stykke og satte det i scene. Dette kan lade sig gøre. Om vi kan 
få lov til det, kommer an på, om skolen kan undvære den prestige, det er 
at få en eventuel pæn placering i Berlingske Tidendes konkurrence, samt 
om der fra den ansvarlige ledelse vil blive givet tilladelse til, at eleverne 
uden nogen overordnet sætter »skolens komedie« op, hvilket også inde
bærer, at vi skal have den samme frihed, som vi plejer.
Skal vi have en lærer til at instruere, kan vi lige så godt tage en instruk
tør, for ambitionerne er de samme, og tiden bliver i hvert fald ikke for
kortet.

Erik Toft 2. z.

OAOAUAOA
34



SOS tørmælk
I de sidste 5 år har Abbé Pierres klunsere gennem indsamlinger på 
danske skoler kunnet sende omkring 24.000 kr. om måneden til hjælp 
for Mother Teresas arbejde blandt Indiens fattige. Klunserne sender 
opfordringer til samtlige danske skoler, og det er så op til den enkelte 
skole om - og i givet fald hvor meget - man vil sætte ind. Da vi modtog 
opfordringen besluttede vi at forsøge, men det var med bange anelser 
om, at resultatet skulle blive lige så ringe som sidste år, hvor en lignende 
Røde Kors-indsamling kun gav 85 øre i gennemsnit pr. elev.

Den organisation, som det indsamlede beløb skulle gå til, tæller 600 
brødre og søstre med Mother Teresa som hovedskikkelse. Den største 
del af deres arbejde foregår i slumkvartererne i de store byer, hvor de 
foruden at stå for uddeling af mad og mælk, bekæmper den udbredte 
spedalskhed, underviser børn og i det hele taget hjælper efter bedste 
evne, hvor hjælp behøves. Specielt de danske skolers bidrag har be
tydet, at 8000 indiske børn igennem 5 år har kunnet få et krus tørmælk 
og en vitaminpille hver om dagen. Da både klunsernes og Mother Tere
sas arbejde er frivilligt og ulønnet, da transporten af varerne er gratis, 
og da der er givet dispensation for told og moms, går alle de indsamlede 
penge til det egentlige formål.
Da vi oplyste klunserne om, at vi var villige til at starte en indsamling, 
modtog vi - foruden en række brochurer - en vandreudstilling bestående 
af ti store plancher, der gennem tekster og tegninger fortæller, hvordan 
danske skolebørn oplever forholdet mellem rige og fattige mennesker. 
Sammen med nogle plakater, vi selv lavede, blev plancherne hængt op 
over alt på skolen med håb om, at de ville inspirere til en stor indsats.
Til stort held for indsamlingens forløb opstod der ret hurtigt en kon
kurrence klasserne imellem om hvem, der kunne indsamle mest, og til
syneladende blev alle midler forsøgt. Således spændte metoderne lige 
fra kidnapning af lærer med krav om løsesum, over salg af kager og 
flødeboller til almindelig indsamling i bøsser.

Efter en hektisk uge afsluttedes indsamlingen med en vellykket hygge- 
aften, der mod sædvane var baseret på overskud (entré, forhøjede øl
priser, salg af pandekager og æbleskiver etc.).
Med ugens forskellige indsamlinger, med hyggeaftenens overskud og 
med en lille ekstra indsats efter den første optælling lykkedes det at få 
den samlede sum op på 3000 kr.
3 .000 kr. eller omkring 7 kr. i gennemsnit pr. lærer og elev er naturligvis 
ikke meget sammenlignet med det enorme behov for hjælp; men sam
menlignet med forventningerne og erfaringerne fra tidligere indsamlin
ger, var det en indsamling GG kunne være bekendt, og vi har da også 
modtaget et brev fra Abbé Pierres klunsere, hvori de udtrykker deres til
fredshed med resultatet og på modtagernes vegne siger alle, der har 
bidraget, hjertelig tak.

Michael Porsager 2. z.

35



Ekskursioner

Maj 1970:
2 sa + 2mz (kunstelever) til Louisiana med billedhugger Linnet.
1 mz + 1 sc til Vestsjælland med adjunkt Weise.
1 mx + 1 sb til Lund, Dalby og Glimmingehus med lektor Rude Andersen 
og cand. phil. Høgnesen.
1 sb til Nordsjælland, Faxe og Stevns med adjunkt Charlotte Andersen.
1 ax (russisk-elever) til Louisiana med cand. oecon. Rachlin.

September 1970:
2 sb til Roskilde, Kalundborg, Holmstrup, Jyderup og Tuse med lektor 
Rude Andersen.
3 mn til Frederikshavn med adjunkt Charlotte Andersen og stud, scient. 
Techau.
2 mn til Hirtshals med lektorerne Herluf Petersen og Jørgen Jacobsen.
2 sa + 2 sb + 2 sc + 3 sb -T 3 mz til Nationalmuseet, Brede, med cand. 
phil. Høgnesen.
1 sb til Glyptoteket og Nationalmuseet med adjunkt Lolli.

Oktober 1970:
2 my til Slangerup, Jørlunde, Nr. Herlev og Karmelitterklostret i Helsingør 
med cand. phil. Høgnesen.
3 mn til Nationalmuseet med lektor Herluf Petersen.
1 sa til Nationalmuseet, Brede, med cand. mag. Kirsten Skjøtt-Larsen og 
cand. phil. Høgnesen.

November 1970:
3 mz til Teknisk Museum, Helsingør, med adjunkt Jytte Hilden.
2 my til Kemi-Industri-Laboratoriet, Lundtoftesletten, med adjunkt Jytte 
Hilden.

December 1970:
3 r til Tuborg med adjunkt Charlotte Andersen.
2 my til Mineralogisk Museum med adjunkt Charlotte Andersen.

Februar 1971:
3 sa + 2 mn til Zoologisk Museum med adjunkt Charlotte Andersen.
3 mt til Zoologisk Museum med stud, scient. Hvidtved.
1 sa til Glyptoteket med cand. phil. Høgnesen.
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Marts 1971:
3 sb til Zoologisk Museum med stud, scient. Hvidtved.
3 sa + 3 mx til Frihedsmuseet med stud. mag. Billekop og adjunkt Char
lotte Andersen.
1 sb til Sønderjylland, St. Jyndevad og Tønder, med stud. mag. Billekop 
og stud, scient. Skriver.
1 sa til Sønderjylland, St. Jyndevad og Tønder, med cand. phil. Høgnesen 
og stud, scient. Skriver.

April 1971:
2 mz til Bornholm med adjunkt Lis Engelhardt og stud, scient. Techau.
2 mx til Bornholm med stud, scient. Techau og stud. mag. Per Olsen.
2 my til Vendsyssel med lektor Rude Andersen og adjunkt Charlotte An
dersen.

Maj 1971:
1 sc til Vendsyssel med adjunkt Charlotte Andersen og stud, scient. 
Skriver.
1 sc til Lund, Dalby og Glimmingehus med lektor Rude Andersen.
1 mz til Lund, Dalby og Skanør med lektor Rude Andersen.
1 my til Lund, Dalby og Glimmingehus med lektor Rude Andersen.

Udlandsture og udvekslingsrejser
20.-26. september:
34 elever + 3 lærere fra Gauss-Schule, Braunschweig, på besøg (3 mx +
3 my Gladsaxe Gymnasium).

5.-14. februar 1971:
3 mx 4- 3 my på studierejse til Braunschweig med lektor Svend Holm og 
adjunkt Jacobi.

18.-24. marts 1971:
2 sa på studierejse til Braunschweig med lektor Maria Sommer og cand. 
phil. Høgnesen.

6.-13. maj 1971:
1 mx på studierejse til Israel med rektor Hans Neumann og adjunkt Jytte 
Hilden.

Efterårstur
16.-18. oktober 1970:
Gymnasiets kor på lejrskole (Nordisk lejrskole, Hillerød) med lektor Djur
huus, stud. mag. Vibeke Wibroe og stud. mag. Torben Steen Jensen.

37



Lejrskole i Israel
Som et forsøg arrangerede Gladsaxe kommunes skole- og fritidsforvalt
ning en lejrskole for 10. klasser i et fjerntliggende land.
Deltagerne var en 1 g fra Søborg Gymnasium og en 1 g fra Gladsaxe 
Gymnasium.
De 47 elever og 4 lærere tilbragte en uge (6.-13. maj 1971) med studier 
af såvel det bibelske land som det moderne Israel, forberedt gennem for
håndsorientering bl. a. ved en Israel-aften med lysbilleder, foredrag og 
sang, og videreført ved rapportarbejde med det hjembragte materiale.
På kortet kan ses byer som Lod, Tel Aviv, Haifa, Ashkelon, Beersheba, 
Arad, Bethlehem og Jerusalem, men på vore egne kort er understreget 4 
vandrehjem, 1 kibbutz (Hamaapil), 1 citruspakhus, Karmelbjerget, Caesa
rea, en badestrand ved Netanya, byen Kiryat Gat som servicecenter i 
Lachish-området, Herodes fæstning på Massada-bjerget, Dødehavet, Ein 
Gedi, Davids kilde og Scopusbjerget i Jerusalem.
Foredrag og museer, mindesmærker og institutioner samt kontakt med 
unge fra en kibbutz og elever og lærere fra Denmark School gav os alle 
et uforglemmeligt, righoldigt indtryk af landet Israel.

Jytte Hilden / H. Neumann

Side 39:
Kort fra »Facts about Israel 1970« 
udg. af Ministry for Foreign Affairs.
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Foreninger oç udvalg

GL
Gymnasielærerforeningen (ca. 3000 mdl.) - GL- har til formål at varetage 
lærernes økonomiske, tjenstlige og faglige interesser. Foreningen sam
arbejder ved lønforhandlinger med andre akademikere i Akademikernes 
Samarbejdsudvalg - AS - (ca. 35000 mdl.). I samarbejde med de faglige 
organisationer - fx Dansklærerforeningen og Matematiklærerforeningen 
- har GL også indflydelse på læseplanernes indhold og omfang.
GL har udgivet bogen: »Gymnasiet på vej?«

DGS
DGS er gymnasieelevernes fagforening. GGs elevrad er tilsluttet denne. 
DGS afholder landsmøde en gang om året, hvor det kommende års ar
bejde og uddannelsespolitik tilrettelægges. Endvidere vælges bestyrelse 
samt udvalgsformænd til diverse udvalg.
Foruden landsmøde afholdes i årets løb en række kurser af forskellig 
art - fx Grønlandskursus, gruppedynamikkursus og kursus i elevråds
teknik.
DGS har repræsentanter i nogle af undervisningsministeriets udvalg, 
som diskuterer gymnasieforhold. Blandt andet har DGS haft repræsen
tanter i de udvalg, som har udarbejdet udkastet til reformerne i dansk
og historieundervisningen.
Hver måned udgiver DGS »Gymnasiebladet« gratis til alle elever på 
medlemsskolerne. Endvidere kan der tegnes abonnement på DGS-nyt 
hos elevrådets DGS-repræsentanter (Helle 2. x. og Per Rønne 2. z.). 
Dette tidsskrift indeholder bl. a. beskrivelse af undervisningsforsøg, 
love og vejledende bestemmelser.
DGS har udgivet bogen: »Uddannelse - et samfundsproblem«.

Lærerrådet
Lærerrådet udgøres af skolens lærere og rektor. Hvert år vælges en 
lærerrådsformand (p. t. lektor Marie Bjerrum). Der holdes lærerråds
møde mindst en gang om måneden, hvor der drøftes sager vedrørende 
undervisningen, lokaleforhold, lærer- og elevforhold. Lærerrådet har 
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afgørende myndighed i spørgsmål angående forsøgsundervisning og 
anskaffelse af undervisningsmaterialer inden for de givne økonomiske 
rammer. Udtalelse har lærerrådet i sager, der gælder fag- og timefor
deling, stillingsbesættelse, byggesager, budgetforslag m. m. Elevrådet 
sender repræsentanter til lærerrådsmøderne. Disse har taleret, men 
ingen stemmeret og ma ikke overvære drøftelser af fag- og timefordeling, 
stillingsbesættelse samt sager vedrørende den enkelte elev.

Elevrådet
I elevrådet sidder en repræsentant for hver klasse. Hvis nogle klasser 
ikke ønsker repræsentation i elevrådet, kan de interesserede elever fra 
disse vælge en repræsentant for hver påbegyndt 20 elever. Elevrådet 
holder gennemsnitlig et møde om måneden, og der afholdes valg i de
cember.
Til at varetage det daglige arbejde nedsætter elevrådet et forretnings
udvalg.
Elevrådet kan til enhver tid nedsætte andre udvalg til løsning af specielle 
opgaver.
Endvidere er elevrådets forretningsudvalg repræsenteret i samarbejds
udvalget.
Til skolenævnsmøderne må eleverne sende en repræsentant.
I stipendienævnet, der sørger for fordelingen af midler fra S. U. (Statens 
Uddannelsesstøtte), har eleverne 2 repræsentanter. - Ligeledes i lokale
udvalget.
I det forløbne skoleår har elevrådet bl. a. beskæftiget sig med: Indkø
ringskurset for l.g’ere, featureugen, lokaleproblemerne og årsskriftet.

Om samarbejdsudvalget
Samarbejdsudvalget her på stedet består af rektor, lærerrådsfmd., to 
lærerrepræsentanter og elevrådets forretningsudvalg. Samarbejdsudval
get er kontaktorgan mellem lærere og elever; her diskuteres sager ved
rørende elevernes praktiske forhold på skolen såsom fællesarrangemen
ter og ordensregler. Fag- og timefordeling samt den enkelte elevs og 
lærers forhold må ikke debatteres. Opnåes enighed i udvalget ikke, har 
rektor det afgørende ord.

Skolenævnet
Skolenævnet vælges for 4 år ad gangen og består af 5 medlemmer: 
4 repræsentanter valgt blandt forældrekredsen og 1 valgt blandt kommu
nalbestyrelsens medlemmer. I skolenævnmøderne deltager uden stem
meret rektor, lærerrådsformanden og en elevådsrepræsentant. Skole
nævnet fører bl. a. tilsyn med skolens undervisning og formidler samar
bejdet mellem skole og hjem.
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»Kristne Unge« på GG
Vi er tilsluttet K. F. S. (Kristeligt Forbund for Studerende og Skoleung
dom). Vores formål er at give oplysning om det kristne budskab, og at 
tvinge til en stillingtagen hertil.
Arrangementer: Hver 3. uge havde vi bibelkreds over Markus Evange
liet. Vi har holdt 2 aftenmøder på skolen. Den første taler var rejsesekre
tær fra K. F. S. Ingolf Pedersen, som talte over emnet »Jesus Kristus - 
en bedrager eller Guds Søn«.

GGs kor
Gladsaxe Gymnasiums kor, der omfatter ca. 30 medlemmer, har under 
ledelse af lektor K. Djurhuus afholdt prøver hver mandag aften og har i 
løbet af året indstuderet et stort repertoire af såvel ældre som ny kor
musik foruden en del folkesange. Koret deltog i slutningen af august 
i en parkunderholdning ved Bagsværd Sø, arrangeret af Gladsaxe kom
mune. I efteråret afholdtes en broget musikalsk aften i sangsalen, og 
Gymnasiets forårskoncert fandt sted den 22.3.1971. Her opførtes bl. a. 
Carl Nielsens »Fynsk Forår«, Jørgen Bentzons »En romersk fortælling« 
samt Bernhard Christensens Jazz-oratorium »De 24 timer«.

Volley ballklubben
GGV består nu 2 år efter sin oprettelse af ca. 45 medlemmer, hvoraf 10 
er udgåede elever. Bestyrelsen er følgende: Niels Sørensen, formand, 
Niels Clausen (69), Mogens Fenger (70), Torben Skarsfeldt (3 t) og Bri
gitte Scherling (2 y).
Klubben har i år deltaget med ikke mindre end 5 hold i Københavns 
Volleyballkreds’ turneringer. I årets løb har klubben arrangeret jule- og 
klasseturnering.
I Brønderslev vandt G.G.V.’s 1. hold kvalifikationsturneringen til 2. divi
sion.

Niels Sørensen.

Cricket
I AB-Hallen køres hvert år en indendørs-turnering i cricket arrangeret 
af AB i samarbejde med Dansk Cricket Forbund. Turneringen omfatter 
kun ungdomshold fra klubber og skoler. Gladsaxe Gymnasium var til
meldt turneringen i rækken for junior skolehold. Her deltog desuden 
Bagsværd Kostskole, Brøndbyøster Skole og Sorø Akademi. Man spil
lede indbyrdes mod hinanden to gange. Selv om holdet var udråbt som 
favorit i forvejen, havde vi dog ikke ventet en så let sejr. Slutresultatet
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blev, at Gladsaxe Gymnasium vandt dets første pokal i cricket ved at 
vinde samtlige kampe og dermed slutte med maksimumpoint. Holdet 
bestod af otte spillere: Carsten Fenger 3 x, Michael Møller 2 y, Christian 
Fischer 2 y, Erik Neergård 2 y, Per Marcussen 1 x, Dennis Jensen 1 x, Erik 
Hansen 1 z, Flemming Agri Jensen 1 z. Holdets leder var den tidligere 
cricketnøglespiller og nuværende lektor ved Gladsaxe Gymnasium Kaj 
Aage Greiber. Pokalen fordrer, at vi næste år stiller op for at forsvare 
den. Det er derfor holdets ønske, at der i den næste turnering vil melde 
sig en del flere spillere især l.g’ere. Det bor måske nævnes, at piger 
deltager på lige fod med drengene i turneringen.

På holdets vegne, Dennis Jensen.

Boglån
(Boginspektor: lektor K. Djurhuus).
Lærebøger, ordbøger, atlas m. v. stilles til rådighed for eleverne som lån. 
Hæfter, kladdepapir, tegneblokke m. v. udleveres i rimeligt omfang efter 
skolens afgørelse.
Bøgerne forbliver skolens ejendom. Eleven er økonomisk ansvarlig for 
de lånte bøger, og eventuel mishandling vil medføre erstatningskrav. 
Bøgerne skal være forsynet med solidt omslag, og eleven skal straks 
efter modtagelsen skrive navn på bindets inderside. Der må ikke noteres, 
skrives eller understreges uden efter lærerens anvisning.
Afbrydes skolegangen i skoleårets løb, skal bøgerne straks afleveres.
Bogaflevering finder sted dels i eksamensperioden, dels umiddelbart 
efter denne. Opslag på elevtavlen vil oplyse om, hvornår de enkelte 
klasser afleverer, og det henstilles til eleverne at overholde de opgivne 
tidspunkter.

Biblioteket
Gymnasiets bibliotek er en filial under Gladsaxe Biblioteksvæsen. Det 
ledes i det daglige af adjunkt fru Ellen Jensen og bibliotekar frk. Birgit 
Bjerregaard. Bibliotekets formål er at tjene skolens undervisning ved at 
stille bøger og andet biblioteksmateriale vederlagsfrit til rådighed.
Udlånets bøger kan hjemlånes af gymnasiets elever og lærere. Ethvert 
boglån skal noteres med navn, klasse og dato på bogkortet bag i bogen. 
Låneren er ansvarlig for de bøger, der er lånt på hans navn, og er pligtig 
til rettidigt at tilbagelevere dem til biblioteket. Fremlån af bibliotekets 
boger er ikke tilladt. Låneren er pligtig til efter bibliotekets skøn at erstat
te beskadigede eller bortkomne bøger. Et flerbindsværk må om fornødent 
fuldstændig erstattes, selv om kun et enkelt bind er beskadiget eller bort
kommet. Udlånstiden er 1 måned. Lånet kan fornyes, med mindre bogen 
er reserveret til andre.
Åbningstiderne findes bekendtgjort på døren til biblioteket. Udlånet vare
tages indtil videre af Jens Rasmussen 2 z, Dan Rostgard-Nielsen og Ole 
Nielsen 2 x. Bibliotekaren træffes daglig kl. 13-14.
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Gy mnasief o reningen GGG
Ved skoleårets begyndelse bestod GGG’s bestyrelse af: Susanne Hollen
der (formand), Erik Toft (kasserer), Michael Møller, Carsten Breddam 
(han afløstes senere af Jørgen Kibshede), Erik Nielsen, Peter Rasmus
sen, Bo Haraldsted, Alex Kattier, Karin Mogensen og Birgitte Ellersgård. 
GGG, hvis formål er at afholde sammenkomster af kulturel, politisk og 
underholdende art, har i perioden 1. august 1970 til 1. februar 1971 af
holdt følgende arrangementer:
den 28. august, velkomstfest for de nye elever,
den 15. september, foredrag af en Ufolog,
den 29. september opførte »Banden« Cirkus Mili,
den 9. oktober, jazz fest,
den 30. oktober, vistes filmen »Chock« (Polanski),
den 20. november, beat fest,
den 24. november, holdt nogle medlemmer af »Black Panter Party« 
foredrag,
den 22. januar, fest - Blue Sun,
den 29. januar, en aften med Jack Duprée,
Den 1. februar 1971 valgtes ny bestyrelse: Susanne Hollender (formand), 
Michael Møller (kasserer), Erik Toft, Søren Gehlshøj, Bo Haraldsted, Alex 
Kattier, Karin Mogensen, Birgitte Ellersgård, Per Marcussen og Kim 
Knudsen.
Den ny bestyrelse lagde ud med karneval den 19. marts.
Dernæst vistes den 23. april »Mælkevejen« af Bunuel.

Susanne Hollender.
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Ordensregler

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 forventes at få adgang.

3) I ganske specielle tilfælde kan en elev få rektors tilladelse til at for
sømme skolen. En skriftlig anmodning med angivelse af årsagen til 
ønsket må da foreligge senest dagen før. Det henstilles dog, at ærin
der til byen, besøg o. I. henlægges til fridagene, så unødige forsøm
melser undgås.

4) Elever, der er fyldt 18 år, er berettiget til selv at underskrive medde
lelsesboger. Retten indtræder den dag, eleven fylder 18 år, efter hen
vendelse på kontoret.

5) Når en elev har forsomt skolen, skal meddelelsesbogen forevises 
klasselæreren umiddelbart efter forsømmelsen med angivelse af for
sømmelsens årsag og varighed.

6) Ved sygdom af længere varighed og ved smitsomme sygdomme an
moder skolen om skriftlig eller telefonisk meddelelse senest 3. dagen 
(So. 3162).

7) Ønsker en elev på grund af sygdom at gå hjem i skoletiden, bor dette 
meddeles til en af lærerne.

8) Anmodning om fritagelse for legemsøvelser for en kortere periode 
fremsættes til gymnastiklæreren gennem meddelelsesbogen. Eleven 
skal da være til stede i gymnastiktimerne og følge undervisningen. 
Fritagelse for en længere periode (mere end 4 uger) kræver læge
attest, hvortil blanket udleveres på kontoret.

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

Spisning
1) Inspektorerne bekendtgør, hvor de forskellige klasser spiser.
2) Arbejdet som mælkedukse går på skift mellem klasserne.
3) Mælkeduksenes opgave er at bringe mælkekasserne fra mælkerum

met over til skolen samt at indsamle kasserne efter spisning og 
bringe dem tilbage til mælkerummet.
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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 områder.
3) For lærercykler, der vil være afmærkede, er der afsat plads i stativer 

(særlig skiltning).
4) Cykler og knallerter må ikke stilles ud for nedkørslen for biler.
5) Al trækken med cykler og knallerter må af hensyn til egen og andres 

sikkerhed foregå på den for gående afmærkede bane.
6) Knallert- og cykelkorsel på parkeringspladsen er ikke tilladt.

Værdigenstande
1) Eleverne har selvrisiko for penge eller værdigenstande, som de har 

med sig i skole eller til skolearrangementer.
2) Det henstilles at medbringe så få penge og værdisager som muligt. 

Ingen værdigenstande i overtøj! Det anbefales at have navn i ejen
dele.

3) Glemte sager indleveres i depotet i blok 8 kælderetagen; dette holdes 
åbent hver mandag, onsdag og fredag kl. 12.

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

Skolebygninger og inventar
Elever er ansvarlige for skader, som de ved uforsigtig adfærd forsætligt 
eller uagtsomt har tilføjet skolens inventar.



Karaktergivning og meddelelser til hjemmene
I gymnasieklasserne skal der i december og marts gives meddelelse til 
hjemmene om elevernes standpunkt i hvert af de fag, hvori der gives års- 
karakterer. Såfremt det skønnes rimeligt, kan den enkelte faglærer til 
karakteren føje et i ord affattet vidnesbyrd om elevens anlæg og flid i 
faget. Dette skal altid ske, såfremt der i et fag indtræffer en væsentlig 
nedgang af karakteren i forhold til den forudgående bedømmelse af 
elevens standpunkt, eller hvis eleven i et fag bedømmes til under 6.
Hvis det ved det lærermøde, der afholdes umiddelbart før standpunkts
karakterernes fastsættelse, skønnes, at en elev står i fare for ikke at 
blive rykket op i næste klasse ved skoleårets slutning, skal der gives 
hjemmet en meddelelse herom. Såfremt en sådan meddelelse ikke er 
tilgået hjemmet i forbindelse med karaktergivningen i marts, bør skolen 
kun undlade oprykning, hvis elevens standpunkt ved fastsættelse af 
årskaraktererne (der også er standpunktskarakterer) på en for skolen 
uforudseelig måde er forringet væsentligt, samtidig med at opryknings
prøven giver et så dårligt resultat, at eleven ikke synes at have mulig
hed for at bestå studentereksamen på den normale tid, eller hvis eleven 
siden karaktergivningen i marts har forsomt usædvanlig meget.
Når en elev er opflyttet i 3. gymnasieklasse, kan skolen normalt ikke 
nægte at indstille eleven til eksamen. Er skolen på grund af uforudsete 
forhold, som er indtruffet i løbet af sidste skoleår, betænkelig ved at ind
stille eleven, kan sagen forelægges direktoratet for gymnasieskolerne, 
der da afgør, om eleven skal indstilles til eksamen.
Karakter- og vidnesbyrdbogen skal, hver gang der gives meddelelse til 
hjemmet, forevises for elevens forældre (værge) og af en af disse for
synes med påtegning om sket forevisning. For elever, der er fyldt 18 år 
eller har indgået ægteskab, gives de forannævnte meddelelser til ele
verne selv, og hjemmets påtegning om sket forevisning kræves ikke. 
Meddelelse om, at en elev står i fare for ikke at kunne oprykkes i næste 
klasse, gives dog - foruden til eleven selv - særskilt til forældrene, med
mindre eleven er gift.
Særbestemmelser for elever, der er fyldt 18 år eller har indgået ægte
skab, medfører ikke nogen begrænsning af disse elevers forpligtelse til 
at følge undervisningen (en forudsætning for begrænset pensum).

Stipendier
Staten yder gennem Statens Uddannelsesstøtte et betydeligt beløb til 
understøttelse af gymnasieelever. Et stipendienævn for hvert gymnasium 
indstiller et vist antal trængende ansøgere til Statens Uddannelsesstøtte, 
som tildeler gymnasierne en sum, der af stipendieudvalget fordeles efter 
uddannelsesstøttens regler.
I indeværende skoleår fordeltes 79.554 kr. til 29 elever.
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Københavns amtsrad uddeler stipendier til skoleundervisning for elever 
over den undervisningspligtige alder, hvis forsørger er økonomisk van
skeligt stillet.
Det er en betingelse for at kunne komme i betragtning ved uddelingen af 
understøttelserne, at vedkommende ansøger har bopæl i Københavns 
amtsrådskreds.
Elever med fast bopæl i Københavns og Frederiksberg kommune eller 
i Frederiksborg og Roskilde amtsrådskredse kommer således ikke i be
tragtning.
I 197071 bevilgedes til elever i kommunale skoler og gymnasier ialt 
687.850 kr., fordelt i portioner à 350 kr., 750 kr. og 1200 kr. efter ved
kommende forsørgers skattepligtige indtægt.
Stipendierne uddeles uafhængigt af eventuelle bevillinger fra Statens 
Uddannelsesstøtte.
Ansøgningsskemaer kan efter den 15. juli fås hos vedkommende kommu
nalbestyrelse og på kontoret for amtsrådets kulturelle forvaltning, Bleg
damsvej 27, 3. sal, kl. 8,30-16,15 daglig, lørdag undtagen, og må i nøj
agtigt udfyldt stand være indsendt hertil inden den 1. september 1971. 
Udenbys elever kan ansøge om transportgodtgørelse ved henvendelse 
til den kommune, hvor de er bosat. Der udleveres en ansøgningsblanket, 
som skal påtegnes af gymnasiet.

Kontaktbladet
Den kulturelle forvaltning udgiver »Kontaktbladet«, som skal formidle 
meddelelser fra skolevæsenet til elever og forældre, og som modtager 
indlæg fra forældre for at give løbende oplysning om skolens forhold i 
kommunen. Bladet fordeles på skolen til hver elev.

Dimission og translokation
Den 21. juni 1970 dimitterede gymnasiet 16 realister og 109 studenter. 
Efter festen i aulaen dansede dimittenderne omkring Gladsaxe-pigen 
foran Rådhuset, og der sluttedes af på skolen med en frokost, givet af 
kommunen og med borgmester Erhard Jacobsen som vært.
Dimission og translokation 1971 finder sted i aulaen lørdag den 19. juni 
kl. 10. Elevernes forældre indbydes til at overvære højtideligheden.

Det nye skoleår
Det nye skoleår begynder mandag den 9. august 1971. Alle bedes mode 
kl. 10 i aulaen.
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