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INTROTUR MØ) 1.A
September 96.
Tungt læsset både på cykler og i 
trækvogne drog den nyetablerede 
Europa-klasse fra Herlev Gymnasium 
ud for at opsøge noget af den viden, 
som man kan finde i verden uden for 
Danmark. Denne tur, som var vores 
første studietur, gik til Sverige.
Selve formålet med vores tur var ikke 
at sidde på en campingplads i det 
kolde Sverige midt i september og 
klapre tænderne ud af kraniet. Nej, vi 
skulle finde den nationale identitet det 
skånske folk har, hvad enten den er 
svensk, skånsk, eller dansk. Vi kom 
ikke helt uforberedte, men var der
imod armeret til tænderne med bag
grundsstof.
Vi mødte en svensk gymnasieklasse.

Det viste sig at være en naturviden
skabelig klasse med 2 piger og 33 
drenge. Vi kunne konstatere, at de 
følte sig mest skånske og samtidig 
mest svenske. Efter eget udsagn ligne
de de dog danskere mest i væremåde. 
Vi var i Lund, hvor vi også var på 
museum, hvor vi så og hørte om 
Sveriges erobring af Skåne i 1600- 
tallet. Det gav os et fingerpeg om 
skåningernes historie og deres 
motiver for at synes, at Skåne er noget 
specielt og ikke helt som resten af 
Sverige.
Vi lavede interviews og undersøgelser 
om Skånepartiet, Ørestaden, Øre
sundsbroen, Skånes historie m.m. og 
vi udgav en avis om vores arbejde. 
Pia Bech Hansen og Jesper Zølck l.a
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Velkommen
Du står nu foran et vigtigt valg i dit liv, hvor du skal vælge, hvilken uddannelse du 
vil gå i gang med efter folkeskolen. Foran dig ligger nogle år hvor du skal uddanne 
dig, men det er også år, hvor du udvikler dig personligt. Derfor er valg af uddannel
se og uddannelsesmiljø noget, som du skal tænke meget over.
Mit råd til dig er at du bruger god tid til at undersøge, hvilke uddannelsesmulig
heder der er, både hvilken skoleform du skal vælge, og hvilket gymnasium eller HF- 
kursus du skal søge ind på.
Husk også på at du ikke blot vælger en uddannelse, men samtidig en arbejdsplads 
i de næste tre år med nye kammerater og mange forskellige fritidsaktiviteter. Hvor 
synes du selv du passer bedst ind?
Valget er også vigtigt for os: Vi vil helst have elever som har truffet det rigtige valg. 
Et godt uddannelsesmiljø opstår ikke af sig selv. Det er både lærere og elever med 
til at skabe. Vi vil gerne have elever der er interesserede i såvel undervisningen som 
de øvrige aktiviteter på skolen. Vi ønsker elever der vil dygtiggøre sig, og som sam
tidig har overskud til både lektierne og til at indgå i det aktive skolemiljø der findes 
på Herlev Gymnasium og HF.
Læs de næste sider godt igennem - tænk dig godt om - og træf så dit valg.

Rektor Mette Mortensen
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HF-ZTUDIET: DEM MfERMME VEJ HE-MlEl DEM MEMMVE VEJ HF-WDIET

HF
Du kan vælge 2-årigt HF på Herlev 
gymnasium. HF-uddannelsen giver 
dig den samme adgang til videre
gående uddannelser som en studenter
eksamen. Der er nogle forskelle på 
gymnasiet og HF. Man skal have 10. 
klasse eksamen, og mange der starter 
på HF har lavet noget andet i et eller 
flere år efter folkeskolen. Man får 
ikke karakterer undervejs, men skal til 
eksamen i alle fag, bortset fra idræt, 
billedkunst og musik.

Undervisningen på HF er opbygget af 
obligatoriske fag og tilvalgsfag. Vi har 
normalt 3 HF-klasser på hver årgang. 
Det gør, at vi kan tilbyde mange for
skellige tilvalgsfag, som den enkelte

HF-kursist kan vælge imel-lem. 
Enkelte fag bliver ikke oprettet fordi 
der er for få der vælger dem. Der er 
også tilbud om deltagelse i ekskur-sio- 
ner til udlandet, frisport, skole-kome
die, studiekredse o.s.v.
Allerede ved ansøgningen til HF skal 
du vælge mellem bestemte fag, som 
du skal starte med i 1. HF. Du kan få 
oplysninger om HF ved at henvende 
dig til studievejlederne på Herlev 
Gymnasium eller ved at komme til 
vore orienteringsmøder.
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MMI ER L/NDERWNtNGEN ER UWERMM^ WORDM ER

Gymnasiet
Du skal træffe det afgørende valg om 
du vil være sproglig eller matematiker. 
Når du overvejer hvilken linie du skal 
vælge, skal du især tænke på hvilke 
fag du interesserer dig for og er god 
til. Sprogfagene på den sproglige 
linie. Matematik, fysik og kemi på 
den matematiske linie. Der er også 
fag, der er fælles for de to linier: 
Dansk, historie, biologi, idræt m.v.
Allerede i 1. g skal du vælge hvilke 
fag du vil specialisere dig i. Du skal 
have to fag på højt niveau og et eller 
flere fag på mellemniveau. Herlev 
Gymnasium tilbyder de fleste af valg
fagene, og normalt kan næsten alle 
ønsker om valgfag tilgodeses.

Du kommer til at arbejde selvstændigt 
med større opgaver allerede i 1. g. I 
slutningen af 1. g skal du skrive dansk
opgaven og i 2. g historieopgaven. I 
3. g skal du skrive en større opgave, 
som tæller med til studentereksamen. 
Du skal vænne dig til, at du selv får et 
større ansvar for din skolegang på 
Herlev Gymnasium. I 1. g får du in
troduktion til de forskellige fag og du 
lærer studieteknik. Det er vigtigt at du 
allerede fra starten af 1. g følger 
godt med i de alle de forskellige fag

og får nogle stabile arbejdsvaner. Der 
er en klasselærer, som tager sig af 
klassen. Der er forældremøder i løbet 
af efteråret og vinteren.
I løbet af det første år oplever du, at du 
selv i højere grad kan overskue dit stu
dieforløb, og i 2. g er du i fuld gang 
med de fag som skal afsluttes efter 
andet år.
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Da jeg skulle starte på HF, tænkte jeg 
meget på hvordan det ville være. Var 
det noget med faste borde og specielt 
tøj? Var der en særlig måde man skul
le opføre sig på?
Selvfølgelig tænkte alle de andre det 
samme, men hvad hjælper det lige når 
man skal starte. Efter et halvt år på 
Herlev er det blevet helt klart for mig: 
de, der går her er meget forskellige - og 
det har vi det alle sammen godt med. 
Der er virkelig plads til at man kan 
være sådan som man er.
Jeg havde været ude af skolen et par år 
og arbejdet forskellige steder. Det var 
helt fint at gå i gang igen. Nogle af 
fagene kendte jeg slet ikke fra folke
skolen. Jeg er begyndt at tænke på 
hvad jeg vil uddanne mig til bagefter. 
Jeg lærer en masse her, og vi har et 
godt socialt samvær i klassen, og det 
er lige så vigtigt som det faglige.

Wickle L. Mogensen 1. q

Vi er næsten lige mange drenge og 
piger i den matematikerklasse jeg 
kom i. Jeg kendte et par stykker i for
vejen, men det gik ret hurtigt med at 
finde ud af det og lære nogle nye at 
kende.
Jeg havde besluttet at jeg ville være 
matematiker, fordi det er det der inter
esserer mig mest. Vi har da også en 
masse matematik og fysik og kemi. 
Det er lidt skrappere end i folke-sko- 
len. Det går nu meget godt, synes jeg. 
Vi har mere sprog end jeg troede vi 
skulle have, men jeg kan godt få brug 
for engelsk og fransk. Hvis jeg nu fin
der på at studere i udlandet?
Jeg har opdaget at der er ret meget 
musik på Herlev. Vi er nogen i denne 
her klasse og en anden der arbejder på 
at lave en sammenspilsgruppe. Nu får 
vi se om det lykkes.

Jesper Hansen 1. y
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R HF WOW MTE^TI^ HF

Vi var ret spændte, da vi d. 12. august 
trillede ind på Herlev Gymnasium på 
vores cykler. Vi skulle starte i en 
sproglig klasse. Adrenalinet pumpede 
løs, da vi for første gang trådte ind ad 
den store røde dør, og vi blev mødt af 
en kæmpe forsamling.
Vores nye klasse består af 21 piger og 
7 drenge, men det er meget alminde
ligt i en sproglig klasse.
Vi startede med en intro-uge, hvor vi 
først og fremmest koncentrerede os 
om at lære hinanden at kende.
Fagligt går det meget godt. Vores fire 
fremmedsprog: latin, fransk, tysk og 
engelsk er det vi finder mest interes
sant. Udover sprogfag har vi også kre
ative fag og naturfag. Det er fint nok 
med lidt afveksling. Vi ser med glæde 
frem til alle de nye udfor-dringer.
Louise Kuhre Elsebeth Krisensen 1. a

MW MERLW

Team Danmark
Herlev Gymnasium har det 4-årige 
Team Danmark gymnasieforløb. Team 
Danmark eleverne har de sam-me fag 
og valgmuligheder som andre. Da de 
har færre timer om året, får de mere 
tid til træning og turneringer.
Kontakt dit lokalforbund eller Herlev 
Gymnasium for nærmere oplysninger.

Europaklasse
Også i 1997 regner vi med at oprette 
en europaklasse, hvor fagene arbejder 
sammen om fælles emner, der har et 
særligt europæisk perspektiv. Europa
klassen etablerer kontakt med gymna
sieelever i andre lande, både per-son- 
ligt og gennem internettet.
Europaklassen har også en større rej
seaktivitet end de almindelige klasser. 
Kom til informationsaften, og hør 
nærmere hvis du er interesseret.
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LIVE! PÅ SKOLEN OM EEIEZMWAQEN OQ AE7ENEN

Frivillig Idræt
Der er meget fine betingelser for at 
dyrke idræt. En stor hal, et kondirum 
og store udendørsarealer. Vi har alle 
de almindelige redskaber, men også 
utraditionelle som gøglerudstyr og 
ski.
Frivillig idræt er først og fremmest 
aktiv fritid i godt selskab med kam
meraterne og lærerne. Vi deltager i 
konkurrencer med andre gymnasier, 
og vi har interne turneringer - især 
hockey og badminton.

Studiekredse
Lærere og elever kan danne studie
kredse om emner, der falder uden for 
den almindelige undervisning. Der 
har f.eks. været studiekredse om 
drømmetydning, eksamensteknik og 
italiensk sprog.

Teater
Hvert år opfører teatergruppen årets 
teaterforestilling i februar måned.
Alle kan være med på tværs af klasser 
og årgange. Der er plads til folk med 
ønsker om store roller, små roller, og 
til dem, der vil være med bag scenen. 
Ambitionsniveauet er højt. Tilskuerne 
forventer hvert år en stor teater-ople
velse, så de der vil være med, skal vir
kelig være opsat på en professionel 
indsats.
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HMD KEZ DEZ? HMD rø DEV HMD rø DEV HMD rø DEV HWD

Fredagscafé
Fredagscaféen er kultur og socialt 
samvær. En fredag om måneden efter 
skoletid fra kl. 15 til 17 mødes elever 
og lærere til afslappet samvær efter 
arbejdsugen.
Der har været spillecafé, fransk café, 
eurocafé, fodboldcafé, depressions
café og naturligvis julecafé. Elever 
eller lærere spiller ind imellem musik 
eller synger. Caféer med optræden er 
altid de mest vellykkede.

Ski
Der er en én-dags skitur til Isaberg, 
hvis der overhovedet er sne om vin
teren.
I vinterferien arrangerer skientusiast
erne blandt skolens elever en uges ski
tur sydpå. Turen har normalt stor 
opbakning, så prisen bliver ikke 
særlig høj.

Musik
Koret synger et blandet repertoire af 
rytmisk og klassisk kormusik.
Bigbandet spiller musik, som stræk
ker sig fra jazz over funk til rock.
Kor og bigband har fast ugentlig øve
tid og giver koncerter både på skolen 
og udenfor.
Sammenspilsgrupperne er musik
grupper som etablerer sig selv og 
arbejder mere på egen hånd. De spiller 
meget forskellig musik.

Fester
Der er selvfølgelig fester på Herlev 
Gymnasium. Idrætsfesten i septem
ber. Hele skolen samles efter en aktiv 
idrætsdag til spisning, musik og dans. 
Klasserne dyster om hvem der har de 
mest originale, flotte, gennemførte 
borddækninger og udklædninger.
Gallafesten er skolens fødselsdag, der 
fejres først i december. Det er aftenen 
med festmiddag og lanciérs. hvor det 
helt store skrud skal luftes.
Og så er der alle de almindelige fester.
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Flere oplysninger
Når du har læst denne pjece og været 
på besøg på Herlev Gymnasium, har 
du måske stadig nogle spørgsmål. Du 
kan snakke med din skolevejleder 
eller klasselærer. Du er også velkom
men til at kontakte en af studievejled
erne. Du kan ringe til Herlev Gym
nasium og HF og få oplysninger eller 
aftale en tid, hvor du kan komme og 
snakke med studievejlederen.

Du skal søge om optagelse på gymna
siet eller HF inden 15. marts 1997.
Du kan aflevere din ansøgning enten 
på din folkeskole, eller hvis du er gået 
ud af skolen til Herlev Gymnasium og 
HF. Du skal på ansøgningsblanketten 
angive dine valg af sprogfag og visse 
andre fag. Hvis du ønsker at deltage i 
Europaklassen skal du også skrive det 
på ansøgningsblanketten.

Du vil få svar inden sommerferien, 
hvis du har søgt gymnasiet.
Når du søger HF, bliver du indbudt til 
en samtale med en studievejleder. 
Derefter vil du få svar inden som-mer- 
ferien - senest i juni måned.
I svarbrevet står der om du er blevet 
optaget, hvilken klasse du er kommet 
i, og hvornår du skal møde. Du får en 
række konkrete oplysninger om Her
lev Gymnasium, og om det introduk
tionsprogram som begynder efter 
sommerferien.
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August 97

Du skal starte i I. g eller 1. HF. Den 
første dag møder du på Herlev Gym
nasium og ser de nye kammerater, 
som du skal følges med de næste par 
år. Så begynder introduktionsforløbet 
som strækker sig frem til efterårs
ferien.
Allerede den anden dag tager hele 
skolen på skovtur. En cykeltur ud i det 
grønne. Det er en god anledning til at 
lære de andre i klassen at kende. 
Tredje dag starter den faglige under
visning så småt med et projekt, som 
skal laves færdig til fredag aften, hvor 
der er forældremøde. Eleverne viser 
frem, hvad de har lavet i den første 
uge. Det er forældrenes mulighed for 
at møde lærerne og se, hvordan det 
hele fungerer. Efter forældremødet er 
der introduktionsfest for alle de nye 
l.g-ere og l.hf-ere.
I anden uge begynder undervisningen 
for alvor. Du bliver præsenteret for 
alle de forskellige fag og får lektier 
for. Det bliver det ikke kedeligere af. 
Tværtimod. Nogle af fagene kender 
du, andre er helt nye for dig. 
Introduktionen fortsætter med studie
teknik og studievejledning. Du skal 
lære at udnytte dine evner bedst 
muligt i det daglige arbejde.
Den faglige undervisning lægger op 
til en 3 dages studietur i løbet af 
efteråret. Studieturen går til et sted i 
Danmark eller det nære udland, og 
man studerer et eller andet fagligt 

emne. F. eks. et biologisk emne, hvor 
man studerer vandkvaliteten i syd
sjællandske søer. Et historisk emne, 
hvor man tager til Flensborg og møder 
det danske mindretal syd for græn
sen. Eller noget helt tredie.
Omkring efterårsferien er du i fuld 
gang med gymnasiet eller hf. Du har 
fået mange nye venner. Du kan 
allerede mere engelsk og historie og 
biologi end du kunne, da du kom. Du 
er måske begyndt at tænke på, om du 
skal vælge psykologi eller musik eller 
kemi som valgfag til næste år.

Redaktion Jens Walter
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