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Kunstgaver til skolen

4WP1

Relieffet af Erik Blicher-Hansen.

Skoleåret 1974-75 bragte nogle kunstværker til skolen: Et relief af Erik 
Blicher-Hansen, skænket af SDS, Frederikssund og 3 billedvævninger af 
Jette Thyssen, skænket af Ny Carlsbergfondet. En fjerde billedvævning 
i samme serie, der hører med til Ny Carlsbergfondets gave, er endnu 
ikke færdig.

Vi lader fotografierne og kunstnernes egne ord om deres værker tale 
for sig selv.

Erik Blicher-Hansen fortæller om relieffet:
„Relieffets form er bygget op omkring den tid jeg lever i, og omkring 

vor tids arkitektur. Arkitekturen er det formbegreb, vi alle lever i, uden 
denne formgivning ville vort samfund ikke eksistere.

Fra første færd var opgaven en udfordring til at forstå den verden, 
relieffet skulle leve i. Jeg måtte erkende to ting: 1: at formen skulle 
bryde med bygningen, 2: at den skulle finde genklang med den verden, 
den skal eksistere sammen med. Det vejledende i formgivningen blev 
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harmonien. Jeg foretog en række studier af lys og farveindtryk samt 
menneskenes færden omkring muren, der var udset til ophængningen.

Valget af materialer og disses holdbarhed er grundtanken, idet efter
tiden også skulle kunne leve med udtrykket. Det blev til cor-ten stål, 
som er hovedmaterialet, både i de lodrette søjler og i de vandrette linjer. 
Dette materiale vil indenfor en periode på 2 år finde sin endelige farve- 
balance. Det samme princip gælder for kobbersøjlerne. Emaljeplademes 
farvevirkning fastholdes og skal betragtes som det eksplosionsmæssige 
goddag til beskueren. Kobbersøjlerne er valgt til at give en irgrøn farve, 
disse søjler fremhæver perspektivlinjerne i relieffet. Det er værd at lægge 
mærke til sommertidens hårde lysvirkninger, der vil give de største ef
fekter af lys og skygge.

Relieffets linjer er opstillet sådan, at man fra alle sider vil få et for
skelligartet indtryk, men i store træk må relieffet selv fortælle sin hi
storie“.

Jette Thyssen fortæller om billedvævningerne, hvis farver desværre ikke 
kan fremgå af de fotografiske gengivelser:

Jette Thyssen: Globe II.
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„Det, jeg vil udtrykke med mine billedtæpper, er det positive i tilvæ
relsen.

Jeg bruger stærke farver, sætter kontrastfarver sammen, mildner med 
lys og skyggefarver. Kompositionen skal være klar og velafbalanceret. 
Jeg stræber efter, at mine ting skal stå så stærke, at de træder ud af 
tingenes kreds og skubber luften væk omkring sig.

Egypterne formåede dette. Når du ser en egyptisk skulptur, oplever 
du rummet 3-dimensionalt, du oplever luften omkring den, hvordan den 
udfylder pladsen og des mere du ser på den, des mere virkelig bliver den 
og tingene udenom fortoner sig. Og står du foran den, vil du opleve, at 
den ser tværs igennem dig — langt derud, hvor du ikke når og du får en 
fornemmelse af evighed.

Og når du vender dig bort, vil du have en oplevelse i dig. Engang vil 
du måske også opleve malerierne i Villa dei Misterie i Pompei. I stær
ke farver — røde, blå, gule fortæller de om livet dengang. Og farvesym- 
fonien er så vidunderlig, at de ligesom solen varmer dig helt ind i sjæ
len og giver dig en vidunderlig livsglæde.

Jette Thyssen: Globe III.
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Og jeg vil fortælle dig om Mayernes kunst, jeg vil fortælle myten om 
billedvævningens opståen. Han tørrede vandet af øjnene og så op, og 
hen over sig så han et stort mørke, og han blev forfærdet. Så vævede 
han himlen med stjernerne og dækkede alt det mørke til med den. Såle
des blev Pachacamac den første væver. Du kan selv bestemme, om du 
vil opleve alt dette — jorden, menneskene, livet — verden i al dens mang
foldighed“.

Jette Thyssen: Globe IV.
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Studentereksamen 1974
3a:
Anne Merete Hansen, Marianne Hilton, Helle Pia Jensen, Lotte Lund 
Jensen, Erik Frank Jørgensen, Käte V. Lytzhøft-Petersen, Britta Verner 
Madsen, Ann Merete Anker Mortensen, Michael Østerskov Nielsen, 
Eva Nielsen, Charlotte Staun Pallesen, Marianne Schmidt, Lena Som
mer, Elisabeth Friis Swensson, Lars Birger Sørensen, Hanne Toftager.

3b:
Henning Fiala Carlsen, Elsebeth Tank Christensen, Hanne Christensen, 
Kim Ulrik Enevoldsen, Mads Grand, Lisbeth Hau, Liselotte Møller 
Jensen, Marianne Bagge Jensen, Karen Jørgensen, Curt Høeg Kristian
sen, Stig Merrild Madsen, Lars Veileborg Nielsen, Jette Lund Pedersen, 
Inger Marie Petersen, Bente Poulsen, Kirsten Rasmussen, Kirsten See- 
rup, Kirsten Sofie Stage, Helle Thorkildsen.

3x:
Marianne Inger Christensen, Jan Duchwaider, Anders Bo Jakobsen, 
Anders Bo Jein, Stig Knutzen, Ulla Lund, Dave Munk, Jørgen Sylvest 
Nielsen, Torben Christian Truels Nielsen, Søren Ingvor Olsen, Bente 
Vestergaard Pedersen, Michael Tage Pedersen, Jette Pedersen, Henning 
Bentzen Petersen, Lis Petersen, Mogens Kjær Petersen, Per Rosner Ras
mussen, Niels Simonsen, Frederik Søby, Lars Peter Sørensen, Stig Niemi 
Sørensen, Søren Thulin.

3y:
Marianne Dahlgaard, Henning Ellesgård, Peter Hammer, Birgit Kaae 
Hansen, Susanne Kållstrøm, Morten Ulrik Krebs Lange, Sten Ejnar 
Larsen, Niels Kenney Kjærsgaard Mortensen, Vagn Sejer Nielsen, Bent 
Eskelund Olsen, Susanne Olsen, Jan Flemming Pedersen, Torben Lip
pert Pedersen, Bjarne Rasmussen, Lone Remfeldt, Kirsten Rolle, An
ders Peter Thorsen, Torben Stenfeldt Westergaard, Hans-Henrik Wil- 
kenschildt, Lone Birgitte Yndgaard.
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HF-eksamen 1974
2p:
Anette Fritzel Andersen, John Erik Ørnfeld Andersen, Martin Bayer, 
Janneke Birte Bondam, Lisbeth Hennecke Clausen, Anette Marie Clem
mensen, Lis Anette Engblom, Anne-Marie Hansen, Asger Birch Hansen, 
Birte Hansen, Orla Bent Glandty Hansen, Hedy Anne Henriksen, Arne 
Jensen, Erik Anders Jensen, Sanne Merete Rodney Jensen, Svend Jør
gensen, Bent Kristensen, Bo Terkelsen Kristensen, Niels Ulrik Terkel- 
sen Kristensen, Claus Staunsager Rasmussen, Susanne Hermann Thom
sen.

2q:
Birgit Bakkegaard Andersen, Susanne Bendixen, Carsten Frederiksen, 
Hans Henrik Hansen, Merete Bolting Hansen, Kirsten Flau, Hanne 
Jensen, Inge-Merete Welsø Jensen, Lisbeth Breitenstein Jensen, Mary 
Lise Jensen, Anne-Marie Jessen, Torben Liner, Karsten Lolck, Anne- 
Mette Arentoft Nielsen, Klaus Reither Poulsen, Ellen Vibeke Sørensen, 
Svend Chr. Bøje Thomsen, Lene Torbensen, Vera Vildrik.
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Undervisningen
Gymnasiets linier og grene

Gymnasiet er en skole, der på grundlag af 9 eller 10 års undervisning i 
folkeskolen giver en fortsat 3-årig, almendannende undervisning, der 
tillige skal give et godt grundlag for videregående uddannelse. Ved op
tagelse i gymnasiet skal man vælge mellem den sproglige og den mate
matiske linie. Efter de gældende bestemmelser kan de to linier efter Ig 
deles i følgende grene:

nysproglig gren (sN) 
klassisk-sproglig gren (sK) 

Den spioglige linie. samfunds-sproglig gren (sS) 
musik-sproglig gren (sM)

matematisk-fysisk gren (mF)
Den matematiske linie: matematisk-naturfaglig gren (mN) 

samfundsmatematisk gren (mS)

Endvidere kan skolen få tilladelse til at oprette forsøgsgrene. Desuden er 
der visse valgmuligheder, f. eks. mellem fransk og russisk, mellem musik 
og formning, og for elever på den matematiske linie mellem engelsk og 
tysk.

Bestemmelserne kan imidlertid kun praktiseres fuldt ud på få gymna
sier. Fra og med skoleåret 1975-76 kan skolen tilbyde de kommende 2g- 
elever de ovennævnte grene. For visse grenes vedkommende er der dog 
minimumskrav m. h. t. elevantal.

Et overblik over fag- og timefordelingen på de aktuelle linier og grene 
kan fås ved hjælp af følgende opstilling:
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SPROGLIG LINIE

FAG Fællesfag

1. 2. 3.

Særfag

Ny
sproglig 

gren 
2. 3.

Musik
sproglig 

gren 
2. 3.

Samfunds
faglig 
gren 
2. 3.

Klassisk
sproglig 

gren 
2. 3.

Religion.............. 0-1-2
Dansk................. 3-3-4
Engelsk ............... 4 - 4-6 1
Lysk.................... 3 - 3-5 [
Fransk (russisk) 5-3-3
Latin.................. 4 - 4 - 0 4 - 0 5 - 5
Græsk med
oldtidskundskab
Oldtidskundskab 1 - 2-0 2-0 2-0

8-6

Historie og sam
fundskundskab ... 
Samfundsfag......

2-3-3 0 - 1 0-1
5-5

0 - 1

Geografi............. 2 - 3 - 2
Biologi................ 0-0-3
Biokemi..............
Kemi..................
Fysik..................
Matematik.........
Musik, særfag ....

2-3-0
4-6

26-13-15 13-12 13-12 13-12 13-12

Legemsøvelser ...
Fællestimer.......

2-2-2

max. 2-2-1
Musik s min. (2)-(0)-(0)
Formning og 
kunstforståelse ... (0)-(2)-(l)

30-17-18 13-12 13-12 13-12 13-12
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MATEMATISK LINIE

FAG Fællesfag

1. 2 3.

Særfag

Matema- 
tisk-fy- 

sisk gren 
2. 3.

Samfunds- 
faglig 
gren 
2. 3.

Natur
faglig 
gren 
2. 3.

Religion............. 0-1-2
Dansk................. 3-3-4
Engelsk..............
Tysk.................... p-o-o
Fransk (russisk)
Latin..................

J 5-3-3

Græsk med 
oldtidskundskab 
Oldtidskundskab 1-2-0
Historie og sam
fundskundskab .. 
Samfundsfag.....

2-3-3 0-1
5 - 5

0 - 1

GpOPTafi ............. 3-0 3 - 2 3 - 2
Biologi............... 0-3 0-3
Biokemi .............. 3 - 7
Kemi.................. 2 - 3-0 1-0 3-0
Fysik.................. 3 - 3-5 2 - 2 2-2
Matematik........
Musik, særfag ....

5 - 5-6 3 - 3 3 - 3

26-12-12 14-15 14-15 14-15

Legemsøvelser ...
Fællestimer.......

2-2-2

max. 2-2-1
Musik i min. (2)-(0)-(0)
Formning og 
kunstforståelse ... (0)-(2)-(l)

30-16-16 14-15 14-15 14-15

15



Højere forberedelseseksamen
I august 1972 oprettedes Højere Forberedelseseksamen — HF — ved 
Frederikssund Amtsgymnasium. HF-kursus omfatter en række fællesfag, 
der suppleres med et antal tilvalgsfag. Hvert tilvalgsfag er tillagt en 
pointsværdi, som findes anført i nedennævnte fag- og timetalsskema. 
Hver studerende skal sammensætte sig en fagkreds således, at alle fælles
fagene indgår med de anførte timetal og tilvalgsfagene repræsenterer 
mindst 20 points. Såfremt tilvalgsfaget også er fællesfag, skal tilvalgs
timetallet adderes til fællesfagstimetallet.

Der kommer dog visse bånd på tilvalgsmulighederne. Det samlede 
ugentlige timetal skal helst ikke være meget over 30, dels på grund af 
det deraf følgende store arbejdspres og dels på grund af undervisnings
timernes placering. (Man må påregne undervisningstimer efter kl. 16). 
Endvidere er det en betingelse for oprettelse af hold i et tilvalgsfag, at 
faget ønskes af mindst 7 deltagere.

Hvert år opdeles i 2 semestre, således at undervisningen strækker sig 
over ialt 4 semestre efter følgende plan:

FÆLLESFAG:

Antallet af ugenti. timer
1. s. 2. s. 3. s. 4. s.

Dansk......................... 3 3 4 4
Religion ..................... 0 0 3 3
Flistorie ..................... 3 3 3 3
Biologi........................ 3 2 0 0
Geografi .................... 3 2 0 0
Matematik ................ 5 5 0 0
Engelsk ..................... 4 3 4 4
T ysk ........................... 3 3 0 0
Samfundsfag.............. 2 2 0 0
Musik/Formning 2 2 0 0
Idræt......................... 2 2 0 0
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TILVALGSFAG:
Biologi...................................................... 0 0
Matematik................................................ 0 0
Engelsk ..................................................... 0 1
Tysk.......................................................... 0 0
Samfundsfag............................................ 0 0
Musik........................................................ 0 0
Formning................................................. 0 0
Idræt ........................................................ 0 0
3. fremmedsprog..................................... 0 3
Fysik.......................................................... 0 3
Kemi......................................................... 0 0
Psykologi................................................... 0 0

Pointstal
4 4 8
6 6 12
3 3 7
5 5 10
3 3 6
4 4 8
4 4 8
4 4 8
4 4 11
6 5 14
5 5 10
3 3 6

Der holdes eksamen i de enkelte fag ved udgangen af det semester, hvor 
undervisningen i faget afsluttes. Der er ikke eksamen i fællesfagene 
musik, formning og idræt.

Valg af fagene musik og formning som tilvalgsfag forudsætter, at den 
studerende har haft det pågældende fag som fællesfag eller på anden 
måde har opnået tilsvarende grundlag.

Studieteknik og erhvervsorientering
lig samt 1HF har der været afholdt 6 timer i studieteknik i begyndelsen 
af skoleåret. De emner, der blev behandlet, var især følgende: notattek
nik, indlæringspsykologi, læseteknik, studieplanlægning, specielle proble
mer i forbindelse med eksamenssituationen og for HF’emes vedkom
mende principper for specialeskrivning.

Erhvervsorienteringen har i Ig været koncentreret omkring grenvalget. 
I 2g og 1HF har man især arbejdet med anlægsorientering og generelle 
problemer i forbindelse med studie- og erhvervsvalget. For HF’ernes ved
kommende har man desuden arbejdet med tilvalgsproblematikken. I 3g 
og 2HF har hovedemnerne været uddannelsens økonomi og ansøgnings
teknik.

Såvel 2g og 3g som HF’erne har deltaget i det studieorienterende 
møde, der i år blev afholdt i februar måned.

Brita Pilegaard Hansen.
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Speciale
3abcK har i foråret 1975 skrevet speciale i græsk. Specialeområdet var 
Homers Iliade. Som emner, der blev behandlet, kan nævnes: Person
skildringen med særligt henblik på Akilleus og Hektor. Homers fortælle
teknik. Kampformer. Guderne. De arkæologiske fund i Troja, Ithaka og 
Mykene.

Marianne Møller.

Forsøgsundervisning i datalære
Eleverne i 3g på den matematiske linje kunne i skoleåret 1974-75 vælge 
datalære i stedet for fransk. 39 elever benyttede sig af denne mulighed 
og blev undervist på to hold af Tommy Borch og Helle Jensen. Eleverne 
har i løbet af året dels fået kendskab til elektronisk databehandling i al
mindelighed, herunder datamaternes opbygning og funktion, og system- 
og blokdiagrammer, og dels fået et indgående kendskab til programme
ringssproget Algol W. Alle elever har løst en række større og mindre 
programmeringsopgaver af såvel matematisk som administrativ og prak
tisk art. Opgaverne er blevet hullet på en af skolen lejet hullemaskine og 
kørt på NEUCC i Lundtofte. Desuden har eleverne haft lejlighed til at 
se eksempler på EDB’s anvendelse i det praktiske liv.

Tommy Borch og Helle Jensen.

Introduktionsuge
Atter i år arrangerede skolen en introduktionsuge for de nye elever i Ig 
og 1HF med det formål at lette overgangen til arbejdsformen i gymna
sium og HF. Programmet var i lighed med sidste år sammensat af en 
faglig og en kreativ del.

Den faglige del omfattede bl. a. gennemgang af forskellige undervis
ningsformer samt repetitionskursus i enkelte fag, specielt grammatik og 
matematik. Det kreative program formede sig som et gruppearbejde, 
hvor hver gruppe ud fra et musikstykke skulle udarbejde et lille spil, der 
illustrerede musikstykket. Resultaterne opførtes på scenen ved den af
sluttende fest.
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Det er fortsat skolens erfaring, at der blandt eleverne er tilfredshed 
med introduktionsugen, idet de herigennem får mulighed for at akkli
matisere sig på skolen og lære hinanden at kende, inden den egentlige 
undervisning begynder.

Vagn Mejdahl.

Fællestimer
I dette skoleår har der været afholdt følgende fællestimer for hele skolen:
1) Bibliotekar Erik Hundewadt om Amnesty International.
2) Redaktør Niels Viderø og Jørgen Hornemann indleder diskussion i 

anledning af Verdensbefolkningsåret 1974 (dobbelttime).
3) Valgmøde i anledning af folketingsvalget i januar 1975 med delta

gelse af folketingskandidaterne fra 8 af partierne (dobbelttime).
4) Inger Rauf-turneen opfører debatstykket: „Hva’ mæ’ lidt Tryghed“.
5) Operasangerne Bodil Gøbel, Alf Andersen og Palle Kibsgaard syn

ger og fortæller om opera.
6) Alex Riel spiller på sine instrumenter og fortæller.

Studiekreds
Emne: Dramatik.
Ga. 20 tilmeldte elever deltog i efteråret 1974 i en studiekreds under 
emnet „Dramatisk leg“. De 10 timer afvikledes med forfatterinden Thea 
Bank Jensen som studiekredslærer, hvis store erfaring og ekspertise inden 
for dramatikkens område her kom eleverne til del med stort udbytte.

Indføring i discipliner under f. eks. mimik- og talespil, dramatisk im
provisation over musiktemaer m. m. er gennemført til belysning og for
ståelse af den dramatiske effekt, til hvilken eleverne ofte bidrog med stor 
fantasifuldhed. Udbyttet af studiekredsen som helhed forringedes dog 
noget af, at man ikke kunne få stillet et lokale (gymnastiksal) til rådig
hed, og var henvist til at afvikle dels i centralgarderoben, dels i kantinen.

En studiekreds på privat basis under emnet „Pædagogisk Drama“ af
vikledes herefter i naturlig forlængelse af den første med cand. pæd. In
ger Becker-Larsen som leder.
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Trådene gennem de to nævnte studiekredse samles i en oprettet studie
kreds i foråret 1975, som er påbegyndt nu, under emnet „Dramatisk 
Realisation“, med Steffen Pabst som leder og instruktør. Gruppen arbej
der dels teoretisk med teaterformer op gennem historien, dels med reali
sation af relevante stilhistoriske dramaer på gymnasiets teaterscene.

Jan B. Nielsen, lp.

Kor og orkester
Den frivillige musikundervisning har i år fortsat sin aktivitet med kor, 
jazzorkester og blokfløjteensemble. Et nyt skud på stammen er Mandags
koret, der består af lærere, elever og forældre, og som mødes hver anden 
mandag på gymnasiet til korprøver.

Det store kor på ca. 50 medlemmer lagde ud den 6. november med en 
korcert i Oppe Sundby kirke.

Lørdag d. 30. november deltog koret sammen med en messingkvartet 
fra jazzorkestret i adventsvesperen i Frederikssund kirke.

Onsdag d. 4. december deltog koret i en julekoncert i Haslev kirke, 
hvor man dels sang ting fra eget repertoire og dels sammen med Haslev 
Gymnasiums kor sang Kyrie fra Mozarts c-moll Messe.

Fredag d. 13. marts deltog koret i den store Sammusikkoncert på 
Frederikssund Amtsgymnasium, som var arrangeret af Bent Mortensen 
i anledning af „Spil sammen ugen“, en landsdækkende kampagne for 
amatørmusik. I koncerten deltog instrumentalensembler, børnekor og 
voksenkor fra omegnen. Hver gruppe fremførte et par numre, og alle ca. 
250 deltagende mødtes siden i Peder Holms Sammusik, et værk kompo
neret til „Spil-sammen ugen“.

Årets store opgave var Mozarts c-moll-messe, som efter forudgående 
fællesprøver i Roskilde blev opført i Roskilde Domkirke og i Maribo 
Domkirke sammen med gymnasiekor fra Haslev, Nykøbing, Kalundborg, 
Slagelse, Roskilde, Maribo og Greve og Studentermusikforeningens or
kester og professionelle solister under ledelse af Morten Topp.

Koret har ligeledes i år deltaget i Danmarks Radios kampagne for 
ungdomskor.

Jazzorkestret tæller 14 musikere i en besætning som et normalt Big 
Band.
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Orkestret har optrådt ved fester og ved juleafslutningen. Ved Sam- 
musikkoncerten deltog det i Peder Holms Sammusik. Herudover havde 
det en større selvstændig afdeling.

Den 3. april havde orkestret den store oplevelse at have Alex Riel på 
trommer i en fællestime, hvor Riel fortalte om trommespil.

Den 14. og 15. april var orkestret teaterorkester i skolekomedien.
På 3g’ernes sidste skoledag var orkestret med til at lægge den rette 

stemning.
Blokfløjteensemblet deltog i koncerterne i Oppe Sundby kirke, i Fre

derikssund kirke og i Snostrup kirke, dels alene og dels sammen med 
Mandagskoret.

Mandagskoret på o. 25 deltagere havde sin første offentlige optræden 
i Snostrup kirke d. 16. december, hvor desuden blokfløjteensemblet, mes
singkvartetten og forskellige solister fra skolen optrådte.

Siden har Mandagskoret optrådt ved Sammusikkoncerten og ved for
ældremødet for Ig’erne d. 15. marts.

Alle de nævnte grupper deltog sammen med forskellige klasser og so
lister i Forårskoncerten fredag d. 2. maj, som danner en slags afslutning 
på det musikalske skoleår. Grupperne optrådte dels hver for sig og dels 
i forskellige kombinationer.

Ved den efterfølgende fest leverede dels jazzorkestret og dels en beat
gruppe og dels en folkemusikgruppe bestående af elever fra skolen den 
stemningsgivende musik.

Bo Davidsen, Bent Mortensen og Palle A. Olsen.

Idræt og fritidssport
På grund af den stramme skemaplan har det været svært at placere fri
tidssporten, så alle har haft mulighed for at komme, men vi vil næste år 
forsøge på et tidligt tidspunkt at få placeret timerne således, at flest mu
ligt kan deltage. Til trods for ovennævnte besværligheder blev der ar
rangeret og gennemført en klasseturnering i basketball inden jul for 
drenge med 2by som vinder, og i februar startet en volleyballtumering 
med god tilslutning.

Skolen har også deltaget i landsturneringer i atletik, basket og volley, 
men er blevet slået ud i de indledende kampe.

Gymnastiklærerne.
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Ekskursioner og lejrskoler
16.-9. - 20.-9. var 3xyN og 3zN på lejrskole på Løvenholm (Djursland). 
Arbejdet var dels økologisk feltarbejde, dels efterfølgende laboratorie
arbejde. Undertegnede lærere i biologi deltog.

Kami Larsen og Axel Wiberg.

Traditionen tro afholdt skolen ekskursion til Rom (3.-2. - 10.-2). På 
turen deltog alle de sproglige klasser i 2g samt 2v og 2y. Som ledere del
tog Lone Jacobsen (græsk, latin, old.), Karen Kondrup (latin, old.), 
Marianne Møller (latin, græsk, old.), Henrik Monved (historie), Kim 
Mølgård Nielsen (historie, samfundsfag) og Erik Nielsen (administra
tor) .

Formålet med ekskursionen var at lade eleverne stifte førstehånds
kendskab med emner som tidligere var behandlet i den daglige undervis
ning i latin, græsk, oldtidskundskab, historie, samfundsfag og religion.

Vejret var strålende og opgaverne blev løst med stor energi. Resulta
tet af anstrengelserne giver sig udtryk i fyldige rapporter. Vi håber, at 
også skolens fremtidige elever må kunne nyde godt af det frugtbare sam
arbejde, som opstår i Roms fascinerende atmosfære.

Lederne.

1 .-2. - 8.-2. var 2x og 2z på lejrskoleophold i Paris. Af lærere deltog 
Lise Kolte-Olsen og Ralph Sonne-Hansen.

Vi studerede storbyfunktioner og byplanlægning samt kunst og kultur 
kombineret med iagttagelser af den menige franskmands sociale adfærd.

Byvandringer:
1. Fra Rue Mouffetard gennem le Quartier Latin til Louvre.
2. Administrationskvarteret vest for le Quartier Latin — Trocadéro - le 

Front de Seine.
3. Luksuskvarteret mellem Bid. de Sébastopol - Strasbourg og l’Etoile. 
4. Paris øst for Place de la Bastille — le Marais — l’Hotel de Ville — Ile de 

la Cité.
5. La Défense — Gare du Nord - Montmartre.
Kirker:
La Madeleine, Notre Dame, la Ste. Chapelle, St. Germain-des-Prés, St. 
Sulpice, Sacré-Cæur, Panthéon, Les Invalides.
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Museer:
Louvre, Musée de l'Homme, Musée de l’Art Moderne, Jeu de Paume, 
1’Orangerie, Musée de la Découverte etc.
En heldagstur til Versailles indgik i programmet.

Resultatet af anstrengelserne blev for hver enkelts vedkommende en 
diger rapport indeholdende dels besvarelser af opgaver i tilknytning til 
de sete ting, dels en „dagbog“ over turen som helhed.

Lise Kolte-Olsen.

Endagsekskursioner
8.-10. var 3c og 3x med Ida Ravnbøl og Uffe Gravers Pedersen på eks
kursion til Nationalmuseet i Brede og Frihedsmuseet.
7.-11. om aftenen var 2abcdK med Marianne Møller og Lone Jacobsen 
til foredrag på Ny Carlsberg Glyptoteket. Emnet for foredraget var por
trætter af Caesar, Pompejus og Crassus (Det første triumvirat).
16.-12. var 3b og 3c med Emma Nielsen og Ann-Kirstine Beck på Loui
siana for at se Miro-udstilling.
27.-1. var 2abcdS med Birthe Skude på ekskursion til København for at 
studere arealudnyttelse.
29.-1. var Ib med Henning Due-Hansen på ekskursion til København 
(de ægyptiske samlinger på Nationalmuseet og Glyptoteket samt besøg 
på Grønningens udstilling på Charlottenborg).
7.-2. var 3z med Birthe Skude og Henning Due-FIansen på ekskursion 
til København (studier i urbanisering samt besøg på Frihedsmuseet).
5.-3. var Ib med Lone Jacobsen på ekskursion til København for at stu
dere arkitektur og besøge Glyptotekets antikke afdeling.
11.-3. var 1c med Henning Due-Hansen og Lone Jacobsen på ekskur
sion til København for at studere arkitektur og besøge Glyptotekets an
tikke afdeling.
13.-3. og 21.-3. var eleverne fra 3yz (dataholdet) med Tommy Borch på 
ekskursion til firmaet RDB (Rationel Databehandling) i Glostrup.
14.-3. og 20.3. var eleverne fra 3xz (dataholdet) med Helle Jensen på 
ekskursion til finnaet RDB (Rationel Databehandling) i Glostrup.
14.-3. besøgte 3b med Ida Ravnbøl Moskéen i Hvidovre.
4.-4. var 3yzF med Bent Christensen på ekskursion til Risø (Niels Bohr- 
instituttets tandemaccellerator) og DTH (elektroafdelingen).
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Skolens lærere
Fastansatte lærere og timelærere

Andersen, Preben, studielektor (PA). Dansk i lx og 2v. Tysk i lb og lp.

Balle, Erling, rektor (R). Matematik i 2a og 2vxyzS.

Beck, Ann-Kirstine, adjunkt (AB). Dansk i 2y og 3b. Engelsk i lv og 
2abcdS.

Begtrup, Erik, pastor (EB). Religion i 2a, 2v, 3a og 3z.

Bjerge, Hans Torkild, adjunkt (HB). Fysik i lu, 2xyN og 3xyNxyzS. 
Matematik i 1c, 2b og 3xF.

Borch, Tommy, adjunkt (TB). Matematik i lb, 2xyN, 3yzF og 2P. 
Datalogi i 3yz.

Christensen, Bent Albøge, adjunkt (BC). Fysik i 2vF, 2vzN og 3yzF. 
Matematik i 2c og 2p.

Davidsen, Hans Bo, adjunkt (BD). Musik i 1c, lu, lx, 2acz, 2abcdM og 
2xy. Psykologi i 2PQ.

Due-Hansen, Henning, adjunkt (HD). Religion i 2d, 2y, 2z, 2q, 3x og 
3y. Oldtidskundskab i 1c, lu, 2bNSM og 2z. Historie i lb, lu, 3y 
og 3z.

Filskov, Lars, adjunkt (LF). Kemi i lu, lv, lx, 2vFN og 2zFN. Gymna
stik i 2cz, 2dv, 3by, 3cz, Ipq og 2PQ.

Garde, Susanne, adjunkt (SG). Engelsk i 3bN. Fransk i lb, 2b og 2v.

Hansen, Brita Pilegård, adjunkt (BP). Geografi i 2xyF, 2vzN, 3abcS, 
Iqog 2p.

Hansen, Jens Pilegård, adjunkt (JP). Kemi i ly, 2xFN, 2yFN og 2PQ. 
Matematik i lq og 2q.

Hansen, Niels Peter, adjunkt (NH). Fysik i lv og 2PQ. Matematik i la 
og lx.

Hansen, Viggo Ørby, adjunkt (ØH). Engelsk i lx og 2q. Samfundsfag 
i 2vxyzS, 3abcxyzS og 2PQ.

Haslund, Erik, adjunkt (ELI). Engelsk i 1c, 2bcN, IPQ og 2p. Gymna
stik i lex og lyz.
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Hemmingsen, Carl Hindborg, adjunkt (CH). Fysik i ly, lz, 2xyF og 
1PQ. Matematik i 2vF.

Jacobsen, Lone Kjerulff, adjunkt (LJ). Latin i Ib, 1c og 2dNM. Græsk 
i 2abcdK. Oldtidskundskab i Ib, 2dNSM og 2x.

Jensen, Helle Nørbjerg, adjunkt (HJ). Matematik i lu, 2zF og 3zN. 
Datalogi i 3xz.

Kolte-Olsen, Lise, adjunkt (LK). Engelsk i 3abcS og 2PQ. Fransk i ly 
og 2z.

Kondrup, Karen Foss, adjunkt (KK). Dansk i 2a og 2q. Latin i la og 
2cNM. Oldtidskundskab i la, 2cNSM og 2v.

Lantow, Bent, adjunkt (BL). Tysk i 2abcdSM, 3acN og 2PQ. Fransk i 
3b og 3xyz.

Larsen, Karin, adjunkt (KL). Biologi i 3b, 3xFS, 3xyN og lp. Gymna
stik i 2ax og 3ax.

Lindhardtsen, Jytte, adjunkt (JL). Dansk i Ib, ly, 2c og 2x. Tysk i Iq.

Madsen, Else Toft, adjunkt (TM). Tysk i la, lu og 2bcN. Fransk i 1c, 
2a og 2x.

Mejdahl, Vagn, lektor (VM). Kemi i lz og 2vxyzS. Fysik i 2zF og 3zN. 
Matematik i 2xyF og 3xyNxyzS.

Monved, Henrik, adjunkt (HM). Dansk i 2z. Historie i 1c, lz, 2c, 2y, 
3a og 2q.

Mortensen, Bent, lektor (BM). Fransk i Iv, 2d, 3a og 2PQ. Musik i la, 
Iv, 2bdv, 3cz og Ipq.

Munk, Karin, stud. mag. (KM). Gymnastik i lex, Ibv, lau, 2ax, 2cz, 
2dv, 3by og 3cz.

Møller, Marianne, adjunkt (MM). Latin i 2abMN, 2abcdK og 3absK 
og 1 + 2PQ. Græsk i 3abcK. Oldtidskundskab i 2aNSM og 2y.

Nielsen, Emma, kunstpædagog (EN). Formning i 2by, 2dx, 2v, 3bc, 3x
°g 1P-

Nielsen, Erik, adjunkt (N). Fysik i Ix, 2vxyzS og 3xF. Matematik i Iv 
og 2d.

Nielsen, Inge Tofthøj, adjunkt (IN). Fransk i lu. Historie i la, ly, 2b, 
2d, 2x, 2z og Iq.
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Nielsen, Kim Mølgaard, adjunkt (KN). Historie i lv, Ix, 2a, 2v og 3b. 
Samfundsfag i 2abcdS, lp og Iq.

Nielsen, Aase Rothausen, cand. phil. (AN). Oldtidskundskab i lv, lx, 
ly og Iz. Historie i lp og 2p.

Olsen, Jette Fabricius, adjunkt (JO). Dansk i 2d, 3z og 2p. Gymnastik 
i 2cz, 2dv og 3cz.

Olsen, Palle Andkjær, adjunkt (PO). Dansk i la, lv og lq. Musik i Ib, 
ly og Iz.

Pabst, Anne, adjunkt (AP). Dansk i Iz og lp. Gymnastik i lau, lbv, lex, 
lyz, 3by og Ipq.

Pabst, Steffen, adjunkt (SP). Dansk i 1c, 3a og 3x. Gymnastik i lbv, 
3ax og Ipq.

Pedersen, Uffe Gravers, adjunkt (GP). Engelsk i la, ly og lp. Historie 
i 3c og 3x.

Petersen, Carsten Boeck, adjunkt (CP). Matematik i ly, Iz, 2vzN og lp.

Philipsen, Erik, lektor (EP). Dansk i lu, Engelsk i Ib, 3acN og lq.

Præstekjær, Per, adjunkt (PP). Tysk i 1c, 2adN og 3bN. Fransk i Ix og 
2c.

Ravnbøl, Ida, adjunkt (IR). Religion i 2b, 2c, 2x, 3b, 3c og 2p. Dansk 
i 2b, 3c og 3y.

Skude, Birthe, adjunkt (BS). Geografi i Ib, 1c, 2abcdS, 2vxyzS, 
3xyNxyzS, 3zN, lp og 2q. Gymnastik i 2by.

Sonne-Hansen, Ralph, adjunkt (RS). Geografi i la, 2vF, 2zF og 2xyN. 
Biologi i 2xyN, 3c, 3yzFS og lq.

Sørensen, Grethe, kunstpædagog (GS). Formning i 2ac, 2z, 3a, 3y, 3z 
og iq-

Thorup, Bente, adjunkt (BT). Engelsk i lu. Fransk i la, Iz, 2y og 3c.
Westh, Birte, adjunkt (BW). Engelsk i Iz, 2adN og 2abcdM. Fransk 

i IPQ-
Wiberg, Axel, lektor (AW). Biologi i 2vzN, 3a og 3zN. Gymnastik i lau, 

lyz, 2ax og 2by.
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Vikarer
Under Else Toft Madsens orlov i foråret har cand. phil. Annie Møller- 
vikarieret i fransk og cand. mag. Jørgen Mølgaard i tysk.

Under Uffe Gravers Pedersens orlov i foråret har cand. mag. Birthe 
Christensen vikarieret i engelsk.

Lærerkandidater
Følgende kandidater har i skoleåret 1974-75 gennemgået det praktiske 
kursus i undervisningsfærdighed ved Frederikssund Amtsgymnasium:

Efterårssemesteret 1974:
Cand.scient Jørgen William Eriksen i fysik og matematik.

Forårssemesteret 1975:
Cand.mag. Kirsten Marie Arleth i gymnastik.
Cand.phil. John Christiansen i samfundsfag.
Cand.mag. Jørgen Uffe Klixbüll i engelsk.
Cand.phil. Niels Leif Larsen i historie.
Cand.scient. Torben Lenskjær i fysik og matematik.
Cand.phil. Valdemar Lønsted i musik.
Cand.mag. Preben Rasmussen i dansk og oldtidskundskab.
Cand.scient. Kerner Villads Viinberg i biologi.

Efteruddannelseskurser
Preben Andersen, Bent Lan to w, Else Toft Madsen og Per Præstekjær: 
Tysklærerforeningens efteruddannelseskursus (sagprosa i 1g samt HF- 
problematik) i Hillerød 31.-10. - 2.-11. og 20.-2. - 22.-2.

Ann-Kirstine Beck: Dansklærerforeningens kursus om „tekstteori og ana
lysepraksis“ på Århus katedralskole 20.-2. — 22.-2.

Lars Filskov: Gymnastiklærerforeningens modulkursus i basketball, Ving- 
stedcentret, 30-10. - 4.-11. og Kemilærerforeningens kursus i forurenings
kemi på Danmarks Lærerhøjskole, 20.-2. - 22.-2.
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Susanne Garde: Engelsklærerforeningens kursus: „English Poetry“ på 
St. Annæ Gymnasium, l.-ll. - 2.-11. og fransklærerforeningens kursus 
om Evaluering, i Holte 1.-2.
Jens Pilegård Hansen og Helle Jensen: Matematiklærerforeningens kur
sus i anvendt matematik i Fuglsøcentret på Djursland, 5.-2. - 8.-2.

Jens Pilegård Hansen: Matematiklærerforeningens sommerkursus på Vi
vild Ungdomsskole, 25.-6. - 5.-7. 1974.

Lone Jacobsen og Karen Foss Kondrup: Klassikerforeningens årsmøde i 
Grenå, slutningen af juni 1975.

Uffe Gravers Pedersen: Engelsklærerforeningens kursus i Oxford, 27.-7. 
- 10.-8. 1974.
I begyndelsen af påskeferien foretog ca. 20 af skolens lærere under le
delse af studielektor Preben Andersen en studierejse til Berlin, hvor de 
bl. a. overværede foredrag om aktuelle politiske, økonomiske og pæda
gogiske emner. I programmet indgik teaterbesøg i både Vest- og Øst
berlin, samt en heldagsekskursion til Østberlin og Potsdam.

Inspektion, tilsyn med samlinger m. m. pr. 1.-4. 1975
Administrativ inspektion: Bent Mortensen, Erik Haslund, Carsten B. Pe
tersen.

Studievejleder for HF: Brita Pilegaard Hansen.

Boginspektion: Tommy Borch, Ralph Sonne-Hansen.

Indre inspektion: Marianne Møller.

Tilsyn med fysisk-kemisk samling: Erik Nielsen og Jens Pilegaard Han
sen.
Tilsyn med biologisk-geografisk samling: Axel Wiberg og Brita Pilegaard 
Hansen.
Skolebibliotekar: Hennning Due-Hansen.

Sekretær: Lise Hansen, Astrid Knudsen, Jytte Hansen.
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Skolens elever
Elevantallet

Fordeling af eleverne på klasserne (pr. 15.-3. 1975):
Klasse Drenge Piger Ialt

la 4 16 20
lb 2 19 21
1c 6 16 22
lu 15 10 25
lv 18 5 23
lx 21 5 26
ly 16 9 25
Iz 17 8 25
2a 4 17 21
2b 4 18 22
2c 8 16 24
2d 6 16 22
2v 19 5 24
2x 15 10 25
2y 16 2 18
2z 17 7 24
3a 3 15 18
3b 3 19 22
Sc 6 16 22
3x 14 4 18
3y 9 9 18
3z 15 10 25
1P 7 15 22
iq 7 20 27
2q 13 11 24
2q 9 18 27

Ialt 274 316 590
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Fordeling af eleverne på kommunerne: 
Allerød kommune . 52 elever

Frederikssund kommune ..................  168 elever
Frederiksværk kommune ..................  124 elever
Hundested kommune ....................... 11 elever
Jægerspris kommune ....................... 41 elever
Skibby kommune .............................. 28 elever
Skævinge kommune .......................... 4 elever
Slangerup kommune ........................ 34 elever
Stenløse kommune ............................ 67 elever
Ølstykke kommune .......................... 45 elever
Andre ................................................. 16 elever
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Forskellige meddelelser
Karakterer, andre bedømmelser og vidnesbyrd

Gymnasiet.
Når læreren og eleverne i en klasse har planlagt arbejdet i et fag for en 
vis periode under lærerens ansvar, skal undervisningen i den pågældende 
periode løbende evalueres, så elever og lærer får information om udbyt
tet af undervisning og arbejde. Metoder og midler til evaluering af den 
enkelte elevs og elevgruppes udbytte af undervisningen må aftales mel
lem lærer og elever, således at man dels skaffer sig evalueringsresultater 
med henblik på den videre tilrettelæggelse af undervisningen og dels gi
ver læreren mulighed for — for eksempel ved samtale, iagttagelse og diag
nostiske prøver — at skaffe sig indtryk af den enkelte elevs faglige stand
punkt.

I hvert af de fag, hvori der til studentereksamen gives årskarakterer, 
skal der mindst én gang om året - og kan der, efter lærerrådets beslut
ning, to gange om året — gives meddelelse til hjemmet om elevens stand
punkt. Såfremt eleven er fyldt 18 år eller har indgået ægteskab gives 
meddelelsen dog til eleven selv. Standpunktsmeddelelse skal senest gives 
i marts måned og udtrykkes ved en karakter fra den til studentereksamen 
benyttede karakterskala og kan ledsages af et i ord affattet vidnesbyrd 
om elevens anlæg og arbejde i faget. Karakteren skal ledsages af et vid
nesbyrd, dersom elevens standpunkt bedømmes til under 6, eller hvis den 
betegner en væsentlig nedgang i faget i forhold til den forudgående be
dømmelse af standpunktet. For at sikre ro om den første tids undervis
ning i gymnasiet må der i 1. gymnasieklasse ikke afgives standpunktsbe
dømmelse inden december. Umiddelbart før der afgives standpunktsbe
dømmelse, skal elevernes forhold i relation til standpunkt drøftes på et 
lærerforsamlingsmøde.

Højere Forberedelseseksamen.
Ved HF gives der ikke karakterer under kurset men ved afslutningen af 
hvert semester kan læreren give en standpunktskarakter, såfremt kursi
sten fremsætter ønske derom.

Når der ikke lægges megen vægt på, om standpunktsvurderingerne 
kommer til kursisternes kundskab, skyldes det, at disse karakterer ikke 
har nogen betydning for eksamensresultatet.
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Karakterskala
Enhver bedømmelse af eleverne i gymnasiet og HF skal udtrykkes ved en 
af følgende karakterer: 13 -11- 10 -9-8-7-6- 03 - 00.

13 gives for den usædvanlige selvstændige og udmærkede præsta
tion.

11 gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10 gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præsta

tion.
9 gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8 gives for den middelgode præstation.
7 gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under 

middel.
6 gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende 

præstation.
5 gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.

03 gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfreds
stillende præstation.

00 gives for den helt uantagelige præstation.

Ved en afsluttende prøve stilles følgende betingelser for, at prøven er 
bestået:

a) summen af samtlige karakterer skal være mindst 5,5 gange 
karakterernes antal.

b) summen af de to laveste karakterer plus gennemsnittet af de 
resterende karakterer skal være mindst 13.

Studentereksamen er kun bestået, hvis disse krav er opfyldt for såvel 
årskaraktererne som for eksamenskaraktererne.
Ved HF, hvor der ikke gives årskarakterer, skal kravene være opfyldt for 
eksamenskaraktererne.

Forsømmelser og fritagelser
Når en elev er optaget i gymnasiet eller på HF-kursus, har eleven pligt 
til at følge undervisningen, herunder at aflevere skriftlige hjemmeopga
ver.

Ifølge Undervisningsministeriets cirkulære af 26. marts 1973 er skolen 
pligtig til at føre nøje regnskab over elevernes forsømmelser, og skolen 
beder om, at dens arbejde lettes ved at følgende regler overholdes:
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Hvis en elev har måttet forsømme undervisningen på grund af syg
dom, afleverer eleven første skoledag efter fraværelsen på skolens kontor 
en skriftlig redegørelse for forsømmelsens varighed og årsag.

Denne redegørelse skal, hvis eleven er under 18 år, underskrives af en 
af elevens forældre/værger. Er eleven over 18 år, kan han/hun selv un
derskrive den pågældende erklæring på blanketter, der er fremlagt i sko
lens forkontor.

Ønsker en elev på grund af sygdom at tage hjem i skoletiden, må ele
ven henvende sig på skolens kontor, inden skolen forlades.

Fritagelser for undervisning i enkelte timer eller en eller flere dage 
kan gives af rektor, men da en elev, der er optaget i gymnasiet eller på 
HF-kursus. har pligt til at følge undervisningen, bevilges fritagelsen kun 
i ganske særlige tilfælde. F. eks. bør lægebesøg, tandlægebesøg og køre
prøver lægges uden for skoletiden, og kun særligt store familiebegivenhe
der i elevens familie kan give anledning til fritagelse.

Ønskes fritagelse for en elev under 18 år, afleverer denne senest dagen 
før fritagelsen en ansøgning på skolens kontor, underskrevet af en af 
elevens forældre/værger. Ønsker en elev over 18 år fritagelse, kan han/ 
hun selv skrive og underskrive en ansøgning herom.

Skolen vil gerne have lov at regne med, at når en ansøgning om fri
tagelse foreligger, har forældre/værger og elever foretaget en så kritisk 
vurdering af nødvendigheden af denne fritagelse, at bevillingen af til
ladelsen kun behøver at være en formalitet.

Forældremøder
Lørdag den 15. marts 1975 blev der afholdt et forældremøde for Ig’ere 
og deres forældre i form af „Åbent hus“ i tidsrummet fra 10-16.

På mødet var der adgang til
1) korte forudbestilte samtaler mellem forældre + elev og lærer,
2) besøg på arbejdende „værksteder“ (sproglaboratorium, fysiklabora

torium, kemilaboratorium, formningslokale, biologilaboratorium),
3) orienterende foredrag om grenvalget efter Ig,
4) fællesfrokost i kantinen (hvorunder der også var mulighed for sam

taler med lærerne),
5) overværelse af optræden af Mandagskoret.
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løvrigt er alle forældre velkomne til når som helst at henvende sig til 
skolen i spørgsmål vedrørende deres børns skolegang. Ønskes en person
lig samtale med rektor eller en af skolens lærere, tilrådes det at aftale 
tid i forvejen.

Statens Uddannelsesstøtte
Efter de gældende regler for Statens Uddannelsesstøtte modtog skolen 
for skoleåret 1974-75

kr. 708.070 i stipendier for 170 elever og 
kr. 515.140 i lån til 78 elever.

Stipendienævnet ved Frederikssund Amtsgymnasium har i skoleåret 
1974-75 bestået af rektor (formand), Brita Pilegaard Hansen, Susanne 
Lund Jensen la, Susanne Friis 3a.
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Nævn, råd, udvalg og foreninger
Skolenævn

(vedr. skolenævnets sammensætning, se side 5).

Indtil 1. april 1975 har der i dette skoleår været afholdt 2 møder, hvor
under bl. a. følgende sager er blevet behandlet:

Driftsbudgettet for 1975-76 for Frederikssund Amtsgymnasium.
Udlån og udleje af skolens lokaler.
Kantinens fremtidige organisation.
Elevernes transportforhold.
Normering af nye stillinger pr. 1. august 1975.

Inden skoleårets udgang skal der efter planen afholdes yderligere 2 mø
der, bl. a. indstilling af lærere til ansættelse pr. 1. august 1975 skal fore
tages.

Lærerforsamling
Lærerforsamlingen består af rektor og samtlige lærere ved skolen og har 
som sine vigtigste opgaver følgende:
1) at behandle spørgsmål om elevernes forhold i relation til deres stand

punkt,
2) på passende tidspunkter, navnlig ved skoleårets begyndelse, at drøfte 

elevernes arbejdsbyrde med henblik på at opnå en jævn fordeling på 
såvel ugens forskellige dage som skoleåret.

3) at behandle spørgsmål om elevernes opflytning i en højere klasse.
4) at behandle sager om elever, der trods mundtlig og skriftlig advarsel 

har så mange forsømmelser, at der kan være tale om, at de ikke kan 
indstilles til afgangseksamen.

Lærerforsamlingerne indkaldes af og ledes af rektor.

Lærerråd
Ved skoleårets start konstituerede lærerrådet sig med Erik Nielsen som 
formand, Vagn Mejdahl som næstformand og Erik Haslund som sekre
tær.
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Rådet har holdt mindst ét møde hver måned - tit to. Forberedende 
arbejde er oftest blevet udført i udvalg og arbejdsgrupper. En række 
permanente udvalg arbejder med jævnligt tilbagevendende sager: Års
prøver, introduktionsuger, budgetforslag etc. Alligevel er antallet af mø
der og de enkelte møders længde i kraftig vækst.

I konsekvens heraf nedsatte lærerrådet i februar 1975 et forretnings
udvalg bestående af 4 medlemmer: Lærerrådets formand, GL-tillids- 
manden plus 2 andre medlemmer. Forretningsudvalget skal fungere som 
en arbejdsgruppe uden kompetence. Fremtiden vil vise, om denne frem
gangsmåde er gunstig.

Erik Nielsen.

Elevråd
Det elevråd, der har kørt i dette skoleår, har lidt meget under de van
skeligheder, der skabes, når opbakningen ude i de enkelte klasser ikke er 
tilfredsstillende. Således har 5 klasser fra skoleårets start trukket sig ud 
af elevrådet. Og man må sige, at det kun er få, der aktivt har holdt 
sig til hele året. Der har ellers været opgaver nok for et arbejdsdyg
tigt elevråd. For eksempel har vi arbejdet på at få genindført vore 
morgensamlinger, hvilket også lykkedes den 12.-2. 1975 efter en række 
forviklinger og længere diskussioner, der har stået på i samarbejdsudval
get. De vil nu blive holdt hver anden onsdag fra 10,50-11,00. Vi må så 
håbe, at behovet er dækket ind; i modsat fald er det muligt for samar
bejdsudvalget uden større besvær at ændre afgørelsen. En anden sag, vi 
har brugt stor energi på, er vor elskede elevkantine. Vi kæmpede lige fra 
starten hårdt for at få den til at køre på præmisser, der var tilfredsstil
lende for os. For eksempel arrangerede vi jo et par hyggetimer med æb
leskiver etc. lige før jul. Det var en stor succes blandt eleverne — det 
strømmede i hvert fald til med mennesker. I januar blev tilladelsen så 
trukket tilbage af skolenævnet. Det medfører, at vi må lukke kantinen, 
så vi atter kun får en stor kantine - ligesom i de „gode, gamle dage“.

Det tidligere amtssamarbejdsudvalg for gymnasieeleverne i Frederiks
borg amt blev i oktober opløst ved dannelsen af et DUS Nordsjælland - 
De Uddannelsessøgendes Samarbejdsudvalg. Til dette er knyttet både 
faglige og boglige uddannelsessøgende - der kan nævnes Faglig Ung
dom, Pædagogstuderendes Landsråd i Hillerød etc. Elevrådet har gen
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nem 4 elever deltaget aktivt i DUS’s arbejde, og til kongressen var vi 
repræsenteret med 5 delegerede.

Ved et elevmøde den 29.-1. 1975, hvor Gert Allermann deltog som 
formand for DGS, blev det ved en flertalsbeslutning afgjort, at gymnasie
eleverne på FA skulle være medlem af deres landsorganisation, Danske 
Gymnasieelevers Sammenslutning, ligesom HF’erne er det af deres, nem
lig Landssammenslutningen Af Kursusstuderende. Dette var i og for sig 
et glædeligt resultat, bortset fra at ikke engang 25 pct. af skolens elever 
var mødt op. Så det er stadig opbakningen og interessen for elevrådets 
arbejde og arrangementer, der mangler. Den har vi heller ikke i år for
mået at afhjælpe, men det skal dog også indrømmes, at det ikke er den 
opgave, vi har ofret mest tid på. Blandt andet, fordi vi mangler flere 
folk med frisk mod og energi, har vi måtte begrænse os og tage de pro
blemer, vi har anset for vigtigere og mere presserende, først. En af de 
første opgaver, næste års elevråd må tage fat på, er altså at sikre og ud
bygge kommunikationen rnelem elevråd og elever. Man kunne f. eks. 
gennem en målsætningsdebat blandt eleverne arbejde på en gennem
gående revision af vedtægterne, der måske kunne munde ud i en hårdt 
tiltrængt strukturændring Men dette er kun enkelte forslag — der eksi
sterer masser af ting, som elevrådet kan tage op. På dette område har 
arbejdsløsheden i hvert fald endnu ikke gjort sig gældende.

Elevrådet.

Samarbejdsudvalg
Samarbejdsudvalgets medlemmer pr. august 1974:
Rektor (formand), Erik Nielsen, Marianne Møller, Hans Bjerge, Steffen 
Pabst, Lisbet Fich, Morten Meldgaard, Leif Persson, Torben Strømborg.

Samarbejdsudvalgets opgave er gennem gensidig information og for
handlinger at fremme samarbejdet mellem lærere og elever, fremskynde 
sagers løsning og koordinere læreres og elevers bestræbelser.

Af sager, der har været til behandling, kan nævnes: Fællestimer, ind
hegning af sportsplads, ringetider, udvidelse af gyldighed for bus- og tog
kort og morgensamlinger.
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Morgensamlingsudvalget
Morgensamlingerne er begyndt igen efter en længere tids pause. De er 
placeret mellem tredje og fjerde time hveranden onsdag, dog således at 
tredje time afgiver fem minutter til morgensamlingerne.

Rektor indledte den første morgensamling den 26. februar med at hen
vise til de tidligere morgensamlingers store emnemæssige spændvidde, og 
elevrådsrepræsentant Lisbet Fich udtrykte håbet om at morgensamlin
gerne ville hjælpe til en forbedret kommunikation på skolen. Man slut
tede med en fællessang.

Til morgensamlingen den 17. marts fremførte skolens kor Steen Drost 
Nielsens og Tove Ditlevsens „Høst“, og jazzorkestret spillede et nummer 
af Count Basie: Topsy.

Onsdag den 2. april spillede Henrik Husum og Steen Lai Sørensen 
firhændigt.

Onsdag den 23. april opførte dramatikstudiekredsen scener fra Brechts 
„Mutter Courage“. Palle A. Olsen.

Kunstudvalg
Skoleårets første kunstbegivenhed var færdiggørelsen af Erik Blicher- 
Hansens relief.

Efter at vi havde fulgt opsætningsarbejdet stykke for stykke skete den 
endelige afsløring ved en højtidelighed den 25.-11. 1974.

Fra 5.-12. til 10.-1. havde vi en stor retrospektiv udstilling af Erik 
Blicher-Hansens arbejder, hvor han fik lejlighed til at vise os en anden 
side af sit kunstneriske virke. Det vi her fik at se, var oliemalerier, gra
fik og tegninger samt skitser og forstudier til relieffet.

I begyndelsen af det nye år skænkede Ny Carlsbergfondet skolen en 
kunstgave, som bestod af 3 gobeliner udført af væversken Jette Thyssen.

De 3 billedvævninger hedder Globe II, III og IV, og Ny Carlsberg
fondet har - efter at have erfaret hvor smukt de 3 billeder hænger i 
festsalen - bestilt en fjerde Globe hos Jette Thyssen, som vil blive os til
delt, så snart kunstneren får dette arbejde færdigt.

Emma Nielsen og Grethe Sørensen.

Teaterudvalg
Teaterudvalget har kunnet glæde sig over en omfattende sceneaktivitet i 
årets løb: Til jul opførte lærerne Holbergs „Hexerie eller Blind Allarm“.
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I januar opførte Inger Rauf-tourneen „Hva’ mæ’ lidt tryghed“ i en 
fællestime, i februar besøgte operasangere fra Det Kongelige Teater 
skolen, ligeledes i en fællestime, i april opførtes skolens egen teaterfore
stilling, og derudover har som sædvanlig en del klasser været på teater
besøg i København.

Preben Andersen.

Filmklubben
Filmklubben har i år kun vist film på FA, da sidste års arrangementer i 
Stenløse Bio gav et anseligt underskud. Der er blevet vist to filmserier. 
Den første var en serie krigsfilm omfattende „De 63 dage“, „Aske og dia
manter“ og „Broen“ og den anden en serie Hitchcock-film, nemlig 
„Manden der vidste for meget“, „De 39 trin“ og „Berygtet“. Efter at det 
økonomiske grundlag igen er kommet i orden, er filmklubbens største 
problem den manglende kontakt med dens medlemmer. Filmklubbens 
fortsatte eksistens hviler derfor på forsøget på næste år at etablere denne 
kontakt og derigennem at få nye ideer.

Leif Persson, 3x.

Skakklubben
Den skaklige aktivitet her på stedet var ret stor sidste år, men på grund 
af mangel på materiel ebbede den dog ud mod slutningen af året. Des
værre manifesterede den forøgede aktivitet sig dog ikke ved Gymnasier
nes Skaktumering, idet vi kun fik 2 points ud af 6 og blev nr. sidst. 
Grundet det umulige i at nå længere ned, har vi dog de bedste forhåb
ninger om fremgang næste år.

Dan Andersen, 2c.

„FAG”
På gymnasiet har vi skolebladet FAG, som i skoleåret 1975-76 kører vi
dere på 4. årgang. FAG’s formål er at forbedre kommunikationen og 
samarbejdet mellem alle grupper på skolen. Det er altså et blad for alle 
på skolen - elever, lærere og rektor. Vi har desværre lidt af mangel på 
indlæg fra lærerne og rektor — især lærerne — men vi håber, at det kom- 
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mer for kommunikationens skyld. FAG har intet politisk standpunkt, og 
der er ingen censur, så enhver skulle under ansvar frit kunne skrive sin 
mening i bladets spalter. Når et nyt nummer af bladet er tiltrængt, kan 
enhver indkalde til et redaktionsmøde og sammen med de andre inter
esserede deltage i det praktiske arbejde. Vi har haft en del vanskelighe
der med hensyn til trykningen af bladet på skolen, men de fleste af dem 
er overvundet nu.

Vi håber, at de nye elever (og alle andre) straks vil begynde at lette 
deres hjerter til FAG - gerne for stof, som kommer os allesammen ved, 
og som kan sætte en diskussion i gang — og sørge for, at det ikke bliver 
de samme mennesker, som enerådende kommer til at dominere spalterne, 
og at vi får en god balance mellem de forskellige slags stof i bladet.

Redaktionen.

K. F. S.
K. F. S. er en landsorganisation, og forkortelsen står for Kristeligt For
bund for Studerende og Skoleungdom.

I godt og vel et år har der her på skolen været K. F. S.-arbejde, som 
består i, at vi to gange ugentligt samles i 1 O-frikvarteret til andagt i 
elevværelset. Disse andagter foregår på den måde, at vi læser i Bibelen 
og beder sammen.

Foruden disse andagter har vi ca. en gang hver måned et debatmøde, 
hvor vi har en taler udefra, som kommer med diskussionsoplæg. Flere 
har vist interesse og er kommet med til møderne, hvilket vi er glade for.

I løbet af året har vi to gange haft bogbord med kristen litteratur. 
Ved disse lejligheder er der blevet debatteret livligt.

Som mange sikkert har bemærket, kan man på bordet ved elevtavlen 
finde programmer for lejre, som K. F. S. afholder, samt traktater. Disse 
ei' alle til fri afbenyttelse.

Vi vil til sidst understrege, at alle er velkomne til samtlige af vores 
arrangementer, og vi håber, at mange vil vise interesse, også i det nye 
skoleår.

Anne 2x, Troels 2x og Kirsten 3y.
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Af skolens dagbog
(en del af årets „dage“ er omtalt under andre rubrikker).

August:
12. Første skoledag.
12. -16. Introduktionsuge for lg og 1HF.
16. 13 unge fra 12 europæiske lande og Israel var gæster ved en elev

fest. De unge var på ophold i Rotary-hjem i Frederikssund.

Oktober:
4. Frederiksborg amts undervisnings- og kulturudvalg holdt møde på 

skolen og beså annekset (Handelsskolen), der netop var overtaget 
til undervisning pr. 1. august.

22. Fællestime: Bibliotekar Erik Hundewadt om Amnesty Internatio
nal.

25. Skoleidrætsdag. Vindere: Basketball: 3ax. Volleyball: 2ax. Stafet
løb: lex.

November:
7. Fagkonsulent, lektor Hobel (latin, græsk) besøger skolen.
12. Fællestime: Redaktør Niels Viderø og Jørgen Hornemann indleder 

diskussionen i anledning af Verdensbefolkningsåret 1974.
25. Afsløring af Erik Blicher-Hansens relief, skænket af SDS, Frede

rikssund.
27. Lektor Lassi With, Finland (biologi, geografi) besøger skolen.

December:
20. Juleafslutning.

Januar:
7. Fællestime: Valgmøde i anledning af folketingsvalget med repræ

sentanter fra 8 partier.
14. Orienterende møde om optagelse i lg, august 1975.
15. Fællestime. Inger Rauf-tumeen opfører: „Hva’ mæ’ lidt Tryghed“.
21. Orienterende møde om optagelse i 1HF, august 1975.
29. Skolen modtager meddelelse om, at Ny Carlsberg-fondet har skæn

ket skolen 4 vævninger af væversken Jette Thyssen til ophængning 
i festsalen.
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Februar:
28. Fællestime: Operasangerne Bodil Gøbel, Alf Andersen og Palle 

Kibsgaard synger og fortæller.

Marts:
15. Åbent hus for Ig’ere og deres forældre. Forældremøde.

April:
3. Fællestime: Alex Riel optræder.
14. og 15. Skolekomedie. 2g opfører „Den unge Edgars lidelser“ af 

Ulrich Plenzdorf (dansk urpremiere).

Maj:
1. Sidste normale skoledag for 2HF.
2. Skolekoncert.
5. -12. Skriftlig HF-eksamen.
7. Sidste skoledag for 3g.
8. Kristi Himmelfartsdag.
12 .-15. Skriftlig studentereksamen.
21 . Sidste normale skoledag for 1HF, Ig og 2g.
22 .-28. Skriftlig årsprøve for Ig og 2g.
23 . Skriftlig matematik for 1HF.

]uni:
2 .-18. Mundtlige årsprøver og eksaminer.
20. Translokation.

Optagelsesprøve til Ig.
23. Sommerferien begynder.
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Ferier og fridage
(de nævnte dage medregnet)

1975:
Mandag den 23. juni - fredag den 8. august: Sommerferie.
Mandag den 20. oktober — fredag den 24. oktober: Efterårsferie.
Mandag den 22. december - fredag den 2. januar: Juleferie.

1976:
Mandag den 12. april - tirsdag den 20. april: Påskeferie.

Mandag den 21. juni — fredag den 6. august: Sommerferie.

Årsafslutningen finder sted fredag den 20. juni 1975 kl. 9.

Skoleåret 1975-76 begynder mandag den 11. august 1975 kl. 9.
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Skolens lokaler

Kantine Fransk opholdsrum |hæsr um(Stuen)
(1.sal)
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Skolens beliggenhed
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