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F ormning/Kunstf orståelse

Formning/Kunstforståelse er et ret nyt fag i gymnasieskolen. Det er ikke 
blot tegning, som mange kender det fra sin egen skoletid. Det omfatter 
mange andre muligheder for at udtrykke sig visuelt.

På Frederikssund Amtsgymnasium har vi et godt formningsværksted. 
Skolen er ny, og fra starten har vi fået de fleste ting, der er brug for til 
denne undervisning. Eleverne har følgende muligheder: tegning, maleri, 
grafik, herunder' radering, linoleumstryk og silketryk, foto, smalfilm, t.v., 
keramik, skulptur.

Formning begynder i 2g og 1 FIF med to timer om ugen. I 2 HF kan 
der vælges tilvalg med 4 timer om ugen. Der slutter med eksamen, hvor 
de udførte arbejder fremlægges, desuden går man op i et emne fra kunst
historien og billedanalyse.

I formning begynder vi ikke med indlæring. Mens vi gør tingene, 
lærer vi om mulighederne i materialerne, om hvad de kan udtrykke, 
om hvad man kan udtrykke i dem. Vores virkelighed er kompli-
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ceret. Vi udsættes daglig for et 
bombardement af billeder, både 
verbale og visuelle fra radio, 
fjernsyn, film og reklame. Det er 
ikke for at efterligne disse udtryk, 
at vi har formning, men for at 
klargøre vores eget forhold til 
den virkelighed vi lever i. Hvad 
ser jeg? Hvad opfatter jeg? Hvad 
er jeg i alt dette der omgir mig? 
Hvad er skønhed? Hvad er form, 
farve, rum? Hvad er et billede? 
Og mange andre spørgsmål. Det 
færdige resultat har ikke den 
største betydning, men opdagel
serne undervejs.

Foto er et vigtigt bidrag til at 
udtrykke det der kan ses. En 
skildring af et emne, en reporta
ge, eller mikrofotografering, at 

komme ned i de mindste tings struktur. En udvidelse af det, der omgi
ver os. Når vi selv laver film, foto eller t.v., husker vi, næste gang vi sid
der foran fjernsynet eller i bio
grafen, hvordan det er at være 
den, der står bag kameraet og 
udvælger billederne og styrer be
tydningen.

I keramikværkstedet er det et 
spændende øjeblik, når ovnen 
bliver åbnet efter en brænding. 
Form og glasur bliver bedømt, 
og for at bedømme tingen må 
sanserne tages i brug, og det bli
ver de, for hvad er mere interes
sant, end det man selv har skabt?

De 6 elevarbejder, der vises 
her i bladet, er ikke valgt, fordi 
de er de fineste, men som et re-
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sultat af et dyk ned i skufferne. Fælles for dem alle er, at de omhandler 
vores forhold til rum, og at der bliver fortalt noget om, hvordan menne
sket befinder sig i verden: med smerte over tiden^ spærret inde, alene 
kastende sin skygge i det store univers, et menneske på flugt, mennesket 
med kassehovedet kaster endnu flere spørgsmål end de skrevne imod os.
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I 3g har eleverne kun en time om ugen. Her har vi så lagt kunstfor
ståelse. Der bliver gennemgået billeder fra kunstens historie fra impres
sionisterne til nutiden. De sidste 50 års billedkunst er noget der kan røre 
sindene. Vi kan ikke besvare spørgsmålet „Hvad er kunst“? Men vi kan 
indkredse det, og se hvad der har været kunst indtil i dag.

Grethe Sørensen.

Fotografierne er optaget af Kaj-Olav Mortensen, 2x.
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Afgangsklasser 1976
Studentereksamen

3a:
Berit Andersen, Birte Lassen Andersen, Lisbeth Lassen Andersen, Anne- 
Marie Rikke Andersson, Jane Bertelsen, Lene Lyngh Dalby, Lisbet He- 
gelund Fich, Kenneth Frederiksen, Birgitte Gad, Hanne Hedegaard, Mi
chael Hutters, Dorit Anita Ildvedsen, Bent Georg Jensen, Morten Elis 
Jensen, Vivi Anne-Grete Jørgensen, Gunn Lempel, Vivi Ludvigsen, Inge 
Marianne Klyver Nielsen, Susanne Siewartz Nielsen, Merete Røn Pe
dersen, Etla Bogø Poulsen.

3b:
Kirsten Aagaard Andersen, Lone Japp Andersen, Dorte Bay-Pedersen, 
Dorte Buhl, Jens Christian Christensen, Birte Inge Bjerregaard Christi
ansen, Helle Jakobsen, Fritz Jensen, Maj-Britt Merethe Jørgensen, Pia 
Skovbro Larsen, Hanne Fredensborg Lund, Hanne Guldberg Mikkelsen, 
Hanne Bech Nielsen, Helle Saxil Nielsen, Karen Elisabeth Videmark 
Parkov, Ole Gyde Poulsen, Mette Boel Sejbæk, Susanne Staun, Birthe 
Margrethe Tandrup, Jørgen Taxholm, Lise Lotte Thomsen.

3c:
Dan Henry Andersen, Anne Francis Berg, Gorm Bové-Christensen, Anne 
Marie Vognsen Esbech, Jesper Knud Frederiksen, Nené Hulegaard Fre
deriksen, Helle Annjohanne Noach Jakobsen, Bente Koch Jensen, Ma
riane Steenberg Jeppesen, Jette Elmvang Beicker Knudsen, Lisbeth 
Lund Knudsen, Jørgen Larsen, Marianne Mølgaard Larsen, Søren Lar
sen, Morten Meldgaard, Anne Charlotte Møller, Hanne Møller, May 
Anette Nielsen, Pernille Pedersen, Jan Victor Qvistorff, Annette Truel- 
sen, Pia Benedicte Vallentin, Dorte Vennits, Anders Jørgen Wester.

3d:
Lars Becker-Larsen, Marianne Bobek, Hanne Elisabeth Ørsted Brandt, 
Jeanne Carlsen, Sven Drejer, Elisabeth Erichsen, Anne-Grethe Filten
borg, Helle Iversen, Helle Falk Johansen, Ellen Vibeke Krarup, Susan
ne Lisbjerg, Dorte Rosendahl Nielsen, Henrik Nielsen, Pernille Tofte- 
gaard Nielsen, Øyvind Øyen Ougaard, Henrik Stokkendal Pallesen, Ma
rianne Lund Pedersen, Kirsten Irene Randrup, Marianne Rex, Torben 
Strømborg, Anne Grethe Birger Sørensen, Jette Tegner.
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3v:
John Andersen, Per Erik Andersen, Randi Ellemann Andersen, Hanne 
Rose DePasquale, Sten Farre, Jesper Krüger Henriksen, Kim Kolmor- 
gen, Esben Bøje Lundin, Anne Løkke, Bjarne Manstrup, Børge Wedel 
Müller, Steen Erik Nielsen, Hanne Bredgaard Olesen, Anders Kjær Pe
dersen, Berit Pedersen, Steffen Pedersen, Søren Ry Pedersen, Ole Ras
mussen, Poul Otto Schousboe, Lars Lennart Stahrenberg, Uffe Stephan- 
sen, Ulf Thrane, Claus Zinck.

3x:
Susan Hedvig Bode Andersen, Dorthe Andreasen, Lene Balle-Jensen, 
Gerda Bredal, Ivan Brendstrup, Marianne Christensen, Christian Hen
rik Welling Gierløff, Steen Schiøtt Hansen, Stig Kramer Hansen, Troels 
Ingemann Hansen, Jørgen Holst, Allan Poulsen Hornstrup, Henrik Hu
sum, Ole Nyboe Jacobsen, Karen Dyveke Brogård Jensen, Peter Skov 
Jensen, Henrik Bjerregaard Jørgensen, Kurt Michael Larsen, Vagn 
Flemming Larsen, Jan André Mortensen, Irene Hartig Nielsen, Steen 
Lai Sørensen, Anne Tonni Thomasen.

3y:
Hafsteinn Axelsson, Peter Rode Byrgesen, Poul Erik Bæk, Tommy Hen
ning Christensen, Karen Fischer-Nielsen, Ann-Lisbeth Hansen, Ib Bo 
Hansen, Niels-Kristian Hersoug, Thyge Borup Hjorth John Ferslev 
Jensen, John Roar Jensen, Kjeld Schæffer Larsen, Ole Enghardt Niel
sen, Christian Smedegaard Sørensen, Michael Rye Sørensen, Steen Lier
mann Thomsen, Michael Toftager, Peter Toftager.

3z:
Hanne Andersen, Jens Winther Andersen, Mogens Preben Andersen, 
Pernille Torm Andersen, Susanne Bek, Henrik Bonde, Kaj Christensen, 
Anne Hansen, Frank Stenlien Hansen, Steen Hansen, Per Flartig, Leif 
Henrik Jacobsen, Hanne Skovsgaard Borritz Jensen, Helle Jensen, Claus 
Jeppesen, Per Jørgensen, Lars-Erik Krogh Larsen, Elo Munk, Birte Ag
nete Nielsen, Henrik Trondhjem Paulsen, Karl-Christian Tuegaard 
Poulsen, Tom Lennart Vilmer Paamand, Johnny Kjer Rosenqvist, An
ders Vilmann.
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HF-kursus
2p:
Jette Buerup Andersen, Steen Malling Andersen, Lars Henrik Christen
sen, Karen Lis Jensen, Ellen Evelyn Dollerup Larsen, Søren Peter Lar
sen, Line Møllebro, Flemming Mørup, Jan Birger Nielsen, Pia Gerd 
Nielsen, Søren Mal the Pedersen, Susanne Svendsen, Marianne Tamsen, 
Birgitte Connie Viborg,

2q:
Sonja Lindegaard Andersen, Jan Andreasen, Nynne Christensen, Mari
anne Elise Clausen, Lene Pia Hansen, Jesper Holm, Connie Britt Jocob- 
sen, Lene Lykke Jensen, Lone Jensen, Bente Line Johannesen, Anne- 
Jette Lyng Jørgensen, Annelise Dahlbæk Kristensen, Susanne Dahlbæk 
Kristensen, Hanne Larsen, Pia Lund, Bente Madsen, Lise Madsen, Pia 
Madsen, Claus Johannes Nielsen, Torben Evar Okkels, Henning Olesen, 
Jørgen Rohde, Ettie Irene Schmidt, Birgit Simonsen, Annie Tove Søren
sen, Ole Bandelow Winther.
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Studentereksamen 1975
3a:
Lis Helle Leth Andersen, Ulla Birgit Andersen, Margrethe Binfield, Me
rete Cortes, Steen Dalin, Susanne Marie Friis, Klaus Grand, Anne Vaar- 
sø Hansen, Jane Heebøll, Brian Hyldig, Anita Steinlein Jensen, Gitte 
Marianne Jensen, Lis Søndergaard Jeppesen, Jytte Irene Larsen, Char
lotte Lippert, Jette Lene Mortensen, Lone Brandt Pedersen, Birgit Sø
rensen.

3b:
Margot Allaart, Lis Suzanne Christensen, Søren Michael Dam, Mette 
Grand, Anette Laila Hansen, Jette Hansen, Lars Christian Helweg-Lar- 
sen, Susanne Flesselkjær, Susanne Jensen, Lilian Mia Jessen, Susanne 
Kierkegaard, Jan Sanggaard Knudsen, Anne-Mette Larsen Susanne 
Larsen, Susanne Marchen Lindeløv, Annette Nielsen, Lone Juul Nielsen, 
Lise-Lotte Lindeholm Olsen, Susanne Petersen, Helle Risgaard, Jette 
Sørensen, Marianne Sørensen.

3c:
Annie Lone Andersen, Birgit Ulla Riis Andersen, Vibe Wåhlin Ander
sen, Thyge Christoffersen Bro, Marianne Christensen, Torben Bertel 
Fischer-Rasmussen, Niels Erik Frederiksen, Gerd Nygaard Hansen, Kir
sten Ebbesen Hansen, Karen Margrethe Hjaltelin, Ove Pausgaard Hor
sager, Morten Jacobsen, Anne Birgitte Jensen, Maja Merete Karsten- 
berg, Ellen Lykke Larsen, Kurt Helge Larsen, Pia Jännes Larsen, Char
lotte Christina Søliner Pedersen, Kate Persson, Anne-Mette Kjeld Peter
sen, Dorrit Irene Rydal, Lone Tvede Sørensen.

3x:
Lars Bent Andersen, Finn Balling, Svend Bodilsen, Claus Christian Mad
sen Clausen, Helle Duchwaider, Louise Tuxværd Elmquist, Povl Friis, 
Kurt Anders Jørgensen, Jørgen Slaarup Kongstad, Jørgen Nedergaard 
Larsen, Lisbeth Norvig Larsen, Søren Sylvest Nilausen, Leif Persson, 
Michael Juul Poulsen, Troels Reiche, Peter Spile, Elsebeth Folmann Sø
rensen, Jens Jakob Vester.
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3y:
Kjeld Peter Bertram, Kirsten Mette Christensen, Anne Floor Eriksen, 
Anne Frausing, Bente Birch Gielstrup, Claus Hagdrup, Birgitte Øster- 
gaard Hansen, Jens Peter Helweg-Larsen, Birgitte Hesselgren, Poul Jør
gensen, Kirsten Annette Lauritsen, Jens Aare Olsen, Kim Michael Vil- 
mer Paamand, Ib Reinholdt Pedersen, Torben Bjarne Rasmussen, Jan
ne Albeck Thomsen, Kristin Albeck Thomsen, Per Sigurd Thorsen.

3z:
René Jon Figgé Andersen, Brigit Davidsen, Morten Ekstrøm, Bo Top 
Fisker, Michael Garbers, John Lund Gregersen, Doris Reinhold Hansen, 
Lone Randi Hansen, Carsten Bagge Jensen, Hanne Elisabeth Jensen, 
Christian Willerup Jeppesen, Peter Willerup Jeppesen, Kim Bo Johan
sen, Lars Juel Knudsen, Birgitte Nerlov, Einer Peter Nielsen, Niels Erik 
Brønnum Nielsen, Tommy Nielsen, Lene Poulsen, Janne Leveau Ras
mussen, Marianne Schwarz, Tom Sjøstrøm, Kirsten Bilde Sørensen, Bir
te Wind-Larsen.
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HF-eksamen 1975
2p:
Sven Bode Andersen, Lisanne Jette Christensen, Per Asger Eriksen, Jens 
Bo Gilholt, Dorthe Annette Hansen, Jan Kaae Hansen, Kirsten Lotte 
Hemmingsen, Steen Hessner, Conny Rigmor Jensen, Hanne Jensen, John 
Grønbek Jensen, Mona Jensen, Lotte Larsen, Claus Skov Madsen, Per 
Oddershede, Hanne Elise Lund Orth, Kirsten Nørgaard Pedersen, Lars 
Allan Petersen, Michael Baggesgaard Petersen, Peter Fabricius Ptak, 
Per Ringgård, Anne Szumlanski, Connie Lilian Sørensen, Lars Ole 
Ruby.

2q: .
Birgit Morgrethe Nordstrøm Ammitzbøll, Peter Andersen, Kis Asmus
sen, Inger Carlsen, Tove Edith Christensen, Mette Feldstedt, Margit Vi
beke Hansen, Michael Hertz, Karsten Jensen, Nina Jeppesen, Tom Jør
gensen, Michael Breusch Larsen, Ole Larsen, Winnie Ruberg Larsen, 
Uffe Lynglund, Hanne Moses, Anne-Marie Nielsen, Alice Josefine Otte
sen, Claus Steen Pedersen, Jette Merete Pedersen, Lis Burchard Peder
sen, Maria Pedersen, Karen-Marie Petersen, Jens Ravn, Lisbeth Jane 
Sørnsen, Susanne Marie Thomsen.
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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, der alle kan tilbydes på Frederikssund Amtsgym
nasium :

nysproglig gren (sN)

Den sproglige linie:
klassisk-sproglig gren (sK) 
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 musik og formning, og for elever 
på den matematiske linie mellem engelsk og tysk. For oprettelse af grene 
og hold med valgfrie fag 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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FAG

SPROGLIG LINIE

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
Tysk .................. 3 - 3-5 I 3 - 5 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 .................
Matematisk ......
Musik, særfag ...

2-3-0
4-6

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

Legemsøvelser ...
Fællestimer........

2-2-2

max.
Musik ? min.

2-2-1
(2)-(0)-(0)

formning og 
kunstforståelse ... (0)-(2)-(l

30-17-18 13-12 13-12 13-12 13-12
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30-16-16 14-15 14-15 14-15

FAG

MATEMATISK LINIE

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....................

b - 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

Geografi............. 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.
Musik ? min.

2-2-1
(2)-(0)-(0)

Formning og 
kunstforståelse ... (0)-(2)-(l)
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Højere forberedelseseksamen
I august 1972 oprettedes Højere Forberedelseseksamen — HF — ved 
Frederiksssund 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
Religion ....................... 0
Historie ........................ 3
Biologi........................... 3
Geografi ....................... 3
Matematik ................. 5
Engelsk ........................ 4
Tysk .............................. 3
Samfundsfag...............  2
Musik/Formning ... 2
Idræt............................ 2

3 4 4
0 3 3
3 3 3
2 0 0
2 0 0
5 0 0
3 4 4
3 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
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TILVALGSFAG:
Biologi........................................................
Matematik ................................................
Engelsk.......................................................
Tysk............................................................
Samfundsfag.............................................
Musik..........................................................
Formning...................................................  
Idræt..........................................................  
3. fremmedsprog...................................... 
Fysik............................................................ 
Kemi........................................................... 
Psykologi....................................................

Pointstal
0 0 4 4 8
0 0 6 6 12
0 13 3 7
0 0 5 5 10
0 0 3 3 6
0 0 4 4 8
0 0 4 4 8
0 0 4 4 8
0 3 4 4 11
0 3 6 5 14
0 0 5 5 10
0 0 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
I lg 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 og studieplanlægning.

I 1HF har der været afholdt kollektiv vejledning i bekendtgørelsen 
om højere forberedelseseksamen, tilvalgssystemets opbygning og alminde
lige konsekvenser’ samt støtteordning i forbindelse med kursusforløbet.

Erhvervsorienteringen har i lg været koncentreret omkring grenval- 
get. I 2g og 3g samt i 1HF og 2HF har man især arbejdet med anlægs
orientering, generelle problemer i forbindelse med studie- og erhvervs
valget, uddannelseseksplosionen, de videregående uddannelsers opbyg
ning samt adgangsbetingelser til disse.

Det studieorienterende møde blev i år afholdt den 12. marts for 2g og 
3g, 1HF og 2HF. I dette møde deltog 10 studerende ved videregående 
uddannelsessteder samt nogle erhvervsvejledere fra Frederiksborg amt.
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Specialer
3abcdK har i efteråret skrevet speciale i latin. Man behandlede følgende 
emner: Augustus og digterne. Roms vandforsyning. De sociale klasser i 
Rom. Kvindens sociale position. Myticisme. Augustæisk klassicisme. Ro
mersk madlavning. Augustus’ udenrigspolitik. Det romerske drama. Ro
merske moralbegreber. . ,Marianne Møller.

I foråret skrev 3absdK speciale i græsk. Emner, der blev behandlet, var: 
Slaveriet i Athen i klassisk tid. Lov og ret i Athen. Platons idealstat. Kly- 
taimestraskikkelsen hos Aiskylos, Sofokles og Euripides.

Lone K. Jacobsen.

3abcdM har gennemført forsøgsundervisning med specialeskrivning mod 
reduktion i eksamenspensum. Det er dels foregået som gruppearbejde og 
dels som enkeltmandsarbejde. Emnerne var Tjaikovskijs 6. symfoni, Mo
zarts c-moll-messe, Chopins valse, Jethro Tull, Pink Floyd, jazz-klaver- 
musik og Bartoks 4. strygekvartet.

Hans Bo Davidsen.

Introduktionsuge
For de nye elever i Ig og 1HF bestod den første uge af skoleåret af for
skellige arrangementer, der havde til formål at lære eleverne skolen, dens 
instanser og arbejdsform at kende.

Om formiddagen beskæftigede de sig under vejledning af lærere og 
gamle elever med bl. a. notatteknik, forskellige undervisningsformer, bib
liotekskundskab og elevrådsarbejde, mens eftermiddagen var afsat til 
forberedelserne til den afsluttende fest om fredagen. Som noget nyt hav
de hver klasse i år fået til opgave at udsmykke et lokale samt sørge for 
underholdning og opvartning i aftenens løb, og eleverne gik med stor 
iver op i arbejdet, som resulterede i mange fantasifulde og spændende 
miljøer.

Det er udvalgets indtryk, at klasserne, især gennem det kreative arbej
de, blev rystet godt sammen og var i stand til at arbejde som en helhed 
i den følgende tid.

Helle Jensen.
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Emneuge
I dagene 12.-18. februar afholdtes en såkaldt emneuge. Det normale ske
ma var suspenderet, og samtlige lærere og elever (undtagen 2HF-klasser- 
ne, der skrev speciale i den pågældende uge) var fordelt på i alt 48 grup
per, der beskæftigede sig med hvert sit selvvalgte emne.

En hovedtanke var, at den enkelte deltager i denne uge helt skulle 
kunne beskæftige sig med et emne, der havde hans særlige interesse, 
uden at han behøvede at tænke på emnets betydning for eksamen. Et 
overordnet emne var således ikke opstillet, og alle foreslåede emner ak- 
cepteredes; kun forbød lokalekapaciteten, at grupper omkring emner, 
der ikke samlede mindst 4 deltagere, kunne etableres.

Fra det meget brede emnespektrum kan nævnes: indianerne, adfærds
biologi, elektronik, edb, forskellige idrætsdiscipliner (der med i alt 76 
deltagere havde størst tilstrømning), folkedans, kreative fag som form
ning og vævning, historiske emner som Horns-Herreds slotte og Pariser
kommunen, narkoproblemer, ungdomskriminalitet, filosofi og nordisk 
mytologi. Endelig havde tre grupper påtaget sig at dække ugen journa
listisk, filmisk og sociologisk.

Det var et almindeligt indtryk, 1) at deltagerne oplevede ugen som et 
forfriskende indslag i det konventionelle skoleforløb, 2) at gruppearbej
det på tværs af de normale klasseskel fungerede forbilledligt (ikke 
mindst fordi deltagerne var forenede i en fælles interesse) og 3) at del
tagerne virkelig fik udvidet deres viden m. h. t. det valgte emne.

Preben Andersen.

Datalære
Egentlig datalæreundervisning har ikke været tilbudt skolens elever i år. 
Den 1. januar 1976 fik vi tilladelse til at køre BASIC-programmer på 
Frederikssund Kommunes terminal, opstillet på Åbjergskolen i Frede
rikssund. Denne mulighed har været flittigt benyttet i forbindelse med 
studiekredse, emneuge, frie timer i HF, matematikspeciale i 3xyF, og 
andet.

Vi er meget glade for det gode samarbejde, vi har haft med Frederiks
sund Kommune i denne sag, og vi håber, vi kan fortsætte næste år.

Tommy Borch.
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Fællestimer
I dette skoleår har der været afholdt følgende fællestimer for hele skolen:
1) Ragnhild Boes og Kurt Eistrup, Students International Meditation 

Society om „Transcendental meditation“.
2) Komponisten og musikeren Gunner Møller Pedersen fortalte om elek

tronisk musik og opførte 3 af sine værker: Minos’ Silver Music, Her 
og Stoned.

3) Oberstløjtnant Per Svensson og en repræsentant for militærnægter
foreningen Sven-Erik Simonsen indledte en diskussion over emnet: 
„For og imod værnepligt“ (dobbelttime).

4) Civilingeniør Jan Krag Jacobsen indledte en diskussion over emnet 
„Fremtidige energiformer“ (dobbelttime).

5) Teatergruppen „Banden“ opførte „Det kan aldrig ske i Danmark“ 
(dobbelttime).

Studiekredse
l. emne: Nygræsk.
Ca. 15 tilmeldte elever deltog i foråret 1975 i en studiekreds under em
net nygræsk. De 20 timer afvikledes med grækeren cand. mag. Kitsa 
Worning som studiekredsleder. Formålet var at sætte sig ind i nygræsk 
sprog og Grækenlands situation i dag, for herigennem at give mulighed 
for en sammenligning med græsk sprog og kultur i antikken.

2. emne: Kina.
En gruppe af elever blev i løbet af efteråret 1975 enige om at søge dan
net en studiekreds om Kina. Da emnet var ukendt for de fleste og da det 
tager tid at gennemlæse blot en del af den store litteraturmængde om det 
moderne Kina, besluttede man at afholde studiekredsen hver 14. dag i 
vinter- og forårssæsonen. Man henvendte sig til Viggo Ørby Hansen, der 
indvilgede i at lede studiekredsen.

Gennem de første 10 timer beskæftigede gruppen sig med Mao’s filo
sofi og Kinas historie efter århundredeskiftet for bedre at forstå bag
grunden for det kinesiske stats- og partiapparats opbygning samt det ki
nesiske samfunds udvikling indenfor landbrugs-, uddannelses- og sund
hedssektorerne. De sidste 10 timer anvendtes til en klarlægning af kine
sisk udviklingsstrategi og udenrigspolitik.

Viggo Ørby Hansen.
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Kor og orkester
Skolekoret synger fast en gang om ugen i den skemafri time om onsda
gen. I skoleåret 75-76 har koret desuden været på korlejrskole ved Borre- 
vejle Vig i september måned og har holdt aften- og lørdagsprøver i for
bindelse med større arrangementer. Lørdag d. 29. november deltog koret 
i adventsvesperen i Frederikssund kirke og søndag d. 14. december i jule
koncerten i Slangerup kirke. Ved begge lejligheder opførtes bl. a. An
ders Öhrwalls „Mariamusik“ for kor, recitation og instrumenter med in
strumentalister fra skolen og udefra. Koret deltog desuden i juleafslut
ningen. Søndag d. 4. april blev „Mariamusik“ gentaget i Uggeløse kirke.

Korister fra skolekoret deltog sammen med koristei' fra Mandagskoret 
og fra kor i kororganisationen Kor 72 i prøver og opførelse af Gades 
Elverskud på Roskilde Katedralskole. I opførelsen deltog desuden ama
tørsymfonikerne og professionelle solister under ledelse af Sten Lind
holm.

Mandagskoret består af lærere, elever og forældre med tilknytning til 
skolen, og der holdes prøver hver anden mandag. Koret deltog sammen 
med Musikgrenens kor i en julekoncert i Skibby kirke.
Musikgrenholdene afholdt desuden en musikaften på gymnasiet den 24. 
marts.

Skolens Jazzorkester består af trompeter, basuner, saxofoner og rytme
gruppe. Det har bl. a. spillet ved juleafslutningen. Den bedste opgave fik 
orkestret nok i årets skolekomedie, Brechts og Weills „Laser og pjalter“.

De nævnte grupper samledes sidst på skoleåret sammen med forskel
lige klasser ved den traditionelle forårskoncert fredag den 30. april.

Bent Mortensen, Bo Davidsen, Palle A. Olsen.

Idræt og fritidssport
Alle de idrætsgrene, vi har mulighed for at dyrke her på skolen, har væ
ret tilbudt i fritidssporten. Især har aktiviteten været stor op til de stæv
ner, skolen har deltaget i, men også mere motionsprægede aktiviteter har 
der været plads til.

Skolen har deltaget i landsturneringer i basketball for drenge, hånd
bold og volleyball i såvel pige- som drengerækken, men kun yngste dren
gehold var i stand til at vinde det indledende stævne i volleyball, for 
desværre at blive slået ud i semifinalestævnet.
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Skolen har med Anders Vilman, 3z, som praktisk arrangør afholdt en 
venskabsturnering i badminton mod Holte Gymnasium, som gæsterne 
vandt.

Gymnastiklærerne.

Ekskursioner og lejrskoler
22 .-30. august var 3xyN på lejrskole på Dueodde (Bornholm). Klassen 
arbejdede under kyndig ledelse med deres speciale: Økologi på stranden, 
engen, i skoven m. v. Det var ihærdige og gode dage, hvor man under 
sang cyklede 100 km om dagen for at nå det programmerede. En dejlig 
og udbytterig tur, som manifesterede sig i en 100 sider tyk rapport.

9 elever og Ralph Sonne-Hansen.

3vzN lejrskoleophold på Sejerø 1.-5. september 75. Emne: Strandens og 
havets økologi (bl. a. plantezonation, cirkling, fangstglas, bundhenter, 
dræg, planktonnet samt laboratorieundersøgelser).

Axel Wiberg.

2z og 2y havde i ugen inden efterårsferien 1975 en pragtfuld tur i „Blic
hers Fodspor“. Lærerne havde lavet et blændende oplæg med anime
rende opgaver i litteratur, historie og geografi .Vi fik lært en masse, og 
på de dejlige vandreture fik vi også et godt indtryk af den storladne 
jydske natur. Ved efterarbejdet med rapporterne blev det oplevede sat i 
relief, og man må håbe, at lærerne også fremover vil tage sig tid til den 
slags arrangementer.

Inge Nielsen, Ralph Sonne-Hansen og Henrik Monved.

Fra den 16.-19. november 1975 var 2v under ledelse af Kim Mølgaard 
Nielsen på ekskursion til Sydslesvig. Vi beså Hedeby, Dannevirke, hærve
jen, vikingemuseet på Gottorp slot samt marskegnene og Frederiksstad 
by.

Kim Mølgaard Nielsen.
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Endagsekskursioner
8 .-9. var 2y og 10.-9. var 2a med Inge Nielsen på. herregårdstur til Syd
sjælland.
10 .-9. kl. 14,00 startede 2zyN med Ralph Sonne-Hansen på cykler fra 
skolen. Eleverne havde lagt et mindre eftermiddagsprogram, som om
fattede 30 km på cykel og 10 km via apostlenes heste. Vi var begejstrede, 
målet var: iagttagelser af vort skønne glaciale landskab i Naturparken 
mellem Farum og Slangerup. Vi så hele den glaciale landskabsserie i 
hjemegnen, vi følte den på vor krop. Måske lidt bebrejdelser tilsidst over, 
at flertallet havde stemt for, at det skulle være en cykeltur. Men glade og 
trætte var vi.
17.9. var 2z og 2c med Henrik Monved på herregårdstur.
18.-9. var 2zyN med Ralph Sonne-Hansen på ekskursion til Færgelun
den, Jægerspris. Man mødtes der for at bestige de veludviklede Litorina- 
skrænter, drøfte kystmorfologien udfra selvsyn og i det hele taget for at 
starte på en frisk dag.
25.-9. vai’ 3zFS med Ralph Sonne-Hansen på ekskursion til Farum og 
Buresø. Der blev samlet vandprøver, dyr og planter som aldrig før. Ar
bejdet blev afsluttet med analyser i laboratoriet og en rapport.
25.9. var 3b med Palle Roslyng Jensen på ekskursion til Nationalmuseets 
Kinaudstilling i Brede og på Kunstindustrimuseet.
25.-9. var 2a med Inge Nielsen på ekskursion til Frilandsmuseet.
25.-9. var 3z med Knud Christoffersen på ekskursion til Nationalmuseets 
Kinaudstilling i Brede.
6.-10. Efter skoletid drog 3xyN med Ralph Sonne-Hansen afsted med 
vort ferskvandsbiologiske grej til Nordmandsmosen ved Skibby. Skibby 
miljøgruppe havde bedt os diagnosticere søen. Efter 3 timers prøvetag- 
ning og nogle timers laboratoriearbejde på skolen de efterfølgende dage 
kunne vi meddele, at søen var kraftig eutrofieret samt havde en tæt po
pulation af coli-bakterier.
13.-10. var 2uvxS med Brita Pilegaard Hansen på ekskursion til N- 
sjælland.
28.-11. besøgte 3abcdS med Kim Mølgaard Nielsen Folketinget og Bør
sen.
8.-12. var 2abcK med Marianne Møller på ekskursion til København for 
at studere klassicismen i København. Vi besøgte bl. a. Thorvaldsens 
Museum.
16.-12. besøgte 3a med Karen Kondrup filmmuseet i København.
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17.-12. var lu med Palle Roslyng-Jensen på ekskursion til Vikingemuseet 
i Roskilde og Nationalmuseet.
12.-1. var 3vzN med Brita Pilegaard Plansen på ekskursion i Frederiks
sund og omegn. Emne: Bygeografi.
10.-2. var Ib og 11.-2. 2v med Lone Jacobsen på ekskursion til Køben
havn for at studere arkitektur og besøge Glypotekets antikke afdeling.
19.-2. var 2abcM og 3abcdM på ekskursion til København, hvor man 
først overværede generalprøve på torsdagskoncerten og senere besøgte 
musikhistorisk museum.
3.-3. besøgte 2zyN med Ralph Sonne-Hansen Kyndbyværket.
9.-3. var 3aNMK med Kim Mølgaard Nielsen på ekskursion til Christia
nia og Folketinget.
19.-3. var en del af skolens elever til reprise af torsdagskoncerten i Ra
diohusets koncertsal.
19.-3. var 2y med Marianne Møller på ekskursion til København for at 
studere arkitektur og besøge Glyptotekets antikke samlinger.
19.-3. var 3vF på ekskursion med Bent Christensen til Bohrinstituttet.
25.-3. var 1c med Marianne Møller på ekskursion til København, hvor 
vi besøgte Antiksamlingen på Nationalmuseet og på Glyptoteket.
29.-3. var 2uvF og 2uvxN med Brita Pilegaard Hansen og Ib Geert Pe
tersen på ekskursion til Stevns.
29.-3. var 3zF med Bent Christensen på ekskursion til DTH.
30.-3. var 2x med Marianne Møller på ekskursion til København for at 
studere arkitektur og besøge Glyptotekets antikke samlinger.
23.-4. var de musiksproglige til reprise af torsdagskoncerten i Radiohu
sets koncertsal.
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Skolens lærere
Fastansatte lærere og timelærere

Andersen, Preben, studielektor (PA). Dansk i 3v. Tysk i 2bNMS5 ly, 
2PQ.

Balle, Erling, rektor (R). Matematik i la, 3vxyzS.

Beck, Ann-Kirstine, adjunkt (AB). Dansk i 2x, 3y. Engelsk i lu, SabcdS.

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

Bjerge, Hans Torkild, adjunkt (HB). Matematik i 2c, lu. Fysik i 
2uvF, 2uvxyzS, 3xyN.

Borch, Tommy, adjunkt (TB). Matematik i 1c, 2b, 3xyF, 3xyN, lq.

Christensen, Bent Albøge, cand, scient. (BC). Matematik i lx. Fysik i 
lv, 3vN, 3vF, 3zF.

Christensen, Birte, adjunkt (C). Engelski 2p, IPQ.

Christoffersen, Knud Bøgehahl, adjunkt (KC). Religion i 2b, 2c, 2x, 2y, 
2q. Oldtidskundskab i 2a, lx, ly. Historie i lb, 1c, lx, ly, 3z, lp.

Davidsen, Hans Bo, adjunkt (BD). Musik i lb, 3abcdM, 3acz, lv, 2cx, 
3xy, IPQ. Psykologi i 2PQ.

Due-Hansen, Henning, adjunkt (HD). Religion i 3d, 2z, 3y, 3z, 2p.
Oldtidskundskab i la, 2c, lv, 2u. Historie i la, 2b, lv, 2u.

Filskov, Lars, adjunkt (LF). Kemi i lu, 2uFN, 2vFN, 2uvxyzS, 2PQ.
Gymnastik i 3dv, 3cz, Ipq, IPQ.

Garde, Susanne Lithin, adjunkt (SG). Engelsk i 1c. Fransk i 2b, 3b, ly, 
3 v, IPQ.

Hansen, Brita Pilegaard, adjunkt (BP). Geografi i la, lb, 2uvxyzS, 
2uvF, 3vzN, lp.

Hansen, Jens Pilegaard, adjunkt (JP). Kemi i lv, lx, 2xFN, 2yFN.
Matematik i lv, 2PQ.

Hansen, Niels Peter, adjunkt (NH). Fysik i lx, 2uvxN, 2zF. Matematik 
i 2a, 2xyF.

Hansen, Viggo Ørby, adjunkt (ØH). Engelsk i lv, lp. Samfundsfag i 
2uvxyzS, 3vxyzS.
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Haslund, Erik, adjunkt (EH). Engelsk i 3bcN, 2PQ. Gymnastik i Ibv, 
lex, 2cx, 2yz.

Hemmingsen, Carl Hindborg, adjunkt (CH). Fysik i 3xyF, 2PQ. Mate
matik i 3vF.

Jacobsen, Lone Kjerulff, adjunkt (LJ). Græsk i 3abcdK. Latin i Ib, 
2abcK, 2cNM. Oldtidskundskab i lb, 2b, 2v.

Jensen, Helle Nørbjerg, adjunkt (HJ). Matematik i ly, 2uvxN, 2uvxyzS, 
3zF.

Kondrup, Karen Foss, adjunkt (KK) Dansk i 3a, lu, lp. Latin i la, 
2abNM.

Lantow, Bent, adjunkt (BL). Fransk i lb, lu. Tysk i la, 3abcdSM, lp.

Larsen, Karin, adjunkt (KL). Biologi i 3a, 3b, 2uvxN, 3vFS, 3yFS.
Gymnastik i Ibv, lex, 3ax.

Lindhardtsen, Jytte, adjunkt (JL). Dansk i 2b, 3c, 3x. Tysk i Iq.

Madsen, Else Toft, adjunkt (TM). Fransk i 2c, 3a, Iv, 3x. Tysk i lb, 
3bcN.

Monved, Henrik Krog Madsen, adjunkt (HM). Dansk i 2y, 3z. Historie 
i 2c, 3c, 2z, 3y.

Mortensen, Bent, lektor (BM). Fransk i 3d, 2v. Musik i la, 2abcM, 
3bdv, lu, Ix, ly, 2au.

Munk, Karin, stud. mag. (KM). Gymnastik i lau, lex, 3ax, ly, 2cx.

Møller, Marianne, adjunkt (MM). Græsk i 2abcK. Latin i 1c, 3abcdK. 
Oldtidskundskab i le, lu, 2x, 2y, 2z.

Nielsen, Emma Ingrid Løsecke, kunstpædagog (EN). Formning i 
2a, 3by, 2u, 2y, 3z, 2PQ.

Nielsen, Erik Jørgen, adjunkt (N). Fysik i 2xyF, 2yzN, 3vxyzS. Kemi i 
ly, 2z. Matematik i 2uvF.

Nielsen, Inge Tofthøj, adjunkt (IN). Fransk i 1c, 2u, 3z. Historie i 2a, 
3d, 2y, 2q.

Nielsen, Kim Mølgaard, adjunkt (KN). Historie i 3a, 2v, 2x, 3v. Sam
fundsfag i 3abcdS, 2PQ.

Olsen, Jette Fabricius, adjunkt (JO). Dansk i la, 3d, Iv. Gymnastik i 
lau, 3cz, 3dv, 1PQ.
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Olsen, Palle Andkjær, adjunkt, (PO). Dansk i 2a, 2v, 2q. Musik i 1c, 
2bv, 2yz.

Pabst, Anne, adjunkt (AP). Dansk i le, 2z, 2p. Gymnastik i 2au, 2bv, 
2cx, 2y.

Pabst, Steffen Dirk, adjunkt (SP). Dansk i 2c, lx, lq. Gymnastik i lau, 
Ibv, ly, 2bv, 3cz.

Pedersen, Uffe Gravers, adjunkt (GP). Engelsk i 2abcN, lx, lq.

Petersen, Carsten Boeck, adjunkt (CP). Matematik i 2yzN, 2zF, 3vzN, 
lp.

Philipsen, Nils Erik, lektor (EP). Dansk i 2u. Engelsk i la, lb, 2abcMS, 
2q.

Præstekjær, Per Frede, adjunkt (PP). Fransk i 3c, 2x. Tysk i 1c, 
2acNMS, 3adN.

Ravnbøl, Ida, adjunkt (IR). Dansk i lb, 3b, ly. Religion i 2a, 3b, 3c, 
2u, 2v, 3x.

Roslyng-Jensen, Palle, adjunkt (PR). Historie i 3b, lu, 3x, lq, 2p. Sam
fundsfag i 2abcS, lp, lq.

Skude, Birthe, adjunkt (BS). Geografi i 2abcS, SabcdS, 2uvxN, 2xyF, 
2zF, 3vxyzS, lq. Gymnastik i 3b.

Sonne-Hansen, Ralph, adjunkt (RS). Biologi i 2yzN, 3xyN, 3zFS. Geo
grafi i 1c, 2yzN, 3xyN.

Sørensen, Grethe, kunstpædagog (GS). Formning i 3ac, 3dx, 2bv 2cx, 
2z, 3 v, lp, lq.

Thorup, Bente Aastedt, adjunkt (BT). Engelsk i ly. Fransk i la, 2a, lx, 
2z, 3y.

Westh, Birte, adjunkt (BW). Engelsk i 3adN, 3abcdM. Fransk i 2y, 
2PQ.

Wiberg, Axel, lektor (AW). Biologi i 3c, 3d, 3vzN. Gymnastik i 2au, 
2yz, 3ax, 3by.
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Vikarer
Under Vagn Mejdahls orlov i skoleåret 75-76 har stud, scient. Elbert 
Lewis Hendriks vikarieret i matematik og fysik indtil d. 11. februar. 
Fra d. 19. februar overtog cand. scient. Louis Nielsen vikariatet.

Under Birthe Skudes barselsorlov i foråret har cand. scient. Ib Geert 
Petersen vikarieret i geografi og stud. mag. Karin Munk i gymnastik.

Under Anne Pabsts barselsorlov i foråret har cand. mag. Mogens Eg
hjort vikarieret i dansk og stud. mag. Karin Munk i gymnastik.

Under Ida Ravnbøls sygdom i foråret har cand. mag. Svend-Ove 
Hougaard Jørgensen vikarieret i dansk og religion.

Lærerkandidater
Følgende kandidater har i skoleåret 1975-76 gennemgået det praktiske 
kursus i undervisningsfærdighed ved Frederikssund Amtsgymnasium.

Efterårssemestret 1975:
Cand. scient. Flemming Clausen i matematik.
Cand. mag. Kjeld Sten Hansen i dansk og samfundsfag.
Cand. scient. Ib Geert Petersen i biologi og geografi.
Cand. mag. Bente Thomsen i historie.

Forårssemestret 1976:
Cand. phil. Peter Christensen i tysk.
Cand. phil. Erling Hentze i samfundsfag.
Cand. scient. Hans Nørgaard Noe Krogh i fysik og matematik.
Cand. mag. Asger Lorentsen i kristendomskundskab og historie.
Cand. mag. Ingeborg Schrøder i engelsk og gymnastik.

Efteruddannelseskurser
Ann-Kirstine Beck: Dansklærerforeningens kursus i „Dansk som dannel
sesfag“ på Molskroen, Femmøllen 20.-22. nov.

Knud Christoffersen: Kursus om kirkehistorie som grænsedisciplin på 
Vingstedcentret 30. nov. — 1. nov.
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Bo Davidsen: Kursus om ny musik i Århus 21.-22. august og kursus for 
lærere på musikgrenen 20.-22. nov. Kursus om ny undervisningsplan i 
psykologi i Århus 8.-9. nov.

Lars Filskov: Gymnasieskolernes Idrætslærerforenings kursus i trampo
linspring i Holte 10.-11. okt. og i kemilærerforeningens kursus i organisk 
kemi på Danmarks Lærerhøjskole 13.-15. nov.

Susanne Garde: Tværfagligt efteruddannelseskursus (dansk, fransk og 
engelsk) om afrikansk litteratur på Gentofte Statsskole 27. sept., Engelsk
lærernes regionalmøde om skriftligt arbejde på de tidlige trin i gymna
siet og på HF på Sankt Anns Gymnasium 31. okt. - 1. nov. og fransk
lærernes regionalmøde i Helsingør 19.-20. marts om 1) Eksamenssitua
tionen idag og 2) Tekstanalyse af M. Duras: Moderatio Cantabile.

Brita Pilegaard Hansen: Det faglige udvalg i geografi, Geografi for 
sproglige i Vingstedcentret 26.-31. okt. og på Tårnborg Gymnasium om 
Eksamen og anden evaluering 29.-31. jan.

Jens Pilegaard Hansen: Deltog som faglig leder i Matematiklærerfore
ningens vejlederkursus på Ryslinge 24.-28. juni og på Rømø 11.-15. nov. 
samt som faglig leder i Matematikforeningens statikkursus i Sandberg 
9.-13. marts.

Helle Jensen: Matematiklærerforeningens vejlederkursus på Ryslinge 
Højskole 24.-28. juni og på Rømø 11.-15. nov.

Karen F. Kondrup: Klassikerforeningens kursus i græske myter på Ny
borg Strand 20.-22. nov., Dansklærerforeningens kursus om ordblindhed 
i gymnasiet og på HF på Falkonergården 6. dec. samt møde i Latinsk 
samarbejdskomité på Skovlunde Seminarium 3. febr.

Karin Larsen: Gymnastiklærernes kursus i trampolinspring 20.-21. febr. 
Bent Lantow: 4. internationale kongres for anvendt lingvistik ved univer
sitetet i Stuttgart 25.-30. august. Tysklærerforeningens efteruddannelses
kursus ved Herder-Instituttet i Leipzig 15.-23. okt. samt Fransklærer
foreningens efteruddannelseskursus i Helsingør 19.-20. marts.

Bent Mortensen: Kursus for lærere på musikgrenen 20.-22. nov.

Erik Nielsen: Fagdidaktisk kursus på Rømø 11.-15. nov. og vejlederkur
sus på Vingstedcentret 3.-5. marts.

Palle A. Olsen: Kursus om ny musik i Århus 21.-23. august.
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Uffe Gravers Pedersen: Gruppeleder ved Engelsklærerforeningens regio
nalmøde er 3.-4. okt. og 31. okt. - 1. nov.

Ralph Sonne-Hansen: Europarådet og IUCN’s kursus om miljølære/ 
økologi i Uppsala 1.-9. august.

Bente Thorup: Fransk kursus i Besangon, Frankrig, 13.-17. okt. og 
fransklærerforeningens efteruddannelseskursus i Helsingør 19.-20. marts.

Inspektion, tilsyn med samlinger m. m.
Administrativ inspektion: Marianne Møller og Knud Christoffersen.

Studievejleder for HF: Brita Pilegaard Hansen.

Boginspektion: 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: Henning Due-Hansen.

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

Fordeling af eleverne på klasserne (pr. 1. marts 76):
Klasse Drenge Piger Ialt

la 2 18 20
lb 2 20 22
le 2 19 21
lu 14 8 22
lv 18 6 24
lx 14 9 23
iy 12 12 24
2a 4 14 18
2b 1 18 19
2c 6 16 22
2u 14 9 23
2v 18 6 24
2x 19 5 24
2y 15 8 23
2z 17 7 24
3a 4 17 21
3b 4 17 21
3c 8 16 24
3d 6 16 22
3v 18 5 23
3x 15 8 23
3y 16 2 18
3z 17 7 24
1P 13 8 21
iq 10 12 22
2q 6 8 14
2q 7 19 26

Ialt 282 310 592
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Fordeling af eleverne på kommunerne: 
Allerød kommune . 63 elever

Frederikssund kommune ....................  141 elever
Frederiksværk kommune ..................... 106 elever
Hundested kommune ......................... 11 elever
Jægerspris kommune ........................... 46 elever
Skibby kommune .................................. 30 elever
Skævinge kommune ............................. 1 elev
Slangerup kommune ........................... 38 elever
Stenløse kommune ............................. 75 elever
Ølstykke kommune ............................. 68 elever
Andre ........................................................ 13 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 undevisningen i den pågældende 
peiode 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 karakter under kurset med 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 mid

del.
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, hvo 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 hjemmeopgaver.

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.

Fritagelse 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 gene 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
Der blev i dette skoleår afholdt 3 forældremøder, hvoraf de to sidste var 
for forældrene til elever i Ig.

Tirsdag d. 28. oktober 1975 afholdtes paneldiskussion over emnet „Hvad 
forventes dei’ i dag af gymnasie- og HF-uddannelsen“? I panelet sad 
undervisningsinspektør Stig Obel, Direktoratet for Gymnasieskolerne og 
HF, uddannelseskonsulent Niels Enevoldsen, LO studievejleder Poul 
Bache, Københavns Universitet, amanuensis Rune Flartelius, Danmarks 
tekniske Højskole, skoleinspektør Børge Sarbo, folkeskolen, amtsråds
medlem Werner Svendsen, Frederiksborg amts undervisnings- og kultur
udvalg, trafikinspektør Jens P. Pallesen, forældrerepræsentant i skole
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nævnet, Lisbeth Fich, gymnasieelev og Flemming Mørup, HF-elev. I 
diskussionen deltog også mange af tilhørerne fra „salen“.

Onsdag d. 17. marts og tirsdag d. 23. marts var der forældremøder for 
Ig’s forældre med særlig henblik på gren valgsproblematikken. På disse 
møder var der muligheder for at deltage i følgende aktiviteter:
1) Orientering om grenvalget ved erhvervsorienteringslærerne.
2) Korte forudbestilte samtaler mellem forældre + elev og lærer ( f.eks. 

med det formål at hilse på hinanden).
3) Besøg i specialklasseværelser: sproglaboratorium, fysiklaboratorium, 

kemilaboratorium, formningslokale o. 1. Nogle af disse lokaler var 
„arbejdende værksteder“.

4) Besøg i elevkantinen, hvor forfriskninger kunne indtages, og hvor 
der var lejlighed til at hilse på forældre med elever i samme klasse.

Forældremøder er gode lejligheder til for forældrene at følge med i de
res børns skoleliv, men det må nævnes, at alle forældre er velkomne til 
når som helst at henvende sig til skolen i spørgsmål vedrørende deres 
børns skolegang. Ønskes en personlig samtale med rektor eller en af sko
lens lærere, tilrådes det at aftale tid i forvejen.

Statens Uddannelsesstøtte
Efter de gældende regler for Statens Uddannelsesstøtte modtog skolen 
for skoleåret 1975-76

kr. 427.640,- i stipendier for 112 elever og
kr. 397.909,- i lån til 44 elever.

Stipendienævnet ved Frederikssund Amtsgymnasium har i skoleåret 
1975-76 bestået af rektor (formand), Brita Pilegaard Hansen, Annette 
Eriksen la, Svend Drejer 3d.
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Nævn, råd, udvalg og foreninger
Skolenævn

(vedr. skolenævnets sammensætning, se side 5).

Indtil 1. april 1976 har der i dette skoleår været afholdt 4 møder, hvor
under bl. a. følgende sager er blevet behandlet:

Driftsbudgetter.
Tillægsbevillingsansøgninger.
Introduktionsugen, august 1975.
Kantinesager.
Udlån og udleje af skolens lokaler.
Forældremøder.
Indstilling til udnævnelse til studielektor.

Inden skoleårets udgang skal der efter planen afholdes yderligere 2 mø
der.

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
For dette skoleår har lærerrådet konstitueret sig med Bente Thorup som 
formand, Axel Wiberg som næstformand og Knud Christoffersen som 
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sekretær indtil d. 1.-2. 76, hvorefter denne post overtoges af Carl Hem- 
mingsen.

Lærerrådet har holdt mindst ét møde om måneden. Forberedende ar
bejde til disse møder er så vidt muligt blevet udført i udvalg, dels ståen
de udvalg, dels til lejligheden nedsatte udvalg.

Det i februar 1975 nedsatte forretningsudvalg, bestående af 4 med
lemmer: lærerrådets formand, GL-tillidsmanden Viggo Ørby Hansen, 
samt to andre medlemmer af lærerrådet (i år næstformanden og tidlige
re lærerrådsformand Erik Nielsen), har i forbindelse med behandlingen 
af diverse sager fungeret efter hensigten, nemlig som en arbejdsgruppe 
uden kompetence.

Bente Thorup.

Elevråd
Sidste år indledtes dette afsnit med en beklagelse af den ringe tilslutning 
elevrådet havde fået i de enkelte klasser og af de mange passive elever, 
der er på gymnasiet. Det kunne vi også gøre i år, men vi vil i stedet tak
ke alle de elever, som har sluttet op om elevrådet gennem hele skoleåret. 
Tak . . . alle fem. Nåh, så galt har det nu heller ikke været, men det har 
knebet utroligt meget med interessen i flere af klasserne. I vores vedtæg
ter står om elevrådets formål, „formålet med elevorganisationen er at 
engagere de enkelte elever i egne og medelevers interesser“. Det kan man 
ikke sige, lykkedes for os i år, dertil har elevrådets stabilitet været for 
ringe og interessen i de enkelte klasser og hos eleverne været for dårlig. 
Når elevrådet ikke får den støtte, som er nødvendig, så kan det heller 
ikke løse de opgaver, der fremkommer, på en tilfredsstillende måde. Op
gaver er der ellers nok af for et effektivt elevråd. Af de opgaver elevrådet 
har arbejdet med, var de vigtigste og mest tidskrævende: Aktionen mod 
adgangsbegrænsningen, kantinepriserne, debatten om elevrådets struktur, 
aktionen mod økonomisk forringelse af uddannelserne og deltagelse i 
studieorganisationernes delegeret møder.

Fra DUS-Danmark’s side blev den 9. december fastsat som aktionsdag 
mod adgangsbegrænsningen. Elevrådet stod meget splittet i spørgsmålet 
om, hvordan og hvormeget der skulle aktioneres, det eneste vi var enige 
om, var, at vi vidste for lidt om adgangsbegrænsningen. Derfor arrange
rede vi et møde den 3. december, hvor Hans West fra LAK orienterede 
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om følgerne af begrænsningen. Selve aktionen kunne elevrådet ikke blive 
enige om, men vi vedtog at lave en skrivelse, som uddeltes til eleverne. 
Vi skrev også en resolution, som vi sendte til alle aviser og til folketinget, 
hvori vi gjorde rede for vores syn på den førte nedskæringspolitik.

Den prøveordning elevkantinen kører efter, har givet anledning til 
megen diskussion. Vi har været ude for nogle uforklarlige prisstigninger, 
hvor det senere viste sig, at det ikke var nødvendigt, fordi der var over
skud i kantinen. Vi krævede derfor priserne sat ned igen, men det var 
ikke muligt på grund af en bekostelig ændring af automaterne, i stedet 
for blev nogle andre priser sat ned. Det er en af de allervigtigste opgaver 
til næste år, at få kantinedriften til at køre tilfredsstillende, bl. a. vil vi 
forsøge at få overdraget ølsalget ved fester helt eller delvis.

På elevmøderne i år har vi beskæftiget os meget med elevrådets struk
tur. Der er blevet fremsat flere forslag om, hvordan vi kunne ændre den
ne, så vi i stedet for elevrådsmøder fik fællesmøder. Der skulle være mu
lighed for at lave en forsøgsordning i begyndelsen af det nye skoleår, så 
vi kan se om det er en bedre løsning, end den vi har nu. Det forudsætter, 
at eleverne er mere aktive, end de er i øjeblikket, for et fællesmøde med 
17 mennesker er ikke meget værd.

Den 25. marts var fastsat til aktion mod den økonomiske forringelse, 
finanslovforslaget medførte. Elevrådet udgjorde aktionsudvalget og ud
arbejdede nogle forslag til afvikling af aktionen. DUS-Nordsjælland 
stod bag en stor demonstration i Hillerød, hvor flere af gymnasiets elever 
deltog.

En af vores vigtigste opgaver er arbejdet med studieorganisationerne. 
Der har været afholdt en række møder i de 3 organisationer, vi er med
lem af. Vi har haft repræsentanter med til alle de møder, der har været, 
landsmøde i DSG, bestyrelses-komitemøder i LAK, kongresser i LAK og 
DUS-Nordsjælland, repræsentantskabsmøder i DGS og DUS-Nordsjæl
land og landskonferencen i DUS-Danmark, samt til den amtslige uddan
nelseskonference, som DUS-Nordsjælland arrangerede i Helsingør. Det 
er gennem dette arbejde vi får kontakt med andre uddannelsessøgende 
og får nye impulser til forbedring af vores egen situation.

Det ville være glædeligt hvis vi i det nye skoleår fik alle klasser med i 
elevrådet, kun på den måde er det muligt for os at gøre en indsats for at 
forbedre forholdene på gymnasiet. Der er mange opgaver, der ligger og 
venter på at blive løst, så vel mødt i det nye elevråd.

Elevrådet.
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Samarbej dsudvalg
Samarbejdsudvalgets medlemmer pr. 1. marts 1976:
Rektor (formand), Bente Thorup, Helle Jensen, Carsten Petersen, Lars 
Filskov, Erling Løfberg, Iq, Søren Wolff, 2c, Dorte Buhl, 3b, Bjarne 
Persson, Iv.

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, stu
diekredse, kantinesager, introduktionsuge, juleafslutning og skoleidræts
stævne.

Morgensamlingsudvalget
Morgensamlingerne har ikke kunnet gennemføres helt regelmæssigt — 
d. v. s. hver anden onsdag - i dette skoleår. Til dette kan sikkert anføres 
flere grunde, men især må det svigtende elevinitiativ nævnes. Det virker 
som om eleverne endnu ikke rigtig har vænnet sig til, at morgensamlin
gerne primært eksisterer for at blive brugt af dem selv. Hvad der mang
ler er altså en tradition for at bruge morgensamlingene. Den barriere, 
som den store sal og de mange mennesker er, må vi håbe nedbrydes til 
næste år.

Ved årets morgensamlinger har foregået følgende:
Preben Andersen holdt en rimet tale om åndehullet i skolens hverdag, 

morgensamlingen. Talen efterfulgtes af et veritabelt trommeorgie, frem
ført af en gruppe af skolens støjende elever.

Bent Mortensen opførte med alle skolens elever og lærere en kanon, 
The Secretary, som dog ikke blev sunget, men banket, klappet og talt.

I tilknytning til udstillingen på Louisiana holdt Preben Andersen et 
lysbilledforedrag om Edvard Munch.

lu opførte en selvkomponeret musikalsk farce, hvori visse traditionelle 
musikalske elementer indgik i en aldrig før hørt blanding.

Som afslutning på en af emneugens populæreste aktiviteter fremførte 
en gruppe af elever og lærere i flotte folkedragter en række folkedanse. 

Palle A. Olsen.

44



Kunstudvalg
Der er i år blevet indkøbt skifterammer i forskellige formater. Den stør
ste størrelse er anvendt til ophængning af reproduktioner på gangene, og 
de mindre størrelser bliver anvendt til ophængning af elevgrafik, udført 
i formning.

Fra den 12.-3. 1976 og 3 uger frem udstillede maleren og grafikeren 
Poul Agger i indgangshallen. Udstillingen bestod af maleri, serigrafi og 
linoleumstryk. De ophængte arbejder viste os et udpluk fra Poul Aggers 
fantasiverden, hvor det myldrer med små og store formvæsener, et skue, 
der med de mange pudsige indfald får én til at trække på smilebåndet 
og samtidig til at tænke på, hvilke overraskelser morgendagen kan bringe 
os.

Onsdag den 17. marts fortalte Poul Agger om sine arbejder i den ske
mafrie time.

Emma Nielsen.

Skolekomedie
Årets skolekomedie var „Laser og pjalter“, der opførtes den 1. og 2. 
april. Hovedpartierne i Brechts og Weills berømte tiggeropera blev både 
dramatisk og musikalsk fortræffeligt tolkede af Erling Løfberg, Iq, Hen
rik Jørgensen, 2c, Tine Hagedorn-Olsen, Liselotte Anker Larsen, Pernille 
Fabricius Olsen og Corinne Roche Haarløv, alle 2b. En lang række ele
ver, fortrinsvis fra 2g og 1FIF, havde lagt et stort arbejde i det krævende 
værk, dels som rollehavende, dels som teknikere, kostumesyersker og sce
nearbejdere. Syv medlemmer af skoleorkestret under Bo Davidsens le
delse leverede musikken i 20’ernes hotstil.

Preben Andersen.

Filmklubben
Der har i det forløbne år været en stigende interesse for filmklubbens ar
rangementer.

I efteråret viste vi de to amerikanske klassikere: „Blindt had“ med 
Robert Mitchum og „Tre mænd søger guld“ med Bogart i en af hoved
rollerne. Samtidig blev vort kortfilmsrepertoire udvidet betydeligt, idet 
vi udnyttede de skemafri onsdagstimer med jævne mellemrum.
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Efter juleferien lagde vi ud med en serie Fassbinderfilm: „Angst æder 
sjæle op“, „Effi Briest“ og „Petra von Kants bitre tårer“, og vi var ikke 
så lidt stolte af dette arrangement, da det viste sig at kunne løbe rundt 
økonomisk.

Claus Jeppesen, 
fmd. for FA’s filmklub.

Skakklubben
Skakklubben har som sædvanlig deltaget i Gymnasiernes Skakturnering, 
dog uden større succes. Vi blev nr. sidst i vor pulje, men var kun 
point fra nr. 1. Ellers var der ikke megen aktivitet i skakklubben, men 
det er mit håb, at det til næste år vil lykkes at få en aktiv skakklub.

Dan Andersen, 3c.

KFS
Jesus sagde: „Gå ud i alverden og gør alle folkeslagene til mine discip
le . . .“. Det er ud fra disse ord, KFS (Kristeligt Forbund for Studerende 
og skoleungdom) driver et arbejde her på skolen.

Vi holder møder over emner, der er interesse for. Til disse møder 
kommer der en, som har tilknytning til KFS. Han holder en kort ind
ledning, og bagefter taler vi sammen om det, der er sagt. Alle møderne 
holdes i Annex-læsesalen i mellemtimen om onsdagen. Vi har to ugent
lige andagter. De foregår i elevværelset i et frikvarter.

Derudover arrangerer KFS jævnligt lejre og week-ender, hvor vi har 
mulighed for at komme sammen med kristne fra andre skoler.

Formålet med dette arbejde er at nå vore kammerater med evangeliet 
om Jesus og sammen med andre kristne styrkes i fællesskabet om Ham.

Vi håber, at mange i det nye skoleår vil følge opfordringen og møde 
op til disse arrangementer. Vis intesesse ved at komme med din mening 
i stedet for at følge den meget almene ligegyldighed.

Birgitte 1c, Troels 3x, Anne 3x.
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Af skolens dagbog
(en del af årets „dage“ er omtalt under andre rubrikker).

August:
11. Første skoledag.
11.-15. Introduktionsuge for lg og 1HF.

September:
9. Besøg af Tårnby kommunes skoleforvaltning og skoleinspektører 

med fruer.
12. Elevfest.
29. Fællestime om „Transcendental meditation“.

Oktober:
10. Skoleidrætsstævne fra kl. 11.
17. Elevfest.
28. Forældremøde med paneldiskussion om emnet „Hvad forventes der 

idag af gymnasie- og HF-uddannelsen“.

N ovember:
10.-13. Terminsprøver for 3g.
18. Fællestime: Gunner Møller Pedersen: Live Electronic Octophonic 

Panoptikonkoncert.

December:
10. Foredrag om Spanien i skemafri time.
11. Fællestime: „For og imod værnepligt“.
18. Elevfest med lærerrevy.
19. Juleafslutning.

Januar:
5. -9. Energigruppens udstilling om energiformer.
7. Fællestime om „Fremtidige energiformer“.

15. Orienteringsmøde for nye lg-elever 1976.
22. Orienteringsmøde for nye IHF-elever 1976.
30. Elevfest.

47



Februar:
12. -18. Emneuge. 2EIF udarbejder 2. årsopgaven.
16. Røde Kors-udstilling.
20. Elevfest. Karneval.

Marts:
12 . Studieorienterende møde for 2g, 3g, 1EIF og 2HF.

Elevgruppe opfører FE C. Branner: „Rytteren“.
12 .-31. Poul Agger udstilling med 6 oliebilleder og 19 litografier og 

serigrafier.
17. Forældremøde for lacux.

Poul Agger holder foredrag om udstillingen og sit arbejde.
23. Forældremøde for Ibvy.
24. Koncert med medvirken af musiksproglige elever.
26. Teatergruppen „Banden“: „Det kan aldrig ske i Danmark“.

April:
1. og 2. Skolekomedie: Bertolt Brecht: „Laser og pjalter“.
6. -9. Terminsprøve for 3g.

29. Sidste normale skoledag for 2HF.
30. Skolekoncert.

Maj:
3 .-10. Skriftlig FIF-eksamen.
5 . Sidste normale skoledag for 3g.

Det officielle eksamensskema foreligger.
10 .-13. Skriftlig studentereksamen.
19. Sidste normale skoledag for 1FIF, Ig og 2g.
20. -26. Skriftlig årsprøve for Ig og 2g.
21. Skriftlig matematik til HF-eksamen for 1HF.
24. Mundtlig studentereksamen begynder.

Juni:
18. Translokation.

Optagelsesprøve til Ig.
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Ferier og fridage
(De nævnte dage medregnet).

1976:
Mandag d. 21. juni — fredag d. 6. august: Sommerferie.
Mandag d. 18. oktober — fredag d. 22. oktober: Efterårsferie.
Torsdag d. 23. december - tirsdag d. 4. januar: Juleferie.

1977:
Mandag d. 28. maj: Dronning Ingrid’s fødselsdag.
Mandag d. 4. april - tirsdag d. 12. april: Påskeferie.
Mandag d. 20. juni — fredag d. 5. august: Sommerferie.

Årsafslutningen finder sted fredag d. 18. juni 1976 kl. 9.

Skoleåret 1976-77 begynder mandag d. 9. august kl. 9.
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Skolens lokaler

(Stuen)

(1.sal)
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Skolens beliggenhed
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