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REKTORS VELKOMST

Kære nye elever.

Mandag d. 12. august 1985 kl. 10 skal I begynde på jeres nye 
skole, og det skulle være mærkeligt om I ikke har gået og 
tænkt på, hvordan I vil komme til at befinde jer på Frede
rikssund Amtsgymnasium.

Der bliver meget nyt for jer: Nye kammerater, nye læ
rere, nye lokaler, nye fag, nye undervisningsmetoder, nye 
krav, nye udfoldelsesmuligheder o.s.v.

Dette introduktionsskrift kan hjælpe jer med at føle jer 
til rette både i den første tid og senere. I vil også kunne 
få glæde af forskellige introduktionsarrangementer i den før
ste måned. Endvidere vil skolens lærere hjælpe jer med at 
lette overgangen fra jeres tidligere skolegang til den nye 
- og endelig vil de "gamle" elever kunne give jer mange gode 
råd.

Skolen giver mange tilbud.
Først og fremmest tilbyder den jer en undervisning, der 

giver jer både en almen orientering og grundlag for videre 
studier. Dernæst tilbyder den jer en række muligheder for 
udfoldelse uden for det egentlige skolearbejde: Arbejde i råd 
og udvalg, deltagelse i skolekomedie, deltagelse i frivillig 
idræt og musik o.s.v.

Med håbet om, at I vil få glæde af disse tilbud byder 
jeg jer velkommen til Frederikssund Amtsgymnasium.

Med venlig hilsen

Erling Balle.
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"VORES FØRSTE ÅR"

Nu har vi gået på gymnasiet i næsten et år, og det er svært 
at forstå, vi snart er i 2.g. Tiden går så stærkt, når alt er 
nyt.

I vil sikkert gerne vide, hvordan det er at gå her. I den 
slags situationer er det altid svært at fremsætte nogle kon
krete spørgsmål. Man vil bare gerne have at vide, hvordan 
det er og om man selv vil kunne lide det. Vi kan af gode 
grunde ikke sige, om I vil kunne lide at komme dagligt på 
FA, men vi kan fortælle om vores erfaringer og håbe det 
kan gøre billedet af en start på gymnasiet lidt klarere.

De første dage var man selvfølgelig spændt på, hvordan 
det hele ville gå. Der var nye lokaliteter, nye lærere og 
nye kammerater. Det sværeste og det vigtigste at komme 
godt ind på fra starten er nok kammeraterne, og i starten 
var vi delt meget op i de grupper, der kendte hinanden i 
forvejen. Der var dog en del udvekslinger på tværs af disse 
grupper men det var mere på eksperimentplan. Det var som 
om vi prøvede hinanden lidt af og efter 3-4 uger var de 
allerførste begyndervanskeligheder overstået. Vi begyndte 
på den udvikling, vi stadig er i gang med - den hvor vi rig
tig lærer hinanden at kende.

Det var meget spændende at få nye kammerater, og 
samtidig var det nye undervisningsformer, fordi vi jo fik helt 
nye lærere. Der er altid meget snak om hjemmearbejdets 
omfang på gymnasiet. Man hører på introduktionsmødet, at 
man skal regne med ca. 2-3 timer dagligt. Da vi fik det 
at vide, syntes vi det lød af temmelig meget, men det tal 
betyder ikke, at man sidder 2-3 timer hver dag - det gør 
vi i hvert fald ikke. Det er et gennemsnitstal, hvilket for 
os betyder, at vi har 1-1| times hjemmearbejde fra dag til 
dag. Derudover er der store opgaver som stil, blækmatema
tik, oversættelser eller fysikrapporter. Vi kan selvfølgelig 
godt mærke, at det måske er mere koncentreret lektielæsning 
end i folkeskolen, men vi er ikke blevet overdænget med 
lektier fra den første dag.

Vi håber, I vil få det lige så godt herude, som vi har 
det - og selv om I skal være "sutter" (l.g'ere/l.hf'ere) det 
første år så fortvivl ikke! - Tiden går så hurtigt, og lige 
pludselig er I 2.g'ere/2.hf'ere.

Ane Fink og Annemette Michaelsen, l.y, 1984-85.

6



STARTEN I l.g/l.HF

Alle l.g'ere og l.hf'ere mødes mandag d. 12. august kl.10. 
Dagen begynder med en samlet velkomst i festsalen. Der
efter fordeles I klassevis i undervisningslokaler, hvor I sam
men med en af jeres nye lærere og to ældre elever skal:

Skrive det nye skema.
Lave navneleg (forsøge at lære de nye kammeraters nav
ne).
Høre om kommende projekt, som alle i klassen skal la
ve.
Foretage en rundtur på skolen.

Dernæst holdes frokostpause i kantinen - så husk derfor at 
tage MADPAKKE MED!

Den første tid på skolen vil I kun delvis få normal un
dervisning. En del af tiden vil nemlig blive anvendt til, at 
orientere jer om en række praktiske og principielle forhold 
vedrørende skolen og undervisningen, samt forsøg på at skabe 
et godt miljø i jeres nye klasse. Allerede anden eller tredje 
skoledag vil jeres studievejleder komme og fortælle om nogle 
bestemmelser (bekendtgørelse) vedrørende gymnasiet/hf, d.v.s. 
jeres rettigheder og pligter. I vil til brug herfor få udleveret 
henholdsvis gymnasie- eller hf-håndbogen, der også indeholder 
alle vigtige bestemmelser for de enkelte fag på skolen. Den
ne håndbog vil også blive anvendt i de første timer i fage
ne.

Torsdag d. 22. august afsættes tre timer til et emne, 
vi kalder skolens instanser. Dette kan kort oversættes til: 
Hvem bestemmer hvad! Meningen med disse tre timer er 
at give jer grundlag for at kunne deltage i beslutninger ved
rørende skolen, bl.a. gennem arbejdet i elevrådet og de fors
kellige udvalg, hvor elever deltager. I den fjerde skoleuge 
afholdes en spørgetime, hvor jeres klasse mødes med rektor, 
jeres studievejleder og en elevrådsrepræsentant. I denne spør
getime vil I kunne få opklaret tvivlsspørgsmål, der måske 
er opstået den første tid på skolen.

Sammen med jeres studievejleder arrangeres i september 
måned nogle timer med studieteknik og orientering om for
skellige undervisningsformer. Meningen hermed er naturligvis, 
at alle gerne skulle få de bedst mulige studievaner, men 
også at give jer kendskab til de bedste studieteknikker i de 
forskellige fag. Viden om de forskellige undervisningsformer 
vil kunne give jer bedre mulighed for at udnytte jeres med
bestemmelsesret om valg af undervisningsformer i de enkelte 
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fag.
Ud over disse ret teoretiske arrangementer, vil der i 

den første uge være mere kreative indslag. Således vil der 
i de første to idrætstimer blive arrangeret folkedans i de 
enkelte

klasser - folkedanse, som I senere skal danse ved 
den nedenfor nævnte fredags-fest. Endvidere vil der den før
ste uge blive afsat 9 timer til et særligt projekt, som I 
klassevis skal arbejde med. Meningen med dette projekt 
er, at I gennem arbejdet hermed skal lære jeres kammerater 
bedre at kende, end I ville kunne gøre under normale under
visningstimer. I skal gennem projektet også lære noget om 
at arbejde sammen, og I skal helst også gennem projektarbej
det falde godt til på skolen. I vil få en masse at vide om 
projektet den første skoledag, så her skal det blot kort af
sløres, at I klassevis får tildelt et bestemt samfundsmiljø 
(f.eks. skole, militær, hospital, fængsel eller andet). Ud fra 
en udleveret tekst, der beskriver det pågældende samfunds
miljø, skal I udarbejde en kort optræden på scenen (sketch, 
dans, mimespil, sang eller lignende). Desuden skal I planlægge 
og senere udsmykke et lille område i kantinen svarende til 
det pågældende samfundsmiljø. Alt dette skal præsenteres 
ved en fest for alle l.g'ere og l.hf'ere, jeres forældre, lære
re og elevinstruktorer fredag d. 16. august om aftenen. Så 
sæt allerede nu kryds i kalenderen ud for denne fredag af
ten - og indbyd jeres forældre til at komme med på skolen 
den aften.

Intro-udvalget.
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SKOLENS ABC

ADMINISTRATION
På en stor skole som denne skal der både organiseres og 
administreres, for at der kan skabes gode arbejdsforhold for 
alle. Alle skolens indbyggere er med i dette arbejde på den 
eller den anden måde, men nogle få personer har mere at 
bestille på dette område end andre:

REKTOR er, ud over at være skolens pædagogiske leder, 
også dens administrative leder.

3 ADMINISTRATIVE INSPEKTORER:

MARIANNE MØLLER tager sig af daglige skemaændringer, 
skriftlige indberetninger, mundtlige årsprøver og ind
vendig inspektion.

KNUD CHRISTOFFERSEN tager sig af sager vedrørende ka
rakterer, prøver, eksamen, forsømmelser og indven
dig ekspedition.

OLE HUSEN tager sig af administration af lærerbøger o.l. 
(boginspektor).

2 KONTORDAMER:
Jytte Hansen og Hanne Danielsen.

PEDEL:
Ole Larsen.

PEDELMEDHJÆLPER:
Svend Henriksen.
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BIBLIOTEK.
Skolens bibliotek rummer ca. 10.000 bøger, som altid kan ken
des på den gule klæbestrimmel. Desuden abonnerer vi på ca. 
50 tidsskrifter og 6 aviser.

Biblioteket + tilhørende læserum er altid åbent i skole
tiden, således at man kan udnytte mellemtimer og fritimer 
på en fornuftig måde. Der må kun føres dæmpet samtale i 
biblioteket (gruppearbejder er ikke tilladt). I læserummet ved 
siden af biblioteket skal der være fuldstændig ro.

Enhver elev på gymnasiet har ret til at hjemlåne bøger 
efter følgende regler:

Regler for hjemlån:
1) Hjemlån er baseret på selvbetjening. En låneseddel udfyl

des omhyggeligt og tydeligt, sættes i en blanketholder, 
som derefter anbringes på bogens plads. Når bogen afleve
res (og sættes på plads), fjernes blanketholderen og låne
sedlen tilintetgøres.

2) Lånefristen er en måned, men skal afkortes, dersom andre 
skal bruge bogen.

3) Opslagsværker, ordbøger, leksika, håndbøger o.lign. kan 
ikke hjemlånes.

4) En stor del af biblioteksbøgerne findes i faglokaler og de
poter. Disse bøger kan normalt kun hjemlånes efter aftale 
med den pågældende faglærer eller depotbestyrer (og da 
efter de samme regler som i punkt 1-3).
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BOGDEPOTET
I bogdepotet gemmer skolen sit papir, sine lommeregnere og 
vigtigst af alt: Bøgerne. Det er her regnskabet føres over 
alt, hvad I låner og afleverer. Et velfungerende bogdepot er 
forudsætningen for en velfungerende skole. Derfor følgende 
oplysninger:

Første skoledag udleveres til hver elev: 
a) en gave bestående af 6 blokke

1 tykt ringbind
2 tyndere ringbind
1 sæt skilleblade
1 skoleskema

b) et lån bestående af bøger - mange bøger, så sørg for rige
lig bagageplads.
Gaven skal holde hele året, ringbind kan dog byttes 

indenfor den første uge, hvis de er defekte.
Bøgerne er derimod som nævnt et lån. Du skal både før

ste skoledag og på alle senere skoledage sørge for, at du får 
de bøger, som udleveres til klassen. Du hæfter nemlig for 
de bøger, som er uddelt, idet du kvitterer på en bogliste 
samtidig med modtagelsen af bogen. Hvis du senere i skole
året mangler en bog, skal den erstattes, før du kan låne en 
ny. Hvis læreren eller boginspektor kræver en bog afleveret 
igen, skal den afleveres med det samme (boginspektor kræver 
erstatning for mangler). Bøgerne er nemlig en skat for hele 
skolen. De. skal genbruges og forsynes derfor med bind og 
navn, ligesom du ikke må skrive i dem.

En del elever låner desuden en lommeregner af skolen. 
Det er en kostbar sag. Går den i stykker (prøv altid om det 
ikke blot er batteriet), skriver du en lille seddel med maski
nens nummer, dit navn og din klasse samt hvad maskinen fej
ler. Derpå afleveres maskinen på bogdepotet. Efter nogle uger 
vil du få den igen, og i tilfælde af vold skal du erstatte den. 
Når lommeregneren til sin tid afleveres, skal den være for
synet med batteri, så vi kan konstatere, at den fungerer til
fredsstillende.

Henvendelse til boginspektor kun i depotets åbningstid.
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EKSKURSIONER
1-dagsekskursioner, lejerskoler og skolerejser.
Et vigtigt og populært indslag i gymnasieundervisningen er 
ekskursionerne. I mange af fagene indgår de som en naturlig 
og nødvendig del af undervisningen, og i løbet af gymnasieti
den vil alle elever komme til at deltage i adskillige 1-dags- 
ekskursioner. Det har faglig værdi, at eleverne ser og ople
ver stederne, kunstværkerne, landskaberne og samfundsformer
ne, som de har beskæftiget sig med i den daglige undervis
ning. Endvidere har det en gunstig virkning på fællesskabet 
i en klasse, at man i en eller flere dage er sammen under 
andre former end dem, som præger den daglige undervisning. 
1-dagsekskursioner er kun forbundet med rejseudgifter, som 
skolen dækker, og påfører derfor ikke eleverne udgifter.

Lejrskoler afholdes kun i begrænset omfang på grund af 
de udgifter, som de medfører. Også disse er for eleverne gra
tis bortset fra det beløb, man sparer i husholdningspenge der
hjemme under fraværet.

Ved skolerejser forstås rejser til udlandet. De betales 
af eleverne og kan kun afholdes i skoletiden, hvis visse be
tingelser er overholdt. Der skal være tale om en studierejse, 
hvis faglige indhold er godkendt af Direktoratet for Gymna
sieskolerne og HF. Det faglige indhold skal have relation til 
læseplanerne, og stof med forbindelse til studierejserne skal 
opgives helt eller delvis til studentereksamen. Studierejser 
kan kun gennemføres, hvis der er 100% tilslutning på plan
lægningstidspunktet. Af hensyn til den økonomiske belastning 
skal elever og forældre underrettes om den påtænkte rejse 
et halvt år før, den eventuelt finder sted. Hver enkelt elev/- 
forældrepar gives mulighed for under. iagttagelse af fuld dis
kretion af sige fra over for den planlagte rejse.

Nær beslægtet med 1-dagsekskursionerne er teater- el
ler biografbesøg i København. Disse kan undertiden kombine
res med ekskursioner i andre fag. Gennem forskellige rabat
ordninger kan eleverne komme til at se god kunst til over
kommelige priser. I mange tilfælde vil disse besøg have en 
naturlig sammenhæng med undervisning i fag som dansk, eng
elsk, tysk og fransk.

I Skolens Dagbog kan man se, hvilke ekskursioner og lejr
skoler, der er afholdt i det forløbne skoleår, hvorfor der her 
kun skal gives nogle få eksempler på, hvorledes disse kan 
forme sig.
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3xyN Lejrskole i Silkeborgområdet i august 1984 (bio/geo).
Med udgangspunkt i vor faste "base" Lystrupminde Naturskole 
foretog vi udflugter til udvalgte småsøer, der repræsenterede 
forskellige grader af forurening. Her udførte vi forskellige 
biologiske/kemiske analyser. Derudover behandlede vi på en 
heldagsudflugt de istidsskabte landskabsformer og de jyske 
brunkulsforekomster.

1G
3uvS Lejrskole i Fåborg i september 1984 (samf./geo).
Elever og lærere var indkvarterede i ferielejligheder på "Klin
ten", og vi stod selv for indkøb og tilberedning af maden. 
Programmet var omfattende og havde som emne: lokal og 
regional udvikling ved Fåborg. Besøg på udvalgte virksomhe
der, møder med organisationsfolk, borgmester og andre repræ
sentanter fra Fåborg, samt besøg på skoler, småøer, bonde
gårde var det faglige programs højdepunkter. Elevernes ud
bytte skyldtes i høj grad det gode sociale samvær, som stimu
lerede til øget faglig fordybelse.

ØH
Eksempel på en 1-dagsekskursion.
I december 1984 var 3uvS på besøg på Børsen i København 
for at overvære kursfastsættelsen på aktier og obligationer. 
Senere samme dag havde klassen et møde med tidligere stats
minister Anker Jørgensen, der beredvilligt besvarede spørgs
mål om økonomi og sikkerhedspolitik. Bagefter overværede 
klassen en redegørelsesdebat i "salen" om kriminalitet og 
strafformer.

ØH
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ELEVRÅD
Elevråd, hvad er det? Ville man have spurgt undrende for 
et år siden. Men situationen er vendt, kort sagt er der sket 
noget revolutionerende på FA. I det sidste års tid er det 
nemlig begyndt at ulme i de længe slukne elevrådsbål. Det 
betyder, at der i det foregående år er gjort et stort arbejde 
for at få elevrådet op at stå. Efter dette hårde arbejde, har 
vi set resultater som oprettelse af FACIT (gymnasiets nyheds
formidler, hvis eneste våben , er revolverjournalistikken), ind
køb af spritdublikator og to meget lækre elektriske skrivema
skiner. Spritduplikatoren og de elektriske skrivemaskiner står 
i elevværelset op til kantinen, det er for øvrigt der vi holder 
vores elevrådsmøder. Elevrådsmøderne holdes som regel i spi
sefrikvarteret, der er også mulighed for, at vi kan mødes 
efter skole, hvis der er særlig vigtige opgaver, der skal løses. 
Det har desværre vist sig, at afholdelse af sådanne møder 
om eftermiddagen giver sig udlag i for ringe fremmøde på 
grund af, at de forskellige skal nå busser og deslige, og at 
det ofte ikke passer ind i andres planer.

Hvad er elevrådet, og hvilke opgaver tager elevrådet sig 
af? Elevrådet består af 2 repræsentanter fra hver klasse , 
som vælges hurtigst muligt, når vi begynder det nye skoleår. 
Der er nemlig en masse at tage fat på. Elevrådet har kollek
tiv ledelse, og en del af denne - forretningsudvalget - tager 
sig af mødeindkaldelser og dagsordener. Forretningsudvalget 
bliver på demokratisk vis valgt på et af de første møder. 
Derfor er det vigtig,t at I kommer hurtigt ud af starthuller
ne, og ikke udebliver fra disse møder. Det har vist sig, at 
det tit er l.g'erne, der udebliver fra møderne - på grund af 
"kommunikationsvanskeligheder" med 2. og 3.g'erne, det håber 
vi ikke sker i år - vi skal nok være søde!

Elevrådet tager sig af mange forskellige ting, og som 
jeg allerede har nævnt, har vi i år opnået bedre faciliteter 
i vores elevværelse. Et af de store projekter i år har også 
været: Operation Dagsværk. Som du sikkert allerede har hørt, 
skal der være Operation Dagsværk igen i efteråret 1986. 
Elevrådet virker også som formidler fra den "menige" elev 
til skolens andre instanser som f.eks. fællesudvalg og skole
råd. Begge steder er vi repræsenteret.

Hvad er din opgave så for at få elevrådet til at køre? 
Det er meget nemt, der er to ting, der er vigtige. Du kan 
enten gå ind i arbejdet (blive valgt af klassen), eller hvis 
du ikke går ind i arbejdet, så er det vigtigt, at du støtter 
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din elevrådsrepræsentant. Denne støtte giver sig udslag i, at 
repræsentanten går ind i elevarbejdet med et lyst sind og 
mange kræfter, og det er det, der giver resultater for dig 
og mig.

Hvis alle disse ting bliver opfyldt, får vi på FA et 
stærkt elevråd, som i høj grad kan hjælpe til med, at vi får 
vores problemer løst, så livet på FA bare bliver lidt bedre. 
Derfor håber vi, at DU vil bakke op omkring elevarbejdet.

VI SES!
ELEVRÅDET

FESTER
Alle fester på FA afholdes i elevernes eget regi, efter reg
ler som er anført nedenfor. En række fester er faste, årligt 
tilbagevendende begivenheder. Det gælder f.eks. "velkomstfes
ten", der afholdes fredag aften efter l.g'ernes og l.hf'ernes 
introduktionsuge. Festen afholdes i forbindelse med arrange
mentet for de pårørende til nye elever, og til denne fest er 
der ikke adgang for elever fra 2.g eller 3.g. og fra 2.hf.

Den største fest i årets løb er årsfesten, der afholdes 
omkring den 23. november. Festen sætter sit præg på hele 
skoledagen. Der er normal undervisning i de tre første timer, 
derefter fælles frokost med efterfølgende lagkagespisning, 
afsyngelse -af årets elevsange til skolen, og der danses lan
cier. Den egentlige skoledag slutter med en fællestime med 
et program af en vis underholdende karakter (i år var det 
en hypnotisør). De festlige udfoldelser fortsætter om aftenen. 
Årets skolekomedie opføres i festsalen (i år var det Kjeld 
Abeils "Melodien, der blev væk"), der er klassevis fællesspis
ning, hvorunder årets vindersang synges (i år var den forfat
tet af Peter Foght-Sørensen, l.mt.). Dagen slutter med dans 
til musik af de mere prominente grupper, mens der i musikaf
delingen er arrangeret jazzkotek med vekslende ad-hoc-bands 
af lærere og elever.

Årsfesten er den eneste fest, hvor hele skolen er inddra
get. Andre traditionelle elevfester er julefesten, fastelavns
festen og afslutningsfesten efter eksamen og lige før sommer
ferien. Visse fester afholdes i specielle anledninger, f.eks. 
i år afslutningsfesten d.l. februar efter emnedagene, og 3.g' 
ernes traditionelle afslutningsfest med deres lærere, i år var 
det d.6. maj. Denne fest fik et særlig vellykket forløb p.gr.a. 
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omhyggelige forberedelser af programmet, og der var enighed 
om at denne form burde være tradition for sådanne fester.

Antallet af fester i løbet af et år er 4-5. Alle fester 
holdes efter følgende regler:
1. Festernes arrangeres af fællesudvalget eller et udvalg ned

sat af dette.
2. Adgang til festerne har skolens elever mod forevisning 

af billet samt studiekort. Adgang har endvidere skolens 
lærere. Kontrol ved indgangen forestås af et vagtpersona
le -på 6 personer.

3. Fællesudvalget og rektor aftaler inden hver fest art og 
omfang af de alkoholiske drikke, der sælges ved festen. 
Festdeltagerne må ikke nyde andre drikkevarer end dem, 
der sælges ved festen, og det må kun ske i skolebygning
en. Salg og eventuel tilberedning af alkoholiske drikke fo
restås af skolens kantinepersonale.

4. Festerne afholdes normalt på aftener før fridage indenfor 
tidsrummet 18-24 og indgangen lukkes kl.21. Oprydning 
og rengøring efter festerne sker i tidsrummet 24-01.

5. Fællesudvalget har overfor rektor ansvaret for festernes 
forløb, herunder at ovennævnte regler overholdes.

FORSIKRINGER
Skolen har følgende forsikringer vedrørende elever: Kollektiv 
ulykkesforsikring og arbejdsskadeforsikring.

Skolen gør opmærksom på, at den ikke kan påtage sig 
ansvar for overtøj, tasker, bøger, cykler og knallerter, og 
anmoder om, at hvis en elev undtagelsesvis medbringer man
ge penge eller lignende, da at lade kontoret opbevare værdi
sagerne.

Al anbringelse af idrætstøj i de aflåste skabe i omklæd
ningsrummene sker på eget ansvar.

17



FORSØMMELSER
Da både gymnasieelever og hf-elever kommer til eksamen 
i reduceret pensum og for gymnasieelevernes vedkommende 
oven i købet kun i nogle af fagene, er det et krav, at under
visningen bliver fulgt i tilstrækkeligt omfang til, at skolen 
kan garantere for, at også det stof, der ikke eksamineres 
i, er læst. Det er derfor nødvendigt med en forsømmelses
kontrol. Denne kontrol udøves ved hjælp af elevlister, som 
den enkelte lærer fører i hver time. Forsømmelserne opgøres 
hver måned med hensyn til fysisk fravær og manglende skrift
lige opgaver. Hvis forsømmeligheden skønnes at være for 
stor, vil eleven i første omgang få et mundligt varsel af rek
tor. Hvis forsømmelserne herefter ikke nedbringes, gives et 
2. varsel skriftligt, og hvis dette heller ikke hjælper, afgør 
rektor efter samråd med lærerforsamlingen om der bør ske 
en indberetning til direktoratet. Direktoratet afgør herefter, 
om eleven vil kunne gå op. til eksamen, eventuelt i alle fag 
og i fuldt pensum.

FORÆLDREKONTAKT
Skolen lægger vægt på et godt samarbejde mellem skole og 
hjem. De to vigtigste samarbejdsformer er forældremøder og 
gensidige meddelelser.

Der holdes normalt 3 forældremøder om året:
1. Møde i okt/nov for elever i l.g og l.hf og deres forældre. 
2. Møde i januar for elever i 2.g, 3.g, 2.hf og deres forældre.
3. Møder i marts for elever i l.g og deres forældre, bl.a. 

i anledning af grenvalget til 2.g.
Der kan sendes meddelelser af forskellig art fra skolen 

til forældrene, af praktiske grunde som regel gennem elever
ne. Sålænge elever er under 18 år, er det en selvfølge, men 
da der er erfaring for, at forældre forventer en sådan kon
takt, også når eleven er over 18 år, vil meddelelser normalt 
også tilgå forældre i sådanne tilfælde.

Ønsker en elev over 18 år, at forældre ikke får tilsendt 
meddelelser af forskellig art, kan dette sikres ved, at eleven 
afgiver en skriftlig erklæring herom. Denne erklæring vil nor
malt blive tilsendt forældrene i kopi, således at de ikke me
re forventer denne form for kontakt mellem skolen og hjem
met.
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FRITAGELSER
Fritagelse for undervisning i enkelte timer eller flere dage 
kan gives af rektor, men da en elev, der er optaget i gymna
siet eller på hf-kursus, har pligt til at følge undervisningen, 
bevilges fritagelse kun i ganske særlige tilfælde. F.eks. bør 
lægebesøg, tandlægebesøg og køreprøver lægges uden for sko
letiden, og kun særligt store familiebegivenheder i elevens 
familie kan give anledning til fritagelse. Endvidere bør ferie
rejser kun foretages i skolens .ferier.

Ønskes fritagelse afleveres en skriftlig anmodning herom 
personligt til rektor. Som ved forsømmelser kan elever over 
18 år selv underskrive, medens elever under 18 år må have 
forældre/værge til at gøre det.

For fritagelse for idrætsundervisning gælder særlige reg
ler.

Elever kan efter skriftlig anmodning fra hjemmet - for 
elever, der er fyldt 18 år eller har indgået ægteskab, fra 
eleven selv - fritages helt eller delvis for en uge ad gangen, 
dog højst i 4 sammenhængende uger. I tvivlstilfælde forelæg
ges sagen for rektor.

Fritagelse ud over 4 uger kan kun tilstås efter fremlæg
gelse af lægeattest, der vil være at udfærdige på en af sko
len udleveret, autoriseret blanket "Lægeattest til fritagelse 
for legemsøvelser/idræt".

Idrætslæreren foranstalter et alternativt program til alle 
elever, der trods en eller anden fritagelsesgrund er i stand 
til at deltage i visse øvelser og discipliner. Programmet afta
les mellem lærer og elev.

Såfremt der er uenighed mellem idrætslærer og elev (for
ældre), om en elev er i stand til at deltage i et alternativt 
program forelægges sagen for rektor,- der kan lade den gå 
videre til lægelig vurdering, hvis forholdene kræver det.

Menstruation er normalt ingen hindring for, at piger kan 
deltage i idrætstimerne, eventuelt med alternativt program.

FRITIDSSPORT
Der er på FA mulighed for at dyrke boldspil efter skoletid 
under hyggelige og mere frie former end i idrætstimerne. 
Desuden er der mulighed for at dyrke boldspillene på kon
kurrenceplan. I skoleåret 1983-84 er der blevet spillet fod
bold, basketball, volleyball, badminton og håndbold samt dyr- 
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ket atletik i perioder. I visse af disciplinerne er der blevet 
konkurreret med andre gymnasier.

Af disse mange idrætsaktiviteter er der sikkert en eller 
flere, du kunne tænke dig at deltage i - så vel mødt!

KANTINE
Skolen har to kantiner, en i hovedbygningen og en i annexet. 
De har åbent i 10-, 11-, 12- og 13-frikvarteret. Man kan her 
købe mælk, brød og frugt samt diverse vand og søde sager. 
Endvidere er der opstillet automater, hvor men kan købe var
me og kolde drikke.

Kantinens eventuelle overskud går til en kantinefond, 
som kan bevilge penge til forskellige elev-faciliteter.

For at skabe et godt klima for såvel elever som ansatte 
i kantinen har man lavet nogle ordensregler: 
1. Alle rydder op efter sig.
2. Flasker leveres tilbage mod flaskens pris.
3. Der ryges kun i den ene halvdel af kantinen.

KARAKTERER
Det er ikke altid let selv at bedømme, om man har fået det 
udbytte af undervisningen, som man regner med, og som der 
regnes med, at man skal have. (Man kan både overvurdere 
sig selv og-undervurdere sig selv).

En bedømmelse kaldes en evaluering, som kan foregå på 
forskellig måde:
1. En elev kan altid henvende sig til sine lærere for at spør

ge om, hvordan det går.
2. Der kan foranstaltes evalueringer i de enkelte fag, når 

man i undervisningen er nået en periode igennem. I 3.g 
afholdes der skriftlige prøver (terminsprøver) i de skrift
lige studentereksamensfag.

3. Der gives karakter (efter 13-skalaen) i gymnasiet i decem
ber, marts og ved skoleårets slutning, evt. tilføjet en ud
talelse fra faglæreren. Udtalelsen er obligatorisk ved ka
rakterer under 6.

Derudover gives der karakterer (efter 13-skalaen) ved 
de afsluttende mundtlige og skriftlige eksaminer, hvoraf nog
le allerede ligger i slutningen af l.hf, l.g og 2.g.

Ved slutningen af gymnasiet og HF-kursus udstedes der 
eksamensbevis, som i kopi kan anvendes som dokumentation 
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ved stillingsansøgninger, ansøgninger om optagelse på videre
gående uddannelser o.s.v. Forlades skolen undtagelsesvis før 
afsluttet eksamen, har den pågældende elev ret til at få en 
udtalelse fra skolen.

KLASSELÆRER
For at mildne overgangen fra folkeskolen er der etableret 
klasselærerordning i l.g og l.hf. Klasselæreren tager sig af 
spørgsmål, der er af betydning for klimaet i klassen. P.gr.a. 
opdelingen i grene og tilvalgshold ophører ordningen efter 
det første år.

KOMMUNIKATION
Opslagstavler:
Opslagstavlen ved indgangen til centralgardaroben er skolens 
officielle opslagstavle, hvor der hænger opslag om skemaæn
dringer, opslag fra studievejlederne og fra fællesudvalget. 
Derudover findes der i kantinen og centralgardaroben forskel
lige andre opslagstavler, som er forbeholdt meddelelser fra 
elever, elevråd og forskellige foreninger på gymnasiet.
FA-avisen:
FA-avisen, som ikke må forveksles med skolebladet, optager 
korte meddelelser af interesse for skolens indbyggere. Med
delelser indgives til rektor, som sammen med et medlem af 
fællesudvalget, redigerer FA-avisen. Redaktionen slutter d.3. 
og d. 17. i hver måned.

Centralgarderoben.
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LÆRERNE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Andersen,Preben (PA,da-ty), Kærvej 6, 3520 Farum 
Bacher,Laila (LB,fra-eng), Baldersvej 4, 3600 Frederikssund 
Balle,Erling (R,mat)
Beck,Ann-Kirstine (AB,da-eng) ,Kignæskrogen 6, 3630 Jægerspris 
Bjerge,Hans (HB,fy-mat), Strandvej 12, 3600 Frederikssund 
Borch,Tommy (TB,mat), Tulipanvej 5, 3600 Frederikssund 
Christensen,Bent (BC,fy-mat), Kongsagervej 71, 2620 Albertslund 
Christiansen,Birger (BI,mus),Latyrushaven 1, 2760 Måløv 
Christof fersen,Knud (KC,hi-re-o!d), Kornvænget 151, 3600 Fr.sund 
Clausen,Mogens (MC,hi-re), Jerichausvej 15, 3630 Jægerspris 
Dalsgaard,Lars (LD,fra-da), Bjarkesvej 10, 3600 Frederikssund 
Davidsen,Bo (BD,mus-psyk), Kornvænget 213, 3600 Frederikssund 
Due-Hansen,Henning (HD,hi-re-old), Muldager 19, 3600 Fr.sund 
Fabricius,Jette (JF,da-idr), Frederikssundsvej 21, 3600 Fr.sund 
Filskov,Lars (LF,idr-ke), Bjørnsholmvej 42, 3500 Værløse 
Foged,Ebbe (EF,hi-sam), Lundevej 36, 3600 Frederikssund 
Garde,Susanne (SG,eng-fra), Nellikevej 1, 3450 Allerød 
Gefke,Lisbeth (LG,eng-idr), Slotsherrensvej 5, 3400 Hillerød 
Hansen, Britta Pilegaard (BP,geo), Ægirsvej 3, 3600 Frederikssund 
Hansen,Jens Pilegaard (JP,mat-ke), Ægirsvej 3, 3600 Frederikssund 
Hansen,Viggo Ørby (ØH,sam-eng), Jordbærvangen 101, 2760 Måløv 
Haslund,Erik (EH,eng-idr), Strandgårdsvej 4, 3630 Jægerspris 
Hemmingsen.Carl (CH,mat-fy), Borgmestervænget 22, 3600 Fr.sund 
Husen,Ole (OH,bio-hi), Enghave 28, 2960 Rungsted Kyst 
Haas,Bodil (BH,da-hi), Thyrasvej 7, 3630 Jægerspris
Jensen,Hans Chr. (HC,ke-fy), Tvebjergvej 3, 3600 Frederikssund 
Jensen,Helle (HJ,mat), Strandvej 12, 3600 Frederikssund 
Kolding,Kama (KA,da-idr), Njalsvej 6, 3600 Frederikssund 
Kondrup,Karen Foss (KK,da-lat-old), Skovgårds Allé 25, 3500 Værl. 
Lange,Albert (LA,lat-gr-oId), Sct.Paulsgade 70,1.th., 1313 Kbh.K 
Lantow,Bent (BL,ty-fra), Kirsebærvænget20,St.Rørbæk, 3600 Fr.sund 
Lindhardtsen,Jytte (JL,da-ty), Østbanegade 7,1., 2100 Kbh.Ø 
Madsen,Else Toft (TM,fra.ty), Mimersvej 13, 3600 Frederikssund 
Monved,Henrik (HM,hi-da), Frederiksborgvej 24, 3600 Frederikssund 
Møller,Marianne (MM,gr-lat-old-eng), Thyrasvej 34, 3630 Jægerspris 
Nielsen,Børge (BN,fy-mat), Plantagevej 2a, 3600 Frederikssund 
Nielsen,Emma (EN,form), Bjarkesvej 2, 3600 Frederikssund 
Nielsen,Erik (N,fy-mat), Linderupvej 5, 3600 Frederikssund 
Nielsen,Inge (IN,hi-fra), Jerichausvej 5, 3630 Jægerspris 
Nielsen,Kim M. (KN,sam-hi), Rørmoseparken 23, 3450 Allerød 
Pabst,Anne (AP,da-idr), Jerichausvej 13, 3630 Jægerspris 
Pabst,Steffen (SP,da-idr), Jerichausvej 13, 3630 Jægerspris

02-951969 
02-315519

02-331723 
02-316747 
02-313751 
02-642284 
02-974816 
02-315615 
02-332717 
02-313442 
02-314594 
02-314352 
02-314820 
02-484829 
02-316201 
02-274997 
02-260063 
02-313465 
02-313465 
02-976583 
02-332627 
02-315597 
02-866782 
02-332298 
02-313648 
02-316747 
02-313430 
02-482396 
01-127146 
02-313522 
01-380233 
02-313612 
02-313383 
02-332198 
02-316573 
02-314788 
02-314324 
02-332886 
02-275017 
02-332640 
02-332640
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43. Petersen,Ib Gert (IG,bio-geo), Jerichausvej 5, 3630 Jægerspris
44. Philipsen,Erik (EP,eng-da), Humlevej 3,. 4040 Jyllinge
45. Præstekjær,Per (PP,ty-fra), Hedeparken 215,2.tv.,2750 Ballerup
46. Randsøe,Ketty (KR,eng-fra), Ryttergårdsvej 84, 3520 Farum
47. Ribov,Vibeke (VR,hi-ty), Frederiksborgvej 5, 3600 Frederikssund
48. Roslyng-Jensen,Palle (PR,sam-hi), Lindevangen 91a, 2830 Virum
49. Skude,Birthe (BS,geo-idr), Ådalsvej 65, 3600 Frederikssund
50. Skaarup,Palle (PS,mat), Sandalsparken 49, 3660 Stenløse
51. Sonne-Hansen,Ralph (RS,bio-geo), Tulipanvej 8, 3600 Frederikssund
52. Sørensen,Grethe (GS,form), Strandgade 41,3.th., 1401 Kbh.K
53. Thorup,Bente (BT,fra-eng), Knud d.Storesvej 7, 3600 Frederikssund
54. Trautner.Nils (NT,mat-fy), Knud d.Storesvej 7, 3600 Frederikssund
55. Wall,Birger (WA.mat), Marbækvej 12A, 3600 Frederikssund
56. Westh,Birte (BW,eng-fra), Egebakken 5, 3460 Birkerød
57. Wiberg,Axel (AW,bio-idr), Kastaniebakken 10, 3540 Lynge

58. Jægerup,Anette (GE,geo), Solhøjpark 24, 3520 Farum
59. Sørensen,Pia Juul (PJ,bio-idr), Æblevangen 67, 2760 Måløv

02-332886 
02-388806 
02-657663 
02-957423 
02-315032 
02-850740 
02-315635
02-170134 
02-313874 
01-955135 
02-316447 
02-316447 
02-310948 
02-813954 
02-187413

02-953963
02-660267
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LÆRERRAD

Formålet med lærerrådet er, at det skal varetage lærernes 
interesser i forhold til undervisningsministeriet, amtsrådet, 
rektor og eleverne. På samme måde varetager elevrådet ele
vernes interesser.

Lærerrådet på Frederikssund Amtsgymnasium holder 
møde ca. 10 gange om året. Møderne varer som regel 2| 
time. Der er mødepligt for alle fastansatte lærere, lærere 
i kvotastilling eller i kombinationsstilling, samt timelærere 
og årsvikarer. Det teknisk-administrative personale og repræ
sentanter for elevrådet har møde- og taleret i lærerrådet, 
med mindre det drejer sig om sager, der kan afgøres ende
ligt i fællesudvalget, eller sager vedrørende lærernes ansæt
telses- og arbejdsvilkår. Undervisningsministeriets lærerråds
bekendtgørelse tillader ikke, at elever og teknisk-administra- 
tivt personale deltager i de nævnte sager.

I lærerrådet behandles alt, som lærerne føler behov for 
at drøfte vedrørende deres arbejdsplads, skolen. Vigtige 
spørgsmål er fordelingen af midler til de enkelte fags ind
køb af bøger og andet undervisningsmateriale, introduktions
arrangementer for nye elever, kontakten med forældre og 
elever, samt forskellige planer for, hvorledes arbejdet skal 
tilrettelægges på skolen. Til behandling af disse spørgsmål 
nedsætter lærerrådet ofte underudvalg, som afgiver indstil
ling til lærerrådet.

Lærerrådet udpeger ligesom elevrådet repræsentanter 
til skolerådet og til fællesudvalget. I fællesudvalget foregår 
det vigtigste samarbejde mellem elever og lærere. Fællesud
valgets opgave er, ifølge undervisningsministeriets bekendtgø
relse, "gennem gensidig information og forhandlinger at 
fremme samarbejdet mellem lærere og elever, fremskynde 
sagers løsning og koordinere læreres og elevers bestræbel
ser". Om fællesudvalget og skolerådet kan du læse andet
steds i skriftet.

Ole Husen 
lærerrådsformand.
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MORGENSAMLING
Morgensamlingerne er nogle af de oaser, der afbryder det 
daglige arbejde/slid. De varer ca. 10 minutter og finder sted 
i festsalen, hvor hele skolen samles.

Ved morgensamlingerne har den enkelte elev eller lærer, 
klasse eller interessegruppe mulighed for at bibringe en tal
rig og interesseret tilhørerskare en oplevelse i form af for 
eksempel dramatik, sang og spil, lysbilleder, højtlæsning el
ler orientering om emner eller begivenheder af almen inter
esse.

Hvis du har lyst til alene eller sammen med andre at 
forestå en morgensamling, skal du henvende dig til morgen
samlingsudvalget, der består af elever og lærere. De forsø
ger så efter bedste evne at koordinere de indkomne forslag 
sådan, at alle kan komme frem med det, de har på hjerte, 
på et tidspunkt, der passer dem.

Morgensamlingerne finder sted ca. hver 14 .dag, afhæng
ig af udbudet.

ORDENSREGLER
Når mange mennesker færdes et sted, er det nødvendigt 
med visse "færdselsregler". Det har fra skolens start været 
meningen, at der skulle være så få regler som muligt, men 
alligevel er det blevet til en hel del.

"Færdselsreglerne" er udarbejdet af fællesudvalget og 
godkendt af skolerådet, og de lyder:

Adkomst til skolen bør bl.a. af hensyn til de trafikale 
forhold finde sted i god tid inden mødetid.

Af hensyn til luftforureningen er tobaksrygning kun til
ladt i centralgardaroben og kantinen samt udendørs.

Biblioteket vil - indtil videre som et forsøg - være å- 
bent i skoletiden.

Undervisningslokaler og depotrum er ikke opholdsrum 
i frikvarterer, mellemtimer m.m., men de kan i disse tids
rum anvendes til faglige konsultationer o.l., når den pågæld- 
ene faglærer er til stede.

Bl.a. af hensyn til at de her nævnte lokaler indeholder 
og skal kunne indeholde mange værdier, vil de enkelte fag
lærere låse, når de forlader deres faglokale(r).

Kantineudsalget vil i skoletiden være åbent i 10-, 11- 
12- og 13-frikvarteret. Det er væsentligt af hensyn til den 
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almindelige trivsel, at hver enkelt elev rydder op efter sig 
i kantinen.

Indtagelse af mad og drikke må kun finde sted i central
gardaroben, kantinen og udendørs. Dispensation kan undtagel
sesvis gives, når rektor og den pågældende faglærer er ind
forstået hermed.

01 og alkoholiske drikke må, bortset fra hvad der f.eks. 
ved særlige lejligheder måtte sælges fra kantineudsalget, ikke 
nydes i skolens bygninger og på dens grund.

RINGETIDER
Skolens ringetider er følgende:
1.lektion 8.10 - 8.55 6.1ektion 13.05 - 13.50
2.1ektion 9.05 - 9.50 7.1ektion 14.00 - 14.45
3.lektion 10.00 - 10.45 8.1ektion 14.55 - 15.40
4.1ektion 10.55 - 11.40 9.1ektion 15.50 - 16.35
5.1ektion 12.10 - 12.55

Kun de færreste klasser har så sent et skema, at 8. og 9. 
lektion bliver aktuelle for dem. Spisefrikvarteret på 30 mi
nutter ligger efter 4.1ektion.

Holdes der morgensamling en dag (i 1 O-frikvarteret) æn
dres ringetiderne således:
2.lektion 9.05 - 9.45
3.1ektion 10.10 - 10.55
4.1ektion 11.05 - 11.45

SKOLEBLAD
Efter et års pause fik skolen i sidste skoleår igen et skole
blad, "Facit". Det redigeres helt af eleverne selv, og er na
turligvis et glimrende forum til diskussion og kritik af alle 
forhold i skolens liv.

Lærerne Albert Lange og Erik Nielsen fungerer som kon- 
taktmænd til redaktionen.
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SKOLEKOMEDIE
De fleste elever går rundt med et behov for at udfolde sig 
kreativt. Nogle får deres lyst styret ved at skrive lange dan
ske stile, andre kan glæde sig over, at der både i gymnasiet 
og på HF på skemaet er timer i formning eller musik.

Men den gruppe, der interesserer sig for at udtrykke 
sig dramatisk, vil spejde forgæves på skoleskemaet og i lek
tiebogen efter muligheder.

Alligevel er der tænkt på dem. For det første har de 
mulighed for at få nogle fra deres klasse med til at lave 
en morgensamling, hvor man kan opføre en énakter, man 
måske har arbejdet med i et fag, eller som man selv har 
fundet frem til. Eller endnu bedre: Man har selv skrevet 
tekst til opførelsen!

For det andet kan en gruppe dramatisk interesserede 
finde sammen og få en lærer med til at lave en studiekreds 
om dramatik. Sådan et studiekredsarbejde munder undertiden 
også ud i en opførelse ved en morgensamling eller et fælles
timearrangement.

Det mest direkte forum for dramatisk udfoldelse er i- 
midlertid den årlige skolekomedie. Hvert år får eleverne til
bud om at være med i årets opførelse, og de kan da melde 
sig både som aktører, dekorationsmalere eller teknikere til 
varetagelse af det store apparat med lys, lyd og hejsemeka
nismer, der foregår bag scenen. I det forløbne år opførtes 
Kjeld Abeils "Melodien, der blev væk" i forbindelse med sko
lens årsfest.

Elever fra 2.g og 2.hf vil have 1.prioritet på opgaver 
i forbindelse med skolekomedien.

SKOLERÅD
Skolerådet er et blandt flere samarbejdsorganer på gymnasi
et. Det adskiller sig fra de øvrige derved, at også amtsråd 
og forældrene er repræsenteret heri, idet det består af to 
forældre, et amtsrådsmedlem, et medlem af det teknisk-ad- 
ministrative personale, to elever, to lærere samt rektor.

Rådets opgaver er definerede af undervisningsministeri
et, bl.a. gående på samarbejde skole-hjem, indstillinger ved
rørende skolens forhold til amtet, udfærdigelse af ordensreg
ler m.m.

Som eksempler på, hvad skolerådet beskæftiger sig med, 
kan specielt nævnes indstilling til amtet vedrørende skolens 
budgetforslag.
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STUDIEKREDSE
Hvis du ønsker at beskæftige dig med et emne, som ikke 
behandles i timerne, kan du sammen med andre oprette en 
studiekreds. Det kræver dog, at du er så interesseret, at 
du får et tilstrækkeligt antal kammerater (mindst 10) med 
på ideen, at I finder en eller flere studiekredsledere, og at 
fællesudvalget og rektor går ind for ideen.

Emnet kan være mange ting. Måske vil I arbejde med 
vindenergi og opføre en lille, vindmølle sammen med fysik- 
og geografilæreren. Måske vil I arbejde med genbrugsmulig
heder sammen med biologi- og samfundslæreren. Eller måske 
er I interesseret i dramatik, nygræsk, arkitektur, Kina, folke
dans eller oldtidskeramik.

STUDIEVEJLEDNING
Alle gymnasie- og HF-klasser har tilknyttet en studievejle
der. Det vil ofte (men ikke altid) være en af klassens fag
lærere.
Træffetid og kontor
Studievejlederne har træffetid nogle gange om ugen, se nær
mere opslag herom. HF-studievejlederen har kontor på "kon
torgangen" ved siden af ekspeditionen og rektors kontor, 
mens gymnasievejlederne har kontor i anneksets nederste 
etage.
Studievejlederens stilling i systemet
I gymnasiet og på HF eksisterer der kun klasselærerordning 
i l.g og l.HF. En række af de opgaver, som i folkeskolen 
hører under klasselæreren er her placeret hos studievejlede
ren. Vejlederordningen er især et tilbud om hjælp til løsning 
af problemerne i forbindelse med jeres tid på skolen.

Studievejlederen har tavshedspligt og vil derfor kunne 
anvendes som neutral tillidsmand i forhold til skolens øvrige 
instanser eller i forhold til myndigheder udenfor skolen.
Typiske studievejledningssager
Typiske problemer, der kan give anledning til henvendelse, 
er spørgsmål vedrørende grenvalg/valg af tilvalgsfag, proble
mer omkring tilpasning i en klasse, overvejelse om udmeldel
se, boligproblemer m.v. Endelig står studievejlederen for en 
række fælles timer om studie- og erhvervsvalg, og I kan i 
denne forbindelse få individuel bistand i det omfang, I synes 
er nødvendigt.
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STØTTEORDNINGER
Normalt må du og dine forældre være indstillet på at betale 
en stor del af omkostningerne ved skolegangen i gymnasiet/ 
HF, men der er dog visse muligheder for at mindske disse. 
Den efterfølgende redegørelse er ret kortfattet. Fyldigere 
oplysninger står i "Gymnasiehåndbogen"/"HF-håndbogen", der 
udleveres til alle nye elever.
1 .Gratis ydelser
Disse dækker faktisk den største del af udgifterne, nemlig: 
a. undervisningen.
b. boglån og lån af andet undervisningsmateriale.
c. bus/togkort til dem, der bor mere end 11 km fra skolen.

^Ungdomsydelse
Til dem der er 16 og 17 år kan kommunerne inden for visse 
grænser yde et beløb fastsat under hensyntagen til forældre
nes og jeres egen indtægt. Da ordningen administreres for
skelligt i de enkelte kommuner, og beløbene ændres årligt, 
bør I selv undersøge mulighederne for at opnå ungdomsydel
se i jeres hjemkommune.

3.S tatens uddannelsesstøtte
Fra den 1. i måneden efter at du er fyldt 18 år har du ret 
til uddannelsesstøtte fra staten, atter under hensyntagen til 
dine forældres og din egen indtægt og formue. På skolens 
kontor og hos studievej lederne udleveres en folder som for
tæller om denne støttemulighed.
Statslån
Stipendieberettigede er desuden berettigede til på særligt 
favorable vilkår at låne op til 50% af stipendiebeløbet af 
staten. Disse lån forrentes i studietiden med 3% under dis
kontoen og efter studietiden med 1% over diskontoen.

4.S tatsgaranterede banklån
Den 1. i måneden efter at du er fyldt 18 år, kan du uden 
hensyntagen til andre økonomiske forhold opnå statsgaranti 
til optagelse af almindelige lån i pengeinstitutterne. Hvor 
stort et beløb, man kan opnå lånegaranti til, fremgår af fol
deren fra SU - det ændres årligt. Lånebetingelserne aftales 
mellem låner og pengeinstitut. Man skal her være opmærk
som på forskelle i renteniveau (se opslag på skolen) og af
dragsbetingelser.
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Ansøgningsskemaer til 3 og 4 udleveres (og afleveres) på 
skolens kontor. For korrekt udfyldte ansøgninger gælder, at 
afleveres de inden d. 20. i måned nr.x, vil første støtteudbe
taling kunne finde sted den 1. i måned nr.x+2.

SYGDOM
Såfremt du på grund af sygdom har forsømt undervisningen, 
skal du første skoledag efter fraværelsen aflevere en skrift
lig redegørelse for forsømmelsens varighed og årsag.

Elever under 18 år skal aflevere en redegørelse, der 
er underskrevet af elevens forældre/værge.

Elever over 18 år skal selv underskrive den pågældende 
redegørelse på blanketter, der er fremlagt i skolens forkon
tor.

Forsømmelsessedlerne afleveres i en dertil indrettet kas
se i skolens forkontor.

SYGEEKSAMEN OG REEKSAMEN
Både gymnasiet og HF er eksamensskoler, og allerede efter 
det første år vil der komme afsluttende prøver (for l.g kan 
det dog ske, at prøverne udgår efter ministeriets bestemmel
se).

Bliver du syg i forbindelse med en afsluttende prøve, 
er der mulighed for at gå til sygeeksamen (meddelelse skal 
gives ved en lægeerklæring på en særlig blanket, der fås 
på skolens kontor). Der er også mulighed for reeksamination 
efter l.HF, l.g og 2.g, hvis man ikke klarer sig så godt til 
prøven. Følgende regler gælder herfor:
l .HF-studerende, der ved eksamen får 00 eller 03 i et fag 
kan anmode om reeksamen (summen af skriftlig og mundtlig 
prøve skal være 00 eller 03).
Elever i l.g og 2.g, der ved eksamen får 00 eller 03 og i 
årskarakter har mindst 5, kan anmode om reeksamen. Elever 
i l.g, der i årskarakterer får 00 eller 03, kan anmode om 
eksamensret, hvis faget udgår ifølge ministeriets bestem
melse.

Tilmelding til sygeeksamen og reeksamen skal indgives 
til skolens kontor senest d.20. juni. De nye prøver afholdes 
i august-september.
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UDVALGSARBEJDE
Hvad foregår der egentlig i de forskellige udvalg? Ja, vi 
kender jo alle sammen udvalgsarbejdet fra det politiske liv, 
hvor man jo kan få den opfattelse, at skal man sylte en 
sag, så skal man bare nedsætte et udvalg til at behandle 
den.

Her er nogle eksempler på, at det bestemt ikke er til
fældet med det udvalgsarbejde, der foregår her på skolen:
Fællesudvalget
I fællesudvalget er der 9 medlemmer: Rektor, 4 lærere 
(valgt af lærerrådet) og 4 elever (valgt af elevrådet) og 
mindst en af eleverne skal være hf'er.

Formålet med fællesudvalget er først og fremmest "at 
fremme samarbejdet mellem lærere og elever, fremskynde 
sagers løsning og koordinere læreres og elevers bestræbel
ser".

Det vil jo blandt andet sige, at vi i fællesudvalget ta
ger stilling til: Introduktionsarrangementer, emnedage, studie
kredse. Som eksempler fra det sidste skoleår kan nævnes 
emnedage om "Følelse og forstand i nutid og fremtid", Ope
ration Dagsværk, fællestimer om Greenpeace, clairvoyance, 
en time med gruppen Istanbul Express og studiekredse i kre
ativ dans, programmering i Comal 80.

Fællesudvalget arbejder sammen med skolerådet om em
ner, som først er blevet diskuteret i dette forum. Et frisk 
eksempel er elevrådets ansøgning om tilskud fra kantinefon
den til indkøb af nye skrivemaskiner og en sværteduplikator. 
Vi gik ind for ansøgningen, og det vil i praksis sige, at den 
bliver vedtaget. I fællesudvalget kan næsten alle aktiviteter, 
der har med skolens liv at gøre, tages op til debat, og i 
de fleste tilfælde, når vi frem til enighed. Hvis det derimod 
ikke sker, foretages der en afstemning, hvor alle stemmer 
tæller lige meget, d.v.s. at en elevstemme har lige så stor 
vægt som en rektor- eller lærerstemme. I kan finde oplys
ninger om fællesudvalgets arbejde på den "officielle" opslags
tavle, hvor dagsordenen og referatet slås op.

Som I kan se, ligger der mange muligheder i fællesud
valget, hvis man vil have indflydelse på skolens liv.
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Budgetudvalget
De fleste fag er repræsenteret. Der bliver afholdt 2 møder 
om året, hvor man diskuterer skolens økonomi og udarbejder 
forslag til rammebevillinger til de enkelte fag, bibliotek, 
pædagogisk værksted og lignende. Større indkøb som f.eks. 
et nyt sproglaboratorium diskuteres også i udvalget, hvor 
alle fag som regel bliver enige om en prioritering.
Pædagogisk udvalg
Dette udvalg er nedsat af lærerrådet, hvorfor der kun sidder 
lærere i dette. Formålet med dette udvalg er - som også 
navnet antyder - at planlægge og arrangere forskellige pæda
gogiske aktiviteter for lærerne. Der har således været af
holdt pædagogiske week-ends og mindre kurser, hvor aktuelle 
pædagogiske emner er blevet behandlet. I efteråret 1984 
blev der således afholdt et aftenmøde, hvor man tog ud
gangspunkt i nogle autentiske eksamenssituationer, der var 
blevet optaget på video, og diskuterede eksamensproblemer.
Intro-udvalget
Udvalget er nedsat af fællesudvalget, og som følge deraf 
sidder der både elever og lærere i udvalget. "Intro" er blot 
en forkortelse for "Introduktionsarrangement", og udvalget 
skal netop planlægge og arrangere forskellige aktiviteter for 
de nye elever på skolen, så de forhåbentlig får en god start. 
Udvalget starter sit arbejde i februar-marts måned, og når 
vi når frem til sommerferien er de forskellige aktiviteter 
"sat på skinner". Det er især arbejdet med de forskellige 
kreative aktiviteter, som de nye elever skal deltage aktivt 
i, der lægger beslag på udvalgets arbejde. Det er forøvrigt 
væsentligt, at nye l.g/l.hf-elever melder sig til de kommen
de års intro-udvalg, så der hele tiden bliver tilført nye 
kræfter og ideer til udvalget.
Kunstudvalget
Skolens kunstudvalg skulle bestå af elever og lærere, men 
har i de senere år kun bestået af lærere.

Kunstudvalget råder for tiden over kr.5.000,- pr. år til 
indkøb af kunst til skolen.

Kunstudvalget tager derfor hvert år på kunstudstilling, 
som regel Charlottenborgs forårsudstilling, og køber ung 
kunst. Sidste års indkøb var et syet billedtæppe af Pia Høj 
og en papircollage af Ada Scheller. Foruden indkøb er kunst
udvalget også arrangør af skiftende udstillinger, så vidt det 
kan lade sig gøre, og forestår ophængningen af indkøbte og 
evt. tildelte værker.
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På skolen ophænges også elevarbejder fra formningsun
dervisningen. Det er udvalgets mål, at eleverne skal kunne 
opleve egne billedudtryk i samspil med det billedudtryk, der 
gives af unge billedkunstnere i deres egen tid.

Udvalget til anskaffelse af nyt sproglaboratorium
Udvalget består af en gruppe lærere med erfaring i brug 
af sproglaboratorium.

Gymnasiet har fået bevilget et nyt sproglaboratorium 
til afløsning af det gamle, der efterhånden er ubrugeligt 
(nedslidt, mangel på reservedele).

Udvalget har studeret brochurer og besøgt udstillinger 
med de nyeste modeller og har drøftet diverse tekniske de
taljer med eksperterne.

Vi mener nu at have fundet frem til det helt rigtige 
forslag og regner med, at det nye sproglaboratorium vil blive 
installeret i løbet af sommerferien.

Vi glæder os til at præsentere det for jer: august 1985.
Kondidagsudvalget
Det er efterhånden blevet en tradition på FA, at vi en dag 
om året forlader klasselokalerne og motionerer på tværs af 
klasserne.

Skolens årlige kondidag fandt i skoleåret 1984-85 sted 
d.5. september 1984. Alle, både lærere og elever, kunne væl
ge mellem deltagelse i en række aktiviteter, cykling 30, 40 
eller 50 km, gang 20 km, orienteringsløb, femkamp, volley
ball eller officials.

Cykelturene førte ud i det smukke landskab ved Ølsted/ 
Skævinge, den længste rute endda nord om Arresø. Vandretu
ren førte til Færgelunden og Vester Strand i Hornsherred, 
mens orienteringsløbet foregik i Nordskoven. En lang række 
klasser spillede volleyball, der indgik i en turnering med en 
afsluttende "finalekamp". Vejret var fra morgenstunden kø
ligt og uden sol, men alligevel rimeligt. Gang-, cykel- og 
løbehold blev sendt afsted, og ude på ruterne blev der pla
ceret saftevandsposter. Efter frokost, da de fleste var kom
met tilbage til skolen, var der opvisning i atriumgården og 
"finalekamp" i volleyball mellem 3.t og lærerne. 3.t vandt 
kampen, som desværre druknede i regn.

Dagen sluttede med uddeling af diplomer til alle delta
gere og pandebånd til den klasse, som havde højest deltager
procent. Det blev 3.x med 100%.

Kondidagen arrangeres af et udvalg nedsat af lærerrå
det, med hjælp fra en række elever og lærere, især fra 
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idræt og data. Det er en festlig dag, hvor man lærer en 
mængde nye kammerater og lærere at kende, og desuden 
får frisk luft og motion.
Morgensamlingsudvalget
En gang om ugen på skiftende ugedage samles skolens ele- 
og lærere i et udvidet 10-frikvarter i festsalen til morgen
samling.

Her er der mulighed for at få skolens beboere i tale 
på en gang, at underholde dem, at provokere dem, at få 
dem til at synge, at danse, at gøre morgengymnastik, at 
reklamere for fester og arrangementer, at give både tørre 
og spændende meddelelser - ja næsten alt er muligt på en 
morgensamling.

Mange talenter er blevet "opdaget" på en morgensam
ling, klasser og enkeltpersoner har på scenen vist, hvad de 
kunne lave af sjov, satirisk, tankevækkende underholdning. 
Vi har set film og lysbilleder produceret af skolens elever 
og hørt, hvad forskellige musikgrupper har kunnet præstere.

Skolens elevråd har her mulighed for at orientere om 
sit arbejde, og ved nogle morgensamlinger gives "ordet frit", 
således at alle, som ønsker at sætte et emne eller et pro
blem til debat, kan få lejlighed til dette.

Morgensamlingsudvalget er nedsat af fællesudvalget og 
både lærere og elever er repræsenteret i dette velfungeren
de udvalg. Dets opgave er at koordinere de mange tilbud, 
som undertiden strømmer ind og i de mere "døde" perioder 
selv at stå for morgensamlingerne.
Indeklimaudvalget
Udvalget beskæftiger sig med indeklimasager: Hvordan er 
f.eks. rengøringsstandard, gulvbelægning, luftfugtighed, venti
lation m.m.

Udvalget er nedsat af fællesudvalget og består af både 
elever og lærere. Da indeklimasager er sager, der arbejdes 
med over en længere periode, er udvalget et permanentud
valg med skiftende medlemmer.

Alle kan henvende sig til medlemmer af udvalget og 
få taget alle indeklimaproblemer op til drøftelse og viderebe
handling.
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Energiudvalget
Lærerrådets energiudvalg blev nedsat i 1976. Opgaven var 
at kortlægge skolens dengang meget store varmeforbrug med 
henblik på spareforanstaltninger, herunder evt. opsætning af 
en solfanger.

Siden har energiudvalget udarbejdet et katalog indehold
ende 20 forskellige spareforslag, nogle er allerede blevet 
gennemført, og vi håber at flere vil følge.

Som det hidtil sidste kan nævnes, at skolen på energi
udvalgets initiativ er gået i samarbejde med Frederikssund 
kommune om tilslutning til kommunens genbrugsordning for 
papir.

En skole som Frederikssund Amtsgymnasium har en me
get stor mængde af affaldspapir, og det er derfor vigtigt, 
at det kan genanvendes. I lærerlaboratorium, gange, EDB- 
rum, kontor, lærerværelse samt anneks er opstillet genbrugs
kasser og genbrugsposer.

Alle opfordres naturligvis til at benytte disse, så sko
vens træer kan skånes, og vi selv vænner os af med at smi
de brugbart papir væk som almindeligt affald.

Der øves til en morgensamling.
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DAGBOGEN

August
13. Det ny skoleår begynder med introduktionsuge .for 

de nye elever i l.g og l.hf.
17. 2.abNM (MM) på Glyptoteket.

Velkomstfest for nye elever og deres forældre.
20. -24. 3.xyN (IG) på lejrskole ved Silkeborg (forureningsana

lyser, brunkul, landskabsformer).
23. 3.xyF (RS) biologiekskursion til Nordskoven (sø, skov, 

strandeng).
24. 3.a (RS) biologiekskursion til Færgelunden (indsam

ling af planter).
25. 2.x (MM) på Nationalmuseet og Glyptoteket.
27. 2.b (AP,MM) i København.
27. -31. 3.tN og 3.uvN (PJ,OH) på lejrskole ved Vester Ved

sted (vadehavets økologi).
30. 3.tuvF (RS) biologisk vandring langs åen fra Frede

rikssund til Buresø.
September
10. -12. 3.abuvS (EF,ØH,KN) lejrskole i Fåborg om regional 

udvikling.
12. Atletikholdet til regionalstævne i Greve. Drengene

blev nr.5, pigerne nr.3.
19. l.p (RS) biologiekskursion til vandhul ved Dybendal.

Indsamling af materiale til laboratorieundersøgelse.
24. 3.tN (GE) og l.a (PR) på Nationalmuseet i Brede.
Oktober

2. l.t (PR) og 2.y (HD) på Nationalmuseet i Brede.
9. 2.a (GE) på Nationalmuseet i Brede.

12. 2.V (LA,BH) på Nationalmuseet, Thorvaldsens muse
um og Glyptoteket.

13. 2.rv (HD) på Nationalmuseet i Brede.
19. 2.b+l.b (EF,BW) på Nationalmuseet i Brede.
12. -18. 3.bNMS i Vestberlin med udflugt til Østberlin og kon

centrationslejren Sachsenhausen.
23. 2.x (SP) byvandring i København. Det kgl. teater.
25. 3.xyF (RS) biologiforedrag på Københavns Universitet 

(laser-kirurgi).
29. 3.tuvF (RS) biologiekskursion til Frederikssund rense

anlæg (vandets kredsløb).
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November
5. Pigernes håndboldhold til stævne i Espergærde. Blev 

nr. 3.
6. 3.U (AB,VR) byvandring i København, Nationalmuseet,

Filmmuseet. Det kgl. teater: "Jeppe på bjerget".
8. Fællestime:Ruth Hejlesen:"Om blinde og svagtsynede".

14. Møde for forældre og elever i l.g og l.hf.
19. 2.t (AB) i Betty Nansen Teatret: "Erasmus Montanus

vender tilbage".
22. Skolekomedien premiere: Kjeld Abeil: "Melodien, der 

blev væk".
23. Årsfest. Fællestime: Hypnotisøren Allan Worm.
26. 2.U (SP) i Betty Nansen Teatret: "Erasmus Montanus

vender tilbage".
29. Musikcafé.
December

4. 3.uvS (ØH) på Børsen og i Folketinget. Samtale med 
tidligere statsminister Anker Jørgensen om økonomi 
og sikkerhedspolitik.
3.abcS (EF) i København.
3.bcM (BI) Kbh.s musikhistoriske museum,Montmartre.

5. l.p (RS) biologiekskursion til landejendom (energipro
blemer og økonomi).

6. Fællestime: Asger Lorentsen: "Clairvoyance, reinkar
nation".

7. 3.x (KA) i Palladium: "Min farmors hus".
11. 2.a (AB) Det ny Teater: "Stor ståhej for ingenting".

3.V (JL,OH) hist.-litt. 1870'erne. Tur til København, 
tidens byggeri, klunkestuen på Nat.museet. Biografen.

14. 3.a (RS) biologiekskursion til Marbæk Vandværk.
15. 3.b (HD) i synagogen i København (300-års jubileums-

gudstjeneste).
18. Skolens basketballhold i turnering.

2.gM musikekskursion til København.
19. 3.abtv (formning) (GS) på Statens museum for kunst.
20. 3.xy (RS) biologiekskursion: AFAV (affaldsproblemer 

i velfærdssamfundet).
Januar

7. l.p (KC) på Egnsmuseet Færgegården.
9. (-18 C!) 2.uxF (RS) på biologi-cykeltur til landejen

dom (geomorfologi, kulturgeografi).
10. (-8 C!) 2.vF (RS) samme program.

HF-orienteringsmøde for nye elever.
14. Gymnasieorienteringsmøde for nye elever.
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21. 3.tuv (RS) biologiekskursion til Frs.sund vandværk 
(produktion af vandet)

22. Møde for elever i 2.g, 3.g, 2.HF og deres forældre.
23. 3.tuvF (RS) biologiforedrag på Falkenborgskolen:"Den 

nye vandløbslov".
30. -1.feb. Emnedage: "Følelse og fornuft nu og i fremtiden". 

Indledning fællestime foredrag.
Februar

1. Afslutningsfest på emnedagene.
6. l.t's engelskhold (AB) i "The Mermaid Theatre": 

cabaret.
7. 3.mF (BC,N) foredrag på HCØrsted-instituttet.
8. -12. 3.aN (PA) i Østberlin.

19. Studieorienterende møde for 3.g og 2.HF.
22. 3.mF (BC,N) NBI + Risø
Marts

4. Fællestime: Jazzorkestret "Istanbull Expres".
7. Melodi Grand Prix. 17 klasser havde komponeret eg

ne melodier og skrevet tekster til. De mange tilhø
rere , der fyldte festsalen, kårede melodier fra tre 
l.g-klasser som årets bedste. Gulmedaljen gik til l.y 
for "Livets blomst".

15. Elevfest.
19. 3.mF (BC,N) Brorfelde.
20. Fællestime: Karen Pontoppidan: "Min bedstefar Hen

rik Pontoppidan".
28. 2.V (BH): kirker og Nationalmuseet.
April
10. 3.y (PR) lokalhistorisk museum "Færgegården".
23. 2.b (LA) Thorvaldsens museum, Glyptoteket.
24. 2.x (MM) : Nationalmuseets antiksamlinger, Glypto

teket, statuerne i Botanisk Have, Det klassicistiske 
København.

25. 2.a (KK) Glyptoteket.
26.-27. l.q (JF) week-end tur til Arresø.
26. Forårskoncert: "At Duke's Place" - musik og dans 

i 20'er-stil til melodier af Duke Ellington.
30. 2.tu (KK,MM) samme program som 2.x d.24.4.

l .a (PR) på Nationalmuseet og Kunstindustrimuseet.
2 .y (LD) Teatret ved Sorte Hest: "Mod til at dræbe". 

Maj
6. 3.g's afslutningsfest med deres lærere.

Juni
19. Aslutningsfest.
21. Translokation.
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MINE OPLEVELSER

I DANMARK

Mit navn er Chrissy Faine, jeg kommer fra staten Washington 
i nordvest USA, og jeg er udvekslingsstudent fra organisatio
nen Rotary. Jeg kom til Danmark i juli, og nu føler jeg det 
lige som om, at Danmark er mit hjem. Det var meget svært 
i begyndelsen, fordi jeg slet ikke kunne tale dansk, undtagen 
ordene "ja tak" og "nej". Lykkeligvis mødte jeg en hel masse 
dejlige mennesker, der hjalp mig og viste mig den danske 
levestil.

Det var meget svært for mig, da jeg først begyndte 
på gymnasiet, fordi sproget simpelthen var fantastisk mærke
ligt, og vi var i skole 5 timer hver dag, hvilket var et stort 
pres. Heldigvis forklarede og oversatte mine klassekammera
ter sproget for mig. Nu kan jeg godt lide gymnasiet, fordi 
jeg forstår hvad der foregår i timerne og, fordi jeg kan se, 
at eleverne har mere frihed i skolen end i USA. I USA rin
ger skolen for eksempel hjem til forældrene, hver gang en 
elev pjækker for bare en time, hvilket ikke sker her.

Generelt har danske unge meget mere frihed end de 
amerikanske unge, for eksempel er danske forældre meget 
mere liberale i deres meninger og holdninger til børne-op- 
dragelse. De tillader deres børn at opleve livets goder tidli
gere og beskytter dem ikke så meget. Jeg synes, at det er 
meget godt at unge har et ansvar, fordi børn på denne må
de kan lære af deres egne fejltagelser og blive mere vok
sne.

Jeg synes, at danskerne er meget venlige, når blot man 
lærer dem at kende. Men det er svært at møde danskere, 
uden at nogen præsenterer mig for dem. Jeg har boet hos 
tre familier i år, så jeg har været heldig at møde så mange 
mennesker og opleve tre forskellige livsformer. Jeg synes, 
at danskerne har en høj levestandard, og jeg var overrasket 
over ikke at finde mange rige mennesker og næsten heller 
ingen fattige mennesker. Danskerne klager over høje skatter, 
men det er utroligt for mig at se, hvor meget staten stiller 
til rådighed for jer. I USA skal man næsten altid selv beta
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le for universitetet, læge, tandlæge, og normalt får menne
sker ikke penge fra kommunen.

I USA er livets rytme hurtigere og langt mere stresset. 
Her slapper mennesker af og tager tid til at lugte til blom
sterne. Jeg var til en julefrokost som varede 11 timer, og 
jeg var overrasket over, at mennesker kunne synge, spise, 
drikke og tale sammen i så lang tid. I USA går vi normalt 
hjem fra fest ved midnat eller senest klokken 1. Danskere 
ved rigtig hyordan, man hygger sig.

Jeg vil tage hjem i juli, ■ og jeg glæder mig slet ikke. 
Jeg har lært så mange interessante mennesker at kende, og 
nu er jeg vant til det danske liv. Jeg synes, jeg har oplevet 
og lært utroligt meget. Jeg er meget mere selvstændig, og 
jeg forstår også mennesker bedre. Jeg har lært, at menne
sker over hele verden ikke er så forskellige. Selvfølgelig er 
der ting, der er specielle for hver kultur, men mennesker 
har alle sammen de samme ønsker, den samme frygt og kær
lighed, det samme had.

Jeg kan ikke udtrykke, hvor meget Danmark og danske
re betyder for mig, og jeg vil altid huske Danmark med glæ
de!!!
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OPHOLD I USA

Man har bedt mig skrive om forskelle/ligheder i det danske 
og det amerikanske uddannelsessystem. Det lader sig ikke 
gøre 100%, da mange af forskellene er produkter af en for
skelligartet opfattelse af mennesket som modent og tænken
de individ, samt af begge landes samtid. Derudover, og det 
er den langt overvejende del, er der masser af håndgribelige 
eksempler på forskelligheder.

Den amerikanske pendant til det danske gymnasium er 
HIGH-SCHOOL. Selv om det egentlig er ret så forkert at 
sammenligne disse to uddannelsessystemer, må det gøres al
ligevel, set ud fra den betragtning, at det aldersmæssigt fo
regår på samme tidspunkt. Amerikanerne går i "public 
school" altså "folkeskole" i 12 år, startende på samme tids
punkt som man gør i Danmark. Skoledagen varer 8 timer 
med kun ca. 2-3 min. mellem hver lektion som "frikvarter". 
Begrebet "frikvarter" eksisterer kun meget få steder. I SEN
IOR HIGH SCHOOL, som er fra 11. til 12. klassetrin, har 
man frokostpause kl.ca.13, varende 30 min., hvorefter man 
har endnu to lektioner.

Ingen har en skoledag på 8 lektioner, og derfor har man 
"study halls" i de timer, hvor man i Danmark taler om fri- 
timer/mellemtimer. I "study halls" er det meningen, at man 
skal sidde og lave lektier under en lærers opsyn. Dette er 
dog langt fra tilfældet; "study halls" består mest af skæg 
og ballade. Skal man under en lektion fra et lokale til et 
andet, eller på toilettet, skal man have et "pass", skrevet 
under af sin lærer for at bekræfte, at man opholder sig lov
ligt på gangen og ikke pjækker. Det kan virke en smule fru
strerende i starten, -specielt når man i Danmark anser det 
for sin personlige ret og frihed at gå på toilettet, når det 
passer en,- at skulle have et stykke papir underskrevet, før 
man forlader et lokale.

Ældre elever har dog en større frihed end de yngre, 
men det skyldes kun den enkelte lærers brud på reglemen
tet. Det er heri, at en af de mest grundliggende forskelle 
på danske og amerikanske skoleelever kommer til udtryk. 
Mens man i Danmark anser en elev for at være moden nok 
til at tage en afgørende beslutning efter 9. eller 10. klasse
trin, venter man i USA to år længere.

Det skal så være uvist, om amerikanske elever virkelig 
er mindre modne på samme alderstrin; det vil jo tildels væ- 
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re et spørgsmål om ens personlige mening, men de fleste, 
som har været udvekslingsstudent i USA eller Danmark, er 
af den mening, at danske elever er langt mere bevidste end 
de amerikanske.

Men engelsk, eller snarere amerikansk, lærer man i 
hvert fald, når man er i USA.

Danske studenter har normalt ingen problemer med spro
get, og efter et halvt år er man "indfødt". Det er straks 
værre, når man kommer hjem. Det eneste danske ord, man 
har bevaret er "øl". Dansk kunne lige så godt være fransk, 
eller russisk for den sags skyld»

Ens kammerater griner totalt uhæmmet af en, når man 
bruger engelske ordstillinger og udtryk, og når man ufor
skyldt har fået tillagt sig en grim accent i fransk.

Til gengæld er man blevet modnet. Det kan ikke und
gås! Man har fået et andet livssyn, fået ændret sine livsvær
dier. Ting man førhen anså for væsentlige og altafgørende, 
er blevet til banaliteter. Jo, at stå på egne ben så langt 
hjemmefra ændrer ens perspektiv.

Svend Høgh 2.a
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OM MUSIKLIVET PÅ FA

Musiklivet på FA er mange ting. Det er morgensamlingerne, 
hvor man synger fællessange, eller hvor grupper, kor, klasser 
eller solister optræder. Det er fester, hvor grupper fra sko
len en gang i mellem får lov til at spille til dans. Det er 
skolekomedien, hvor der som regel også er musik indlagt. 
Og det er de tilbagevendende større musikarrangementer.

Det første store musikarrangement var Musikcaféen i 
november. Her oplevede man musicalen "Bag kulisserne" skre
vet og opført af 3.g musiksroglige og deres lærer, Birger. 
Det var en musical med mange gode melodier og tekster, 
godt fremført af de dygtige 3.g'ere. Efter musicalen begynd
te den egentlige Musikcafé. Her kunne man købe kaffe, te 
og hjemmebagt kage, og man kunne høre FA's godt syngen
de kor, forskellige grupper, klasser og solister.

Det næste større arrangement var julekoncerterne med 
koret og en rytmegruppe fra skolen. Man opførte - først 
i Frederikssund kirke - "De ni læsninger" skrevet af skolens 
musiklærere. Senere opførtes "De ni læsninger" i Gevninge 
kirke sammen med Odsherred Gymnasiums kor.

I marts måned løb det store FA - Melodi Grand Prix 
af stabelen. 17 klasser havde lavet hver sin melodi, som de 
fremførte for et kritisk og lydhørt publikum. Tre juryer af
gjorde sammen med publikum - efter indviklede, men retfær
dige regler - hvilken melodi og tekst, der skulle vinde årets 
Grand Prix. Vinderen blev l.y med sangen "Livets blomst", 
mens 1.x blev nr.2 med "Krig og fred" og l.b blev nr.3 med 
"Han gør Danmark, dejligere". Udover de tre gode og vel
fremførte vindermelodier var der mange andre gode sange. 
Det var i det hele taget en festlig aften for både de optræ
dende klasser og det store publikum.

Årets forårskoncert fandt sted i slutningen af april. I 
år opførtes en musical bygget over musik af Duke Ellington. 
Musikken var arrangeret af musiklærerne for solister, kor 
og orkester. Handlingen i forestillingen var henlagt til en 
natklub i New York i slutningen af 20'erne, hvor Duke El
lington spillede, "Duke's Place". Her mødte man varietéop
træden, dans, levemænd, call-girls m.v.

Musicalen blev først opført på Odsherred Gymnasium 
sammen med koret herfra, og siden blev den opført to gan
ge på FA.
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Det var kunstnerisk set en særdeles vellykket forestil
ling. Musikere og sangere swingede, så det var en fornøjel
se, og dansere og statister udfyldte deres rolle suverænt.

Efter andenopførelsen på FA var der arrangeret musik
café, hvor man kunne genhøre vindermelodien fra Grand 
Prix'et, og hvor man kunne høre grupper, solister, kor og 
musikklasser.

Der var tale om endnu en god musikaften på FA for 
både de optrædende og for det store publikum.

Birger Christiansen dirigerer koret ved forårskoncerten: 
"Dukes Place".
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