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REKTORS VELKOMST

Kære nye elever.

Mandag d. 11. august 1986 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 Gymnasium.

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 Gymnasium.

Med venlig hilsen

Erling Balle.
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DET FØRSTE ÅR

Nu er vi snart færdige med det første år her på FG.
Som nyankomne "sutter" blev vi temmeligt forskrækkede. 

Ikke så snart vi kom ud af salen, før livet her på FG træng
te sig larmende på os.

Simpelthen alt var forvirrende: lærerne der ikke kunne 
huske vores navne, folkedanskurset, 2. og 3.g'ernes uforklarli
ge opførsel, og ikke mindst de forskellige lokalers "morsom
me" placering rundt om på skolen.

I den første uge skulle vi lave et skuespil over et "mor
somt" emne vi fik. Det fremførte vi den første fredag aften. 
Så det bliver i nok også udsat for.

Alt i alt vil vi dog sige at den første uge her på FG 
var meget spændende. Vi blev godt rystet sammen i klassen, 
og det var meget skægt at være fælles om en så stor opgave 
som et skuespil (5 minutter langt).

Den første tid her på FG fik vi ikke mange lektier for, 
men DET kom. Mange har sikkert fortalt jer, at man har 
2-3 timers hjemmearbejde hver dag!!! Det er ikke helt sandt. 
Man har normalt omkring en til halvanden times hjemmear
bejde, når man ser bort fra de større skriftlige opgaver, 
f.eks. dansk stil, engelsk stil, blæk(regning) og FYSIKRAP
PORTER!

Hvis man ikke bruger al sin tid på lektier, kan man be
nytte sig af skolens mange faciliteter: frivillig basket, vol
ley, forskellige studiekredse, Balles brevklub eller computer
rummet, hvor man kan finde skolens værste freaks. Desuden 
skal nævnes skolebladet FACIT, der er næsten uden censur.

Alt i alt vil vi håbe i vil få det morsomt her på FG. 
Bare tag det roligt, her er ikke så slemt som vi prøver at 
få det til at lyde.

Christian Zangenberg og Jakob Fledelius l.v. 1985/86.
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STARTEN I l.g/l.HF
Alle l.g'ere og l.hf'ere mødes mandag d. 11. 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 lave.
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 fagene.

Tirsdag d. 26. 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 vedrø
rende skolen, bl.a. gennem arbejdet i elevrådet og de forskel
lige udvalg, hvor elever deltager. I den fjerde skoleuge afhol
des en spørgetime, hvor jeres klasse mødes med rektor, jeres 
studievejleder og en elevrådsrepræsentant. I denne spørgetime 
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 og
så 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 medbe
stemmelsesret om valg af undervisningsformer i de enkelte 
fag.
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Ud over disse ret teoretiske arrangementer, vil der i den 
første uge være nogle mere kreative indslag. Således skal 
der være 3 timer (bl.a. jeres idrætstimer), hvor I skal lære 
nogle populære folkedanse, som I senere skal danse ved den 
nedenfor nævnte fredagsfest.

Endvidere vil der den første uge blive afsat 8 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 un
der normale undervisningstimer. I skal gennem projektet også 
lære noget om at arbejde sammen, og I skal helst også gen
nem projektarbejdet falde godt til på skolen.

I vil få en masse at vide om projektet den første skole
dag, så her skal det blot kort afsløres, at I klassevis får til
delt fire forskellige ordsprog, hvoraf I skal udvælge et. Dette 
ordsprog skal I dramatisere til et lille mimespil, som senere 
benyttes til optræden på scenen. Desuden skal I planlægge 
og senere udsmykke et lokale. Alt dette skal præsenteres ved 
en fest for alle l.g'ere og l.hf'ere, jeres forældre, lærere 
og elevinstruktører fredag d. 15. august om aftenen. Så sæt 
allerede nu kryds i kalenderen ud for denne fredag aften - 
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.

2 ADMINISTRATIVE INSPEKTORER:

MARIANNE MØLLER tager sig af daglige skemaændringer, 
skriftlige indberetninger, karakterer, prøver, eksamen
er og forsømmelser.

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

2 KONTORASSISTENTER:
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.

11



EKSKURSIONER
1-dagsekskursioner, lejrskoler 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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2vyN Lejrskole i Palsgård Skovdistrikt i september 1985.
Den kemiske forsøgsgren (2.vyN) var med deres kemilærer 
(JP) og deres biologilærer (RS) i dagene 1.-7.september 1985 
på lejrskole i Palsgård Skovdistrikt. De vandrede, sejlede, un
dersøgte og analyserede landskaber, søer, åer, skove og heder. 
Besøg på dambrug og Miljøstyrelsens ferskvandslaboratorium. 
Foredrag af statsskovrider Elbek.

3.y. 1-dagsekskursion til København d.9.april 1986.
Ekskursionen gik til København og indeholdt byvandring på 
det gamle voldterræn, besøg på Arbejdermuseet for at under
søge arbejderfamiliens stilling i 30'erne, besøg på Statens Mu
seum for Kunst, hvor man viste den fællesnordiske udstilling 
om 1880'ernes realistiske malere og endelig besøg i Det kon
gelige Teater til Schillers/Enquists drama: Maria Stuart.

På deres lejrskole var 2.vyN også på dambrugsbesøg.
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ELEVRÅD
Elevråd, hvad er det? Ville man have spurgt undrende for 
to år siden. Men situationen er vendt, kort sagt er der sket 
noget revolutionerende på FG. I de to sidste år er det nemlig 
begyndt at ulme i de længe slukne elevrådsbål. Det betyder, 
at der i de to 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 under
tiden holder vores elevrådsmøder. Nu holdes disse dog mest 
i annekset. Elevrådsmøderne foregår som regel i spisefrikvar
teret, 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 efter
middagen 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 - bestyrelsen - tager sig af 
mødeindkaldelser og dagsordener. Bestyrelsen bliver på demo
kratisk vis valgt på et af de første møder. Derfor er det 
vigtig,t at I kommer hurtigt ud af starthullerne, og ikke ude
bliver fra disse møder. Det har vist sig, at det tit er l.g'er- 
ne, der udebliver fra møderne - på grund af "kommunikations
vanskeligheder" 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 
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enten gå ind i arbejdet (blive valgt af klassen), eller hvis 
du ikke går ind i arbejdet, så er det vigtigt, at du støtter 
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 FG et stærkt 
elevråd, som i høj grad kan hjælpe til med, at vi får vores 
problemer løst, så livet på FG bare bliver lidt bedre. Derfor 
håber vi, at DU vil bakke op omkring elevarbejdet.

VI SES!

ELEVRÅDET

FESTER

Alle fester på FG 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 og 
lancier. Den egentlige skoledag slutter med en fællestime 
med et program af en vis underholdende karakter. De festlige 
udfoldelser fortsætter om aftenen. Årets skolekomedie opføres 
i festsalen, der er klassevis fællesspisning, hvorunder årets 
vindersang i en elevkonkurrence synges. Dagen slutter med 
dans til musik af de mere prominente grupper, mens der i 
musikafdelingen 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. 1. februar efter emnedagene, og 3.g' 
ernes traditionelle afslutningsfest med deres lærere, i år var 
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det d.6. maj. Denne fest fik et særlig vellykket forløb p.gr.a. 
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.
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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 FG mulighed for at dyrke boldspil og anden idræt 
efter skoletid under hyggelige og mere frie former end i i- 
drætstimerne. Desuden er der mulighed for at dyrke boldspil
lene på konkurrenceplan. I skoleåret 1985-86 er der blevet 
spillet fodbold, basketball, volleyball, og danset, dramatiseret 
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og ageret. I boldspil 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.
FG-avisen:
FG-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 FG-avisen. Redaktionen slutter d.3. 
og d. 17. i hver måned.
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LÆRERNE
Andersen,Preben (PA,da-ty), Kærvej 6, 3520 Farum 
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 
Christoffersen,Knud (KC,hi-re-old), Kornvænget 151, 3600 Fr.sund 
Clausen,Mogens (MC,hi-re), Jerichausvej 15, 3630 Jægerspris 
DalsgaardjLars (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 
Fabriciusjette (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

02-951969

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

Hansen,Jens Pilegaard (JP,mat-ke), Ægirsvej 3, 3600 Frederikssund 02-313465 
Hansen,Viggo Ørby (ØH,sam-eng), Jordbærvangen 101, 2760 Måløv 02-976583 
Haslund,Erik (EH,eng-idr), Strandgårdsvej 4, 3630 Jægerspris 02-332627
Hemmingsen,Carl (CH,mat-fy), Borgmestervænget 22, 3600 Fr.sund02-315597
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 
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-old-rel), Sct.Paulsgade 70,l.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,lat-gr-old-eng),Thyrasvej 34,3630 Jægerspris 
Nielsen,Børge (BN,fy-mat), Rørmosen 43,2.tv., 4000 Roskilde 
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), Bybækterrasserne 128A,3520 Farum 
Nørbjerg,Helle (HE,mat), Strandvej 12, 3600 Frederikssund 
Pabst,Anne (AP,da-idr), Jerichausvej 13, 3630 Jægerspris 
Petersen,Ib Gert (IG,bio-geo), Jerichausvej 5, 3630 Jægerspris 
Philipsen,Erik (EP,eng-da), Humlevej 3, 4040 Jyllinge 
Præstekjær,Per (PP,ty-fra), Hedeparken 215,2.tv.,2750 Ballerup 
Randsøe,Ketty (KR,eng-fra), Ryttergårdsvej 84, 3520 Farum 
Ribov,Vibeke (VR,hi-ty), Gormsvej 1, 3600 Frederikssund 
Roslyng-Jensen,Palle (PR,sam-hi), Lindevangen 91a, 2830 Virum 
Skude,Birthe (BS,geo-idr), Ådalsvej 65, 3600 Frederikssund 
Skaarup,Palle (PS,mat), Sandalsparken 49, 3660 Stenløse

02-866782 
02-332298 
02-313648 
02-313430 
02-482396 
01-127146 
02-313522 
01-380233 
02-313612 
02-313383 
02-332198 
02-355495 
02-314788 
02-314324 
02-332886 
02-956637 
02-316747 
02-332640 
02-332886 
02-388806 
02-657663 
02-957423 
02-315032 
02-850740 
02-315635 
02-170134

Sonne-Hansen,Ralph (RS,bio-geo), Tulipanvej 8, 3600 Frederikssund 02-313874 
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Thorup,Bente (BT,fra-eng), Knud d.Storesvej 7, 3600 Frederikssund 02-316447
Trautner,Nils (NT,mat-fy), Knud d.Storesvej 7, 3600 Frederikssund 02-316447
Wall,Birger (WA,mat), Marbækvej 12A, 3600 Frederikssund 
Westh,Birte (BW,eng-fra), Egebakken 5, 3460 Birkerød 
Wiberg,Axel (AW,bio-idr), Kastaniebakken 10, 3540 Lynge

02-310948
02-813954
02-187413

Jensen,Jesper Frovin (MU,mus), Nørregade 7, 3390 Hundested 02-340763
Jægerup,Anette (GE,geo), Solhøjpark 24, 3520 Farum 02-953963
Mørck,Pia Juul (PJ,bio-idr), Æblevangen 67, 2760 Måløv 02-660267

LÆRERRÅD
Formålet med lærerrådet er at varetage lærernes interesser 
i forhold til undervisningsministeriet, amtsrådet, rektor og 
eleverne. På samme måde varetager elevrådet elevernes in
teresser.

Lærerrådet på Frederikssund Gymnasium holder møde 
ca. 10 gange om året. Møderne varer som regel 2 timer. 
Der er mødepligt for alle fastansatte lærere, lærere i kvota- 
stilling eller i kombinationsstilling, samt timelærere og årsvi
karer. Det teknisk-administrative personale og repræsentanter 
for elevrådet har møde- og taleret i lærerrådet, med mindre 
det drejer sig om sager, der kan afgøres endeligt i fællesud
valget, eller sager vedrørende lærernes ansættelses- og ar
bejdsvilkår.

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, til samarbejdsudvalget og til fællesudvalget. 
I fællesudvalget foregår det vigtigste samarbejde mellem 
elever og lærere. Fællesudvalgets opgave er, ifølge undervis
ningsministeriets bekendtgørelse, "gennem gensidig information 
og forhandlinger at fremme samarbejdet mellem lærere 
og elever, fremskynde sagers løsning og koordinere læreres 
og elevers bestræbelser". Om fællesudvalget, samarbejdsudval
get og skolerådet kan du læse andetsteds i skriftet.

Viggo Ørby Hansen 
lærerrådsformand.
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MORGENSAMLING
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 '•”ligt 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.

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.

Skolens ringetider er følgende:
RINGETIDER

1.lektion
2.1ektion
3.1ektion
4.1ektion
5.lektion

8.10 - 8.55
9.05 - 9.50

10.00 - 10.45
10.55 - 11.40
12.10 - 12.55

6.1ektion
7. lektion
8.1ektion
9.1ektion

13.05 - 13.50
14.00 - 14.45
14.55 - 15.40
15.50 - 16.35

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

Holdes der morgensamling en dag (i 10-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 for to år siden 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 læ
rerrådets repræsentanter i redaktionen.

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 
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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 
i forbindelse med skolens årsfest Shakespeares "Trold kan 
tæmmes" med Thomas Thorup, 2x og Birgitte Bollerup, 2y 
i hovedrollerne, og med ca. 50 medvirkende.

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

SKOLERÅD (Ændringer i bestemmelserne herom forventes.)
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. I det forløbne år har der været 
studiekredse i film, moderne litteratur og dramatik samt 
i koreografi og dans.

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 hver dag, se nærmere opslag 
herom. HF-studievejlederen har kontor på "kontorgangen" 
ved siden af ekspeditionen og rektors kontor, mens gymna- 
sievejlederne har kontor i anneksets nederste etage.
Studievejlederens stilling i systemet
1 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.

27



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 studievejlederne 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, fælles
timer, studiekredse. Som eksempler fra det sidste skoleår 
kan nævnes følgende fællestimer: Valgmøde med afstemning 
om EF-pakken, Arne Schötz: "Den globale økologiske situati
on", Amnesty International og følgende studiekredse: "Filma
nalyse", "Litteratur", "Koreografi og dans" samt "Dramatik".

Fællesudvalget arbejder sammen med skolerådet om em
ner, som først er blevet diskuteret i dette forum. I fællesud
valget 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 oplysninger om fællesudvalgets ar
bejde på den "officielle" opslagstavle, 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.
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.
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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 kræ
fter og ideer til udvalget.
Kunstudvalget
Skolens kunstudvalg består af elever og lærere.

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

Kunstudvalget tager hvert år på kunstudstilling, som re
gel Charlottenborgs forårsudstilling, og køber ung kunst. 
Sidste års indkøb var et maleri af Erik Øckenholt. Titel: 
"Kraka går til Regnar Lodbrog" og en farveradering af Sten 
Willumsen med titlen "Tyrefægter i kamp". I år har vi ind
købt et holografi og påtænker at købe en mindre granitskulp
tur, hvis det er muligt. Foruden indkøb er kunstudvalget også 
arrangør af skiftende udstillinger, så vidt det kan lade sig 
gøre, og forestår ophængningen af indkøbte og evt. tildelte 
værker.

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.
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Kondidagsudvalget
Det er efterhånden blevet en tradition på FG, at vi en dag 
om året forlader klasselokalerne og motionerer på tværs af 
klasserne.

Skolens årlige kondidag fandt i skoleåret 1985-86 sted 
d.27. august 1985. Alle, både lærere og elever, kunne væl
ge mellem deltagelse i en række aktiviteter, cykling 30 eller 
50 km, gang 20 km, orienteringsløb, femkamp, volleyball el
ler officials.

Cykelturene gik gennem smukke landskaber. Den lange 
tur førte deltagerne rundt om Arresø, mens man på den kor
te tur kom omkring Skuldelev i Hornsherred. Vandreturen 
førte til Færgelunden og orienteringsløbet foregik i Nordsko
ven. En lang række klasser spillede volleyball, der indgik 
i en turnering med en afsluttende "finalekamp". Vejret var 
fra morgenstunden fint. Gang-, cykel- og løbehold blev sendt 
afsted, og ude på ruterne blev der placeret saftevandsposter. 
Efter frokost, da de fleste var kommet tilbage til skolen, 
var der opvisning i atriumgården og "finalekamp" i volleyball 
mellem 2.p og lærerne. 2.p vandt kampen.

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

Kondidagen arrangeres af et udvalg nedsat af lærerrå
det, med hjælp fra en række elever og lærere, især fra 
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.
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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.
Morgensamlingsudvalget

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.



DAGBOGEN

August
12. Det ny skoleår begynder med introduktionsuge for 

de nye elever i l.g. og l.hf. Skolen har i alt 578 
elever i 26 klasser (gennemsnit: 22,2).

16. Velkomstfest for de nye elever og deres forældre.
26. -30. 3.VUXN (IG) på lejrskole i Katrinedal.

3.tyN (OH, BP) på lejrskole i Klosterhede.
27. Kondidag. Vinder af volleyball-turneringen: 2.p. Præ

mie for 100% deltagelse gik efter lodtrækning mel
lem fire klasser til 3.u.

September
1 .-7. 2.vyN (JP, RS) på lejrskole i Palsgård Skovdistrikt. 

Vandrede, sejlede, undersøgte og analyserede land
skaber, søer, åer, skove og heder. Besøg på dam
brug og Miljøstyrelsens ferskvandslaboratorium. Fore
drag af statsskovrider Elbek.

8 .-12. 3.mS og 3.sS (PR, BS, AJ) på studietur til Polen. 
Det var første gang i skolens historie, at en lejrsko
le af denne art var henlagt til udlandet.
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10. 3.vF og 3.a på cykelekskursion til Nordskoven med
økologiske undersøgelser og iagttagelser.

18. 3.uxF på ekskursion til Græse å og branddam ved
Dybendal. Biologiske og økologiske analyser (N, P, 
ledningsevne, makro-index, planter og plankton).

23. 2.vyN (RS) på cykelekskursion til Roskilde Fjord 
med iagttagelser af glacialmorfologi, Littorinahav- 
bund, køkkenmøddingen ved Bi-lidt og skallegrav
ning.

24. 2.abtuvxyM på musikalsk studietur til København.
25. 3.tuvxy (BN, CH, NT) på Københavns rådhus.
26. 2.t (PR) på frilandsmuseet.

Skolen deltog i to fodboldturneringer i september. 
Handelsskolens basisår vandt over et hold fra vores 
l.g og l.hf med 8-5, men i kampen om regionsmes
terskabet nåede vi frem til finalen, hvor vi blev 
slået 0-1 af Stenløse.

Oktober
4. -5. 3.abtuxy (BD) på week-endtur til Sølager.
23. 2.t, 3.bt (PA, AB, KK) i Aveny-teatret ("Frk.Julie").
November
6. 2.a (LA) på Nationalmuseet og Glyptoteket.
22. 3.vF (RS) ekskursion til Græse å (N,P, ledningsevne). 

Skolens årsfest gennemføres efter det traditionelle 
program: Efter fælles morgenbord i kantinen holdtes 
tre normale lektioner. Efter frokost var der lagkage
spisning og lancier-dans, og den egentlige skoledag 
sluttede med en fællestime, hvor skuespilleren Alvin 
Linnemann optrådte. Om aftenen startede festen 
kl. 17 med opførelse af årets skolekomedie: Shakes
peares "Trold kan tæmmes". Derefter klassevis fæl
lesspisning, og der sluttedes med dans i spisestuerne 
til Roy Richard and His Funky Friends, afvekslende 
med Diskotek Panorama. I musiklokalet var der sam
tidig jazz-nostalgotek.

27. 3.uxF (RS) ekskursion til Københavns Vandforsynings 
vandværk i Slangerup. Forevisning.

28. l.y (VR) ekskursion til kirker på Sjælland.
29. l.a (VR) historisk ekskursion til København.
December
3. 2.abS (EF) i Folketinget.

3.a (RS) ekskursion til Græse å og branddam ved 
Dybendal. Undersøgelse for (N, P, ledningsevne).
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4. 3.uxF (RS) ekskursion til H. Topsøe og omvisning 
ved direktør Kloster. Diskussion af virksomhedens 
produktion og emission, incl. det nye renseanlæg 
med omvendt osmose.

5. 2.t (KK) ekskursion til Nationalmuseet og Glyptote
ket.

6. 2.x (VR) ekskursion til Sorø og Ringsted.
9. 2.vxyF (AJ) på ekskursion til Geologisk Museum.
10. 2.U (KK) ekskursion til Nat.museet og Glyptoteket.
12. 2.V (HD) ekskursion til Nat.museet og Glyptoteket.

2.tyvxyK (HC) kemisk ekskursion til København.
13. 2.vyN (RS) biologiekskursion til Frederikssund rens

ningsanlæg. Omvisning, diskussion og kem.-biol. un
dersøgelser af spildevand i relation til ressourceud
nyttelse og recipientkvalitet.

15. I undervisningsminister Bertel Haarders konkurrence 
om det bedste elevprogram til EDB-undervisning 
deltager Dennis Schafroth og Anders Danielsen 2.t 
med et program til bøjning af samtlige franske ver
ber. Programmet er senere sat i produktion af lo
kalt forlag.

20. Juleafslutning foregår efter de traditionelle linier 
med OH og LA som entertainere.

Fra det nye år har skolen skiftet navn fra Frederikssund 
Amtsgymnasium til Frederikssund Gymnasium.
Januar
7. 3.a (RS) ekskursion til Skibby med besøg på rens

ningsanlæg, vandværk og landbrug.
9. Orienteringsmøde for evt. interesserede om hf.
14. Fællestime: "Greenpeace", lysbilledeforedrag.
15. Orienteringsmøde for evt. interesserede om gymna

siet.
Marts
6. Fællestime: Arne Schötz: "Den globale økologiske

situation"
7. -8. Søren Vagn Andersen 2.t til udtagelseskonkurrence

til kemi-olympiade 1986 og bliver nr. 6, kun tre 
skal afsted.

13. +17. Orienteringsmøder for l.g'ere og deres forældre om 
grenvalget efter l.g.

19. 3.uxF (BN) ekskursion til atomanlægget i Risø.
20. Skolens eget Melodi Gran Prix. Der deltog 17 klas

ser og grenhold med selvkomponerede melodier og 
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tekster og sejrherre blev 2.msM med sangen "Nat
ten er mild". Andenpladsen besattes af 2.x, tredje
pladsen af 3.msM. Det er således forståeligvis især 
eleverne på musikgrenen, der scorer i disse konkur
rencer. Synd, at teksterne ikke helt får den fortjen
te opmærksomhed, et meget fint nummer (også i 
arrangementet) af l.a, der satiriserede over vare
mærkehysteriet ("La' coste hva' det vil") faldt lige 
uden for medaljerækken.

April
9. 3.y på ekskursion til København.
10. Fællestime: "Amnesty International", foredrag og 

spørgerunde efter filmen "Din nabos søn".
15. 3.a og l.z (LD) på Institut Francais.
17. 3.vty (NT, CH) på forsøgsstationen i Risø.
22. 2.b (LA) på Nat.museet og Glyptoteket.
23. 2.y (MM) på Nat.museet og Glyptoteket.
24. Årets forårskoncert var atter i år et meget stort 

arrangement med dansk førsteopførelse af Henry 
Purcell's barokopera "King Arthur". Stykket kræver 
et meget stort forarbejde, også med kulisserne, og 
i den sceniske fremstilling er alene over 40 med
virkende, hvortil kommer et kæmpekor på ca. 125 
medlemmer (Fjordkoret deltog også) og stort orkes
ter, suppleret med musikere udefra. Æren for den 
fastslåede succes tilkommer Bo Davidsen, der også 
dirigerede det store værk, Henrik Monved, der hav
de skabt de flotte kulisser, samt Jette Fabricius 
og Birthe Skude, der havde instrueret dansene.

29. 2.abvxyM (BI) musikalsk ekskursion til København.
30. 2.x (LA) ekskursion til Nat.museet Og Glyptoteket.
Maj
2. Den traditionelle fest i anledning af 2.hf's og 3.g's 

afslutning af skolegangen var blevet placeret midt
vejs mellem de to holds sidste skoledag. For første 
gang udfoldede eleverne selv initiativ ved denne 
fest, idet gaveoverrækkelsen, der ellers er foregået 
under private former i klasserne delvis var henlagt 
til denne lejlighed.

Juni
20. Translokation.
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ET GRUPPEARBEJDE I HISTORIE I 2.mv HANDLEDE OM 
POMPEJIS ØDELÆGGELSE VED VESUV'S UDBRUD ÅR 79. 
HANNE, HELLE, JOHANNES OG LONE SKULLE ARBEJDE 
MED HVERDAGEN I POMPEJI, OG VALGTE AT GIVE DE
RES FREMSTILLING NOVELLEFORM. MAN FØLGER PATRI
CIERYNGLINGEN OG KØBMANDSLÆRLINGEN TITUS LU
CRETIUS FABIUS I HANS SIDSTE DAGE: VI BRINGER ET 
KORT UDDRAG AF TITUS' HISTORIE.

Det Levende Porrøi
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Han havde bestemt sig til at gå til barberen, det trængte 
han til, og desuden havde han lyst til at høre barberen snak
ke. Han gik op gennem byen, ad større og mindre gader, 
forbi alle mulige forskellige slags boder med kobbertøj, bron
zelamper, krukker med korn, olier og vin, kurve med tørrede 
dadler, oliven, granatæbler, marcipan og blommer. Rundt 
omkring hang kyllinger, kalvehoveder og skinker. Titus' mund 
løb i vand, og han købte en håndfuld tørrede dadler og lagde 
et par mønter i hånden på den lille skæggede mand bag dis
ken med alle frugterne. Han gik videre, mens han nød dad
lerne. Til sidst stoppede han ved et mindre lokale og gik 
ind. Det var den barber, han plejede at komme hos. Han 
brugte ikke parfume og krøllejern, og var god med saksen 
og kniven, og ikke mindst var han god til at opfange nyheder 
og bringe dem videre. Barberen hilste på ham: "Goddag, unge 
mand, jeg skal lige gøre denne herre færdig, så skal jeg være 
der." Titus nikkede og ventede. Han opdagede hurtigt, at 
det, der skulle gøres færdigt, var en historie om en kvinde, 
der var blevet overrasket af sin husbond med en elsker. Ti
tus kom snart til, han satte sig i stolen og så på sit eget 
spejlbillede. Det viste en ung mand på 19 år med mørkt, 
let krøllet hår. Fyren var meget almindelig, brune øjne, en 
lige næse, regelmæssige hvide tænder, omgivet af smalle 
læber. Egentlig kunne han være temmelig tilfreds med sit 
udseende, han havde vist, hvad man kaldte et charmeren
de ansigt.

Han blev afbrudt i sine tanker af barberen, der gav sig 
til at rede ham og spurgte: "Nå, og hvordan ønsker den unge 
mand at blive klippet denne gang?". "Jeg vil gerne klippes 
meget kort, for det vokser så stærkt", svarede Titus.. Barbe
ren gik i gang, og begyndte samtidig på nye historier om 
diverse skandaler blandt det bedre borgerskab i Pompeji. Han 
fortalte blandt andet om en embedsmand, som i mangel af 
bedre havde foræret sin elskerinde et af sin kones smykker, 
som denne alligevel aldrig bar. Men skæbnen ville, at de 
to kvinder skulle møde hinanden i badet, og der var blevet 
en frygtelig skandale ud af den historie. Hustruen krævede 
skilsmisse og mandens embedsmandsstilling var i fare. "Har 
De i øvrigt hørt om vor høje herre Vespasian's nye beslut
ning?", spurgte barberen. "Nej, men lad mig høre om det", 
svarede Titus. "Jo, De ved jo, at der er så mange problemer 
med vore restauranter og kroer, fordi når folk samles og 
drikker, så bliver de ophidsede og beklager sig, og det bryder 
myndighederne sig ikke om. Derfor har vore kejsere givet 
forbud mod andet salg end specielle varer. Nero's specielle 
varer var grøntsager og bønner, men vor kejser Vespasian 
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har nu udstedt odre til, at alt andet salg end bønner og ær
ter er forbudt.

Titus lo ved tanken om forbuddet, idet han tænkte på 
alle de lækre retter, som blev serveret i de utallige små 
restauranter i Pompeji og andre byer. Hans tænder løb i vand 
ved tanken om vildsvinetæer i honning, små marcipangrise, 
drosler fyldt med nødder og rosiner og pyntet med dadler. 
"Så er De færdig. Er resultatet tilfredsstillende?", lød det 
bagfra. Titus så sig i spejlet og beundrede sig selv og skulle 
til at bekræfte det, men pludselig lød en kvindestemme fra 
døren: "Ja, det kunne ikke være bedre, han ligner jo en 
græsk Gud!" Titus vendte hovedet og fik øje på en kvinde 
i en lys rosa kjole, og håret var sat op med bånd i samme 
farve. Hun var stærkt sminket, men trods dette og hendes 
alder, hun måtte være mindst 15 år ældre end han, var hun 
meget smuk. "Goddag Asellina. Holder du pause fra forret
ningen?", spurgte barberen. "Ja, jeg tænkte, at jeg ville gøre 
nogle indkøb, men så fik jeg øje på den unge herre her, og 
havde lyst til at standse op og nyde synet", svarede den 
smukke kvinde. Titus rødmede helt op til hårrødderne, og 
vidste ikke, hvad han skulle stille op med sig selv. Barberen 
lo, og kvinden fortsatte; "Men siden du er færdig med ham, 
må jeg hellere fortsætte, og lade herren genvinde sin norma
le ansigtsfarve. Farvel og på gensyn". Barberen bukkede smi
lende og sagde farvel. Henvendt til Titus sagde han: "Det 
var en stor kompliment, De fik der. Asellina er Pompejis 
smukkeste og mest kræsne restaurationsindehaverinde. Hun 
har et lille godt sted henne på hjørnet, med nogle søde pi
ger, og vidunderlig mad, men Asellina selv og hendes væsen 
trækker vel nok flest kunder til". Titus rejste sig for at be
tale og sagde: "Ja, jeg forstår nok de kunder, måske skulle 
man kigge derhen en dag ved lejlighed". Barberen lo og tog 
afsked med Titus, der skyndte sig mod Ceius' hus, han kunne 
mærke, at det var omkring de tider, hvor familien lagde 
sig til bords.

Han nåede lidt efter hen til den insula, hvor Ceius' hus 
befandt sig. Han hilste på naboerne, og nogle af Ceius' kli
enter, og gik ind ad døren. Han kunne gennem væggen til 
venstre høre skramlen med kobbergryder, og duften af mad 
sprang ham i næsen, så snart han stod i gangen. Han fortsat
te videre ind i Atriet, og var ved at støde ind i en slave, 
der undskyldte sig og tilføjede, at maden snart ville blive 
serveret. Titus gik ind i sit soveværelse, hvor han pjaskede 
noget vand i hovedet og skiftede sin støvede toga ud med 
en ren grøn. Derefter skyndte han sig ind i spisesalen, hvor 
resten af familien var ved at lægge sig til bords. Der var 
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en fremmed mand, som Titus gættede på var en forretnings
forbindelse til Ceius. "Godaften, og undskyld forsinkelsen", 
sagde han. "Det er i orden min dreng", sagde Ceius' kone 
Claudia, "vi er kun lige gået til bords, Ceius har jo en gæst 
med hjem. Dette er Marcellus Varro fra Herculanum, og den 
unge mand er Fabius fra Napoli's søn, han er i lære hos Cei
us, for at blive købmand som sin far." Titus smilede til Var
ro, en kæmpestor mand med kulsort krøllet hår og skæg,
og denne sagde med en basstemme, der næsten fik Titus
til at fare sammen, så dyb var den: "Det er også et godt 
fag, bare sé på mig, Ceius her og din egen fader", og så 
lo han, så Titus nervøst kiggede op i loftet, for at se om
huset ville falde sammen. De lagde sig hen på de tre senge,
der stod i U-form i værelset. Titus havde fået status som 
familiens ældste søn, og lå derfor sammen med Ceius og 
hans kone på den første. Varro indtog pladsen på den næste, 
og børnene på den sidste. En slavinde bragte den første ret 
ind, det var hasselmus i honning, med pølser, oliven og 
blommer. Den næste ret var kolde oksetæer i gele. Snakken 
gik mens de spiste. Ceius og Varro talte mest om forret
ningsmuligheder og om de høje priser. Titus deltog lidt, men 
mest når han blev spurgt. Ceius' kone, som interesserede 
sig for forretningen, kom med små kommentarer og lyttede 
til de to mænds samtale. Hun var en køn kvinde, ikke smuk, 
men meget charmerende og tilmed klog. Hun var en god 
støtte for Ceius, i modsætning til Titus' egen moder, som 
sagde, at det med forretninger forstod hun sig ikke på. Titus 
elskede sin moder meget højt, men han kunne somme tider 
godt ønske, at hun lignede Claudia Secundus lidt mere. "Fik 
du lodset skibet i dag, Titus?", spurgte Ceius ham. "Ja, det 
stemte med antallet af varer, og jeg overlod Poppæus at 
sørge for varernes opbevaring", svarede Titus. "Det var godt, 
Poppæus er en dygtig mand, om end lidt glad for vin. Det 
var forresten nogle kraftige jordrystelser, der kom i dag. 
Jeg synes, det er en smule ubehageligt. Hvad mener De Var
ro?" "Jeg ved det ikke, Secundus, men jeg håber da ikke, 
at det varer ved. Jeg har hørt folk tale om jordens under
gang, og gudernes straf, men så galt mener jeg dog ikke, 
at det er", sagde Varro. Claudia brød sig ikke om emnet 
og sendte bud efter næste ret og mere vin. De fortsatte 
med at spise endnu et stykke tid, der var kyllinger i hind- 
bærsauce, vildsvin med nødder og rosiner, og til sidst et 
stort udvalg af frugter, dadler, vindruer, granatæbler, blom
mer og hindbær. Efter måltidet sad de endnu lidt indtil Varro 
brød op og tog hen på den kro, hvor han boede. Titus gik 
ind på sit værelse, klædte sig af og gik i seng.
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PRÆMIESTIL af TALITA G, BANKS, Ib, 1985-86.

I EN STILEKONKURRENCE ARRAN
GERET AF NORDSJÆLLANDS 
FLYGTNINGEVENNER I FREDERIKS
BORG AMT I FORÅRET 1986 VANDT 
TALITA G. BANKS, lb, 3.PRÆMIE.

Dit medmenneske- en flygtning.

"Mohammed Mustafa, iransk flygtning, lider af svære angstan
fald, der viser sig ved vejrtrækningsbesvær, rysten i hele 
kroppen og ledsaget af synsforstyrrelser. Anfaldene er ofte 
udløst af samtale omkring de stærkt belastende forhold han 
har levet under. Desuden lider han af dårlig hukommelse og 
afbrudt nattesøvn pga. mareridt. Under samtalen har han et 
par gange optræk til vejrtrækningsbesvær, hvorunder han bli
ver fjern med rysten på hænderne og trækninger omkring øj
nene. Hans stemmeleje er klart forsænket og han virker for
virret og nervøs."

I disse år kommer mange unge til Danmark som asylansø
gere. De har levet midt i virvaret af krig, undertrykkelse 
og forfølgelse, og ovenstående symptombeskrivelse giver et 
typisk billede af den tilstand, de er i, når de kommer til 
f.eks. Danmark. Generelt hersker der en stemning af medli
denhed. Den ældre generation har selv oplevet tilsvarende 
forhold i Europa og ved godt, hvad det vil sige at leve under 
politisk - ideologisk undertrykkelse. Men borer man lidt dybere 
i danskernes holdning til flygtningene, er det slet ikke så få 
endda, som er lidt beklemte ved at Danmark internationalt 
har forpligtet sig til at tage imod nogle af flygtningene.

"Vore unge og vore gamle medborgere må ikke lades øko
nomisk i stikken i form af nedskæringer og manglende tilskud, 
fordi regeringen og dens forligspartier ønsker at brødføde alle 
andre folkeslag" udtalte folketingsmedlem for Fremskridtspar
tiet, Pia Kjærsgaard, den 13.8.85 i Jyllands-Posten. Pia Kjærs- 
gaard, som jeg i denne forbindelse opfatter som et talerør 
for skjulte racister, giver her klart udtryk for en modvilje 
overfor flygtningene. Det må siges at være lidt af en overdri- 
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velse at tale om at brødføde "alle andre folkeslag" i flygt
ningedebatten. I samme artikel benytter Pia Kjærsgaard følel
sesladede ord som "invasion", og påpeger, at "Danskerne er 
et fredeligt folkefærd, og det skal vi fortsat være, men vores 
personlige frihed vil vi gøre alt for at bevare." Hun antyder 
altså, at alle andre folkeslag vil blive prioriteret fremfor dan
ske unge og gamle, at vi er ved at blive invaderet, og i fare 
for at miste vor personlige frihed.

Desværre er Pia Kjærsgaard ikke den eneste, der besidder 
et så forvrænget billede af hvad følgerne af at have flygtnin
ge i Danmark kan blive. Mange mennesker gør i flygtningede
batten opmærksom på den økonomiske side af sagen, fremfor 
den menneskelige, hvilket er uhyre skræmmende. Disse menne
sker omtaler flygtninge, som var de dyr og ikke mennesker 
med livet i fare. Lige så grotesk som dette synes, lige så 
interessant er det. For hvad er det, som får danskere - som 
jo unægtelig går for at være frisindede og tolerante menne
sker - til overhovedet at sætte spørgsmålstegn ved at hjælpe 
andre mennesker, som så desperat behøver hjælp? Er de pga. 
mediernes evige indhold af krig og rædsler blevet så vant 
til elendighed, at de ikke forstår alvoren i situationen? Er 
de blevet så prægede af det materialistiske samfunds livsvær
dier, at de prioriterer penge højere end menneliv? Der må 
ligge noget dybt og ubevidst bag at voksnes adfærd på det 
nærmeste afspejler barnet, der nægter at dele godteposen 
med en grædende legekammerat.

Jeg er overbevist om, at den negative indstilling hoved
sagelig skyldes uvidenhed, vrangforestillinger og en dyb, ube
vidst angst. Uvidenhed kan ses på to forskellige planer. Et 
meget konkret eksempel er Pia Kjærsgaards benyttelse af 
begrebet "invasion", som i aller højeste grad vidner om sprog
manipulation. Hun påvirker de uvidende. Men Danmark er fak
tisk det land i Norden, der tager imod færrest flygtninge, 
og de som kommer, udgør næppe en så stor gruppe, at de 
ligefrem er i stand til at besætte Danmark, og jeg tvivler 
kraftigt på, at de nærer et sådant ønske. Vi taler om menne
sker, der flygter fra krig. Og at Danmark skulle være et spe
cielt eftertragtet mål for flygtninge er ikke sandt. Antallet 
af asylansøgere er betydeligt højere i f.eks. Holland, Belgien, 
Schweiz, Norge og Sverige. Og de danskere, der hævder, at 
flygtningene lever en luksustilværelse, er uvidende. Hvorfor 
skulle flygtningene leve en luksustilværelse, når Danmark selv 
har borgere, der langtfra lever luksuriøst? At tro, at flygt
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ningene kommer hertil for at skabe en karriere, vidner om 
uvidenhed og en sammenblanding af begreberne flygtning og 
gæstearbejder. løvrigt har det at være flygtning jo ikke nød
vendigvis noget med fattigdom at gøre. Det er derimod en 
myte vi danskere selv har spundet. For sandheden er, at vi 
helst ser flygtningene som underdanige skabninge med hæn
derne strakt op mod os i håb om en smule almisse. Og for
holder det sig ikke således, kalder vi dem utaknemmelige.

Uvidenhed kan også ses som et resultat af manglende 
oplysning. Den danske befolkning ved for lidt om flygtningene. 
Generelt ved danskerne ikke andet, end at de kommer fra 
et sted med krig, at de er mørke i huden og vistnok lidt bar
bariske. Om Islam har danskerne den forestilling, at det er 
noget med sortklædte kvinder, henrettelse af homoseksuelle, 
afhuggede hænder, Khomeini, Mekka og moskeer. Denne man
gelfulde viden om de mennesker, der er blevet en del af 
Danmark, medfører, at vi får en masse vrangforestillinger 
og hyller os ind i gamle fordomme. Mange danskere har de 
mærkeligste og mest fantasifulde forestillinger om folk med 
en anden kulturel bagrund end vores - generelt hersker der 
ikke særlig stor respekt for fremmede kulturer og mennesker; 
vi lever jo selv i den bedste af alle verdener. Tænk blot på 
de fleste danskeres opfattelse af vore gæstearbejdere. Forle
den hørte jeg tæt på et gæstearbejder-kvarter to børn samtale 
om at tyrkerne dyrker græskar i deres badekar, og at de smi
der dem ned i hovedet på danskere, de ikke bryder sig om. 
At mange danskere ubevidst forbinder flygtninge og gæstear
bejdere med noget negativt, findes der også talrige eksempler 
på i vores triviallitteratur, hvor skurken ofte er mørkhudet, 
smudsig og farlig for kvinder.

Det er altså også et spørgsmål om at føle sig blasert, 
have en opfattelse af, at den måde vi har valgt at indrette 
os på, og de værdier vi har, er de eneste rigtige. Mange dan
skere er så fastlåste i deres egen lille, selvtilstrækkelige ver
den, fuld af brunsovs og flæskesteg, at de ikke rigtig har 
hverken lyst eller mod til at lære og få nye indtryk, og der
med finder der en blokering sted.

Men som sagt har det også noget med angst at gøre. 
Vi er angste, fordi vi ikke ved nok om flygtningene. Det u- 
kendte skaber altid usikkerhed. Vi er også angste, fordi vi 
ikke helt er klar over, hvad flygtningenes forventninger til 
opholdet i Danmark er. Vi ved ikke, om de forventer noget 
specielt af os. Vi ved ikke, om de har nogen intentioner om 

45



at missionere for Islam og drage os ind i deres kultur, om 
de vil isolere sig, om de på en eller anden måde vil modar
bejde os, eller om de vil "tilpasse" sig i det danske samfund. 
Vil de f.eks. uden videre acceptere, at det kan blive besvær
ligt for den danske lovgivning at behandle dem, som de er 
vant til? De fleste af os er nok også lidt nervøse for om 
de kunne finde på at starte terror-aktioner i Danmark.

Men angsten kan også ses på et andet plan. Jeg er over
bevist om, at racisme bl.a. er en form for seksuel konkurren
ce. Og der er ingen tvivl om, at mange unge danske mænd 
føler sig truede, for hvem kender ikke myten om de mørklø- 
dede, lidenskabelige mænd? Danske mænd er sansynligvis usik
re, fordi de ikke helt ved, hvorvidt myten er sand eller ej, 
og dermed bliver de bange - ikke kun for at miste "deres" 
piger - men også for at tabe ansigt til både flygtningene og 
de danske piger. Derudover handler det også om territorium. 
Dette er en måske lidt primitiv konflikt, men meget aktuel, 
idet erotik er et meget følsomt område, der ofte knyttes 
sammen med præstation, og præstation er immer væk et ko
deord i dansk mentalitet.

Men angstens tema er nok først og fremmest spørgsmålet 
om, hvor meget flygtningene selv vil give, hvor meget de 
er parate til at "ofre". Og i den henseende er vi meget kon
tante. Hvis de endelig skal være her, skal de sandelig passe 
sig selv. Ikke noget med at være påtrængende eller tro, at 
de kan få os til at falde på knæ mod Mekka fem gange i 
døgnet. Men på den anden side skal de altså heller ikke isole
re sig og være utaknemmelige. Den gyldne mellemvej er svær 
at se. De må være her - bare de holder sig på afstand. De 
må være her - men hvis de fastholder deres egen kultur, vil 
vi opfatte det som en ignoreren af vores egen storslåethed. 
"Fald på knæ og vær underdanig - men lad være med at give 
mig følelsen af at du er ussel og tigger".

Utilfredsheden med flygtninge i Danmark kommer til 
udtryk på mange måder, oftest alt afhængig af hvilket socialt 
tilhørsforhold man har. For det er jo ikke alle, der som Pia 
Kjærsgaard er i stand til at pakke det så godt ind. De af 
os, som ikke er særlig verbalt udrustede, eller ikke har en 
status, der gør, at folk gider lytte til os, må jo gribe til an
dre midler, og det har der været talrige eksempler på i Dan
mark i den seneste tid. Angrebet på de indkvarterede flygt
ninge på Hotel Grand i Kalundborg i 1985 er et eksempel 
på en anden måde at komme til orde på. Sammenstødet skete 
efter en , fest, hvor ca. 200 unge søgte ned i "minefeltet", 

46



hvor hotellet ligger. Efter sigende er havnekvarteret altid 
centrum, når der er uroligheder i byen. Under optøjerne blev 
flygtningene udsat for racistiske tilråb, mens kun en kom til 
skade. Men tilsyneladende kunne det meget vel have udviklet 
sig til noget voldsommere, og spørgsmålet er, hvem der be
vidst forsøger at komme i åbenlys konfrontation med flygtnin
gene, og hvorfor. Hvad er det for grupper, der så kontant 
erklærer, at flygtningene ikke er deres medmennesker?

Det er de knapt så velbjergede og dermed udstødte grup
per inden for det etniske flertal i Danmark, at racismen er 
stærkest og mest aggressiv. Bag aktioner, som den nævnte 
i Kalundborg, står der danskere, der er hårdest ramt af den 
økonomiske krise. Mennesker, som føler sig udstødt, som 
knapt selv kan fungere, og derfor forarges og misundes over 
det, de opfatter som generøs offentlig støtte til flygtninge. 
Det er et faktum, at dårlige sociale forhold tit mindsker ens 
tolerancetærskel og dermed overskuddet til andre mennesker, 
og det er netop det, der kommer til udtryk i racistisk ad
færd. Den 19.11.85 bragte Ekstra Bladet en artikel om den 
22-årige flygtning Hussein. "Der skal normalt meget til før 
jyske præster, lektorer og læger tager loven i sin egen hånd. 
Men kære regering, og kære flygtningehjælp, det er sket nu. 
De sidste 12 dage har 12 østjyske familier på skift ulovligt 
huset en 22-årig psykisk syg flygtning fra Iran, som både di
rektoratet for udlændinge og flygtningenævnet har nægtet 
asyl. Men de gode borgere vil blæse på flygtningenævnets 
afgørelse, og de er klar til at løbe risikoen for både bøder 
og fængselsstraf." Det har altid været nemmere for de velud
dannede og økonomisk velstillede at stille sig tolerant an.

Men det har de socialt dårligt stillede altså svært ved. 
Om ens levestandard er en undskyldning eller ej for racistisk 
adfærd kan diskuteres. Men i første omgang er problemet 
at få alle til at forstå, at flygtningene er vore medmenne
sker, for det er de jo. Men for at gøre alle dette klart, ser 
det ud til, at det først og fremmest bliver nødvendigt med 
en radikal ændring i den politik, der direkte angår de unges 
levevilkår. For det er måske svært at forlange, at mennesker 
uden respekt for sig selv og som selv føler sig udstødte, skal 
have respekt for andre. Der er altså behov for nogle bedre 
menneskelige vilkår i Danmark. Vi er i en økonomisk krise, 
men vi må passe på, at den "økonomiske genopretningspolitik" 
ikke fejer alle menneskelige hensyn af vejen. Vore egne med
borgere er vore medmennesker - og det er flygtningene også.
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