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REKTORS VELKOMST

Kære nye elever.

Mandag d. 10. august 1987 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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"SUTTEÅRET"

Vi startede her på F.G. med de værste forestillinger om dels 
lektiebyrden og arbejdsform, men sandelig også om hvordan 
vi ville blive modtaget af 2. og 3.g'erne, som vi havde hørt 
skulle være strenge mod de nye l.g'ere. Men vi blev behage
ligt overraskede. Den eneste "chikane" var, at der blev klap
pet af os, da vi slap ud af festsalen, hvor vi blev inddelt 
i klasser. Herefter fik vi lov at være os selv, og lidt efter 
lidt faldt vi da også til.

I den første uge (introduktionsugen) lavede vi ikke 
andet end at lege navnelege, mest fordi lærerne havde en 
så dårlig hukommelse. Vi lavede også et skuespil over et 
ordsprog og dansede nogle folkedanse. Begge dele skulle op
føres til "suttefesten" fredagen efter. Denne fest var for 
l.g'erne og deres forældre, men der var også nogle 2. og 
3.g'ere som ville være med.

Vi fandt også hurtigt ud af at lektiebyrden slet ikke 
var så stor som først forventet, og at man var nødt til selv 
at finde ud af alting, fordi man ikke har nogen klasselærer. 
Men det vænner man sig også til.

Der er mange aktiviteter her på F.G. Den største er 
nok koret, der har 80 medlemmer. Derudover kan man gå 
til basketball og volleyball, og der er også forskellige studie
kredse.

Af begivenheder i året kan nævnes kondidagen, årsfes
ten og skolekomedien i forbindelse hermed, julefesten, forårs
koncerten, Grand Prix'et og så alt det daglige. En gang i- 
mellem holdes der også morgensamlinger, hvor praktisk taget 
ALT kan ske.

Alt i alt kan vi meget godt li' at gå her på F.G. og 
vi vil hermed gerne aflive alle rygter om dårligt kammerat
skab, snobberi, etc, etc, for det passer ikke!!!

Vi håber I må få en god tid heroppe.

Anette G og Tina l.z
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STARTEN I l.G/l.HF

Alle l.g'ere og l.hf'ere mødes mandag d. 10. 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!

I skal også tage en rummelig taske og et par solide plas
tikposer med. Dagen slutter med udlevering af bøger!

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.

Torsdag d. 20. august afsættes to timer til et emne, vi 
kalder skolens instanser. Dette kan kort oversættes til: Hvem 
bestemmer hvad! Meningen med disse tO timer er at give 
jer grundlag for at kunne deltage i beslutninger vedrørende 
skolen, bl.a. gennem arbejdet i elevrådet og de forskellige 
udvalg, hvor elever deltager. I den fjerde skoleuge afholdes 
en spørgetime, hvor jeres klasse mødes med rektor, jeres stu
dievejleder 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
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stemmelsesret om valg af undervisningsformer i de enkelte 
fag.

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 10 timer 
til et særligt projekt, som I klassevis skal arbejde med. Me
ningen med dette projekt er, at I gennem arbejdet hermed 
skal lære jeres kammerater bedre at kende, end I ville kunne 
gøre under normale undervisningstimer. I skal gennem projek
tet også lære noget om at arbejde sammen, og I skal helst 
også gennem 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 man forestiller 
sig, at klassen udgør en rejsegruppe, der befinder sig i en 
af byerne København, Oslo, Stockholm, London, Paris, Berlin, 
Madrid, Rom, Athen, Moskva, New York, Rio de Janeiro, Bue
nos Aires, Nairobi, Shanghai eller Tokio. Klassen skal nu for
berede en scenisk - gerne humoristisk - fremstilling af en 
situation fra gruppens ophold i denne by. Desuden skal I plan
lægge og senere udsmykke et lokale. Alt dette skal præsente
res ved en sammenkomst for alle l.g'ere og l.hf'ere, jeres 
forældre, lærere og elevinstruktører fredag d. 14. 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.

VIBEKE RIBOV tager sig af administration af lærerbøger 
(boginspektor).

3 KONTORASSISTENTER:
Lizzie Frøslev, 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.

Det tilhørende læserum er altid åbent i skoletiden, såle
des at man kan udnytte mellemtimer og fritimer på en for
nuftig måde. I læserummet skal der være fuldstændig ro.

Biblioteket er åbent for hjemlån dagens første fire skole
dage kl. 14-15. Endvidere er det i særlige tilfælde muligt 
at låne bøger ved en lærers hjælp.

Regler for hjemlån:

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

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

3) 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 og 2).

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- 
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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.
O

Frederikssund Gymnasium 
deltog i år, 8-10/5, på 
erhvervsmessen i Frede
rikssund.
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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-dages 
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-dagesekskursioner er kun forbundet med rejseudgifter, som 
skolen dækker, og påfører derfor ikke eleverne udgifter.

Lejerskoler afholdes kun i begrænset omfang på grund 
af de udgifter, som de medfører. Også disse er for eleverne 
gratis bortset fra det beløb, man sparer i husholdningspenge 
derhjemme 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-dagesekskursionerne 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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3 .vyN specialeophold på virksomheder 9.-13.feb. 1987
Zoologisk Museum, CO-RO FOOD A/S, Frederikssund, landbrug 
i Hornsherred, Levnedsmiddelkontrollaboratoriet, Frederikssund, 
Levnedsmiddelstyrelsen, Bagsværd, Chr. Hansens Laboratorium, 
København, Institut for Farmakologi, København, Institut for 
Patologi og Diagnose, Landbohøjskolen, Lundbeck A/S, Køben
havn, Herlev Sygehus, Dybendal, Frederikssund, Carlsberglabo- 
ratoriet, København.

3 .tuF på biologiture
Jægerspris Skovdistrikt 18/9 86, Græse å og Dybendal brand
dam 11/12 86, Frederikssund renseanlæg 2/4 87 og Institut 
for mikrobiologi, DTH 2/3 87.

3mK lejrskole i Fredericia i okt. 86.
Superfos A/S, Cohr's Sølvvarefabrik, Fredericia renseanlæg, 
Egeskov rodzoneanlæg og Kommunekemi A/S i Nyborg.

Efter ekskursionen til 
Græse å undersøger 
Dennis det hjemme- 
bragte plankton.
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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 I.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 1987. 
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 fællesudvalgets regi efter reg
ler som er anført nedenfor. En række fester er faste, årligt 
tilbagevendende begivenheder.

Den største fest i årets løb er årsfesten, der afholdes 
i november måned. Der er normal undervisning i de tre første 
timer af festdagen, derefter fælles frokost med efterfølgende 
lagkagespisning og lancier. Den egentlige skoledag slutter med 
en fællestime med et program af en vis underholdende karak
ter. De festlige udfoldelser fortsætter om aftenen. Årets sko
lekomedie 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 veks
lende ad-hoc-bands af lærere og elever.

Årsfesten er den eneste fest, hvor hele skolen er inddra
get. Andre traditionelle skolefester 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. 6.marts efter emnedagene, og 3.g' 
ernes traditionelle afslutningsfest med deres lærere. Denne 
fest fik et særlig vellykket forløb p.gr.a. omhyggelige forbere
delser af programmet, og der var enighed om at denne form 
burde være tradition for sådanne fester.
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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 lære
re. Kontrol ved indgangen forestås af et vagtpersonale 
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.

Årsfesten 1986
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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.

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 mundtligt varsel af 
rektor. 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.
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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.

FORÆLDREKONTAKTUDVALGET (FKU)
FKU er et blandt flere samarbejdsorganer på gymnasiet. Det 
adskiller sig fra de øvrige derved, at også amtsråd og foræld
rene er repræsenteret heri, idet det består af tre forældre, 
et amtsrådsmedlem, et medlem af det teknisk-administrative 
personale, elevrådsformanden, lærerrådsformanden og rektor.

FKU's opgaver er definerede af amtsrådet bl.a. gående 
på samarbejdet skole - hjem.

Som eksempler på, hvad FKU beskæftiger sig med, kan 
nævnes sager vedrørende elevernes trivsel, sager vedrørende 
skolens fysiske rammer og afholdelse af forældremøder.

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.

18



For idrætsundervisning gælder særlige regler:
Eleverne deltager i idrætsundervisningen i det omfang 

og på de områder, deres konstitution og eventuelle skader 
muliggør.

Eleverne kan helt eller delvis fritages for fysisk aktivi
tet, hvis helbredsmæssige grunde taler derfor. Der kræves 
da lægeattest på særlig blanket, der kan fås på skolen, med
mindre hindringen for fysisk aktivitet er umiddelbart indlysen
de (ben i gips, medfødte synlige handicaps o.l.).

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

KANTINE
Skolens kantine 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 man 
kan købe varme 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 er det nødvendigt at alle rydder op efter sig, og 
i det hele taget medvirker til ro og orden.

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.
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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 kar
akterer 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 
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 (KONTAKTLÆRER)
For at mildne overgangen fra folkeskolen er der etableret 
kontaktlærerordning i l.g og l.hf. Kontaktlæreren 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 centralgarderoben 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.

20



LÆRERNE
Andersen,Preben (PA,da-ty), Kærvej 6, 3520 Farum 
Balle,Erling (R,mat)
Beck,Ann-Kirstine (AB,da-eng). Kignæskrogen 6, 3630 .lægerspris 
Bjerge,Hans (HB,fy-mat), Strandvej 12. 3600 Frederikssund 
Christensen,Bent (BC,fy-mat). Kongsagervej 71, 2620 Albertslund 
Christiansen,Birger (Bl,mus).Latyrushaven 1, 2765 Smørum 
Christoffersen,Knud (KC,hi-re-old). Kornvænget 151, 3600 Fr.sund 
Clausen,Mogens (MC,hi-re), .lerichausvej 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), Arresø Allé 45, 3300 Fr.værk 
Filskov,Lars (LF,idr-ke), Bjørnsholmvej 42, 3500 Værløse 
Foged,Ebbe (EF,hi-sam), Borgervænget 32, 3600 Frederikssund 
Gefke,Lisbeth (LG,eng-idr), Slotsherrensvej 5, 3400 Hillerød 
Hansen, Britta Pilegaard (BP,geo), Ægirsvej 3, 3600 Frederikssund

02-951969

02-331723 
02-316747 
02-642284 
02-974816 
02-315615 
02-332717 
02-313442 
02-314594 
02-314352 
02-345922 
02-484829 
02-316201 
02-260063 
02-313465

Hansen,Jens Pilegaard (JP,mat-ke), Ægirsvej 3, 3600 Frederikssund 02-313465 
Hansen,Viggo Ørby (ØH,sam-eng),Jordbærvangen 101,2765 Smørum 02-976583 
Haslund,Erik (EH,eng-idr), Strandgårdsvej 4, 3630 Jægerspris 02-332627
Hemmingsen,Carl (CH,mat-fy), Borgmestervænget 22, 3600 Fr.sund02-315597
Haas,Bodil (BH,da-hi), Thyrasvej 7, 3630 Jægerspris 02-332298
Jensen,Hans Chr. (HC,ke-fy), Tvebjergvej 3, 3600 Frederikssund 02-313648
Kolding,Kama (KA,da-idr), Njalsvej 6, 3600 Frederikssund 02-313430
Kondrup,Karen Foss (KK,da-lat-old),Skovgårds Allé 25,3500 Værl. 02-482396
Lange,Albert (LA,lat-gr-old-rel), 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,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), Adalsvej 65, 3600 Frederikssund 
Skaarup,Palle (PS,mat), Sandalsparken 49, 3660 Stenløse

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
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 02-310948
Westh,Birte (BW,eng-fra), Egebakken 5, 3460 Birkerød 02-813954
Wiberg,Axel (AW,bio-idr), Kastaniebakken 10, 3540 Lynge 02-187413

Jensen,Jesper Provin (MU,mus), Plantagevej 5, 3390 Hundested 
Jægerup,Anette (GE.geo), Solhøjpark 24, 3520 Farum

02-340763
02-953963



Med skoleåret 1986-1987 siger vi farvel til lektor Susanne 
Garde, der forlader skolen efter 15 års tjeneste.

Susanne Garde kom til Frederikssund Gymnasium allerede 
i dets andet år, og hun kom således til at være med i op
bygningen af skolens undervisning i to så vigtige fag som 
engelsk og fransk.

Susanne Gardes undervisning var båret af hendes person
lige engagement i de to kulturkredse, hun bevægede sig i, 
og af hendes levende interesse for at formidle dette engage
ment videre til sine elever. Det var hende magtpåliggende 
at tilrettelægge undervisningen, så alle overflødige vanske
ligheder var ryddet af vejen for elevernes tilegnelse af stof
fet, og hun udførte altid et kæmpearbejde med forberedelse 
og glossering af sine tekster, så hun med sikkerhed vidste, 
at hendes elever trygt kunne gå til eksamen. Det var hendes 
pædagogiske mål, at lærerens præcision og velforberedthed 
skulle være et smittende forbillede for eleverne, og hun stod 
uforstående over for, at en ny tids elever kunne negligere 
disse fornemme, traditionsbårne idealer.

Også kollegernes ve og vel lå Susanne Garde stærkt på 
sinde, og det er karakteristisk, at ikke mindst unge kolleger 
aldrig gik forgæveé til Susanne Garde om råd og dåd. Hun 
deltog med iver og interesse i alle lærerkollegiets arrange
menter, og ved sådanne lejligheder kunne hun udfolde sin 
livsglæde, der satte et helt selskab i humør.

Sygdom har nu tvunget Susanne Garde til at holde op 
et par år før tiden. Vi vil savne hendes venlighed og varme, 
og vi vil sende hende ønsket om mange lykkelige år i hendes 
velfortjente otium.

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 
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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 FKU= forældrekontaktudvalget, til samarbejdsudvalget og 
til fællesudvalget. I fællesudvalget foregår det vigtigste sam
arbejde mellem elever og lærere. Fællesudvalgets opgave 
er, ifølge undervisningsministeriets bekendtgørelse, "gennem 
gensidig information og forhandlinger at fremme samarbej
det mellem lærere og elever, fremskynde sagers løsning og 
koordinere læreres og elevers bestræbelser". Om fællesudvalg
et, samarbejdsudvalget og FKU kan du læse andetsteds i 
skriftet.

Viggo Ørby Hansen 
lærerrådsformand.

MORGENSAMLING
En gang om ugen på skiftende ugedage samles skolens ele
ver og lærere i et udvidet 10-frikvarter i festsalen til mor
gensamling.

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
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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.

Morgensamling
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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 central garderoben og kantinen samt udendørs.

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 
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 8.10 - 8.55 6.1ektion 13.05 - 13.50
2.lektion 9.05 - 9.50 7.lektion 14.00 - 14.45
3.lektion 10.00 - 10.45 8.lektion 14.55 - 15.40
4.1ektion 10.55 - 11.40 9.lektion 15.50 - 16.35
5.lektion 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- 
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nutter ligger efter 4.1ektion.
Holdes der morgensamling en dag (i 10-frikvarteret) æn

dres ringetiderne således:
2.1ektion 9.05 - 9.45
3.1ektion 10.10 - 10.55
4.lektion 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 er med i redak
tionen.

FACIT

26



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 
i forbindelse med skolens årsfest Bert Brechts "Laser og 
Pjalter" og med ca. 50 medvirkende.

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

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 
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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, og for de edb-interesserede en studie
kreds i Pascal-programmering.

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. I tidsrummet 10-13 er der normalt altid en studievej
leder tilstede. Studievejlederne har kontor på "kontorgangen" 
ved siden af ekspeditionen og rektors kontor.
Studievejlederens stilling i systemet
I gymnasiet og på HF eksisterer der kun kontaktlærerordning 
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.

2.S tatens uddannelsesstøtte
Fra den L i måneden efter at du er fyldt 18 år har du ret 
til uddannelsesstøtte fra staten under hensyntagen til dine 
forældres og din egen indtægt og formue. Fra du er fyldt 
20 år, tages der kun hensyn til din egen indtægt og formue. 
På skolens kontor og hos studievejlederne udleveres en folder 
som fortæller 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.

3.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.

Ansøgningsskemaer til 2 og 3 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.
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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: UPPERCUT danseteater, 
forstander Bent Jensen, Haderslev: Om fred og journalist 
Torben Kragh: 80'erne og følgende studiekredse: "Drama", 
"Dramatik" og "Koreografi og dans".

Fællesudvalget arbejder sammen med forældrekontaktud- 
valget om emner, som først er blevet diskuteret i dette fo
rum. 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 oplysninger om 
fællesudvalgets arbejde 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 1986 
blev der således afholdt et aftenmøde, hvor man behandlede 
de ordblinde elevers problemer og fik belyst skolens mulighe
der for at hjælpe sådanne elever. D. 20-21/3 afholdtes eks
ternt kursus i Hundested, hvor skolens lærere i grupper be
handlede de mange problemer, der skal løses, hvis gymnasiet 
skal bevare sin position som vigtigt uddannelsesled i det mo
derne samfund.
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. 
I dette skoleår har udvalget købt et holografi af en hånd 
med to af fingrene i bevægelse. Billedet er ophængt på nord
gangen over for fysiklokalet. Ud over dette er der købt en 
del grafik, tre zinkografier af Mette Hector og syv forskelli
ge serigrafier af seks billedkunstnere, bl.a. Frank Rubin, 
René Tancula Nielsen og Hans Meyer Petersen. Foruden ind
køb er kunstudvalget også arrangør af skiftende udstillinger, 
så vidt det kan lade sig gøre, og forestår;ophængningen af 
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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.

Zinkografi af Mette Hector

, Holografi af håndset fra venstre °
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Kondidagsudvalget.
Kondidagen arrangeres af et udvalg bestående af lærere og 
elever. I 1986 blev kondidagen afholdt onsdag d. 27. august. 
Alle, både lærere og elever, kunne vælge mellem deltagelse 
i forskellige aktiviteter som cykling, gang, orienteringsløb, 
fodbold og volleyball, eller fungere som official.

Vejret var fint på kondidagen. Gang-, cykel- og løbehold 
blev sendt af sted på deres respektive ruter, som gik gennem 
smukke landskaber i Hornsherred, Nordskoven og egnen nord 
for Frederikssund. Fodbold- og volleyballturneringerne starte
de tidligt om morgenen, for at vi kunne nå at afvikle alle 
kampene på en dag. Vinder af fodboldturneringen blev 2.v, 
og vinder af volleyball blev 3.u.

I løbet af dagen var der arrangeret forskellige aktivite
ter hjemme på skolen, og det hele sluttede med uddeling 
af diplomer til alle deltagere. Mange klasser var mødt 100% 
frem på kondidagen, og ved lodtrækning blev 3.t vinder af 
præmien til den klasse, der havde højest deltagerprocent.

Kondidagen er en festlig dag, hvor man lærer nye kam
merater og lærere at kende, og desuden får frisk luft og 
motion. Det er en god tradition, som vi håber kan fortsætte 
mange år endnu.
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.
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Morgensamlingsudvalget
Morgensamlingsudvalget er nedsat af fællesudvalget og både 
lærere og elever er repræsenteret i dette velfungerende ud
valg. Elevrepræsentanterne vælges gennem elevrådet. 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.
Samarbejdsudvalget
På Frederikssund Gymnasium findes der som på andre offent
lige arbejdspladser et samarbejdsudvalg. I samarbejdsudvalget 
sidder Rektor, lærerrepræsentanter samt repræsentanter for 
teknisk-administrativt personale (TAP'ere). Eleverne er ikke 
repræsenteret i samarbejdudvalget, da de ikke er ansat på 
skolen. Formålet med et sådant udvalg er
1) at modtage information og drøfte alle forhold af betyd

ning for institutionens arbejds- og personaleforhold, her
under dens økonomiske stilling og større rationaliserings
foranstaltninger og arbejdsomlægninger.

2) at være medbestemmende ved fastlæggelse af retningsli
nier for tilrettelæggelsen af institutionens arbejds- og 
personaleforhold.
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DAGBOGEN

August
11. Det nye skoleår begynder med introduktionsuge for 

de nye l.g. og l.hf. Skolen har i alt 538 elever i 
24 klasser (gennemsnit: 22,4).

15. Introduktionsugen slutter med fest for de nye elever 
og deres forældre.

27. Kondidag med obligatorisk deltagelse i en af de seks 
discipliner: cykling 30 km, cykling 50 km, gang ca. 
20 km, orienteringsløb, 4-mands fodbold og volley
ball, eller funktion som official.

September:
1 .-9. 3.tuxN på lejrskole med Jæ og AW.
15 .-19. 3.abS (EF,BS) lejrskole i Lemvig.
18 . 3.tuF (RS) dagsekskursion.
22. Forældremøde for hele skolens forældrekreds.
29. 2.mF, 2.abvyS (BP,BS) på Nationalmuseet i Brede.
29. -3. 3.tuvxyS (ØH,CH) på lejrskole i Middelfart.
Oktober:
6. 2.vxyN, 2.xzS, 3.tuxN (AJ,IG) på Nationalmuseet 

i Brede.
9. 2.abvxyzM, 3.abvxyM (BI,MU) til generalprøve i Ra

diohuset.
13. -15. 3.tuvxyK (HC,RS) på lejrskole i Fredericia.
16. Musikfolkene afholder årets første musikcafé.
31. M-folk fra alle klasser (BD,BI,MU) på kor-weekend.
November:
5. 3.ax (KK) i København.
6. Et stort antal af skolens elever deltager i "Operati

on Dagsværk" og afleverer deres indtjente dagløn 
til en indsamling til skoler i Nicaragua.

7. 2.x (LA) på Glyptoteket og Nationalmuseet.
12. l.b (BH) på vikinge-ekskursion.
13. l.y (BH) på Ægypten-ekskursion.
18. 2.a (VR,LA) i København.
20. 2.y (VR,KC) i København.
21. Skolens årsfest holdes efter traditionelt mønster 

med fællestime med og opførelse af årets skolekom
edie ("Laser og Pjalter").
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24. -28. 3.K i erhvervspraktik.
28. 2.vyS (PR) i København.
December:
3. Kaptajn Kaj Paamand foretog fra skolens arealer 

en ballonopstigning.
4. Drengehold fra 1., 2. og 3.g deltog i basketballtur

neringen med andre gymnasier. Vi lod dem vinde 
det hele.

4. Forstander Bent Jensen, Forskningshøjskolen, Hader
slev talte i årets sidste fællestime om "Tillid mel
lem folkene".

9. 2.abS (EF) i Folketinget.
12. 2.V (EF,PA) på Carlsberg, i Arbejdermuseet og i

Det kgl. Teater ("Sparekassen").
16. 3.vy (BH) i København.
23 Juleafslutning.
J anuar:
19. Fællestime med lyrikeren Morti Vitzky.
22. Møde for 2.-3.g., 1.-2.hf. og deres forældre over

2 emner "Studentereksamen og HF-eksamen - og 
hvad så?" og "Generelle spørgsmål om gymnasium 
og HF".

Februar:
3. Skolens "Musik Grand Prix" havde samlet 18 konkur

rerende melodier med tilhørende tekster, altsammen 
produceret af de enkelte klasser. En meget overle
gen vinder blev 2.a.

Marts:
4.-6. Emnedage: "Firserne". Samtlige elever og lærere 

havde valgt sig ind på ca. 40 forskellige delemner, 
og hver gruppe udarbejdede en planche om dens ar
bejde, eller viste ved afslutningen d. 6. en scenisk 
fremstilling af emnet. Der var herefter gruppevis 
souper i spisestuerne.

4. Emnedagene indledtes med foredrag (fællestime) af 
chefredaktør Torben Krogh, "Information" om stor
politiken i 80'erne.
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Emnedagene sluttede med gruppernes sceniske optræden og 
med festsouper.
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12. -13. Blandt 70 gymnasieelever fra hele landet deltager 
tre elever fra F.G. i udtagelsesmesterskabet i kemi. 
Søren Vagn Andersen, 3.t. og Nicholas Kristensen, 
3.V. var blandt de fire elever, der fra Danmark bli
ver sendt til Verdensolympiaden i kemi i Ungarn 
i juli.

13. 3.tuvxyF (BC,HC) H.C.Ørstedsinstituttet.
19. , 23. og 25. Forældremøder for l.g.
20. og 21. Lærerkollegiet behandler på pædagogisk studieop

hold i Hundested det spørgsmål, hvad en ny tid 
med en ny elevtype kræver af gymnasiet. Skolen 
måtte p.gr.a. kursus holdes lukket fredag d. 20.

April:
2. Premiere på forårets store musik- og danseforestil

ling "Penny Lane". I Beatles-musik og dans fortæl
les om Liverpoolgaden, hvor man møder hele per
songalleriet fra Beatles sange. Over 200 medvirke
de i koret, de vekslende orkestre eller i danseop
trinene på scenen.

15. 2.V. (LA) Glyptoteket.
15.-21. 3.ab (PP,VR) i Berlin.
24. 2.b (MC) i København.
30. 2.y på Frilandsmuseet.

l.ab (BS) Geologisk Museum og Botanisk Have.
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KÆRLIGHED

ANNE HERTZ; 3.a. SKREV DENNE STIL 
SOM HENDES FAGLÆRER BEDØMTE 
TIL KARAKTEREN 11

Om det altid aktuelle emne "Kærlighed", har jeg udvalgt 
tre tekster fra materialet. De tre tekster er valgt således, 
at de repræsenterer den samme tidsperiode 1976-79, men 
indeholder helt forskellige anskuelser. Kort vil jeg tage ud
gangspunkt i teksterne 1, 4 og 6, for derefter selv at give 
eksempler og definitioner på kærligheden, som den ser ud 
i vor tid.

Lola Baidel er forfatteren til tekst 1, hvor hun gennem 
fire digte får givet udtryk for sit kærlighedssyn. Hun lægger 
ikke skjul på, at det hun forventer af kærligheden er den 
direkte erotik. Hendes kærlighed kan sagtens vælte sociale 
barrierer, for den handler kun om menneskekroppe og elskov. 
Selvom hun fikserer en del på erotik, tror jeg ikke, at man 
skal betegne hende som følelseskold, for hun giver dog udtryk 
for både længsel, glæde og lyst til at opleve naturen.

I tekst 4 skriver Hanne Reintoft om kærlighed. Hendes 
opfattelse er en anden end den, Lola Baidel giver udtryk 
for, idet hun også inddrager den alternative kærlighed, den 
man kan føle for religion eller politik. Hanne Reintoft opfor
drer til, at man i samfundet i dag lægger mere vægt på 
solidaritet og kammeratskab, i stedet for at overromantisere 
kærligheden. Dette betyder, at samfundet skal gøre mere 
for at informere borgerne om, hvad de har ret til at forven
te sig af kærligheden, f.eks. skal kvinder ikke finde sig i 
undertrykkelse, bare fordi de elsker en bestemt mand.

Indirekte siger Hanne Reintoft, at kærligheden er be
stemt til at holde sig indenfor de forskellige sociale lag, 
ellers vil der opstå store uoverensstemmelser, idet man ikke 
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100% kan forstå og acceptere en partner fra et højere eller 
lavere socialt lag.

Robert C. Bergs tekst "Verden uden drøm" (tekst 6) er 
et typisk eksempel på det, Hanne Reintoft kalder den "idea
liserede, romantiske kærlighed". Forfatteren sætter et skel 
op mellem den ægte og den falske kærlighed. Den ægte kær
lighed er den tryghedsfølelse, som Morten kan give Sally, 
mens den falske kærlighed er den spænding, Kurt kan give 
hende. Her ser vi altså klart, at kærligheden idealiseres, idet 
forfatteren indirekte fortæller læseren, at hvis man vælger 
den trygge (kedelige) tilværelse, vil man blive lykkelig.

Historien tilhører den allerlaveste klasse af triviallittera
tur og er simpelthen skrevet for folk uden intellektuel smag 
af nogen som helst art. Desuden ville den aldrig være skre
vet, hvis ikke ugepressen skulle tjene på de hjemmegående 
kvinder, der jo netop savner den impulsive kærlighed, som 
Sally oplever, men skal bekræftes i deres valg mht. mand 
og hjem.

Når jeg skal konkludere, hvilke forskellige skikkelser 
kærligheden indtager i de tre tekster, vil jeg hævde, at Lola 
Baidels personificering af kærligheden er Eros, som kan fun
gere i alle perioder og gå over sociale grænser. Herimod 
mener Hanne Reintoft, at kærligheden kun vanskeligt kan 
fungere på tværs af sociale barrierer, og at mennesket i 
de forskellige livsprioder vil opleve både lykkelig og ulykkelig 
kærlighed. Nøgleordene til definition af begrebet kærlighed 
er for Hanne Reintoft solidaritet og kammeratskab. I den 
sidste tekst fremstiller Robert C. Berg to kærlighedsskikkel
ser: Den spændende og den trygge. Han mener ikke, at kær
ligheden kan overskride sociale grænser, men at man bør 
vælge den partner, der kan give en størst tryghed.

Mit formål med at vælge netop dette emne "at beskrive 
kærlighedens forskellige ansigter" er at gøre det helt klart, 
at kærligheden ikke kun begrænser sig til parforholdet, men 
i virkeligheden vedrører alt, hvad vi foretager os i dagligda
gen. Det er så vigtigt at forstå Hanne Reintofts tanker om 
den abstrakte kærlighed, for det er den, der giver os mod 
og lyst til at leve. Kærlighed kan f.eks. være, at man om 
morgenen går i skole, fordi man føler interesse for at lære, 
men også det at man glæder sig til at møde sine venner. 
Kærlighed kan være at spise sund mad og dyrke motion - 
det er en jeg-kærlighed, som er meget fremme i disse år.

Anne Linnet har på sin børneplade "Go' sønda' mor'n" 
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med "kærlighedssangen" meget fint formuleret, at kærlighed 
er et diffust begreb, men egentlig let at forstå, hvis man 
anskuer det fra den bredeste vinkel:

"Når der er noget jeg ikke rigtig ved
så spør' jeg min far og mor
de siger, at kærlighed det' så mange ting
det er alt det du godt kan li' og holder af"

Den sidste linje fortæller os netop, at kærlighed kan knyttes 
til såvel levende som døde ting. Dette faktum er afhængigt 
af, i hvilken periode af sit liv man befinder sig. Unge har 
f.eks. et utroligt stort behov for at føle kærlighed til døde/- 
materielle ting, mens man senere i livet får øjnene åbnet 
for den virkelige åndelige kærlighed.

Dea Trier Mørch har meget dygtigt beskrevet denne o- 
vergang i kærligheden i bogen "Aftenstjernen". Her hører 
vi om en enlig far, der på et tidspunkt indser, hvor vigtigt 
det er, at han går ind og støtter sin mor, der er alvorligt 
syg, med kærlighed. At kærlighed forstærkes i forbindelse 
med sygdom og død er et helt almindeligt fænomen, da en 
masse tanker om tilhørsforhold og bindinger går op for én. 
Man klamrer sig til den døende for at holde fast på sig 
selv!!!

Freud har også sin teori om hvorledes kærlighedens skik
kelser ser ud i de forskellige livsperioder. Et kort, skematisk 
sammendrag af teorierne kan se således ud:

Barndom: Tryghed
Ungdom: Sex og selvbekræftelse
Alderdom: Venskab

Freud beviser hermed, at kærligheden ikke er et entydigt 
begreb, men et behov, der varierer i de forskellige livsperio
der.

At kærligheden også varierer indenfor de forskellige 
samfundsgrupper er i dag en kendsgerning. De venstreoriente
rede intellektuelle opfordrede sidst i 60'erne kraftigt til den 
frie kærlighed, der ikke er hæmmet af blufærdighed. John 
Lennon var dengang, som Jens Jørgen Thorsen er det idag, 
symbolet på den stærke frie kærlighed. Hvis man sætter tin
gene lidt på spidsen, kan man også sige, at man i de veleta
blerede borgerhjem idag diskuterer kærligheden, men holder 
den skjult bag lukkede døre, mens man i lavere samfunds
grupper er mere impulsive, hvad kærlighed angår.
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Forskellige forfattere har også været inde på, hvordan 
samfundet behandler en kærlighed, der forekommer afvigen
de. Heinrich Bölls person Katharina Blum overvældes fuld
stændig af samfundets reaktioner på, at hun elsker en for
bryder. Bente Clods kvinder kan ikke forstå, hvorfor det skal 
være så svært for homoseksuelle at leve sammen, når det 
for flere tusinde år siden var det mest normale i Græken
land. Og Graham Greenes Castle accepteres ikke i sit valg 
af en farvet kone. Osv. osv.

En konklusion på alt dette, må udfra min mening være, 
at kærligheden ikke er for "fastholdere", dvs. at kærligheden 
ikke er et bestemt definerligt begreb, men en dejlig ting, 
der vedkommer os alle.

En vigtig ting er til sidst at nævne, at kærligheden ikke 
bare opstår af sig selv, men at det er noget, der skal indlæ
res. Man er nødt til fra man er helt lille at lære at kunne 
elske andre personer og sig selv, for ellers kan man risikere 
at ende som ulykkelig, navlebeskuende narcissist, der ikke 
er i stand til, at udøve kærlighed og derved modtage kærlig
hed udefra. For et stykke tid siden læste jeg et læserbrev 
i "Alt for damerne", hvor en far skrev om forholdet til sin 
søn. Han elskede ham højt, men anede ikke hvordan han 
skulle vise ham det, for han havde aldrig lært det.....
Dette beviser, at det er rigtigt, når Hanne Reintoft hævder, 
at samfundet skal indtage en mere informerende og hjælpen
de rolle i forbindelse med borgernes kærlighed og dermed 
velfærd.

Anne Hertz, 3.as 
den 29/1-87.
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Det var det!
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