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REKTORS VELKOMST

Kære nye elever.Mandag d. 8. august 1988 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 Frederikssund Gymnasium.Der bliver meget nyt for jer: Nye kammerater, nye lærere, 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 første 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. 5



SUTTEÅRET"

Trods snedige forsøg på at narre fjenden, måtte vi dog tilsidst gennemgå - i ordets bogstaveligste forstand - det uundgåelige. Nemlig det at passere de flere millioner (sådan føltes det) 2. og 3. G'ere, som havde sat sig for, at sprænge trommehinderne på samtlige nye 1. G'ere. Dette foregik ved hjælp af hylen, skrigen, trampen, klappen og diverse tilråb. Denne episode er nok meget betegnende for mange af de situationer man senere befinder sig i, det første år på Frederikssund Gymnasium. Da jeg sad inde i festsalen med sommerfugle i maven og vidste, at jeg om nogle få øjeblikke skulle ud til de larmende 2. og 3. G'ere, forekom situationen mig noget uoverskuelig. Kommet vel i gennem flokken, måtte jeg jo indrømme, at det jo egentlig ikke var særlig slemt, og absolut ikke en oplevelse jeg ville undvære. Præcis sådan er det med mange ting i ens senere forløb på F.G.Netop fordi man på F.G. absolut ikke skal regne med, at kunne forblive en anonym lille sut. Næ nej, - ét af hovedformålene på F.G. synes nemlig at være, at vi elever skal udføre så meget scenisk optræden som muligt. Selv synes ledelsen, at det er noget af en barmhjertighedsgerning de udøver, ved at forære os et sådant ekstra gode. Som sut og førstegangsoptrædende på skolen, fandt jeg det dog en smule vanskeligt, at betragte al denne optræden, som et ekstra gode.Det kan jeg godt se nu, at det faktisk er den slags ting der gør, at jeg synes det første år her, faktisk har været sjovt og dermed også godt. Det har været så fyldt med nye oplevelser og nye indtryk, at det desuden simpelt hen er fløjet afsted. Til slut: Vi glæder os meget til at "hilse" på jer - SUTTER. Tine l.z.
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STARTEN I l.G/l.HFAlle l.g'ere og l.hf'ere mødes mandag d. 8. august kl. 10. Dagen begynder med en samlet velkomst i festsalen. Derefter fordeles I klassevis i undervisningslokaler, hvor I sammen med en af jeres nye lærere og to ældre elever skal:Skrive det nye skema.Lave navneleg (forsøge at lære de nye kammeraters navne).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 plastikposer med. Dagen slutter med udlevering af bøger!Den første tid på skolen vil I kun delvis få normal undervisning. 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. Denne håndbog vil også blive anvendt i de første timer i fagene.Torsdag d. 18. 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 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 forskellige undervisningsformer. Meningen hermed er naturligvis, at alle gerne skulle få de bedst mulige studievaner, men også at give jer kendskab til de bedste studieteknikker i de forskellige fag. Viden om de forskellige undervisningsformer 7



vil kunne give jer bedre mulighed for at udnytte jeres medbestemmelsesret 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. Meningen 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 projektet 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 skoledag, så her skal det blot kort afsløres, at hver af de otte nye klasser skal lave et lille situationsspil, således at man får illustreret følgende "stadier på livets vej":1. Sandkassen.2. Børnehaven.3. 4. klasse i Zoo.4. Optagelse på gymnasiet.5. Ud og søge plads etfer eksamen.6. Til politisk møde.7. Sølvbrylluppet.8. På alderdomshjem.Alt dette skal præsenteres 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

ADMINISTRATIONPå 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, eksamener 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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BIBLIOTEKSkolens bibliotek rummer ca. 10.000 bøger, som altid kan kendes på den gule klæbestrimmel. Desuden abonnerer vi på ca. 50 tidsskrifter og 6 aviser.Det tilhørende læserum er altid åbent i skoletiden, således at man kan udnytte mellemtimer og fritimer på en fornuftig måde. I læserummet skal der være fuldstændig ro.Biblioteket er åbent for hjemlån mandag-torsdag 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, hvis andre skal bruge bogen.2) Opslagsværker, ordbøger, leksika o.l. kan ikke hjemlånes.3) En stor del af biblioteksbøgerne findes i faglokaler og depoter. 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).
BOGDEPOTETI 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 blokke1 tykt ringbind2 tyndere ringbind1 sæt skilleblade1 skoleskemab) et lån bestående af bøger - mange bøger, så sørg for rigelig 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- 10



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 skoleåret 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. Pas derfor godt på den. Hvis den ødelægges ved vold eller bortkommer på den ene eller anden måde skal den erstattes. 1 ovennævnte tilfælde, og hvis den ikke fungerer tilfredsstillende (måske trænger den blot til nyt batteri) skal du henvende dig på bogdepotet.Henvendelse til boginspektor kun i depotets åbningstid.
EKSKURSIONER1-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 gymnasietiden vil alle elever komme til at deltage i adskillige 1-dages ekskursioner. Det har faglig værdi, at eleverne ser og oplever stederne, kunstværkerne, landskaberne og samfundsformerne, som de har beskæftiget sig med i den daglige undervisning. 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 betingelser er overholdt. Der skal være tale om en studierejse, hvis faglige indhold er godkendt af Direktoratet for Gymnasieskolerne og HF. Det faglige indhold skal have relation til 11



læseplanerne, og stof med forbindelse til studierejserne skal opgives helt eller delvis til studentereksamen. Studierejser kan kun gennemføres, hvis der er 100% tilslutning på planlægningstidspunktet. 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 diskretion af sige fra over for den planlagte rejse.Nær beslægtet med 1-dagesekskursionerne er teater- eller biografbesøg i København. Disse kan undertiden kombineres med ekskursioner i andre fag. Gennem forskellige rabatordninger kan eleverne komme til at se god kunst til overkommelige priser. I mange tilfælde vil disse besøg have en naturlig sammenhæng med undervisning i fag som dansk, engelsk, tysk og fransk.I Skolens Dagbog kan man se, hvilke ekskursioner og lejrskoler, der er afholdt i det forløbne skoleår, hvorfor der her kun skal gives nogle få eksempler på, hvorledes disse kan forme sig.
ELEVRÅDElevråd, 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 nyhedsformidler, hvis eneste våben er revolverjournalistikken), indkøb af spritduplikator og to meget lækre elektriske skrivemaskiner. Elevrådsmøderne holdes i læserummet og foregår som regel i spisefrikvarteret. Der er også mulighed for, at vi kan mødes efter skole, hvis der er særlig vigtige opgaver, der skal løses. Det har desværre vist sig, at afholdelse af sådanne møder om eftermiddagen giver sig udslag 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- 12



tiv ledelse, og en del af denne - bestyrelsen - tager sig af mødeindkaldelser og dagsordener. Bestyrelsen bliver på demokratisk vis valgt på et af de første møder. Dog er formanden og næstformanden valgt i det foregående skoleår, for at være oplært og for at starte op. Derfor er det vigtigt, at I kommer hurtigt ud af starthullerne, og ikke udebliver fra disse møder. Det har vist sig, at det tit er l.g'erne, der udebliver fra møderne - på grund af "kommunikationsvanskeligheder" med 2. og 3.g'erne, det håber vi ikke sker i år - vi skal nok være søde! Det lyder også ofte fra l.g'erne: "Det har vi ikke tid til nu, hvor vi er kommet i gymnasiet!"Denne undskyldning er udtryk for en kedelig holdning, som er med til at gøre afstanden mellem 1.g'ere og 2. og 3.g'ere større, for de ældre har nemlig indset, at det er en af de ting som man har tid til - for det drejer sig nemlig om at forbedre ens daglige forhold og arbejdsbetingelser!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 skoleråd. Begge steder er vi repræsenteret.Hvad er din opgave så for at få elevrådet til at køre? Det er meget nemt, der er to ting, der er vigtige. Du kan enten gå ind i arbejdet (blive valgt af klassen), eller hvis du ikke går ind i arbejdet, så er det vigtigt, at du støtter 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
13



FESTER

Alle fester på FG afholdes i fællesudvalgets regi efter regler 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 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 inddraget. Andre traditionelle skolefester er julefesten, fastelavnsfesten og afslutningsfesten efter eksamen og lige før sommerferien.

Årsfesten
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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 nedsat af dette.2. Adgang til festerne har skolens elever mod forevisning af billet og studiekort. Adgang har endvidere skolens lærere. 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 skolebygningen. Salg og eventuel tilberedning af alkoholiske drikke forestås 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.
FORSIKRINGERSkolen 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 mange penge eller lignende, da at lade kontoret opbevare værdisagerne.Al anbringelse af idrætstøj i de aflåste skabe i omklædningsrummene sker på eget ansvar.
FORSØMMELSERDa 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 undervisningen bliver fulgt i tilstrækkeligt omfang til, at skolen kan garantere for, at også det stof, der ikke eksamineres 15



i, er læst. Det er derfor nødvendigt med en forsømmelseskontrol. 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 skriftlige opgaver. Hvis forsømmeligheden skønnes at være for stor, vil eleven i første omgang få en samtale med rektor. I anden omgang gives der et mundtligt varsel. 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.
FORÆLDREKONTAKTSkolen 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 3.g og 2.hf og deres forældre.3. Konsultationsmøde i februar for l.hf og 2.g og deres forældre.4. 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 eleverne. Sålænge elever er under 18 år, er det en selvfølge, men da der er erfaring for, at forældre forventer en sådan kontakt, 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 normalt blive tilsendt forældrene i kopi, således at de ikke mere forventer denne form for kontakt mellem skolen og hjemmet.
16



FORÆLDREKONTAKTUDVALGET (EKE)FKU er et blandt flere samarbejdsorganer på gymnasiet. Det adskiller sig fra de øvrige derved, at også amtsråd og forældrene 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.
FREDERIKSSUND GYMNASIUMS VENNER (FGV)FGV er en støtteforening, der har som formål at støtte gymnasiet og dets elever på områder, hvor det offentlige ikke yder hjælp, eller hvor den offentlige støtte ønskes suppleret.Som medlemmer kan optages nuværende og tidligere elever, disses forældre og i øvrigt alle, der måtte ønske at støtte foreningens formål.
FRITAGELSERFritagelse for undervisning i enkelte timer eller flere dage kan gives af rektor, men da en elev, der er optaget i gymnasiet eller på hf-kursus, har pligt til at følge undervisningen, bevilges fritagelse kun i ganske særlige tilfælde. F.eks. bør lægebesøg, tandlægebesøg og køreprøver lægges uden for skoletiden, og kun særligt store familiebegivenheder i elevens familie kan give anledning til fritagelse. Endvidere bør ferierejser 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 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- 17



tet, hvis helbredsmæssige grunde taler derfor. Der kræves da lægeattest, medmindre hindringen for fysisk aktivitet er umiddelbart indlysende (ben i gips, medfødte synlige handicaps O.I.). Menstruation er normalt ingen hindring for, at piger kan dolmere i idrætstimerne, eventuelt med alternativt program.
KANTINESkolens 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.
KARAKTERERDet 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 spørge 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 skriftlige studentereksamensfag.3. Der gives karakter (efter 13-skalaen) i gymnasiet i december, marts og ved skoleårets slutning, evt. tilføjet en udtalelse fra faglæreren. Udtalelsen er obligatorisk ved karakterer under 6.Derudover gives der karakterer (efter 13-skalaen) ved de afsluttende mundtlige og skriftlige eksaminer, hvoraf nogle allerede ligger i slutningen af l.hf, l.g og 2.g.18



Ved slutningen af gymnasiet og HF-kursus udstedes der eksamensbevis, som i kopi kan anvendes som dokumentation ved stillingsansøgninger, ansøgninger om optagelse på videregående 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.
KOMMUNIKATIONOpslagstavler:Opslagstavlen ved indgangen til centralgarderoben er skolens officielle opslagstavle, hvor der hænger opslag om skemaændringer, opslag fra studievejlederne og fra fællesudvalget. Derudover findes der i kantinen og centralgardaroben forskellige 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. Meddelelser indgives til rektor, som sammen med et medlem af fællesudvalget, redigerer FG-avisen.
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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 
Christensen,Bent (BC,fy-mat), Kongsagervej 71, 2620 Albertslund 
Christiansen,Birger (BI,mus),Latyrushaven 1, 2765 Smørum 
Christoffersen,Knud (KC,hi-re-old), Kornvænget 151, 3600 Fr.sund 
Clausen,Mogens (MC,hi-re), Jerichausvej 15, 3630 Jægerspris 
Dalsgaard,Lars (LD,fra-da), Bjarkesvej 10, 3600 Frederikssund 
Davidsen,Bo (BD,mus-psyk), Kornvænget 213, 3600 Frederikssund 
Due-Hansen,Henning (HD,hi-re-old), Møllehusvej 83, 4000 Roskilde 
Fabriciusjette (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 
02-370766 
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 4, 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.

02-331369 
02-313648
02-313430 
02-482396

Lange,Albert (LA,lat-gr-old-rel), J.A.Schwartzgade 33,2100 Kbh.Ø 
Lantow,Bent (BL,ty-fra),Kirsebærvænget20,St.Rørbæk,3600 Fr.sund 
Lindhardtsen,Jytte (JL,da-ty), Berggrensgade 30.1., 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), Byvej 62, 3600 Frederikssund 
Nielsen,Emma (EN,form), Bjarkesvej 2, 3600 Frederikssund 
Nielsen,Erik (N,fy-mat), Linderupvej 5, 3600 Frederikssund 
Nielsen,Inge (IN,hi-fra), Jerichausvej 5, 3630 Jægerspris 
Nielsen,Kim M. (KN,sam-hi), 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

01-269834 
02-313522 
01-186915 
02-313612 
02-313383 
02-332198 
02-783928 
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 Frovin (MU,mus), Holtets Plads 2a,1., 4500 Nyk. S 03-411748



LÆRERRÅDFormålet med lærerrådet er at varetage lærernes interesser i forhold til undervisningsministeriet, amtsrådet, rektor og eleverne. På samme måde varetager elevrådet elevernes interesser.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 kvotastilling eller i kombinationsstilling, samt timelærere og årsvikarer. 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 fællesudvalget, eller sager vedrørende lærernes ansættelses- og arbejdsvilkår.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 indkøb af bøger og andet undervisningsmateriale, introduktionsarrangementer 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 indstilling til lærerrådet.Lærerrådet udpeger ligesom elevrådet repræsentanter til FKU= forældrekontaktudvalget, til samarbejdsudvalget og til fællesudvalget. Om fællesudvalget, samarbejdsudvalget og skolerådet kan du læse andetsteds i skriftet.Viggo Ørby Hansen lærerrådsformand.
MORGENSAMLINGEn gang om ugen på skiftende ugedage samles skolens elever og lærere i et udvidet 10-frikvarter i festsalen til morgensamling.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. 21



Mange talenter er blevet "opdaget" på en morgensamling, 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 problem til debat, kan få lejlighed til dette.
MUSIKPå Frederikssund gymnasium gør vi en del ud af musikken. Og det gælder ikke kun i de normale musiktimer men også i den frivillige musik.I den frivillige musik er koret centrum for aktiviteterne. Koret er på ca. 80 medlemmer. Det afholder en del koncerter, bl.a. julekoncerter i omegnens kirker, deltager i musik- cafeer og den store forårsforestilling på gymnasiet. Det tager på korweekend, hvor store dele af repertoiret indøves, og hvor man hygger sig med hinanden.I den frivillige musiks regi oprettes også sammenspilsgrupper. Vi har i tidernes løb haft spillemandsorkester, diverse rytmiske sammenspilsgrupper, bl.a. et Big Band. Disse grupper optræder også ved musikcafeerne og er med i den store forårsforestilling.Musikcafeerne er koncertarrangementer under hyggelige former med god musik, og god servering. Udover koret og sammenspilsgrupper optræder ofte de musikfaglige og andre, der har lyst til at give et nummer. De musikfaglige har ofte ved disse lejligheder opført en selvskrevet musical.Ved de store forårsforestillinger går vi i samarbejde med mennesker udenfor gymnasiet. Udover kor og musikere, statister, skuespillere og dansere fra gymnasiet, deltager kor og musikere fra Frederikssund by og omegn. Der er altid o. 200 medvirkende i disse forestillinger. I 1988 opførte vi en musikalsk komedie af Gilbert og Sullivan, "Piraterne fra Penzance", og det blev som sædvanlig en stor succes, også publikumsmæssigt. Tidligere har vi opført opraerne "King Arthur" og "Dido og Æneas" af den engelske barokkomponist Henry Purcell, en Beatles-musical, "Penny Lane", et stykke af den amerikanske ragtime-komponist, Scott Joplin, "Three- 22



monisha" og mange andre. Disse stykkers succes beror ikke kun på musikken, men også i samspillet mellem musikken og sceneshowet og kulisserne, som andre lærere end musiklærerne står for.Et lige så stort tilløbsstykke er det årligt tilbagevendende F.G.-Melodi Grand Prix. Ved den lejlighed præsenterer alle musikklasser, ialt 15-17, en melodi og en tekst, som de selv har lavet og som de- selv fremfører. Der er hvert år stor spænding om, hvem der bliver årets vinder. Dette afgøres af en række juryer, der er nedsat efter de bedste kriterier. Foruden den pris, der udleveres efter juryens skøn, uddeles der også priser for originalitet, bedste sceneshow m.v.

Forårsforestillingen: "Piraterne fra Penzance"
Vi håber, at vi i fremtiden kan opretholde aktivitetsniveauet, og at amtslige besparelser ikke i alt for høj grad skal komme til at ødelægge noget, som mange elever helt klart er meget glade for at deltage i. 23



ORDENSREGLERNår 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 tilladt i central garderoben og kantinen samt udendørs.Undervisningslokaler og depotrum er ikke opholdsrum i frikvarterer, mellemtimer m.m., men de kan i disse tidsrum 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 faglærere 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 undtagelsesvis gives, når rektor og den pågældende faglærer er indforstået 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.
RINGETIDERSkolens ringetider 1.lektion 8.10 - 2.lektion 9.05 - 3.1ektion 10.00 - 4.1ektion 10.55 - 5.lektion 12.10 -

er følgende:8.559.5010.4511.4012.55
6.1ektion7.lektion8.lektion9.lektion

13.05 - 13.5014.00 - 14.4514.55 - 15.4015.50 - 16.35
Kun de færreste klasser har så lektion bliver aktuelle for dem. sent et skema, at 8. og 9. Spisefrikvarteret på 30 mi-
24



nutter ligger efter 4.1ektion.Holdes der morgensamling en dag (i 10-frikvarteret) ændres ringetiderne således:2.1ektion 9.05 - 9.453.lektion 10.10 - 10.554.1ektion 11.05 - 11.45
SKOLEBLADEfter et års pause fik skolen for tre år siden igen et skoleblad, "Facit". Det er et naturligt og glimrende forum til diskussion og kritik af alle forhold i skolens liv. Redaktionen er åben for alle. Også nye elever er meget velkomne. Lærerne Albert Lange og Erik Nielsen er med i redaktionen.
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SKOLEKOMEDIEDe fleste elever går rundt med et behov for at udfolde sig kreativt. Nogle får deres lyst styret ved at skrive lange danske 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 lektiebogen 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 fællestimearrangement.Det mest direkte forum for dramatisk udfoldelse er i- midlertid den årlige skolekomedie. Hvert år får eleverne tilbud 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 hejsemekanismer, der foregår bag scenen. I det forløbne år opførtes

Skolekomedien
26



i forbindelse med skolens årsfest Soyas "En tagsten i hovedet". Elever fra 2.g og 2.hf vil have 1.prioritet på opgaver i forbindelse med skolekomedien.
STUDIEKREDSEHvis 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.
STUDIEVEJLEDNINGAlle gymnasie- og HF-klasser har tilknyttet en studievejleder. Det vil ofte (men ikke altid) være en af klassens faglærere.Træffetid og kontorStudievejlederne har træffetid hver dag, se nærmere opslag herom. I tidsrummet 10-13 er der normalt altid en studievejleder tilstede. Studievejlederne har kontor på "kontorgangen" ved siden af ekspeditionen og rektors kontor.Studievejlederens stilling i systemet1 gymnasiet og på HF eksisterer der en kontaktlærerordning for l.g og l.HF. En række af de opgaver, som i folkeskolen hører under klasselæreren er her placeret hos studievejlederen. 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 studievejledningssagerTypiske problemer, der kan give anledning til henvendelse, er spørgsmål vedrørende valg af valgfag, problemer omkring tilpasning i en klasse, overvejelse om udmeldelse, boligproblemer, individuel vejledning om fremtidige studie- og erhvervsmuligheder, problemer omkring sygdom og fravær, studie og arbejdsvaner, personlig økonomi m.v. I løbet af efter27



årssemestret har studievejlederen individuelle "introduktionssamtaler" med alle nye elever, ligesom der i slutningen af 3.g. og 2.HF vil blive individuelle "udslusningssamtaler" med alle elever. Endelig står studievejlederen for en række fælles timer om studie- og erhvervsvalg, og I kan i denne forbindelse få individuel bistand i det omfang, 1 synes er nødvendigt.
STØTTEORDNINGERNormalt må du og dine forældre være indstillet på at betale en stor del af de udgifter, der er forbundet med at gå i gymnasiet eller på HF. Der er dog visse muligheder for at få økonomisk støtte.Den efterfølgende redegørelse er ret kortfattet. Du vil få en fyldigere orientering af din studievejleder. Desuden vil du finde oplysninger om støttemulighederne i "Gymnasie- håndbogen", som gymnasieeleverne får udleveret i starten af l.g eller i "HF-håndbogen", som HF-eleverne får udleveret i starten af l.HF.1. Gratis ydelserDen største del af udgifterne i forbindelse med undervisningen er gratis, nemlig: a. undervisningenb. boglån og lån af andet undervisningsmateriale herunder lommeregnerc. udlevering af papir og ringbind i et rimeligt omfangd. bus/togkort til dem, der bor mere end 11 km fra skolen2. Statens uddannelsesstøtteFra den 1. i måneden efter at du er fyldt 18 år, har du ret til uddannelsesstøtte fra staten. Denne støtte kan gives både som stipendium og som studielån.For 18-årige er tildelingen af stipendium og stipendiets størrelse afhængig af dine forældres og din egen indtægt og formue. Når du er fyldt 19 år, er stipendiets størrelse kun afhængig af din egen indtægt og formue.Stipendiets størrelse afhænger desuden af, om du er hjemme- eller udeboende.Du vil få udleveret en folder af din studievejleder, der fortæller detaljeret om reglerne for at modtage Statens uddannelsesstøtte og om støttens størrelse. Den ændres årligt.Ansøgningsskemaer udleveres på skolens kontor.28



SYGDOMSåfremt du på grund af sygdom har forsømt undervisningen, skal du første skoledag efter fraværelsen aflevere en skriftlig 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 forkontor. Forsømmelsessedlerne afleveres i en dertil indrettet kasse i skolens forkontor.
SYGEEKSAMEN OG REEKSAMENBåde 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 bestemmelse). 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 bestemmelse.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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UDVALGSARBEJDEHvad 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 tilfældet med det udvalgsarbejde, der foregår her på skolen:
FællesudvalgetI 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 bestræbelser". Det vil jo blandt andet sige, at vi i fællesudvalget tager stilling til: Introduktionsarrangementer, emnedage, fællestimer, studiekredse. Som eksempler fra det sidste skoleår kan nævnes følgende fællestimer: Teatret "Svalegangen"'s forestilling "Som du er" (om AIDS-problematiken), møde med elevorganisationerne DGS og GLO, Mogens Stryhn: "Kulturimperialisme, forholdet mellem I- og U-lande" og Peter Værum: "Kys frøen" (et foredrag om blod, eventyr og drømmetydning).Fællesudvalget arbejder sammen med forældrekontaktud- valget om emner, som først er blevet diskuteret i dette forum. 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 fællesudvalget, hvis man vil have indflydelse på skolens liv.
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BudgetudvalgetDe fleste fag er repræsenteret. Der bliver afholdt 2 møder om året, hvor man diskuterer skolens økonomi og udarbejder forslag til rammebevillinger til de enkelte fag, bibliotek, pædagogisk værksted og lignende. Større indkøb som f.eks. et nyt sproglaboratorium diskuteres også i udvalget, hvor alle fag som regel bliver enige om en prioritering.Pædagogisk udvalgDette udvalg er nedsat af lærerrådet, hvorfor der kun sidder lærere i dette. Formålet med udvalget er - som også navnet antyder - at planlægge og arrangere pædagogiske aktiviteter for lærerne. Den 27. oktober 1987 blev der således arrangeret et møde med direktøren for gymnasieskolerne og HF, Uffe Gravers Pedersen, for dels at høre nyt om arbejdet med den kommende gymnasiestruktur, og dels for at diskutere ændringerne i forhold til det hidtidige gymnasium og efteruddannelse i forbindelse med disse ændringer.Intro-udvalgetUdvalget 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 kommende års intro-udvalg, så der hele tiden bliver tilført nye kræfter og ideer til udvalget.KunstudvalgetSkolens kunstudvalg består af elever og lærere.Kunstudvalget råder for tiden over 5.000 kr. pr. år til indkøb af kunst til skolen.Kunstudvalget tager hvert år på kunstudstilling, som regel Charlottenbergs forårsudstilling, og køber ung kunst. Der er for skoleåret 87/88 indkøbt to billeder på Charlotten- borgs Forårsudstilling, et maleri uden titel af Mette Hannemann og et stk. grafik, af Anja Margrete Bache, udført i teknikken streg-ætsning med aquatinte (d.v.s. streg- og fla-31



de-ætsning på samme billed).Kunstindkøbet for skoleåret 88/89 er ligeledes foretaget på Charlottenborgs Forårsudstilling. Dette er et maleri, et blåt billed uden titel, af Mona Grini, samt et stk. grafik af Steen Rasmussen, med titlen "Mennesker", udført i teknikken blødgrundsætsning (d.v.s. en blød voksafdækning af trykpladen, så denne kan bearbejdes med både streg og struktur inden ætsningen).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 formningsundervisningen. 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.Kunstudvalget har i dette skoleår bestået af otte lærere og en elev.
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Stregætsning med aquatinte Anja Margrete Bache Blødgrunds-ætsning "Mennesker", Steen RasmussenKondidagsudvalget.Kondidagen arrangeres af et udvalg. I 1987 blev kondidagen afholdt onsdag d. 26. august. Alle, både lærere og elever, kunne vælge mellem deltagelse i forskellige aktiviteter som cykling, gang, orienteringsløb, rytmisk gymnastik, 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, Færgelunden og egnen nord for Frederikssund. Fodbold- og volleyballturneringerne startede tidligt om morgenen, for at vi kunne nå at afvikle alle kampene på en dag. Vinder af fodboldturneringen blev 2.p, og vinder af volleyball blev 3.x.I løbet af dagen var der arrangeret forskellige aktiviteter 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.y vinder af præmien til den klasse, der havde højest deltagerprocent.Kondidagen er en festlig dag, hvor man lærer nye kammerater og lærere at kende, og desuden får frisk luft og motion. Det er en god tradition, som vi håber kan fortsætte mange år endnu. 33



EnergiudvalgetLærerrådets 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 indeholdende 20 forskellige spareforslag, nogle er allerede blevet gennemført, og vi håber at flere vil følge.Som det hidtil sidste kan nævnes, at skolen på energiudvalgets initiativ er gået i samarbejde med Frederikssund kommune om tilslutning til kommunens genbrugsordning for papir.34



En skole som Frederikssund Amtsgymnasium har en meget stor mængde af affaldspapir, og det er derfor vigtigt, at det kan genanvendes. I lærerlaboratorium, gange, EDB- rum, kontor, lærerværelse samt anneks er opstillet genbrugskasser og genbrugsposer.Alle opfordres naturligvis til at benytte disse, så skovens træer kan skånes, og vi selv vænner os af med at smide brugbart papir væk som almindeligt affald.MorgensamlingsudvalgetMorgensamlingsudvalget er nedsat af fællesudvalget og både lærere og elever er repræsenteret i dette velfungerende udvalg. Elevrepræsentanterne vælges gennem elevrådet og lærerrepræsentanterne af lærerrådet. Dets opgave er at koordinere de mange tilbud, som undertiden strømmer ind og i de mere "døde" perioder selv at stå for morgensamlingerne.IndeklimaudvalgetUdvalget beskæftiger sig med indeklimasager: Hvordan er f.eks. rengøringsstandard, gulvbelægning, luftfugtighed, ventilation 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 permanentudvalg med skiftende medlemmer.Alle kan henvende sig til medlemmer af udvalget og få taget alle indeklimaproblemer op til drøftelse og viderebehandling.SamarbejdsudvalgetPå Frederikssund Gymnasium findes der som på andre offentlige 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 er1) at modtage information og drøfte alle forhold af betydning for institutionens arbejds- og personaleforhold, herunder dens økonomiske stilling og større rationaliseringsforanstaltninger og arbejdsomlægninger.2) at være medbestemmende ved fastlæggelse af retningslinier for tilrettelæggelsen af institutionens arbejds- og personaleforhold. 35



ÅRET, DER GIKAUGUST Det nye skoleår startede med 494 elever (290 piger og 204 drenge): fire HF-klasser med 89 elever, seks klasser på sproglig linie med 114 elever, og tretten matematiske klasser med 291 elever.Det kreative arrangement i intro-ugen for de nye klasser bestod denne gang i at illudere et turistbesøg med en gruppe i en af ni betydelige hovedstæder, som klasserne på forhånd havde fået tildelt. Selve udformningen af besøget var overladt til klasserne selv, der desuden skulle udsmykke et klasseværelse i overensstemmelse med den pågældende bys kultur. Kondidagen gennemførtes den 26. august med discipliner som cykling, orienteringsløb, fodbold, volleyball og rytmisk gymnastik. Fodboldturneringen vandtes af 2.HF p, volleyball af 3.m.x, mens 3.m.y fik præmien for største deltagerprocent.3.g.mn (AJ, RS) var i slutningen af måneden på en vellykket lejrskole på Lolland, hvor man studerede planteforædling (roer, byg), mejeribrug og bryggeri samt foretog miljøanalyse af Maribosøerne. Lejrskolen omfattede i alt ca. 200 km cykling og ca. 20 km roning.SEPTEMBER Den 29.september afholdtes forældremøde for alle skolens forældre. Formanden for forældrekontaktudvalget, skolekonsulent Niels Peter Dargér fortalte om det forløbne års virksomhed. Rektor, lærerrådsformand og elevrådsformand fortalte om planer for det kommende år. - Aftenens hovedformål var oprettelsen af "Frederikssund Gymnasiums Venner" (FGV), en forening, som man har tænkt sig skulle kunne fungere som støtte for de af skolens aktiviteter, der ikke udelukkende kan klares af skolens budget.OKTOBER Som et led i kampen mod den frygtede AIDS havde Frederiksborg Amt til sine gymnasier købt forestillingen "Som du er", der spilledes af teatergruppen "Svalegangen" i Arhus. På F.G. vistes forestillingen ved en fællestime 14.- oktober.I forbindelse med efterårsferien gennemførte flere klasser ekskursioner til udlandet. 3.absN var i London med EH og indkvarteredes i private hjem, og de sproglige og matematiske samfundsfagsfolk var med EF, KN og BP i Prag.36



SKOLEREKORDER I ATLETIKPIGER: 100 meter løb:13,7 sek. Randi Jørgensen 3.b 197713,2 sek. Lisbeth Lorentzen 2. a 19831,50 m Højdespring:Anette Lorentzen 3.Z 19824,70 m Længdespring:Randi Jørgensen 3.b 19774,90 m Lisbeth Lorentzen l.a 198211,63 m Kuglestød 4,0 kg: Randi Jørgensen 3.b 197719,40 m Spydkast 600 g: Jane Zenker B. 2.bu 197826,70 m Anette K. Laursen l.r 198231,23 m Lotte Nielsen l.v 19835.23,0 1260 meter løb (skolen rundt): Marianne Kristensen 2.q 19824.55,8 Bettina Svendberg 3.y 1983DRENGE11,5 sek. 100 meter løb: Henning Klibo 3.V 19781,75 m Højdespring:Henrik Svendsen 3.V 19781,76 m Ivan Nommesen Kjær 2.V 19831,77 m Frank Bryde Thomsen 2.U 19836,25 m Længdespring:Peter Holmgaard 1.x 197813,33 m Kuglestød 5,5 kg: Henrik Rye Sørensen 3.x 1980
51,50 m Spydkast 600 g: Peter Holmgaard 1.x 19783.49,6 1260 meter løb (skolen rundt): Carsten Leveau i.y 19803.46,3 Morten Skovgård S. l.v 198037



NOVEMBER Fællestimen d. 19. november var for en gang skyld forbeholdt elever i gymnasieklasserne. For at belyse spørgsmålet, om man skal tilhøre DGS eller GLO, havde man fået repræsentanter for de to organisationer til at stille sig til rådighed for en diskussion og en spørgerunde.Skolens årsfest afholdtes i år d. 27. november. Skolekomedien (Soya: "En tagsten i hovedet") var flyttet til kl. 10.50-12.10, ellers gennemførtes festen efter det traditionelle program: Almindelig skolegang i dagens tre første lektioner, kl. 12.15-13.00 var der klassevis frokost og lagkagespisning, og fra 13 til 14 var der lancier og folkedans samt musikalsk underholdning. Ved festmiddagen kl. 18 til 19.30 var der præmieuddeling til vinderen af sangkonkurrencen (3.az) og til klassen med den festligste borddækning (2.mv). Fra kl. 20 til 24 var der dans i kantinen og i musiklokale 1 gennemførtes det populære nostalgotek med vekslende grupper og solister.DECEMBER 15. december havde skolen to drengehold med i en volleyball turnering på Borupgård Gymnasium i Ballerup. 2.g'erne vandt 27-13 over Borupgård og 23-17 over Zahle, men tabte 28-16 til Tårnby. 3.g'erne vandt 30-17 over Christianshavn, men tabte 31-42 til Borupgård og 21-40 til Tårnby. Juleafslutningen fandt i år først sted d. 23. (der skulle skaffes dage til vinterferie i februar!). Efter klassevis mor- genkaffe/the i kantinen holdtes den traditionelle julestue i festsalen med et afvekslende program.Eleverne holdt deres julefest d. 18. december med musik fra "Disk of 87".JANUAR Efter 14 års tjeneste forlod skolens populære kantinebestyrer, Mona sit job d. 31. januar. Hun afløses af fru Birgit Jensen.Fra en australsk gæsteelev modtog skolen midt i måneden følgende brev: "I think you must be very proud of your School, I found it to be very excellent. The standard of education is very high and the students are very frindly and helpful - especially l.b."D. 25. januar deltog to drengehold i en volleyball turnering på Vestre Borgerdyd. Vores 2.g/l.hf hold blev nr. to af seks hold, vores 3.g/2.hf hold blev nr. to af tre.
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D. 26. januar deltog vores pigehold fra 2.g/l.hf i et regionsstævne i volleyball i Hillerød. Holdet slog Helsingør 15- 4, 10-15, 15-11 og Frederiksborg 15-6, 15-1.3.mN's elever var i uge 4 på specialehold i bl.a. følgende virksomheder: Coro Food a/s, Labovet Dyrlægelaboratorium, Novo a/s, Zoo, Levnedsmiddelkontrollen, Dybendal sygehus og Frederikssund tekniske forvaltning.FEBRUAR I forbindelse med vinterferien var fire elever og EH, alle fra Jægerspris på besøg i Jægerspris' finske venskabsby, Outokumpu. Holdet havde som gave til vores skole en bog og et banner med hjem. EH lavede under opholdet i Outokumpu en reportage om byen til Jægerspris' lokalradio.D. 10. februar holdt Mogens G.Stryhn lysbilledforedrag om "Kulturimperialisme, forholdet mellem I- og U-lande".MARTS D. 3. marts holdt skolen sit årlige "Melodi Grand Prix", der allerede er blevet en populær tradition, og også i år havde samlet en stuvende fuld festsal. Ikke mindre end seksten klasser eller grenhold havde komponeret en melodi og skrevet tekst til, og man fulgte spændt stemmeafgivningen fra de fem dommerborde. Dommernes votering viste, at der virkelig finder en talentudskillelse sted, idet det vindende hold fra 3.az med sangen "Vi går på F.G." også vandt Grand Prix 87, og de fik fem hele points (et point mere i gennemsnit fra hvert dommerbord) end nr. to (l.b med "Min første kærlighed") og elleve points mere end nr. tre (3.vy med "Alf").Fra 7. til 18. marts var BT som led i det dansk/franske år på besøg i en række skoler i Alsace. Til gengæld får F.G. i april besøg af en fransk lærer.D. 14. marts holdt cand.teol. Peter Wærum sit foredrag "Kys frøen" om drømmetydning og eventyrfortolkning.I forbindelse med påskeferien var 2.my (LF, KR) på studierejse til Paris.APRIL Programmet til forårskoncerten 1988 var Gilbert og Sullivans "Piraterne fra Penzance". De mandlige hovedroller blev sunget af lærere, men Christian Michaelsen, 2.y og Solvejg Pedersen, 2.v sang henholdsvis general Stanleys og Mabels store og meget vanskelige partier. Ved forstærkning af gymnasiekoret med fjordkoret rådede BD over 120 sang- 39



ere, i orkestergraven havde han 20 musikere.2 .hf sluttede deres skolegang d. 28. april med at lade deres lærere lave "Gæt og grimasser". 3.g's sidste skoledag var 4. maj.
3 .az' vindertekst med becifring fra 

MELODI GRAND PRIX 1988

roligt . ... E „Om „ FtJn H7Intro Vi startede pa Gymmern vildt seriøse
Oml Om7 F^/4 H7

efter en uge var vi godt porøse

4/4 1. Vi mente rigtigt at ha' fået færten 

af, hvordan man ku' ændre verden. 

Ved fester gik snakken i andre baner, 
A

nu sku' der scores 3.g.-damer!
E A

3.g.-damer (3.g.-damer) 
E A

3.g.-damer (3.g.-damer)

2. Videre til 2.g., første år er glemt, 

alt sutteriet var da ikke så slemt!
blu var vi voksne og begyndte fra start

at "brille" med fremmedord som en Karl-Smart.
E A

Som en Karl-Smart (som en Karl-Smart) 
E A

som en Karl-Smart (som en Karl-Smart).

B-stykke:

Halvt tempo ,pm u < C , . , C»m . .Hvorfor ha fransk i lærernes base,
E»m7 , H7 .nar man ka have ovre hos Ase

Rock 4/4

Hurtigt tempo

<>m7 c, , ..øl pa flaske og øl pa dase
/Bi - åh - åh - å^

. E A
vi gar pa F.G. ja-ja

. E ,A -Af-H7
vi gar pa F.G. (-r tekst).

3. Altså lod vi sutten kassere,
A 

dropped' forventningen om go'e karakterer.Faster var sagen, de skabte relationer, 

gfemt var alle (trommer) kvalifikationer
E A

Kvalifikationer (kvalifikationer)
E Akvalifikationer (kvalifikationer).
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B-stykke:
O m Om

Hvorfor ha' dansk i lærernes base,
JVm7 . H

nar man kan se pa damemase,
G^tp Om3

øl pa flaske og øl pa dase, 
^h - åh - åh - åh

. E A
vi gar pa F.G. ja-ja
vi går på F.G. Bb/C

Tenorsaxsolo |f I |ßb I |c I |b^ |b7 I
F Bb

Vi går på F.G. ja-ja 
F Bb -h -C

vi går på F.G. (-e tekst).

4. Éndelig i 3.g., trætte og sure, 

karaktererne rækker ikke til jura.
C

På studierejser til andre lande
fPk vi vist lært hinanden "å" kende

-anden "å" kende (på den ancfen ende)

-anden "å" kende (på den anden ende).

5. Manglende pensum og store specialer 

(ting, der giver en 3.g.er kvaler).
C
Det blev lidt anderledes end vi ha'de troet, 
mon ikke vi alligevel får hatten på ho'det? 
:/: hatten på ho'det - (Por vi går på F.G.):/: 

Vi går på F.G. ja-ja vi går på F.G. ja-ja 
3x

[:F— I Bb:| Vi går på F.G. ja-ja vi går på F.G. ja-ja.

Melodi Grand Prix
41



TIL STUDENTEREKSAMEN 1987 SKREV NICHOLAS KRISTENSEN, FREDERIKSSUND GYMNASIUM FØLGENDE DANSKE STIL, DER BLEV BEDØMT TIL KARAKTEREN 13.Mandligt og kvindeligt i 1980'erne.Idealer har haft stor betydning for menneskeheden siden de første organiserede samfund opstod, omend menneskets forhold til disse idealer har ændret sig væsentligt op gennem tiden. Der herskede længe et tilbedende forhold, således at forstå, at man tilbad idealer som var af "guddommelig" oprindelse og derfor uopnåelige, men i vores moderne mediekultur er forholdene anderledes; vi har brug for idealer, som vi kan identificere os med og/eller søge at blive lig med.Sådanne idealer er de seks billeder, som danner grundlag for denne opgave, eksempler på. De to ældste, Humphrey Bogart fra ca. 1950 og Marilyn Monroe fra ca. 1955, er begge typiske for det klassiske ideal for deres respektive køn. Bogart var den hårde mand med nerver af stål og et iskoldt blik, manden der aldrig (næsten) afslørede sine følelser. Man kan med god ret betegne ham som et levn fra vikingetiden (en krigertid), der var blevet tilpasset samtiden, og her er vel at mærke tale om den amerikanske vikingeopfattelse, en vild og farlig kriger, men fremfor alt ædel.At dette ideal blev udbredt kan næppe undre nogen, for hvilken mand (bortset, fra en eunuk eller en homosexuel) tiltaler ikke tanken om at nedlægge stribevis af damer med et iskoldt blik og den obligatoriske cigarat dinglende i mundvigen!?! Og så de damer man kunne nedlægge!! Marilyn Monroe er vel forbilledet for dem allesammen, og også hun har visse klassiske træk. Hun er kvinden med timeglasfiguren, som mændene drømmer om, og hun kunne uden besvær opfylde kravene til overklassens kvindeideal, nemlig at man var en prydgenstand i hjemmet. Hvad angår kvindens øvrige funktioner i hjemmet indgik de ikke i "det offentlige kvindeideal" endnu.Men det var ikke kun som kvinde, hun var et ideal, hun repræsenterede også mange unge pigers drøm om at foretage springet fra 17. kartoffelrække direkte ind i berømtheden, og denne funktion var den vigtigste, for den viste at det var muligt. Faktisk blev selve det kvindeideal, hun stod for, offer for sin egen perfektion. Idealet var for uopnåeligt, og i 1960'erne kom reaktionen, da Twiggy blev det nye kvinde-42



1. Humphrey Bogartideal med flade, drengede hofter og en profil som et strygebræt.Også Bogart-typen blev helt fortrængt med tiden - og helt galt blev det efter 1968, da kvindekamp og ungdomsoprør blev udbredte fænomener. Hippiekulturen udjævnede til en vis grad forskellen mellem kønnene hvad det ydre angik, og kvindesagsforkæmperne søgte at ordne resten. I efterdønningerne dukker så David Bowie op, og han er, uanset synsvinklen, en af ekstremiteterne. LP'en "Aladdin Sane" er fra 1973 og ligger altså i den periode, hvor Bowie eksperimenterer med figuren Ziggy Stardust, som hverken er mand eller kvinde, og snarere kønsløs end hermafrodit. Der er altså i denne periode en bevidst nedbrydning af kønsbarrieren, og måske endda et forsøg på at nedbryde de gamle idealer totalt for at man kunne bygge nogle nye op.Hvor Bogart og Monroe var idealer for store masser, er Bowie mere selektiv, og hans offentlige optræden i forbindelse med hans erkendelse af at være biseksuel gør ham til ideal for en anden målgruppe, for han er den seksuelt "ab-43



2. Marilyn Monroenorme", der tør erkende det. Det er her i øvrigt værd at bemærke, hvor let pladeomslaget lader sig tolke. Den nøgne krop giver nemt associationer i retning af det seksuelle, og tåren på skuldren samt det sminkede ansigt (rlynet) giver et feminint præg, hvorved homoseksualiteten er vist. Lægger man hertil de lukkede øjne, angsten for at stå frem, samt lynet, samfundets "brændemærkning" af "afvigeren", er billedet fuldendt. Hertil kommer så Bowie's egen kommentar i form af LP'ens titel: "Aladdin Sane". Aladdin er jo naturbarnet, og sane betyder rask, så dette cover kan altså opfattes som en erklæring om, at homoseksualitet (eller seksuel "afvigelse") er normalt/naturligt.Som en konklusion på dette kunne man påstå, at min tidligere påstand om, at Bowie søger at skabe nye idealer i de gamles sted er forkert, og at han blot vil skabe alternativer. Hertil må svaret blive: "Måske", for kun Bowie selv kan give det endegyldige svar, men en kendsgerning er det, at han er et ideal skabt i protest mod de gængse idealer.44



De foregående sider kan nærmest betragtes som en (lang, men nødvendig) indledning til den kerne i opgaven, som overskriften udpeger: "Mandligt og kvindeligt i 1980'er- ne". Når man betragter billederne af Ann Lennox, Prince og Grace Jones, er det naturligt at spørge sig selv, hvorvidt der eksisterer noget decideret mandligt eller kvindeligt ideal. Svaret er ikke så ligetil. For i 1980'erne er idealerne, især kønsidealerne, som så meget andet blev offer for kommercialismen, således at der hele tiden er nye idealer som danner mode. Helt sikkert er det, at grænsen mellem kønnene er udvisket, men der er dog ingen tvivl om, at den generelt
nen

3. David Bowieer skarpere end i Bowies fremstilling (se de foregående sider). Ovenstående påstand kan ikke definitivt verificeres v.h.a. de tre billeder af pladeomslag fra 80'erne, men de kan bruges til at vise tendensen. Grace Jones (fra 1981) er tæt på Bowie hvad angår ophævelsen af kønsbarrieren, og hendes maskuline fremtoning fremhæves og understreges af den dinglende cigaret i mundvigen, som er en overlevering fra Humphrey Bogarts og James Deans tid. Egentlig følger45



4. Grace Jones
Grace Jones David Bowies linie meget godt op, blot fra en anden synsvinkel, og hun gør det lige så iøjenfaldende.Ligesom Grace Jones er Ann Lennox repræsentant for den maskuline kvindetype, men i forhold til denne er der dog sket en væsentlig ændring: for hvor det ud fra billedet alene er umuligt at afgøre, hvorvidt Grace Jones er en mand eller en kvinde, er der egentlig ingen tvivl om Ann Lennox' køn. Anne Lennox fremtræder altså som kvinde, men samtidig har hun armene bøjet i det klassiske symbol på styrke, så vi her får et billede på en maskulin kvinde, som absolut ikke lader sig dominere, især ikke af mænd, men heller ikke af andre kvinder. Herved opstår et nyt ideal, og målgruppen for dette ideal er stor. Den indikeres af masken, som forsyner Ann Lennox med en symbolsk anonymitet, der bevirker, at hun kunne være en hvilken som helst kvinde, hun kunne være alle kvinder. Både Grace Jones og Ann Lennox er altså med til at give dødsstødet til et sæt kønsroller, som kvindesagskampen har været med til at puffe helt hen til afgrundens rand (hjulpet af David Bowie?), og dette sæt kønsroller er i opgaven repræsenteret af Bogart og Monroe. Ulla Dahle- rup har altså ret når hun påstår, at kvinderne har vundet første halvleg, men hun er galt på den når hun opfordrer til at starte anden halvleg, for den er allerede i gang, og mændene er håbløst bagud.46



At kvinderne, de maskuline kvinder, vil vinde, er der ingen tvivl om, men de har næppe været alene om at hente sejren hjem. De har haft støtte af mænd som har indset, at en sejr til deres eget køn i givet fald ville have været en pyrrhus-sejr, og disse mænd fortjener anerkendelse, skønt størsteparten af æren må tilfalde kvinderne selv. Prince er, omend kun i lille grad, en af disse mænd, David Bowie er en anden. Begge har aflagt en del af deres maskulinitet og dermed nærmet sig kvinderne, hvilket kun kan opfattes som en, ret stiltiende og relativt passiv, anerkendelse af, at disse er i deres gode ret, når de angriber det etablerede kønsrollemønster.Som det er fremgået af de foregående sider kan udviklingen i kønsidealerne opfattes som en effekt af ligestillingskampen, men naturligvis har andre faktorer indflydelse, især det førnævnte uforudsigelige fænomen: "mode". I de sidste par år har idealerne skiftet hurtigt, og man tvinges til at spørge sig selv, om moden blot har kastet sig ind i en fortvivlet jagt på nogle idealer, som kan passes ind i det nye kønsrollemønster, ligestillingens kønsrollemønster. En kendsgerning er det i hvert tilfælde, at "den hårde mand", Bogart- typen, var oppe at vende igen (jvf. TV-2's "Rigtige mænd
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6. Prince

z
□ ■

Ogider ikke høre mere UJ vrøvl")i kulden af "den bløde mand" blot for at blive skubbet ud osv. Hos kvinderne er udvik-lingen af de nye idealer mere markant, måske fordi de i modsætning til mændene, i 1980'erne starter på næsten bar bund, og derfor ikke først skal sortere "det gamle". Et gennemgående træk i de mange forskellige kvindeidealer er selvstændigheden, som Ann Lennox antydede på omslaget til "Touch" (og mere end antydede i "Sisters are doing it for themselves" sammen med Aretha Franklin), da denne jo er en naturlig følge af ligestillingen.Som før nævnt er materialet for småt til at kunne andet end påpege tendenser, og i denne sammenhæng er det vigtigt at huske, at billederne alle er hentet fra underholdningsindustrien, og at de tre fra 1980'erne, Grace Jones, Prince og Ann Lennox, er kendt for at skifte image ret ofte, og et nyt image betyder et nyt ideal, som de enten følger eller selv skaber. Som kilder betragtet er de altså relativt upålidelige, fordi det ikke er til at vide, om de giver udtryk for en reel tendens, eller om de blot følger et af deres luner.Som en opsummering af opgaven kommer man frem til, at 1980'erne er det årti, hvor det klassiske kønsrollemønster skal have nådestødet, men samtidig bliver det et rodet årti hvad angår forholdet mellem kønnene, fordi ingen ved hvordan henholdsvis mænd og kvinder "bør" opføre sig. Der er ikke mere et etableret kønsrollemønster, og med den fart idealerne ændrer sig, vil jeg ikke påtage mig at sige, hvad de er nu, uden at konferere med dagens avis. Det bedste man kan gøre er at blive ved med at være sig selv. For al sandsynlighed taler for, at man så en dag vil vågne op og være et ideal.48




