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REKTORS VELKOMST

Kære nye elever.

Mandag d. 14. august 1989 kl. 10 skal I begvnde på jeres nve skole, 
og det skulle være mærkeligt om I ikke har gået og tænkt på, hvor
dan I vil komme til at befinde jer på Frederikssund Gvmnasium.

Der bliver meget nvt for jer: nye kammerater, nve lærere, nve 
lokaler, nve fag, nve undervisningsmetoder, nve krav, nve udfold
elsesmuligheder 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 al 
forskellige introduktionsarrangementer i den første måned. End
videre 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 tilbvder den jer en undervisning, der giver 

jer både en almen orientering og et grundlag for videre studier. 
Dernæst tilbvder 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 Gvmnasium.

Med venlig hilsen 
Erling Balle.
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STARTEN I 1.G/1.HF
Alle 1 .g’ ere og 1hf ere mødes mandag d. 14. august kl. 10. Dagen 
begynder med en samlet velkomst i festsalen. Derefter fordeles I 
klassevis i undervisningslokaler, hvori sammen med to af jeres 
nye lærere og to ældre elever skal:

Snakke lidt om tilværelsen på FG
Lave navneleg (forsøge at lære de nye kammeraters navne).
Høre om et 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 og jeres skema!

Forresten, det første år I er på skolen vil de ældre elever kalde 
jer for »sutter«. Det er ikke ondt ment, men er en ren kærligheds
erklæring og kan nærmest oversættes med »studenterrekrut«

Den første tid på skolen vil I kun delvis få normal undervis
ning. En del af tiden vil nemlig blive anvendt til at orientere jer om 
en række praktiske og principielle forhold vedrørende skolen og 
undervisningen, samt forsøge på at skabe et godt miljø i jeres nye 
klasse. Allerede anden eller tredje skoledag vil jeres studievejleder 
komme og fortælle om nogle bestemmelser (bekendtgørelser) 
vedrørende gymnasiet/hf, d.v.s jeres rettigheder og pligter. I vil til 
brug herfor få udleveret henholdsvis gymnasie- og 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. 24. 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 et 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 elvrådsrepræsen
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tant. I denne spørgetime vil I kunne lå opklaret tvivlsspørgsmål, 
der måske er opstået i den første lid på skolen.

Sammen med jeres studievejleder arrangeres i september 
måned nogle timer med studieteknik og orientering om forskel
lige undervisnings former. Meningen hermed er naturligvis, at alle 
gerne skulle få de bedst mulige studievaner, men også at give jer 
kendskab til de bedste studieteknikker i de forskellige fag. Viden 
om de forskellige undervisningsformer vil kunne give jer bedre 
mulighed for at udnytte jeres 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 fol
kedanse, 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 kammera
ter bedre at kende, end 1 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 indrette 
et klasseværelse som et internationalt miljø (f.eks. en ølstue i 
München, en burgerbar i New York eller en natklub i Paris - klassen 
bestemmer selv miljøet). Klassen skal endvidere forberede en lille 
servering (mod betaling!), der passer til miljøet, en lille under
holdning i lokalet og en annonce, der i et lille blad til lejligheden 
reklamerer for et besøg i lokalet.

Alt dette skal præsenteres ved en sammenkomst for alle 1 .g’ ere 
og 1 .hf ere, jeres forældre, lærere og elevinstruktører fredag d. 18. 
august om aftenen. Så sæt allerede nu krvds 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 ene 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 
administrative leder.

2 ADMINISTRATIVE INSPEKTORER:

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

EBBE FOGED tager sig af administration af lærebøger m.m. 
(boginspektor).

3 KONTORASSISTENTER:

Hanne Danielsen, Lizzie Frøslev ogjytte Hansen.

PEDEL:

Ole Larsen.

PEDELMEDHJÆLPER:

Svend Henriksen.
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BIBLIOTEK

Skolens bibliotek rummer ca. 12.000 bøger, som altid kan kendes 
på den gule klæbestrimmel. Desuden abonnerer vi på ca. 50 tids
skrifter 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 tirsdag, onsdag og torsdag i 
10- og 11-frikvarteret. Endvidere er det i særlige tilfælde muligt at 
låne bøger ved 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).

BOGDEPOTET
1 bogdepotet gemmer skolen de bøger, der udlånes til undervis
ning, og det er her regnskabet føres over alt, hvad I låner og 
afleverer. Et velfungerende bogdepot er forudsætningen for en 
velfungerende skole.

Første skoledag udleveres bøger til hver elev til den første tid - 
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mange bøger, så sørg for rigelig bagageplads.
Bøgerne er som nævnt et lån. Du skal både første skoledag og 

på alle senere skoledage sørge for, at du får de bøger, som 
udleveres til klassen. Du hæfter, 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 skal derfor forsynes med bind og 
navn, ligesom du ikke må skrive i dem.

Henvendelse til boginspektor kun i depotets åbningstid i 4. 
lektion alle skoledage.

EKSKURSIONER
1-dagesekskursioner, lejrskoler og studierejser.

Et vigtigt og populært indslag i gymnasieundervisningen er eks
kursionerne. 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, kunst
værkerne, 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-dagsekskursioner er kun forbundet 
med rejseudgifter, som skolen dækker, og påfører derfor ikke 
eleverne udgifter.

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

Ved studierejser forstås rejser til udlandet. De betales af 
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eleverne og kan kun afholdes i skoletiden, hvis visse betingelser er 
opfyldt. Der skal være tale om en studierejse, hvis faglige indhold 
er godkendt af rektor. Det faglige indhold skal have relation til læ
seplanerne, og stof med forbindelse til studierejserne skal opgives 
helt eller delvist til studentereksamen. Studierejser kan kun 
gennemføres, hvis der er 100% tilslutning på planlægningstids
punktet. 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 mulig
hed for under iagttagelse af fuld diskretion at sige fra over for den 
planlagte rejse.

Nært beslægtet med 1-dagsekskursionerne 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 
undervisningen i fag som dansk, engelsk, tysk og fransk.

Endelig kan der foretages skolerejser, der ikke kan karakterise
res som ekskursioner eller studierejser. Rejserne skal ikke god-

2. mK tager jordprøver og vandprøver ved Arresøen
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kendes, og de er frivillige for elever og lærere. Sådanne rejser 
henlægges til ferier, men forudsat, at det kan indpasses i skolens, 
herunder rejseholdets program, kan en enkelt dag i tilknytning til 
en ferie eller fridag inddrages, hvis rektor linder det forsvarligt.

I skoleåret 1988-89 er afholdt følgende ekskursioner:

Den 17. aug. var 3.vyF (RS) ved Buresø
I ugen 5. - 9. sept. var 3.mN (RS og IG) på lejrskole i Jylland.
23 . sept. var2.x(PR) påFrederiksborgmuseet, 2.U (VR) varden 

20. sept. i Kbh.
2 .b og 2.z (MC) var 29. sept. i Brede, mens 1 .aog 1 .x(IN) den 5. 

okt. både var i Brede og på Frilandsmuseet, det samme var 2,y (KC) 
og l.b (EF) den 29. sept.

Radiohusets koncertsal besøgtes 6. okt. af 1 .b (MU) og 24. nov. 
af l.z (MU).

3 .xzN(RS) havde 3.-7. okt. deres specialeuge uden for skolen, 
mens S.xzF (BN) og 3.vy (NT) tog til London.

27. okt. var 2.abuvxyM (BI) i Kbh.
23. nov. var 2.v (HD) i Ringsted og Sorø.
20. dec. var 2.mK (HG) på Danmarks Tekniske Højskole.
21. dec. var 2.uvzF (BS) på Geologisk Museum.
19. jan. var 2.z (BT) i Kbh.
Radiohusets Koncertsal besøgte BI 23. feb. med l.v, 10. marts 

med I .y og 20. april med 2.abuvxyzM, og 30. marts var han i Odd- 
Fellow Palæet med La.

19. april var 2.aS (PR), 2.bS (ØH) og 2.mS (KN) i Folketinget.
RS var den 27. april med 1 .a og 28. april med 1 .v på ekskursion 

til strandengene ved Nordskoven.
13. april var 2.v (HD) i Kbh.
2. mK (BP og HC) var 23. - 25. april på lejrskole ved Arresøen.
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ELEVRÅD

Elevråd, hvad er det? Ville man have spurgt undrende for tre år 
siden. Men situationen er vendt, kort sagt er der sket noget 
revolutionerende på FG. I de sidste tre år er det nemlig begyndt at 
ulme i det længe slunkne elevrådsbål. Det betyder, at der de tre 
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 revol
verjournalistikken), indkøb af spritduplikator og to meget lækre 
elektriske skrivemaskiner. Elevrådsmøderne holdes i læserummet 
og foregår somregel 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 fremmode 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 nve skoleår. Der er nemlig en 
masse at tage fat på. Elevrådet har kollektiv ledelse, og en del af 
denne - bestyrelsen - tager sig af mødeindkaldelser og dagsor
dener. Bestyrelsen bliver på demokratiskvis valgt på et af de første 
møder. Dog er formanden og næstformanden valgt i det foregå
ende 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 1 .g erne, der udebliver 
fra møderne - pågrund af »kommunikationsvanskeligheder« med 
2. og 3.g’erne, det håber vi ikke sker i år - vi skal nok være søde! Det 
Ivder også ofte fra 1.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 l.g’ereog2. og 3.g’ere større, for 
de ældre har nemlig indset, at det er en af de ting, som man har tid 
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til - for det drejer sig nemlig om at forbedre ens daglige forhold og 
arbejdsbetingelser!

Elevrådet tager sig af mange forskellige ting, og som vi allerede 
har nævnt, har vi sidste år opnået bedre faciliteter i vores 
elevværelse. Elevrådet virker også som formidler fra den »menige« 
elev til skolens andre instanser som f.eks. fællesudvalg og foræl- 
drekontaktudvalg. 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 elvrådsarbejdet 
med et lyst sind og mange kræfter, og det er det, der giver 
resultater for os alle.

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 elevrådsarbejdet.

Vi ses!
Elevrådet

FESTER
Alle fester på FG afholdes i fællesudvalgets regi efter regler, som er 
anført nedenfor. En række fester er faste, årligt tilbagevendende 
begivenheder.

Den sørste 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 lagkagespis
ning og lancier. De festlige udfoldelser fortsætter om aftenen. 
Årets skolekomedie opføres i festsalen, der er klassevis fællesspis
ning, hvorunder årets vindersang i en elevkonkurrence synges. 
Dagen slutter med dans til levende musik og diskotek, mens der i 
musikafdelingen er arrangeret jazzkotek med vekslende ad-hoc- 
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bands af lærere og elever.
Andre traditionelle skolefester er julefesten, fastelavnsfesten 

og afslutningsfesten elter eksamen og lige før sommerferien.
Antallet al fester i løbet af et år er 4 - 5. Alle fester holdes efter 

følgende regler:

1. Festerne 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 kantine
personale.

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

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

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

Skolen gør opmærksom på, at den ikke kan påtage sig ansvar 
for overtøj, tasker, bøger, cykler og knallerter, og anmoder om, at 
hvis en elev undtagelsesvis medbringer mange penge eller lignen
de, da at lade kontoret opbevare værdisagerne.

Al anbringelse af idrætstøj i de aflåste skabe i omklædnings
rummene sker på eget ansvar.
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FORSØMMELSER

Da både gymnasieelever og hf-elever kommer til eksamen i 
reduceret pensum og for gymnasieelevernes vedkommende oven 
i købet kun i nogle af fagene, er det et krav, at undervisningen 
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 forsømmelseskontrol. Denne kontrol udøves 
ved hjælp af elevlister, som den enkelte lærer fører i hver time. 
Forsømmelserne opgøres hver måned med hensyn til det fysiske 
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.

FORÆLD REKO NTAKT

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

Der afholdes normalt følgende forældremøder:

1. Klassevise møder 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 1 .hf og 2.g og deres forældre.
4. Møder i marts for elever i l.g og deres forældre, bl.a. i 

anledning af valget af valgfag i 2. og 3.g.

Der kan sendes meddelelser af forskellig art fra skolen til 
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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.

FORÆLD REKO NTAKTUDVALGET

FKU er et blandt liere 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 amtsrådsmed
lem, et medlem af det teknisk-administrative personale, elevråds
formanden, 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 
fvsiske 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 vder hjælp, 
eller hvor den offentlige støtte ønskes suppleret.

Som medlemmer kan optages nuværende og tidligere elever, 
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disses forældre og i øvrigt alle, der måtte ønske at støtte forening
ens formål.

FGV har en særlig afdeling for gamle elever, der har deres 
særlig arrangementer.

FRITAGELSER

Fritagelse 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 læges uden for skoletiden, og kun særlig store 
begivenheder 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 idrætsundervisningen gælder særlig regler:

Eleverne deltager i undervisningen i det omfang og på de 
områder, deres konstitution og eventuelle skader muliggør.

Eleverne kan helt eller delvis fritages for fysisk aktivitet, hvis 
helbredsmæssige grunde taler derfor. Der kræves da lægeattest, 
medmindre hindringen for fysisk aktivitet er umiddelbart indly
sende (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.
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Endvidere er der opstillet automater, hvor man kan købe kolde og 
varme 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 får det udbvtte af 
undervisningen, som man regner med, og som der regnes med, at 
man skal have. (Man kan både overvurdere sig selv og undervur
dere sig selv).

En bedømmelse kaldes en evaluering, og den 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 2. og 3.g 
afholdes der skriftlige prøver (terminsprøver) i de skriftlige 
studentereksamensfag.

3. Der gives karakterer (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 alle
rede ligger i slutningen af l.hf, l.g og 2.g.

Ved slutningen af gymnasiet og HF-kursus udstedes der et 
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.
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KLASSELÆRER (KONTAKTLÆRER)

For at mildne overgangen fra folkeskolen er der etableret en 
kontaktlærerordning i l.g og l.hf. Kontaktlæreren tager sig af 
spørgsmål, der er af betydning for klimaet i klassen.

KOMMUNIKATION

Opslagstavler:
Opslagstavlen ved indgangen til centralgarderoben er skolens 
officielle opslagstavle, hvor der hænger opslag om skemaæn
dringer, opslag fra studievejlederne og fra fællesudvalget. Derud
over findes der i kantinen og centralgarderoben 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.

LÆSEVEJLEDNING FOR LG OG LHF
I slutningen af august bliver alle nye elever udsat for en prøve i 
læsning, stavning og tegnsætning. Prøven er led i et forsøg, som 
kører på alle amtets gymnasier.

Forsøget startede sidste år og fortsætter i år. Det er meningen 
ud fra forsøget at kortlægge læsevaner og eventuelle sproglige pro
blemer.

I forbindelse med prøven tilbydes frivillig ekstraundervisning.
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Hvis du altså mener: 
at du læser for langsomt,
at det kniber med retstavningen,
at det er svært at få sætninger til at hænge sammen,
så kan du henvende dig til FG’s læsevejledere:
Lars Dalsgaard og Karen Foss Kondrup.

Vores træffetider er slået op ved studievejledernes kontor. 
Undervisningen foregår på skolen efter aftale i mellemtimer eller 
efter skoletid.

LÆRERNE
Adresseliste over skolens lærere findes på den forreste inderside 
af omslaget.
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LÆRERRÅD

Formålet med lærerrådet er at varetage lærernes interesser i 
forhold til undervisningsministeriet, amtsrådet, rektor og elever
ne. 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 kombina
tionsstilling samt timelærere og årsvikarer. Det teknisk-admini- 
strative personale og repræsentanter for elevrådet har møde- og 
taleret i lærerrådet, med mindre der er tale om sager, der kan 
algøres 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 underud
valg, som afgiver indstilling til lærerrådet.

Lærerrådet udpeger repræsentanter til FKU, forældrekontakt- 
udvalget, til samarbejdsudvalget og til fællesudvalget. Om fælles
udvalget, samarbejdsudvalget og FKU kan du læse andetsteds i 
skriftet.

Hggo Ørby Hansen 
Lærerrådsformand

MORGENSAMLING

En gang om ugen på skiftende ugedage samles skolens elever og 
lærere i et udvidet 1 O-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 
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danse, at gøre morgengymnastik, at reklamere lor 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 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 de forskel
lige 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.

MUSIKKEN PÅ FG

Musikken på gymnasiet har lange og gode traditioner.
I den obligatoriske undervisning har man kunnet få under

visning på mange niveauer, og foruden har man kunnet deltage i 
den frivillige musikundervisning.

Et af resultaterne af den obligatoriske undervisning er det årligt 
tilbagevendende Melodi Grandprix.

Hvert musikhold skriver en tekst og en melodi og indøver 
sangen.

Sangen opføres så ved et stort Grandprix-show i konkurrence 
med andre musikhold for et stort og lydhørt publikum. I foråret 
1989 deltog 17 musikhold.

Af det frivillige musiklivs aktiviteter er der desværre kun koret 
tilbage. Resten har amtsrådet sparet væk. Tidligere har vi haft 
rytmiske samspilsgrupper, Big Band, spillemandsorkester m.v.

Til gengæld fungerer koret særdeles godt med sine 50-70 
medlemmer, både musikalsk og kammeratskabsmæssigt. Koret 
synger fast en gang om ugen. De indøvede numre opføres så ved 
forskellige lejligheder. En gang hvert efterår afholder vi f.eks. 
Musikcafé, hvor koret er i centrum, men hvor også forskellige 
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solister, grupper og musikhold optræder under hyggelige former. 
Desuden afholder koret et par julekoncerter. Den store krævende 
opgave for koret er hvert år forårskoncerterne, som arrangeres i 
samarbejde med Frederikssund Musikforening. Vi har i årenes løb 
opført klassiske operaer, operetter og nyere musicals af Beatles, 
Ellington, Purcell m.v., og i foråret 89 fejrede vi 10 års-jubilæum 
med G.F. Handels pragtfulde korværk, »Messias«, hvori også 
deltog professionelle solister fra Det Kgl. Teater og professionelle 
musikere. Der er ikke tvivl om, at denne opførelse musikalsk set 
var det bedste, der nogen sinde er lavet på gymnasiet, og alle de 
deltagende havde en kæmpeoplevelse, de sent vil glemme.
For at styrke kammeratskabet i koret og for at nå at indøve de 
mange sange, koret skal optræde med, afholder vi en gang om året 
en korweekend.

Vil du have spændende og nye - og måske en gang imellem 
anderledes oplevelser, så meld dig ind i koret. Her sker det.

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 god
kendt af FKU, og de lyder:

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

Af hensyn til luftforurening er tobaksrygning kun tilladt i 
centralgarderoben 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 pågældende 
faglærer er til stede.
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Bl.a. al 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 væsentlig 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 centralgarde
roben, 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 eller på dens grund.

RINGETIDER

Skolens ringetider er følgende:

1. lektion 08.10 - 08.55
2. lektion 09.05 - 09.50
3. lektion 10.00 - 10.45
4. lektion 10.55 - 11.40

6. lektion 13.05 - 13.50
7. lektion 14.00 - 14.45
8. lektion 14.55 - 15.40
9. lektion 15.50 - 16.35

5. lektion 12.10 - 12.55

Spisefrikvarteret på 30 minutter ligger efter 4. lektion.
Holdes der morgensamling en dag (i 1 O-frikvarteret) ændres 

ringetiderne således:
2. lektion 09.05 - 09.45
3. lektion 10.10 - 10.55
4. lektion 11.05 - 11.45
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SKOLEBLAD
I fire år har skolen nu haft et skoleblad, »Facit«. Det er rekord i 
skolens historie. Med skiftende redaktioner er det i disse fire år 
lykkedes at udgive fra 4 til 6 numre om året. »Facit« udleveres 
gratis til alle på skolen, idet økonomien klares ved reklamer fra 
byens forretninger. »Facit« er et naturligt og glimrende forum til 
diskussion og kritik af alle forhold i skolens liv. Redaktionen er 
åben for alle. Nye elever er meget velkomne. Lærerne Albert 
Lange og Erik Nielsen er med i redaktionen.
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SKOLEKOMEDIE

De fleste elever går rundt med et behov for at udfolde sig kreativt. 
Nogle får deres lyst styret ved at skrive lange danske stile, andre 
kan glæde sig over, at der både i gymnasiet og på H F 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.

Fra årets skolekomedie, Skatteøen
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Sådan et studiekredsarbejde munder undertiden også ud i en 
opførelse ved en morgensamling eller et fællestimearrangement.

Det mest direkte forum for dramatisk udfoldelse er imidlertid 
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 appa
rat med lys, lyd og hejsemekanismer, der foregår bag scenen. I det 
forløbne år opførtes i forbindelse med skolens årsfest Sebastians 
»Skatteøen«.

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.

STUDIEVEJLEDNING
Alle gymnasie- og HF-klasser har tilknyttet en studievejleder. Det 
vil ofte (men ikke altid) være en af klassens faglærere.

Træffetid og kontor
Studievejlederne har træffetid hver dag i tidsrummet 10 - 13. Se 
opslag om de enkelte studievejlederes træffetider. Studievejleder
ne har kontor på »kontorgangen« ved siden af ekspeditionen og 
rektors kontor.

Studievejlederens stilling i systemet
En række af de opgaver, som i folkeskolen hører under klasselære
ren er placeret hos studievejlederen. Vejlederordningen er især et 
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tilbud om hjælp til løsning af problemer i forbindelse med jeres 
tid på skolen.

Studievejlederen har tavshedspligt og vil derfor kunne anven
des som neutral tillidsmand i forhold til skolens øvrige instanser 
eller i forhold til myndigheder uden for skolen.

Typiske studievejledningssager
Typiske problemer, der kan give anledning til henvendelse, er 
spørgsmål vedrørende valg af valgfag, problemer omkring tilpas
ning i en klasse, overvejelse om udmeldelse, boligproblemer, 
individuel vejledning om fremtidige studie- og erhvervsmulighe
der, problemer omkring sygdom og fravær, studie- og arbejdsva
ner, personlig økonomi m.v. I løbet af efterårssemestret har 
studievejlederen individuelle »introduktionssamtaler« med alle 
nve 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 studieteknik og 
undervisningsformer samt om studie og erhvervsvalg. I kan i den 
forbindelse få individuel bistand i det omfang, I synes er 
nødvendigt.

STØTTEORDNINGER
Den følgende oversigt over støtteordninger er ret kortfattet. Du 
kan finde flere oplysninger i »Gymnasiehåndbogen«, som gymna
sieeleverne får udleveret i starten af l.g eller i »HF-håndbogen«, 
som HF-eleverne får udleveret i starten af l.HF. Du kan desuden 
få nærmere besked hos din studievejleder.

1) Bøger til undervisningen er gratis bortset fra nogle ordbøger 
(se »Udgifter i forbindelse med skolegangen«),

2) Hvis du har transportudgifter til/fra skole udover 210 kr. pr. 
måned, kan du få dækket disse udgifter helt eller delvis (se 
»Udgifter i forbindelse med skolegangen«).

29



3) Statens Uddannelsesstøtte.
Fra den 1. i kvartalet 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. Fraden 1. i kvartaletefter du erfyldt 19 dr er stipendiets 
størrelse kun afhængig af din egen indtægt og formue.

Stipendiets størrelse afhænger desuden af, om du er 
hjemme- eller udeboende.

Du kan få udleveret en folder af din studievejleder, der 
fortæller detaljeret om reglerne for at modtage Statens Uddan
nelsesstøtte og om støttens størrelse. Den ændres årligt.

Ansøgningsskemaer udleveres på skolens kontor. 
Se endvidere under »Udgifter i forbindelse med skolegangen«!

SYGDOM

Såfremt du på grund af sygdom har forsøm t undervisningen, skal 
du på 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.

30



SYGEEKSAMEN OG REEKSAMEN

Både gymnasiet og HF er eksamensskoler, og allerede efter det 
første år vil der komme afsluttende prøver (for 1 .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 1. HF, l.g og 2.g, hvis 
man ikke klarer sig så godt ved 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 1 .g og 2.g, der ved eksamen får 00 eller 03 og i årskarkter 
har mindst 5, kan anmode om reeksamen. Elever i l.g, der i 
årskarakter 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.

UDGIFTER I FORBINDELSE MED
SKOLEGANGEN

1) Gældende fra dette skoleår har Folketinget vedtaget en deposi
tumordning ved ungdomsuddannelserne. Fra Fællessekretari
atet ved Københavns Universitet udsendes girokort på kr. 300,- 
der skal være betalt inden undervisningen starter. Beløbet 
betales tilbage uden rentetillæg, hvis en elev afslutter sin 
skolegang med studentereksamen eller en fuld HF-eksamen.
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2) Eleverne skal selv dække udgift til lommeregner samt ordbøger 
til dansk og to fremmedsprog foruden papir og ringbind til 
eget brug. Amtet kan desuden opkræve 100,- kr. for hver elev til 
es040eget brug. Amtet kan desuden opkræve op til 100 kr. for 
hver elev til dækning af udgifter til fotokopier. De nærmere 
regler herfor er ikke endeligt udformet, og forældre og elever 
vil få besked når de foreligger.

3) Eleverne skal selv dække udgifter til transport til/fra skole, 
bortset fra, hvis udgifterne med billigste offentlige transport
middel overstiger 210 kr. pr. måned. Hvis eleven ikke har valgt 
det nærmeste gymnasium/HF-kursus kan der kun ydes dæk
ning for 50% af de udgifter, der overstiger 210 kr. om 
måneden.

4) Ved lejrskoler i Danmark opkræves der et beløb på for tiden 40 
kr. pr. dag pr. elev, svarende til den besparelse hjemmet får i 
kraft af, at eleven får dækket sine kostudgifter på lejrskolen. 
Udgifterne til studierejser i udlandet dækkes fuldt ud af eleven. 
Sådanne studierejser gennemføres kun ved 100% tilslutning fra 
forældre og elever.

Se endvidere under Søtteordninger.

UDVALGSARBEJDE

Hvad foregår deregentlig i de forskellige udvalg? Ja, vi kender jo 
allesammen udvalgsarbejdet fra det politiske liv, hvor man 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:

FÆLLESUDVALGET
I fællesudvalget er der 9 medlemmer: Rektor, 4 lærere (valgt af 
lærerrådet) og 4 elever (valgt af elevrådet) og mindst en af eleverne 
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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 betstræbelser.

Det vil blandt andet sige, at vi i fællesudvalget tager stilling til: 
Introduktionsarrangementer, emnedage, fællestimer, studie
kredse. Som eksempler fra det sidste skoleår kan nævnes følgende 
fællestimer: HVIDOVRE TEATER: Alt under kontrol og AKTU
ELT FOREDRAG m. diskussion med repræsentanter for SOLI
DARITET, Polen.

Fællesudvalget arbejder sammen med forældrekontaktudvalg- 
et 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 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« op
slagstavle, hvor dagsorden og referat slås op.

Som I kan se, ligger der mange muligheder i fællesudvalget, 
hvis man vil have indflydelse på skolens liv.

BUDGETUDVALGET
De fleste fag er repræsenteret. Der blive afholdt 2 møder om året, 
hvor man diskuterer skolens økonomi og udarbejder forslag til 
rammebevillinger til de enkelte fag, bibliotek, pædagogisk værk
sted og lignende. Større indkøb som f.eks. et nyt sproglaboratori
um diskuteres også i udvalget, hvor alle fag som regel bliver enige 
om en prioritering.

PÆDAGOGISK UDVALG
Dette udvalg er nedsat af lærerrådet, hvorfor der kun sidder lærere 
i dette. Formålet med udvalget er - som navnet også antyder - at 
planlægge og arrangere pædagogiske aktiviteter for lærerne.
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Mandag den 30. januar var der således et aftenarrangement om 
Erhvervslivet og Gymnasieskolen, og fredag den 7. april var der et 
eftermiddagskursus om databaser. Sidstnævnte blev fulgt op af 
mindre kurser for interesserede, hvor lærerne på mindre hold fik 
lejlighed til at orientere sig om de databaser, der er tilgængelige for 
vor skole.

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 1 .g/1 .hf-elever melder sig til de kommende års intro-udvalg, 
så der hele tiden bliver tilført nye kræfter og ideer til udvalget.

KUNSTUDVALGET
Skolens 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 
Charlottenborgs forårsudstilling, og køber ung kunst.

For skoleåret 89/90 er der på nuværende tidspunkt indkøbt et 
farvetræsnit af maleren Erik Meltofte, med titlen Totem, størrelse 
100 x 70 cm. Det resterende beløb tænkes anvendt til indramning 
af tidligere års indkøb af grafik.

Foruden indkøb er kunstudvalget også arrangør af skiftende 
udstillinger, så vidt det kan lade sig gøre, og forestår ophængning
en af indkøbte og evt. tildelte værker.

På skolen ophænges også elevarbejder fra formningsundervis-
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II prøvetryk »Totem« 1989 Erik Meltofte.

ningen. Det er udvalgets mål, at eleverne skal kunne opleve egne 
billedudtryk i samspil med det billedindtryk, der gives af unge 
billedkunstnere i deres egen tid.

Kunstudvalget har i dete skoleår bestået af otte lærere og to 
elever.
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KONDIDAGSUDVALGET
Kondidagen arrangeres af et udvalg. I 1988 blev kondidagen 
afholdt onsdag d. 31. august. Alle, både lærere og elever kunne 
vælge mellem forskellige aktiviteter som cykling, gang, oriente
ringsløb, rytmisk gymnastik, fodbold og volleyball, eller fungere 
som official.

Vejret var fint på kondidagen. Gang-, cykel- og løbehold blev 
sendt afsted på deres respektive ruter, som gik gennem smukke 
landskaber i Hornsherred, Færgelunden og egnen nord for 
Frederikssund. Fodbold-og volleyballturneringerne startede tid
ligt om morgenen, for at vi kunne nå at afvikle alle kampene på en 
dag. Vinder af fodboldturneringen blev 2.u og vinder af volleyball- 
turneringen 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 kondidag
en, og ved lodtrækning blev l.v 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 nu 
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 hen
blik på spareforanstaltninger, herunder evt. opsætning af en 
solfanger.

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

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

En skole som Frederikssund Gymnasium har en meget stor 
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mængde af affaldspapir, og det er derfor vigtigt, at det kan 
genanvendes. I lærerlaboratoriet, gange, EDB-rum, kontor samt 
lærerværelse er opstillet genbrugskasser og genbrugsposer til 
papiraffald.

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.

MORGENSAMLINGSUDVALGET
Morgensamlingsudvalget er nedsat af fællesudvalget og både 
lærere og elever er repræsenteret i dette velfungerende udvalg. 
Elevrepræsentanterne vælges gennem elevrådet og lærerrepræ
sentanterne af lærerrådet. Udvalgets 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. 
rengøringsstandarden, 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 
indeklimaproblemer op til drøftelse og videre behandling.

SAMARBEJDSUDVALGET
På Frederikssund Gymnasium findes der som på andre offentlige 
arbejdspladser et samarbejdsudvalg. I samarbejdsudvalget sider 
Rektor, lærerrepræsentanter samt repræsentanter for teknisk
administrativt personale (TAP’ere). Eleverne er ikke repræsente
ret i samarbejdsudvalget, da de ikke er ansat på skolen. Formålet 
med et sådant udvalg er:
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1) 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 personalefor
hold.

GAVE TIL SKOLEN
Merete Schmidt 2yN har skænket et udpustet æg til skolens 
biologisamling. Ægget, der er en stor sjældenhed på vore bredde
grader, har en størrelse svarende til et gåseæg. Det vil normalt 
klækkes efter ca. 40 dages forløb, så indholdet, et lille dyr på ca 20 
cm., kunne forlade det for at søge ned mod nærmeste vandløb/sø. 
Her ville det lille væsen i løbet af nogle årtier opnå en vældig 
størrelse. Med sine op til 7 meter er Crocodylus niloticus eller 
nilkrokodillen et af Afrikas virkelig farlige rovdyr.

ÅRET DER GIK
AUGUST. Det nye skoleår startede som sædvanligt med intro-uge 
for de nye elever (to sproglige klasser, fire matematiske og to HF- 
klasser). Den kreative opgave bestod i år i at lave sketches fra otte 
stadier på livets vej (sandkasse, børnehave, 4. klasse i Zoo, 
modtagelse på gymnasiet, (sølv)bryllup, politisk møde jubilæum i 
firmaet og alderdomshjem.

Kondidagen gennemførtes den 31. august med de sædvanlige 
discipliner: cykling, gang, orienteringsløb, fodbold og volleyball.
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SEPTEMBER. Den 20. september holdtes det årlige forældre
møde, hvor alle skolens forældre kan blive orienteret om foræl- 
drekontakt-udvalget, og hvor rektor, elevrådsformanden og lærer
rådsformanden fortæller om planerne for årets arbejde. Efter 
mødet afholdtes generalforsamling i den nvstiftede forening 
Frederikssund Gymnasiums Venner, der fungerer som støtte for de af 
skolens aktiviteter, der ikke kan klares af skolens budget.

Den 21. september præsenterede årets forste fællestime Akpo- 
vi Kosi fra Togo i Afrika, der på originale instrumenter spillede 
afrikanske sange og forklarede indholdet af disse på fransk.

Årets første gymnasiefest gennemførtes 23. september.

OKTOBER. Den første uge i oktober blev årets store rejseuge: 
3.abS var med ØH og BS i Polen, S.abN (VR) i Berlin, S.vxvzS (EF, 
KN, AJ) i Prag, S.vxyzF i London med BC og NT og endelig var 
S.gM (BD) i Ungarn.

Den 29. oktober kl. 14-18 gennemførte Frederikssund Gymnasi
ums Venner skolens første løvfaldsfest. Det samlede overskud blev 
kr. 14.458,60, der blev brugt til indkob afen nv varmedriksauto- 
mat.

Ved fællestimen den 31. oktober opforte skuespilleren Jarl 
Forsmann, Hvidovre Teater, Alan Drurvs stvkkeA/f under kontrol. 
Der var efterfølgende diskussion.

NOVEMBER. Den 2. november alholdtes musikcafé.
Årsfesten startede som sædvanlig, da dagens tre første skemati

mer var overstået. Kl. 11-12.30 opførtes årets skolekomedie, en 
musical eher Stevensons Skatteøen. Efter frokost og lagkagespis
ning sluttede formiddagen med folkedans og lanciers. Aftenens 
fest startede med klassevis spisning, og her hk 3.b præmie for den 
festligste borddækning (rumlærdsarrangement). Dansemusikken 
leveredes al Human furniture, og i Musik 1 var der som sædvanlig 
nostalgotek.

Ved en badmintonturnering den 24. november blev vi slået 2-3 
al Odsherred Gvmnasium, men vandt 5-0 over Herlufsholm.

En forening for gamle elever stihedes den 29. november som 
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en særlig afdeling af Frederikssund Gymnasiums Venner. Et halvt 
hundrede tidligere elever deltog i mødet, og til kontaktfolk valgtes 
Søren Vagn Andersen, Mimersvej 7, 3600 Frederikssund (tlf. 42 31 
25 16) og Pernille Sode, Havrevænget 29, Skuldelev, 4050 Skibby 
(tlf. 42 32 08 98).

DECEMBER. Gymnasiets traditionelle julefest blev holdt den 22. 
december. Nick Name leverede musikken.

I gymnasieskolernes basketturnering vandt skolens drenge
hold den 14. december 29-20 over Stenhus, men måtte se sig slået 
36-40 af Himmelev.

Juleafslutningen den 23. december gennemførtes efter tradi
tionen, således at der efter fælles kaffedrikning klassevis var to 
timers julestue i festsalen.

JANUAR. Den 11. januar var der forældremøde for 3.g og 2.HF. 
Den 17. januar var der konsultationsmøde for 2.g og l.HF.

Ved et volleyball stævne i Hillerød den 18. januar vandt vores 
hold fra 1 .HF og 2.g over Allerød, men tabte til Holte. Vores hold 
fra 2.HF og 3.g vandt suverænt med 2-0 i sæt over Holte, Allerød 
og Frederiksberg.

FEBRUAR. Den 7. februar holdtes orienteringsmøde lor nye 
l.g’ere.

Gymnasiets Melodi Grand Prix blev atter i år en stor publi
kumssucces, og der var denne gang virkelig styr på pointgivning- 
en. Det var meget spændende. Vindere blev 2.bu med sangen Min 
undulat, mens 3.yz løb med hele tre priser: bedste show, originali- 
tetsprisen samt trediepladsen. 2.g’s musikfaglige besatte anden
pladsen med en sang om årstiderne, mens bedste tekst var forfattet 
af l.p. Den handlede om det sociale tilfælde Johnny Brian. Her har 
vi imidlertid valgt at bringe den tekst, der focuserede på AIDS- 
problematikken. Den er skrevet af Nicolai Aarø Hansen med 
musik al Jeppe Andreassen, 3.x.
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ritel: Moralsk masturbations-mazurka
'Iler: Victoriansk virus-vise
'lief: Dansk dode-disco.

Der var engang i de go’e gamle dage
•ommer aldrig mer’ tilbage
n sang en sang
ned idealer og med fedtet hår
n sang
nake love not babies or war!
å har en trang som i de go’e gamle
ler gør mænd og kvinder svage
nen denne gang
■r det med gummi eller AIDS og sår
>i sang
nake love not babies or war

For I kan trygt vær’ urolige 
for Jens-Romeo og Julie 
De får en kirkegård for sig selv 
så ikk’ de andre lig bli’r slået helt ihjel 
Ja I kan trygt vær’ urolige 
for Jens-Romeo og Julie 
For dem er følelser og gummi 
altså ikke bare sag’n
I skriger » Yummi-Yumrni«
AIDS-ballet på et lag’n
Når denne sang bli’r de go’e gamle dage 
Når denne sang den bli’r de go’e gamle dagt 
kommer aldrig mer’ tilbage 
så dør vi alle af en virus 
før det syv’ne år 
vi sang 
make love not babies or war!!

I semifinalerne i vollevball vandt 2.g’s drenge over Helsingør, 
men tabte til Virum 1 ogVirum 2. 3.g’s drenge tabte til Virum, men 
vandt over Rungsted. Pigerne vandt over Marie Kruse, men tabte 
til Virum.

Den 21. februar var der orienteringsmøde for nve l.HF’ere.
Den 27. februar og den 1. marts var der valgfagsmøde for l.g 

klasserne. Gvmnasiet holdt fest den 24. februar, og for første gang 
var tidligere elever, der er medlem af den nve sektion under ÆG.s 
Venner indbudt.

MARTS. Den 7. marts var sidste frist for l.g’ere til at aflevere 
ønsker om valgfag i 2.g. Skolen var i den lykkelige situation at 
kunne oprette hold i så godt som alle ønskede fag.

Den 17. marts talte Wiktor Drukier ved et fællestime arrange
ment om den polske fagforening Solidaritet.
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Axel Wiberg

Den 1. august tager skolen afsked med lektor Axel Wiberg, og 
dermed forsvinder en markant skikkelse fra det danske gymna
siums storhedstid som humanistisk læreanstalt. Axel Wibergs fag, 
biologi og idræt, var jo ikke egentlig humanistiske, men med sine 
krav til eleverne om personlig dannelse gennem selvdisciplin og 
stabil indsats virkede han om nogen i humanioraens navn.

Måske ikke mindst ved sit eget eksempel virkede Axel Wiberg. 
Den ranke atletiske skikkelse, der selv i de sidste år på skolen 
bevægede sig så adræt og let som i de unge dage, lod eleverne 
umiddelbart mærke, hvordan en behjertet idrætsudøvelse er med 
til at forme personligheden. Helt naturligt føltes det, at man stod 
over for en tidligere danmarksmester i stangspring.

Axel Wibergs største interesse var sikkert den rytmiske gymna
stik og basketball. I sin tid på Falkonergårdens Gymnasium var 
han med til at stifte den kendte basketballklub Falcon, der stadig er 
en af sportens førende. Og lærerne på Frederikssund Gymnasium 
vil med taknemmelighed huske, at Axel Wiberg fik sat dem igang 
med at spille vollevball hver fredag eftermiddag, og at han var en 
trofast træner i de første mange år.

Axel Wibergs elever i biologi vil ikke mindst huske de dejlige 
ekskursioner til sommerhuset på Sejrø. Herfra kunne han ideelt 
indføre dem i sin store interesse, pollenanalyser, og her havde han 
også fine muligheder for i ferierne at dyrke sine hobbies: lystfiskeri 
og moseologi.

Skolen siger tak til en trofast og pligtopfyldende medarbejder, 
og ønsker ham et langt og lykkeligt otium med sin søde fru Frida.
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SPECIALEOPGAVE I 2.HF
Som specialeopgave til HF-eksamen skrev Tine Rønnebæk-Peder- 
sen i februar i faget psykologi om narcissisme. Opgaven skulle dels 
belyse typiske træk ved den narcissistiske personlighed og teori
erne om narcissimens opståen, dels diskutere den påstand, at 
socialkarakteren i det nutidige kapitalistiske samfund er narcissi
stisk. I det følgende gengives kun hovedafsnittene af opgavens 
første halvdel.

EN DIAGNOSE
Det er faktisk umuligt at give en bestemt diagnose på hvad 
narcissime er, idet der er en række faktorer, som gør sig gældende. 
Mange af disse faktorer er i dag så velkendte, at man slet ikke anser 
dem for værende svgelige.

En officiel amerikansk diagnoseliste fra 1980 om kriterierne 
for den narcissistiske personlighedsforstyrrelse ser sådan ud:
A: Grandiose forestillinger om sin egen betvdning og enestående 

kvaliteter.
B: Indskrænket beskæftigelse med fantasier og grænselos succes, 

magt, evner eller idealiserede kærlighedsforhold.
C: Exhibitionisme: Individet kræver konstant opmærksomhed og 

beundring.
D: Kølig ligegyldighed eller en karakteristisk følelse al vrede, 

underlegenhed, skam, vdmvgelse eller tomhed som reaktion 
på kritik eller nederlag.

E: Mindst to af følgende forhold er karakteristiske for individets 
forhold til andre:

1: Forventninger om, at andre skal vde tjenester uden følelsen af 
gensidig forpligtigelse. F.eks. kan overraskelse og vrede opstå, 
hvis ikke andre handler fuldstændig, som det forventes.

2: En udnvttende holdning til andre: Andre skal bruges lor at 
realisere egne ønsker eller for at støtte egne grandiose forestil
linger, samt manglende respekt (or andres selvstændighed og 
rettigheder.
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3: Forholdet til andre veksler mellem overdreven idealisering og 
total undervurdering.

4: Manglende indføling med og fornemmelse af, hvad der sker i 
andre: En manglende evne til at mærke, hvordan andre har 
det, hvilket f.eks. viser sig som en manglende forståelse for en 
meget syg persons lidelser.

GENNEMGANG AF DENNE DIAGNOSE
Jeg vil prøve at uddybe de enkelte punkter nærmere.

A: Ifølge Alice Miller er der to sider af den narcissistiske 
, grandiositeten og depressionen, hvor den ene er den 

andens bagside. Jeg vil senere vende tilbage til depressionen. Den 
del af personligheden hvori de grandiose følelser ligger, kaldes det 
grandiose selv.

forstvrrel.se

Den grandiose person vil til hver en tid blive beundret for sin 
skønhed og sine enestående præstationer, og osse oeundre sig 
selv. Personen føler sig almægtig. Men hvis denne følelse af almagt 
forsvinder, vil det ofte føre til depression eller afmagt. Derfor må 
personen igen og igen yde det optimale og blive bekræftet, så 
følelsen af afmagt undviges.

B: Den narcissistisk forstyrrede person vil også have et helt 
urealistisk ideal-jeg, med en idealisering af f.eks. kærlighedsfor
hold. Personen higer efter at blive elsket og beundret og ser derfor 
op til f.eks. skuespillere, musikere, politikere osv. Han er sikker på, 
at disse personer er Ivkkelige og ønsker at sidestille sig med dem. 
Dette gøres bl.a. ved at læse om dem i ugeblade, se tv-udsendelser 
med dem og påtage sig deres holdninger. Kærlighedshistorierne i 
novellebladene er også en søgen efter at tilfredsstille ideal-jeget. 
Man lever sig helt ind i historierne og føler sig på den måde på 
højde med dem, der jo bliver beundrede.

C: Den exhibitionistiske person skal konstant have opmærk
somheden rettet imod sig. Man må absolut være centrum. Derfor 
udstiller man sig selv. Hvis den exhibitionistiske person ikke er i 
centrum, vil han gøre alt for at komme det. Om ikke andet så ved at 
hævde sine dårlige sider. Dette gælder dog ikke psykiske mangler, 
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men er en udhænget! af kroppen. Jeg vil mene at body-buildere i 
særdeleshed er exhibitionister. Denne helt unaturlige behandling 
al kroppen er sikkert både skadelig og ubehagelig, men målet nåes 
- der skabes opmærksomhed omkring personen. For solodansere 
er det ligeså, ved enhver forestilling må det jo være en udstilling af 
sig selv, for at blive bekræftet ved bifaldet efter forestillingen.

I det hele taget må mange berømtheder lide af exhibitionisme. 
Ellers var de ikke blevet det, de er, da det kræver, at man kan stå 
Irem og skabe opmærksomhed omkring sin person. Igen en 
udstilling af sig selv for at få opmærksomhed.

D: Den narcissistiske person tåler ikke kritik, da dette jo er i 
strid med det grandiose selv. Derfor forkastes kritikken på 
overfladen som uduelig, mens narcissisten dvbest inde føler sig 
såret/truet. I værste laid vil det grandiose selv krakelere i en sådan 
grad, at det ligfrem fører personen ud i en depression, med følelse 
af tomhed, uduelighed og underlegenhed - afmagt.

Der er også den mulighed, at det grandiose selv sejrer, og 
personen vil derfor blive meget vred over kritikken, da han jo er 
ufejlbarlig - almægtig. Kritikken bliver derfor afvist som urimelig 
og ubegrundet. Endelig kan personen lade være med at høre efter 
kritikken, da han så ikke bliver konfronteret med sine egne 
mangler. Han kan derfor bevare troen på det grandiose selv.

E: Da narcissisten ikke har nogen følelse af, hvad der sker i 
andre, bliver der heller ikke taget hensyn til disse, og narcissisten 
skal jo også kun bruge de andre til at styrke sig selv (besætte sig selv 
med libido), da han ikke er i stand til at elske andre (besætte 
objektet med libido), hvad man også kalder kærlighed.

Dette viser sig bl.a. ved at idealisere en anden person, ved at 
projicere sine ønsker og drømme over i personen, og dermed 
forelske sig i sine egne forestillinger. Først når man accepterer det 
andet menneske, og projektionerne er trukket tilbage, er der tale 
om besættelse af objektet med libido.

Men forsvinder projektionerne ikke, og opnår narcissisten 
alligevel beundring hos den narcissistisk besatte, vil vedkommen
de hurtigt blive forkastet, da følelsen af ikke at være noget ligger og 
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lurer lige under overfladen hos narcissisten. Så han tænker derlor: 
Hvis den person kan elske mig, som jo ikke er noget værd, så kan han heller 
ikke være noget værd selv.

Det kan også ske, at objektet hurtigt forkastes, da vedkom
mende måske ikke opfylder de projicerede drømme og ønsker. 
Narcissisten dropper bare personer uden tanke for deres eventu
elle sorg. Ikke fordi han vil noget ondt, men han kan ikke bekymre 
sig for andre og er allerede i gang med at finde nye højere mål at 
besætte og idealisere.

ØVRIGE TRÆK
Denne udnvttende holdning over for andre og manglende evne til 
at elske ses tvdeligt i narcissistens kærlighedsliv, hvor narcissisten 
har et utal at sexualpartnere. Ofte er det bare partnere for en enkelt 
nat, da narcissisten jo ikke tør gøre sig bevidst afhængig af andre og 
dermed føle sig sårbar. Men er narcissistens forstyrrelse helt 
ekstrem, vil han slet ikke have nogle sexualpartnere, da han kun er 
i stand til at elske sig selv. En løsning på dette er onani. Så kan 
narcissisten overføre alle sine idealbilleder til sin egen krop og 
derved elske den. Det må dog siges, at onani kun regnes for 
narcissistisk sygeligt, hvis narcissisten overhovedet ikke er i stand 
til at elske med andre end sig selv.

Hvis alle faktorer eller' flere af dem er opfyldt, siger man, at 
personen er narcissistisk forstyrret, og man regner det så for en 
sindssygdom. Men da det jo er nødvendigt at kunne lide sig selv 
for at kunne elske andre, taler man også om sund narcissisme.

Jeg synes også det er vigtigt at nævne depressionen i forbind
else med den narcissistiske forstyrrelse. Ofte kommer depresio- 
nen når grandiositeten brvder sammen. Dette optræder hyppigt 
som følge af en række faktorer, som skæmmer det smukke 
ungdommelige vdre, f.eks. ved invaliditet, sygdom eller alder
dom. Man kan ikke længere få den nødvendige bekræftelse, og 
føler sig derfor tom indeni.

Et eksempel på disse depressioner p.g.a. alderdom ses tvdeligt 
i de utallige brevkasser i ugeblade o.lign.. Ofte er det mødre med 
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halvvoksne børn, som skriver ind. Problemet er, at disse narcissis
tisk besatte børn ikke længere er afhængige af moderen. Det 
medfører,at hun ikke kan få sin bekræftelse og foler sig tom. 
Depressionen kan afværges ved de føromtalte toppræstationer, 
men også ved at vælge en partner med stærke depressioner. Man 
gør sig så til den beskyttende, og føler sig uundværlig.

Til slut kan depressionen vise sig som et konstant mismod. 
Fordi man ikke vil kendes ved de fra barndommen forbudte 
følelser, f.eks. vrede, jalousi og middelmådige præstationer.

Alice Miller opstiller følgende liste over træk hos den narcissis
tiske person. (Både den depressive og den grandiose).
1: Falsk selv, som har ført til tabet af det oprindelige mulige selv.
2: Den skrøbelige selvagtelse, som ikke bunder i sikkerhed m.h.t. 

hvad man selv føler og vil, men i muligheden for at realisere 
det falske selv.

3: Perfektionisme, et meget højt ideal-jeg.
4: Fornægtelse af foragtede følelser (de manglende skvgger i 

Narkissos’ spejlbillede).
5: Prævalens af narcissistiske objekt besættelser.
6: Stor angst for kærlighedstab.
7: Misundelse over for de sunde.
8: Stærke, men fraspaltede og derfor ikke neutraliserede depres

sioner.
9: Ringe modstandsdygtighed over lor sygdomme. 
10:Tilbøjelighed til skam- og skyldfølelser.
11: Hvileløshed.

NARCISSISMENS OPSTÅEN
DEN ORALE FASE
For at forklare teorier omkring narcissismens opståen, vil jeg 
beskrive barnets udvikling gennem de aller første leveår. Perioden 
fra barnet bliver født til ca. det 3. leveår, kaldes den orale fase. I 
denne fase er barnets personlighedsmodel slet ikke udviklet. 
Barnet er kun DET/ drifter. Da barnet får tilfredsstillet sine lyster 
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med munden, siger man, at munden er den erogene zone (den 
lystfremkaldende zone). På latin heder mund os, deraf kommer 
navnet oral - den orale fase.

Barnet har selvfølgelig også brug for andet end mad, for at 
udvikle sig til en velafbalanceret og stabil person i harmoni med 
sig selv. Blandt disse behov er legemlig kontakt, som samværet 
med moderskikkelsen gerne skulle opfylde.

Når jeg fremover skriver moderen, skal det forstås som den 
person, som barnet har kontakt med i det første stykke tid af sit liv.

De første 0 til 6 måneder af den orale fase kaldes den passive, 
da barnet ikke kan foretage sig noget selv. Man siger, at barnet i 
denne periode er objektløs og autoerotisk, dvs. barnet kan ikke 
skelne sig selv fra omverdenen.

Efter den passive periode kommer så selvfølgelig den aktive. 
Ca. 6 mdr. til 2 år. Man siger også at barnet føler sig almægtig, da 
det jo ikke kan skelne sig selv fra den, der opfylder dets behov.

Men det begynder snart at opdage, at det kan gøre noget ved 
omgivelserne, det begynder at kunne skelne en smule. Barnet får 
derved mulighed for at skelne mellem onde og gode objekter. Selv 
om barnet nu begynder at skelne mellem godt og skidt, opfatter 
det stadig sig selv som verdens centrum, og forventer at alle dets 
behov opfyldes. Barnet er primært narcissistisk og skal meget 
gerne føle sig almægtig.

Men da barnet hele tiden konfronteres med virkeligheden, (det 
kan jo ikke altid få sine behov opfyldt med det samme) tillægges 
omverdenen de onde egenskaber, og barnet selv de gode. Denne 
konfrontation, som det grandiose selv kommer ud for, skal helst 
føre til, at barnet på den ene side skal lære, at det ikke er 
fuldkomment, men på den anden side alligevel føle, at det kan 
noget.

Når barnet begynder at skelne mellem sig selv og omverdenen 
fremkommer også en stor angst, da barnet opdager, at det er 
afhængigt af omverdenen. Barnet føler sig afmægtigt. For at 
afværge denne angst, vendes afmagtsfølelsen til en idealisering af 
forældrene, da det jo er dem, der er almægtige.
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Forløber denne orale fase ikke godt med den optimale 
konfrontation (dvs. konfrontationen mellem det grandiose selv og 
omverdenen skal harmonere), sker en ændring af personligheden, 
som viser sig ved meget usikker selvfølelse. Dette kan senere 
medføre narcissistisk lidelse, da barnet senere i livet vil prøve at 
vende tilbage til det orale stadium, for derved at skabe den nød
vendige harmoni. Dette viser sig som en fiksering af de orale 
behov.

Man fastholder illusionen om det grandiose selv, for derved at 
afværge følelsen af afhængighed til omverdenen, og skaber i stedet 
for en urealistisk almagtsfølelse. Samtidig fastholdes illusionen 
om det idealiserede forældrebillede, dog på den måde at idealise
ringen overflyttes til f.eks. berømtheder. Dette gøres for at blive 
bekræftet, og er et udtryk for mangel på tro på sig selv og 
afmagtsfølelse. Alt dette medfører så den splittede narcissistiske 
personlighed, og narcissisten må derfor prøve gennem hele sit liv 
at skabe den manglende harmoni.




