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Rektors
velkomst
Kære nye elever.
Mandag d. 13. august 
1990 kl. 10 skal I begyn
de på jeres nye skole, og 
det skulle være mærke
ligt 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 kam
merater, nye lærere, nye 
lokaler, nye fag, nye un
dervisningsmetoder, nye 
krav, nye udfoldelses
muligheder 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 intro
duktionsarrangementer 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 givejer mange gode råd.

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

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

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

Med venlig hilsen
Erling Balle.
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Starten i lg og Ihf
Alle l.g’ere og l.hf’ere mødes mandag d. 13. august kl. 10. Dagen 

begynder med en samlet velkomst i festsalen. Derefter fordeles I klassevis i 
undervisningslokaler, hvor I 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 kærlighedserklæring og kan 
nærmest oversættes med “studenterrekrut”.

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 forsøge på at 
skabe et godt miljø i jeres nye klasse. Allerede anden eller tredie 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. 23. 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 ud
valg, 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 i 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 vil kunne give 
jer bedre mulighed for at udnytte jeres medbestemmelsesret om valg af 
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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 i kantinen skal indrette et 
internationalt miljø (f.eksen 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 
underholdning 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 l.g’ere og 
l.hf’ere, jeres forældre, lærere og elevinstuktører fredag d. 17. 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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Musik og teater

Skolekomedie.
Som en tradition på FG afholdes der hvert år skolekomedie. Dette var 

også meningen i året 1989, og vi l.g'ere ventede spændt på et udspil fra de 
mere erfarne elever. Det skete imidlertid ikke, så det endte med, at vi selv 
måtte tage affære. To aktive lærere blev hurtigt mobiliseret, og i løbet af kort 
tid fik vi stablet skuespillet “Den røde Pimpernel’ ’ på benene.

“Den røde Pimpernel” var anderledes end de forrige skolekomedier,
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forstået på den måde, at der ikke var så mange personer med i den, og at den 
blev spillet på en lille “work-shop” scene. Kort sagt, et mere intenst stykke, 
hvor skuespillerne var tættere på publikum.

Jeg mener, at den årlige skolekomedie er en af de muligheder, der er på 
gymnasiet, for at lære andre at kende og for at få venner på tværs af klasserne. 
Derfor opfordrer jeg de kommende l.g‘ere til i det kommende skoleår at 
deltage i komedien, og - om nødvendigt - selv at tage initiativet til den.

Mikkel Snorre Boysen
l.g‘er.

Forårskoncert 1990 på FG
-Musik, sang, nervøse debutanter, kogende publikum, kameraknips i 

tusindvis, blomster, latter, sved, tårer- Ja, det er og bliver sandelig en dag, vi 
alle vil huske: Forårskoncerten 1990.

Dette år var det ikke kun koret, der kom med bidrag. 2.musikfaglige, 
3.musikfaglige, l.g’ere og l.hf’ere samt solister var også aktive. Man kan 
spørge sig selv, hvilken værdi året ville ha’ haft uden forårskoncerten. I hvert 
fald var den for mange mennesker en uundværlig begivenhed.

Glæd jer til forårskoncerten 1991! Den bliver med jeres hjælp, om 
muligt, endnu mere fantastisk!

Kristine Faurschou og Mikkel Snorre Boysen.
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Teaterture i gymnasiet.
Det stramme ekskursionsbudget behøver ikke være en hindring for de 

studerendes kulturelle udfoldelser - dog kun hvis du vil ofre nogle af dine surt 
tjente penge, og hvis dine lærere vil bruge et par ekstra timer med deres 
elskede elever.

Da vi var i Gladsaxe Teater for at se Claire Lacombe og Den store 
Revolution, var det i forbindelse med emnet “Den franske Revolution” i 
historietimerne. Forventningerne var store, for vi havde læst mange gode 
anmeldelser. Da vi kom ind i teatret, blev vi meget overraskede over at se alle 
skuespillerne, der sad ved et langt bord og sminkede sig i deres dekorative 
kostumer.

Senere fandt vi ud af, at dette var en del af handlingen. Stykket handlede 
nemlig om en teatertrup i det revolutionshærgede Frankrig.Hovedpersonen 
Claire, der var vokset op i denne teatertrup, var en revolutionær kvinde, der 
kæmpede i spidsen for kvindernes deltagelse i revolutionen i Paris.

Stykket er skrevet over en virkelig person, men handlingen er ellers frit 
digtet. Derfor har forfatteren haft stor frihed til at forme historien, som han 
ville.

Skuespillet var meget underholdende,og publikum følte sig som en del 
af stykket, idet skuespillernes spillerum også foregik blandt publikum.

Teaterturen var en ny undervisningsform i historie, som på samme 
tid var en fornøjelig og lærerig oplevelse.

Da teaterturen i historie havde været en succes, havde vi mod på at 
prøve igen. Nogle måneder senere planlagde vi en tur til Rialtotatret, der 
opførte Don Juan. Vi havde nemlig beskæftiget os med Don Juan-tekster i 
dansk.

Dette stykke var en moderne version af Molieres “Don Juan og 
stenstøtten”. Flemming Enevold spillede æstetikeren og forføreren med en 
indlevelse, der var fantastisk flot. Selv om handlingen udspilles for mange år 
siden, er det et stykke, som stadig er meget aktuelt.

Udbyttet af disse ture var stort, og vi kan kun anbefale jer kommende 
sutter at benytte jer af sådanne muligheder. God fornøjelse !!!

Anne og Birgitte 2a.
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Lejrskoler

Biologi-lejrskole på Kærehave 
Landbrugsskole

I dagene fra lørdag d. 21.4.90 til mandag d.23.4.90 var 3mE og 3mF på 
en week-end-ekskursion til Kærehave Landbrugsskole i nærheden af Ringsted, 
arrangeret af biologilærerne Kristen Christensen og Ralph Sonne-Hansen.

Efter ankomsten til landbrugsskolen lørdag middag mødtes vi til en 
introduktion, hvor en af stedets lærere fortalte om skolens baggrund og driften 
af stalde og marker. Vi var derefter på rundvisning i staldene efterfulgt af en 
markvandring og en skovvandring. Samme aften holdt en af skolens lærere, 
Arne Sørensen, et interessant foredrag om økologisk landbrug og sædskifte.

Inden turen havde klasserne delt sig ud i hold bestående af ca. 4-6 
elever, som hver skulle bruge søndagen til at arbejde med et valgt speciale - 
f.eks. markstyring på EDB, landmandens arbejdsmiljø, endags-foderkontrol 
eller landbrugets påvirkning af åer og vandløb. Ved hjemkomsten skulle der 
udarbejdes en rapport om specialet, og notater om besøget skulle samtidigt 
afleveres.

Vi benyttede afrejsedagen til at besøge Nordeuropas største slagteri, 
hvor vi var på rundvisning og så processen fra gris til færdigpakkede svarer. 
Hele opholdet var meget vellykket, hvad vi skal takke landbrugsskolens 
engagerede lærere for samt naturligvis vores biologilærere.

Martin Pedersen 3xF
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Studietur for biologer.
3.g naturfaglig valgte 

at afholde studieturen i 
Danmark. Dette beror på 
forskellige faglige argumenter, 
blandt andet kan man mene, 
at danske regnorme og mo- 
sehuller er lige så gode som 
f.eks. russiske. Endvidere er 
der meget af Danmarks bio
logi, man som naturfaglig bør 
kende. Vi boede i Svaneke, 
hvor der er meget idyllisk. 
Der er små, gamle huse og 
snævre, stejle gader. Af nævnte 
beskrivelse er det selvfølgelig 
let at forstå, at der også var et 
meget stille byliv og ligeledes 
et meget stille natteliv. Dette 
fik vi dog i løbet af ugen 
rettet op på, idet vi flittigt 
benyttede den lokale pub. Her 
mødtes vi med de lokale stam
kunder, eller vi spillede billard 
og dart.

Det faglige udbytte var 
ikke at forglemme, det var faktisk umuligt at fortrænge fra sin bevidsthed. 
F.eks. skulle vi se Paradisbakkerne - på cykel. Dette medførte først, at vi 
måtte vade adskillige kilometer med cyklerne på nakken, for Paradisbakkerne 
er rent faktisk et bakket klippelandskab. Dernæst ledte vores lærer os på 
vildspor, trods ihærdige forsøg med al benytte et kompas. Da vi endelig nåede 
en asfalteret vej, blev del regnvejr, og vi måtte cykle 10 km i silende regn. 
Men selvfølgelig: “always looking at the bright side of life”.

Det var en god tur; men vi var godt nok glade, da vi var hjemme igen.

Katrine Plesner
3xN
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Feltarbejde i biologi
Naturen er ofte biologiundervisningens “laboratorium”. Det gælder, 

hver gang emnet er økologi og miljølære. Derfor har alle skolens 1 .g- og 1 .hf- 
klasser arbejdet en fuld dag i naturen. Del samme gælder de elever, som har 
valgt biologi på mellem- og højt niveau eller HF-tilvalg.

I efteråret 1989 - månederne august-september har vi haft en række 
klasser ude at tage prøver langs Græse Å. Vi er startet kl.7 om morgenen fra 
busstationen og er kørt til B uresøområdet. Herfra har vi vandret langs Græse 
Å, idet vi undervejs - udover naturoplevelser og god motion - har udført 
biologiske og miljøkemiske analyser til kortlægning af vandkvaliteten. I 
denne sammenhæng har vi gjort iagttagelser og diskuteret naturforvaltning,

både med hensyn til stof
kredsløb og -husholdning og 
med hensyn til vort forhold 
til åer, søer, grønne kiler m.v. 
Vi har set mange almindelige 
planter og dyr, og mange ele
ver var målløse over at være 
kommet så langt uden for 
klasseværelse, dagligstue og 
benzintank. Vi lærere måtte 

love ikke at forlade vores elever i den vilde natur med brændenælder, myg og 
mudder.

Andre klasser har arbejdet en hel dag på Buresø, hvor skolen har en fast 
aftale med sportsfiskerforeningen om rådighed over et par både. 2.g- 
mellemniveau har her afsløret tilstedeværelsen af specielt meget sjældne 
phy toplanktonarter, som de har bestemt og optalt og brugt til karakteristik af 
søens vandkvalitet udtrykt ved Nygårds planktonkvotient. Samme klasse har 
kortlagt søens iltforhold og meget mere i relation til fiskebestande og 
økosystemiske forhold.

Vi har desuden haft feltarbejde med specielt undersøgelser af faunaen 
i Græse Å og terrestrisk økologi i Færgelunden incl. skovbrug.

Mindre ekskursioner er traditionen tro foretaget til Frederiksssund og 
andre renseanlæg.

Traditionen for at inddrage naturen i undervisningen ud fra egne 
oplevelser er et kærne-punkt i biologiundervisningen. Eleverne må fortsat gå 
grueligt meget igennem for at få store oplevelser.

Ralph Sonne-Hansen
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FG og Europa

Studietur til Rom marts 1990
Lørdag den 10. marts 1990 drog vi - 49 elever (2b, 2y og 2z) og 4 lærere 

afsted på studietur. Målet var Rom: “DEN EVIGE STAD”.
Efter godt 26 timer i tog stod vi i støvlelandets hovedstad, og jeg skal 

lige love for, at de italienske vejrguder bød os hjertelig velkommen; solen 
skinnede fra en skyfri himmel, og temperaturen nærmede sig de 25 grader 
Celsius, og dér stod vi i vintertøj, for vejret havde absolut ikke været til andel, 
da vi sagde farvel til København.

Heldigvis var vi forberedte på denne velkomst, så vi fik hurtigt skiftet 
til en mere passende påklædning, dog ikke til shorts, for - fandt vi ud af - det 
var ikke passende påklædning i Italien, og slet ikke når det på grund af hår- 
og hudfarve lyste uf af personen, at man var skandinav.
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Den første eftermiddag og aften i Rom var fantastisk, vi var på 
byvandring spækket med oplevelser - planlagte som uplanlagte.

Sådan noget med at gå og kigge på kirker og skulpturer har aldrig rigtigt 
kunnet vække min interesse, men her - de enorme kirker og ikke mindst 
Berninis kunstværker, ja jeg var målløs, det var så fascinerende, at man ikke 
kan beskrive det! ! !

Sådan skulle jeg også komme til at føle det de følgende dage. Ord bliver 
pludselig så små, fattige og meningsløse.

Intet kan hamle op med Colosseum, Forum Romanun, den gamle 
romerske havneby Ostia, Den spanske trappe og sidst men ikke mindst 
Peterskirken. Især Peterskirken gjorde et meget stort indtryk på mig/os; den 
rummer en sådan rigdom og pragt, at det helt tager pusten fra én.

Lærerne, som til stor glæde for os elever også viste sig at være ganske 
almindelige mennesker, havde lagt programmet sådan, at vi den sidste hele 
dag i “fodboldstossernes’ ’ land sluttede af i Peterskirken, så den ligesom blev 
kronen på værket: en meget smuk krone !

Den sidste dag, fredag, stod der først skolebesøg på et romersk gymnasium 
og siden afrejse fra Roma Termini - med kurs mod München - Hamburg - 
København kl. 18.30 - på programmet. Gymnasiebesøget var en meget, 
meget særpræget, men også en morsom oplevelse. Inden vi fik set os om, stod 
stort set alle skolens elever rundt om os danskere, og der var en råben og 
skrigen, der ikke engang kan måle sig med sutternes første skoledag.! ! Alle 
ville se os, røre ved os og snakke med os. Da vi efter tre timer i ‘ ‘løvens hule” 
kom ud i det fri igen, så den ene mere træt ud end den anden. Værst gik del

13



dog ud over Christian, der i de tre timer næsten konstant havde ca. 100 
skrigende italienske piger i hælene på sig (Christian er meget lyshåret). Han 
lignede én, der havde været igennem en kødhakkemaskine.

Herefter var vi alle parat til at tage hjem til Danmark og igen bare blive 
én i mængden, men sådan syntes italienerne ikke, det skulle være. Vi forlod 
Rom med halvanden times forsinkelse, og det betød, at vi mistede vores 
videre forbindelse op gennem Europa, og 32 timer efter, at vi forlod vores 
romerske hotel, ankom vi - meget trætte og fyldt med en masse nye indtryk 
- endelig til Københavns Hovedbanegård, hvorfra der var endnu en limes 
rejse til endestationen, Frederikssund. Der var feststemning på perronen, 
hvor vores forældre stod og kiggede længselsfuldt efter os.............eller var det 
det smuglergods vi havde med hjem til dem ?

Efter denne tur var vi alle enige om, at skal man på en ordentlig 
studietur, ja så skal man til Rom, stedet hvor alt kan ske

Henriette 2y
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2a’s studietur til Alsace
Fra den 10. til den 17.marts 1990 var 2a og medbragte lærere på 

studietur til Alsace i Frankrig. Formålet med denne tur var at undersøge 
befolkningens identitetskrise på grund af denne regions skiftende nationalitet 
(tysk - fransk).

Lørdag den 10. marts kl. 06.00 mødtes vi alle morgenfriske ved 
Frederikssund Gymnasium. Alle var klar til afgang, undtagen vores bus, som 
på grund af et kraftigt stormvejr var stødt på grund mellem Grenå og 
Hundested. Efter fire og en halv times ventetid rullede vi endelig afsted 
mod Frankrig. Ved halv tretiden ankom vi til Strasbourg.

Størstedelen af søndagen var vi på bytur, hvor vi bl.a. så domkirken og 
den gamle bydel. Derefter tog vi med vores luxusbus til Sessenheim, hvor den 
berømte, tyske digter Johan Wolfgang Goethe ofte opholdt sig.

De følgende dage gik hurtigt på grund af de mange spændende oplevelser. 
De mest bemærkelsesværdige var den store “vandelevator”, le Plan Incliné, 
Europaparlamentet, KZ-lejren Natzwiller og bjergklosteret Mont Ste Odile.

Tirsdag aften nåede vi Colmar. Eleverne så nu ikke mere friske ud. For 
nogle så det endda ret tåget ud efter de sidste afteners udfoldelser.

Colmar og omegn var fyldt med diverse turistattraktioner, deriblandt 
museet Unterlinden, den katolske Notre-Dame du Haut, det højeste punkt i 
Alsace Grand Ballon og Le Linge, et kæmpenet af skyttegrave fra første 
verdenskrig. Der blev også tid til at besøge et gymnasium.

Fredag aften satte 2a sig trætte til rette i bussen for at påbegynde den 
lange hjemrejse. Alle var enige om at det havde været en udbytterig tur og 
opfordrer derfor allejer ‘ ‘sutter’ ’ til at arrangere en lige så uforglemmelig tur.

På 2a’s vegne

Trine Kolding og Lars Stehr
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Forår i Paris
Jeg har altid hørt så meget om foråret i Paris. Alle mennesker, som har 

været i Paris i foråret, fortæller, at det er noget helt specielt.
Foråret kom i år til Paris i midten af marts. Det kom mine klassekammerater 

og jeg i hvert fald til at opleve. 2x på Frederikssund Gymnasium var nemlig 
på studietur til byernes by i perioden søndag den 11. marts til lørdag den 17. 
marts.

Forud for turen havde vi sammen med vores rejseledere - historielærer 
Bodil Haas og fransklærer Lars Dalsgaard - beskæftiget os med Paris. Således 
kendte vi alle inden afrejsen til Paris til byens historie og seværdigheder. 
Ligeledes havde vi i fransktimerne studeret spisekort, da vi jo gerne skulle 
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vide, hvad vi bestilte på byens restauranter. Senere skulle det dog vise sig, at 
enkelte af klassens elever ikke havde fulgt nok med i disse ellers meget 
lærerige timer om de kulinariske nydelser.

Søndag den 11. marts 1990 kl. 19.45 sagde hele 2x farvel til både 
forældre, søskende - og sidst, men ikke mindst det kolde nord. Cirka 800 
kilometer sydpå ventede det parisiske forår os med varmegrader på omkring 
18 grader. Vores forældre samt søskende gjorde også deres for, at vi skulle 
få en god start på studieturen. På perronen stod de alle nemlig tæt, og jeg 
mindes ikke at have set så mange mennesker på Frederikssund station siden 
den dag, da stationen blev indviet af dronningen.

Efter omtrent 18 timers togrejse ankom vi til Gare du Nord - 
hovedbanegården i Paris. Her kunne man tydeligt mærke og se, at Paris så 
sandelig er en storby. Det vrimlede simpelthen med mennesker, og banegården 
mindede mest af alt om en myretue. København føltes ganske enkelt som en 
provinsby og Frederikssund som et hul i jorden! Således stod vi alle midt på 
banegården og sugede alverdens indtryk til os.

Ligeledes stiftede vi på Gare du Nord for første gang kendskab til Paris’ 
metro - det fantastiske underjordiske jernbanenet, der løber under hele Paris. 
Fra Gare du Nord skulle vi nemlig finde ud til vores hotel, Hotel Exelcior, via 
metroen. Det var dog ikke noget problem, da metroesystemet er opbygget 
med en forbilledlig klarhed, så selv en dansker fra Frederikssund kan finde ud 
af systemet. Endvidere kører metro-togene med så korte tidsintervaller, at 
man aldrig taler om togtider i Paris. Der kommer simpelthen altid et tog til!

Vores hotel lå i Latinerkvarteret - Paris’ gamle studenterkvarter. 
Således var det jo ideelt for os kommende studenter at bo netop her.

Latinerkvarteret hører til Paris’ ældste område og har fået sitnavn, fordi 
hovedsproget på Sorbonne-universitetet, der ligger i dette kvarter,var latin. 
De små intime restauranter og caféer - som vi flittigt besøgte - findes ligeledes 
i Latinerkvarterets smalle og menneskefyldte gader. Der findes dog også 
restauranter og caféer i andre dele af Paris.

Således var vi en aften ude at spise på den restaurant, hvis spisekort, vi 
havde oversat i fransktimerne. Desværre var der toaf mine klassekammerater, 
som havde været fraværende - enten fysisk eller psykisk - i netop den time, 
hvor vi gennemgik, hvad “Pied du Pore” betyder. De bestilte nemlig 
gladeligt “Pied du Pore” i sikker forvisning om, at de ville få serveret 
svinekoteletter. Men da tjeneren kom med deres “svinekoteletter”, brød de 
begge ud i et mindre skrig. “Pied du Pore” viste sig nemlig at være intet 
ringere end dejlige, saftige, franske grisetæer, uhm! Så der er vist ingen tvivl 
om, at disse to elever, når de til sommer skal til mundtlig eksamen i fransk, 
i hvertfald vil vide, hvad “Pied du Pore” betyder.
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Paris er virkelig byernes by i enhver forstand. Det være sig dog specielt 
inden for det kulturelle område. Under vores studieophold så vi således 
attraktionerne Menneskehedens Triumfbue og Versailles.

Menneskehedens Triumfbue har, som de fleste sikkert ved, en særlig 
interesse for os danskere. Det skyldes, at den blev tegnet af den danske 
arkitekt og professor Johan Otto v. Sprecheisen samt civilingenør Erik 
Reitzel. Resultatet af dette danske “makkerpars” samarbejde er blevet et 
fantastisk flot bygningsværk, som i dag kan ses i Paris’ nye kvarter “La 
Défense”. Alle vi elever fra 2x blev i hvert fald imponerede, da vi så dette 
flotte pompøse bygningsværk, som knejsede i forårssolen. Flot gjort af de 
herrer Sprechelsen og Reitzel! Som dansker følte man sig helt stolt på deres 
vegne.

Versailles er ligeledes et flot bygningsværk. Dette kæmpemæssige slot 
blev påbegyndt af den jagtglade konge, Ludvig XIII. Dengang var det blot et 
jagtslot, men senere skulle det blive til det fantastiske Versailles som vi kan 
se i dag. Under Ludvig XIV stod Versailles som et symbol på den franske 
kongemagts storhedstid og enevælde. Hans ord, ideer og påklædning gav 
ekko ud over hele Europa. Versailles var verdens centrum. Vi forstod lidt 
mere af den megen omtale af slottet efter at have besøgt de mange imponerende 
spejlsale.

Paris har dog i de senere år slækket lidt på sin status som verdens 
centrum, men er nu igen på vej tilbage til tronen. Dette er primært sket 
gennem mange nye bygningsværker. Jeg vil her især nævne Pompidoucentrct, 
glaspyramiden ved Louvre og La Villette. Disse nye bygninger har alle 
bidraget til, at Paris igen i dag kan kalde sig for verdens kultur-mekka!

Desværre gik vores studietur - som gode ture i øvrigt plejer at gøre - alt 
for hurtigt. Snart skulle vi sige farvel til spændende Paris og byens forår. Med 
en masse nye oplevelser og indtryk skulle vi snart gense vores egen - dog i 
mindre målestoksforhold - byernes by, Frederikssund. Mens vi havde været 
ude at rejse , var foråret dog heldigvis også nået frem til vores by. Så da vi 
nåede trætte og udmattede hjem efter 7 dage i det fremmede, skinnede solen 
både på os og de mange forældre og søskende, som var mødt op for at hente 
os på stationen.

Som sagt var studieturen til Paris en stor oplevelse. Og det kan vi 
primært takke vores to fremragende tur-guider for. Uden deres kæmpe 
forarbejde var turen bare blevet en ganske almindelig ferie. Nu blev det i 
stedet en lærerig tur med en mængde gode og sjove minder....

Rasmus Calmann-Hinke 2x
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Turen går til Berlin
Søndag den 11. marts 1990 tog 2v sammen med Ralph Sonne-Hansen 

(geografi) og Jytte Lindhardtsen (tysk) til Berlin, og vi kom hjem lørdag den 
17. marts - trætte, men en stor oplevelse rigere. Vi havde i de sidste måneder 
forud for rejsen, hvor situationen i DDR ændrede sig dag for dag - hvad vi 
havde fulgt med i på TV og i aviserne og diskuteret i klassen - utålmodigt 
ventet på at komme ned og opleve det hele med egne øjne. Den forventning 
blev til fulde indfriet.

Der var gået mange og detaljerede forberedelser forud: klassen havde 
læstom de to Tysklandes geografiske forhold, om Tysklands og Berlins nyere 
historie, de havde set film om byen, holdt foredrag for hinanden og endelig 
udfærdiget interviewskemaer på tysk. De sidste skulle bruges til at interviewe 
berlinere som vi mødte på vores vej i såvel Øst- som Vest-Berlin om deres 
opfattelse af den aktuelle situation her lige op til det første demokratiske valg 
i DDR og med udsigten til et forenet Tyskland.

Disse interviewoplevelser blev nok for mange af eleverne et af turens 
højdepunkter. De kom i kontakt med berlinerne på en måde de ellers ikke 
havde haft mulighed for (fra pedellen på Humbold Universitetet i Øst-Berlin 
til punkere i Vest-Berlin), de fik nuanceret deres forestillinger om øst-vest- 
problematikken, og sidst, men ikke mindst blev de nødt til at tale tysk.

Inden turen havde klassen fået udleveret et digert program med mange 
og lange vandreture gennem byen, hvorunder de skulle løse opgaver af 
bygeografisk, historisk og kulturel art. På et tidspunkt da det gik op for klassen 
at den gennemsnitlige dagsmarch var på ca 25 km exel. museumsbesøg etc., 
bredte der sig en vis bekymring i 2v. “Skal vi også have feltflaske med?” lød 
spørgsmålet fra en spinkel pige. Vel ankommen til Berlin opdagede man dog, 
at Berlin har opfundet U-Bahnen og at et lille besøg på en ‘‘Eckkneipe’ ’ kan 
give nye kræfter til dagens program. Tempoet fandt sit naturlige leje, dagenes 
program blev alligevel gennemført, og Berlins rige restaurant- og caféliv blev 
såmænd ikke forsømt.

Som det var naturligt netop nu, udøvede “muren” en magnetisk 
tiltrækningskræft, den blev beset, besat og fotograferet fra vest og øst, der 
blev kravlet op og ned og igennem - og naturligvis skulle alle have det 
obligatoriske stykke mur med hjem - helst med grafitti på.

En hel lang dag tilbragte vi i Øst-Berlin hvor centrum var helt domineret 
af det forestående valg. Eleverne rev plakater ned til brug som souvenir og til 
deres plancheudstilling på skolen, de indsamlede valgpropaganda og interviewede 
alle der gad svare (og det var mange) om deres indstilling til DDR’s fremtid 
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i vestligt regi. Efter et varmt måltid mad på en nydelig restaurant på Unter den 
Linden gik vi alle næsten i chok, da vi blev præsenteret for en regning på hvad 
der svarer til 170 danske kroner for 13 personer. Der var meget at tænke over 
og diskutere bagefter. Vi nåede derefter op til det gamle arbejderkvarter 
Prenzlauer Berg med dets faldefærdige huse og triste baggårde, men også 
meden duft af århundredeskiftestemningi nogle få, men nydeligt restaurerede 
gader. Overalt havde vi den typiske øst-berlinske duft i næsen af kul og koks 
blandet med udstødningsgasserne fra de mange “Trabbier”.

Vi var godt trætte, da vi ved 19-tiden nåede over grænsen ved Fried
richstrasse - forbi de nu venlige østtyske grænsevagter: ‘ T må fotografere det 
hele, også mig “ sagde en af dem smilende. En 18-års fødselsdag skulle dog 
fejres på behørig vis den aften, og det blev den.

På turen oplevede eleverne en stor del af hvad Berlin har at byde på 
inden for arkitektur, kunst, museer af enhver art , teater og restaurant- og 
barliv, men naturligvis kunne 5 dage ikke slå til. I skrivende stund er enkelte 
af eleverne i 2v ved at planlægge deres sommerferierejse til Berlin for at 
genopleve det hele endnu engang, købe mere ind og se det de ikke nåede i 
første omgang.

Turen til Berlin var ikke mindst socialt en succes, alle var med, ingen 
kunne føle sig fortabt, og det skyldes ikke mindst 2v’s enestående humør, 
energi, nysgerrighed og evne for at administrere de mange opgaver der blev 
overgivet til de enkelte arbejdsgruppers eget ansvar. Både for eleverne og 
deres to lærere blev det en rejse vi sent vil glemme. Turen går til Berlin - også 
i vores erindring.

På Berlin-gruppens vegne

Jytte Lindhardtsen
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En tak til vor sprogassistent.
Et af de livgivende indslag i skolens dagligdag har i år været 

tilstedeværelsen af EDWARD, nærmere betegnet Edward Allan Hansen. 
Sønnesøn af tidligere stationsforstander Hansen, Stenløse, søn af klassisk 
filolog i Oxford, udgået fra Eton og nu på andet år dansk- og russiskstuderende 
fra Kings College Cambridge, landet i Frederikssund direkte fra Leningrad, 
hvor han oplevede verdenshistoriens største, fredelige revolution på nært 
hold. Edward har haft den helt ideele baggrund for at kunne formidle 
autentiske indtryk af både engelsk og russisk sprog og kultur. Og det har han 
gjort ved flere morgensamlinger, en studiekreds om Glasnost, aktiv deltagelse 
i engelskundervisningen som fortolker af engelsk litteratur, foredragsholder 
om engelske skoleforhold, og ikke mindst som en fremragende ‘1 studievært’ ’ 
ved 2x’s høring om Sydafrika. Han var nemlig også engang formand for The 
Eton Debating Society - jo, kvalitetsudviklingen på F.G. fik et uventet tilskud 
udefra.

Erik Philipsen
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Gæstelærer i England.
I november 1989 deltog jeg i et “job-swop”-projekt med en engelsk 

lærer. Projektet bestod i, at et antal danske lærere byttede skema og bolig med 
engelske lærere, og min udvekslingspartner blev Mrs. Smythe fra Irlam High 
School nær millionbyen Manchester i Nordengland, som i to uger overlog mit 
skema og underviste på Frederikssund Gymnasium i både engelsk og drengeidræt. 
Tilsvarende underviste jeg i engelsk og idræt på Irlam High School i samme 
periode. Skolen er “a mixed comprehensive secondary highschool”. Mixed 
betyder, at der går både drenge og piger på skolen, comprehensive angiver, 
at undervisningen ikke er niveaudelt, og secondary vil sige, at elverne er 
mellem 11 og 16 år.

Irlam ligger ca. 20 km. vest for Manchester i et område, der er tydeligt 
mærket af arbejdsløshed og fattigdom. Byens største arbejdsplads, stålværket 
med 5000 ansatte, lukkede for få år siden, hvilket naturligvis har indvirket 
negativt på området.

Som engelsklærer kendte jeg naturligvis en del til det engelske skolesystem, 
før jeg ankom, men jeg erfarede hurtigt, at der var forskel på teori, og den 
virkelighed, der mødte mig, da jeg stod ansigt til ansigt med op til 36 elever 
i 14-15 års alderen, og døren lukkedes efter mig.

Der er mange forskelle mellem det danske og engelske skolesystem. 
Det første, der springer i øjnene, er den obligatoriske skoleuniform, der i 
Irlam bestod af hvid skjorte, sort og gulstribet slips, grå sweater og grå 
benklæder/nederdel. En anden forskel er klassestørrelsen. I England er der 
intet maksimum for antallet af elever i en klasse jeg oplevede klasser på 36, 
men det findes højere på andre skoler. Skolen begynder kl. 9, og de første 25 
minutter består af forsømmelsesregistrering samt klasselærerforedrag om 
forskellige “opdragende” emner, som læreren alene vælger. Jeg skulle også 
fungere som klasselærer og havde fået at vide af min udvekslingspartner, at 
vi ide to uger kunne gennemgå “fest- og helligdage”, hvilket jeg så forsøgte 
med betinget succes: Mit kendskab til de engelske fest- og helligdage er 
begrænset - og elevernes interesse for de danske ditto var mildest talt 
behersket, så i praksis blev det til, at jeg efter bedste evne prøvede at holde 
lydniveauet i klassen på el plan, der ikke forstyrrede naboklasserne for meget. 
Forholdet mellem elever og lærere er meget stift og upersonligt, så den 
mindste smule åbenhed og appelleren til elevernes egen vurdering af et emne 
skaber øjeblikkeligt undren, utryghed og uro i klassen. Der var på skolen et 
sindrigt udtænkt, hierakisk opbygget straffesystem til at dæmpe uro i klassen, 
men som 14-dages gæstelærer ville jeg ikke drømme om at benytte mig af 
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dette. Efter disse 25 minutter følger 2 dobbelttimer. Frokostpausen varer en 
time fra kl. 12 til 13, det eneste tidspunkt hvor elever og lærere kunne forlade 
skolen. Skolen serverede en udmærket frokosl/varm mad i dette tidsrum for 
et beskedent beløb, og elever fra mindrebemidlede hjem fik udleveret gratis 
spisebilletter. Kl. 13 var der påny navneopråb med klasselæreren, denne gang 
dog kun et kvarter. Derefter fulgte endnu 2 dobbelttimer, og kl. 15.30 var 
skoledagen forbi.

Klasseundvisning, som vi kender det herhjemme, er relativt ukendt 
begreb i England, klassediskussioner ligeledes. Jeg prøvede i nogle klasser at 
gennemgå poesi på den måde, jeg normalt anvender: Spørge eleverne om 
detaljer i digtet, forsøge at få dem til at tage en personlig stilling, og herudfra 
få en helhed ud af den foreliggende tekst. Det blev en fiasko af dimensioner: 
De engelske elever blev generte og utrygge ved denne meget kontante/ 
personlige henvendelse fra en lærer, og jeg måtte da også ty til den på stedet 
almindeligt anvendte undervisningsmetode: Læreren duplikerer sine spørgsmål 
på ark, som eleverne så besvarer enkeltvis med læreren som konsulent. Med 
denne metode fik timerne da også et noget fredeligere forløb, selv om jeg som 
gymnasielærer var noget usikker på, hvordan jeg skulle reagere, da det viste 
sig, at uroen nede i et hjørne af klassen skyldtes, at en 14 års elev sad og 
spyttede i sidemandens stilehefte.

Jeg vil ikke drage nogen konklusion ud af de forskelle på de to 
skolevæsener, som jeg har observeret. I Danmark underviser jeg unge 
mennesker i 16-19 års alderen, i England blev jeg anbragt mellem børn fra 
11-16. Spændende og lærerigt var det, og jeg gør det gerne en anden gang, 
hvis lejligheden byder sig.

Erik Haslund.
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Projekter

Ergonomi-projektet
I årets løb har alle fem 1 .g-klasser deltaget i forskellige aktiviteter som 

led i et pilot-projekt, kaldet “ERGONOMI-PROJEKTET”, som Frederiksborg 
Amt har etableret, som del første af sin art i Danmark. Ved således at gøre en 
indsats for at forebygge rygproblemer, mener amtets forebyggelsesråd at 
kunne spare store beløb.

Aktiviteterne har været bl.a. en opmåling af personlige mål for at kunne 
finde den korrekte stole- og bordhøjde. Desuden har alle udfyldt et omfattende 
spørgeskema omkring rygproblemer, helbred og motion o.l. Dennne 
spørgeskemaundersøgelse, som følges op af flere, behandles samlet for alle 
amtets 1 .g-elever på edb.

Den aktivitet, som nok har gjort sig mest bemærket, har uden tvivl været 
gennemførelsen af et 10 min.s træningsprogram. Dette træningsprogram 
skulle i 10 uger gennemføres 1 gang dagligt i timerne. De efterfølgende 10 
uger skulle programmet udføres hjemme på eget initiativ. Før, midt og efter 
foretages en testning af eleverne. Disse skal også edb-behandles og senere 
sammenlignes med flere tests.

En elevbog, kaldet “Min ryg”, er udleveret til alle deltagerne i 
projektet. Heri findes oplysende artikler, billeder, træningsprogrammet, 
skema til testresultater m.m.

Ergonomi-projektet skal forløbe i 3 år, og forhåbentlig er mange blevet 
motiveret til at tænke lidt mere over, hvordan man i det daglige kan bevare 
sin ryg lidt bedre.

Birthe Skude
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Phil Collins & 
ergonomi

En gang om ugen i 10 uger 
kom en bunke grønne, syntetiske 
skumplader til syne i døren .. Det 
var tid for ergonomi. Med rumpen 
i vejret, og midt i en “herlig” sokke-duft, lå ca. 28 elever, incl. lærer - Oh, 
hvilket syn! Det er ikke hver dag man ser sin lærer ligge ned på alle fire og 
vrikke med rumpen.

Jeg kunne unde Phil Collins det syn at have set nogle 1.g’ere i Danmark 
røre ben, arme, overlæbe og baller til hans musik.

Volumen steg automatisk i de 10 min. det hele foregik i, men snakken 
tog et ordentligt dyk, da dagens lektie lurede rundt om hjørnet.

Nuvil du garanteret spørge: Virkededct? Det er der delte meninger om, 
men alle har heller ikke været lige aktive, og det er jo en længere proces! Men 
- men ingen kommer uden om at det er sundt at røre sig. Når man skal sidde 
på 90 grader vinklede stole, og for nogle med knæene oppe i maven, i 6-7 
timer om dagen, er det ikke underligt, at det virker opkvikkende!!

Dette projekt har også bevirket, at man tænker bare en lille smule mere 
på, hvordan man sidder og i det hele taget bruger ryggen.

En der fik en ny oplevelse af Phil Collins
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Et tværfagligt udviklingsprojekt.
Siden foråret 1988 er der foregået et udviklingsarbejde i faget engelsk 

med inddragelse af moderne informationsteknologi. Vi indgik i et samarbejde 
med Ritzaus Bureau og med kolleger på Stenløse Gymnasium, som ved årets 
slutning resulterede i at Ritzaus Bureau oprettede en database til skolebrug: 
RB-INFO, som nu anvendes af skoler over hele landet.

I det forløbne skoleår er tre lærere Bodil Haas (historie), Brita Pilegård 
Hansen (geografi) og Erik Philipsen (engelsk) gået sammen om at udforske 
mulighederne for en tværfaglig anvendelse af denne base, som giver adgang 
til at arbejde med telegrammer fra de store internationale telegrambureauer.

Det fælles emne var Sydafrika, og ideen var at benytte aktuelle 
telegrammer som indfaldsvinkel til en mere dybtgående behandling af 
forholdene.

Også dette års projekt gav et konkret produkt som resultat, idet vi 
konstaterede et behov for et søgeprogram, der kunne håndtere de store 
mængder af telegrammer vi arbejdede med (over 6000 telegrammer). Vor 
datavejleder konstruerede på rekordtid et sådan t program, og det viste sig helt 
uundværligt. Det vil nu blive gjort tilgængeligt for alle landets skoler via 
Landscentralen, som har “sponsoreret” projektet.

Her følger to elevers indtryk af projektarbejdet.
I 2g brød vi den traditionelle undervisning ved at lave et tværfagligt 

projekt med fagene historie, geografi og engelsk. Projektets hovedoverskrifter 
var journalistik og informationsteknologi med engelsk som ledende fag. 
Allerede i Ig havde vi emner vedrørende journalistik i engelsk. F.eks. 
gennemarbejdede vi TV-undsendelserne “The Produktion of News” og 
“Nyhedskrigen”. I 2g startede så det egentlige projekt.

Vi valgte Sydafrika som hovedemne, idet vi mente at det var et vigtigt, 
spændende og samtidig aktuelt emne. Det endelige mål med projektet var en 
geografirapport indeholdende et selvvalgt emne vedrørende Sydafrika og en 
samlet avis fra klassen på engelsk med en selvskrevet artikel fra hver gruppe. 
Avisens navn blev selvfølgelig “South African Journal”.

Projektet startede med en udførlig gennemgang af Sydafrikas historie 
i historietimerne, samtidig med at nutidens Sydafrika blev studeret i geografi, 
mens vi i engelsk læste romanen “ A Dry White Season ’ ’. Derefter valgte hver 
elev et specifikt emne, som kunne være boligforhold, arbejdsforhold, sanktioner 
o.s.v. Materiale til geografirapporten fik vi fra henholdsvis geografiun
dervisningen, diverse bøger fra biblioteker, historiebøger, avisartikler og spe
cielt fra skolens RB-infobase. Samtlige telegrammer fra RB-infobasen modtog 
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vi på engelsk, og det var en af måderne faget engelsk kom ind i det tværfaglige 
projekt. Udover geografirapporten, bestod opgaven også i at oversætte et 
telegram fra engelsk til dansk. Det oversatte telegram skulle omhandle 
gruppens udvalgte emne. Geografirapporterne blev afleveret som små hæfter 
med overskrifter, indholdsfortegnelse, indledning, billeder, undertekster, 
kildeangivelser, noter o.s.v.

Efter rapporten startede grupperne på deres artikel til den fælles “South 
African Journal”. Artiklerne skulle skrives på engelsk og omhandle gruppernes 
udvalgte emner. Ved hjælp af de nyeste telegrammer fra Reuters Bureau, 
prøvede vi så vidt muligt at skrive artiklerne så journalistisk som muligt, idet 
vi jo faktisk prøvede at simulere en rigtig avisredaktions arbejde, og til sidst 
få en færdig avis, vores egen “South African Journal”. Samlet diskuterede 
klassen de enkelte artiklers indhold og overskrift, og da vi nåede til enighed 
om avisens indhold, blev avisen sendt i trykken.

Almindelig klasseundervisning er ofte meget traditionel, og derfor er 
det spændende at man prøver at arbejde mere utraditionelt og selvstændigt. 
Brugen af computerne gjorde at de afleverede opgaver var højaktuelle. 
Specielt højaktualiteten er ofte et problem, når man kun arbejder med bøger, 
fordi det er jo sjældent at man arbejder med bøger, der er skrevet dagen før, 
hvorimod det var tilfældet med mange af telegrammerne fra Reuters Bureau.

Projektet afrundes med en “høring”, hvor vi har inviteret redaktør 
Hans Jørgen Stadsing, Danmarks Radio til at være vores “hovedvidne”.

Vi håber at I, de nye l.g-ere nu har fået blod på tanden og at I får samme 
mulighed for tværfagligt arbejde, som vi har haft.

Tina W.B. Hansen
Claus Jørgensen.

Pædagogisk kvalitetsudvikling på FG.
Gymnasiet i Danmark har lige fornyet sig. HF-uddannelserne følger 

snart efter. Derfor må lærerne også forny sig.
I de forløbne år har lærerkollegiet på Frederikssund Gymnasium derfor 

deltaget i et pædagogisk kvalitetsudviklingsprojekt.
Første fase blev naturligt en indgående analyse af, hvorledes under

visningen og skolen som sådan fungerede.
Det blev til en diger rapport, som lærerrådet siden debatterede, og som 

blev udgangspunktet for en række “pædagogiske dage”, hvor lærerne 
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gennemdrøflede de problemstillinger, som rapporten viste man burde tage fat 
på.

Hvad angår selve undervisningen samlede interessen sig om, hvorledes 
lærerne kunne forbedre samarbejdet og den gensidige information om den 
enkelte klasse. Dette gælder for det første samarbejdet mellem lærer og elever 
f.eks. ved en mere udførlig information af eleverne om planerne for de enkelte 
forløb, samt drøftelser af arbejdsformer og produktkrav.

For det andet gælder det samarbejdet mellem, klassens faglærere, f.eks. 
ved bedre koordinering af skriftligt arbejde, og gensidig information om 
planlagte undervisningsforløb til fremme af det tværfaglige samarbejde.

Som et konkret resultat af drøftelserne af disse problemområder, vil der 
i det kommende skoleår blive gennemført et pædagogisk projekt til fremme 
af samarbejdet omkring enkelte klasser. Det har fået betegnelsen supervision, 
hvilket betyder, at lærerne i en klasse overværer hinandens undervisning og 
bagefter udøver gensidig konstruktiv kritik af hinandens undervisning.

Et andet problemfelt, som der blev sat fokus på var HF-afdelingens 
særlige stilling. Her er drøftelserne mundet ud i et projekt, hvor nogle af 
1 .HF’s lærere vil gå sammen om at gennemdrøfte og bearbejde de specifikke 
problemer, HF'erne måtte have.

Depædagogiske dage har også inddraget eleverne direkte i drøftelserne. 
Udvalgte særligt relevante emner fra brugerundersøgelsen blev drøftet i de 
enkelte klasser og senere samledes problemerne op i en paneldiskussion for 
hele skolen. Et af de problemer, som blev rejst under paneldiskussionen 
udmøntedes i et konkret forslag om afholdelse af en fællestime, hvor skolens 
miljø - i videste forstand- blev sat på dagsordenen. Skolen fik senere besøg af 
Mads Peter Villadsen fra Direktoratets Serviceudviklingsgruppe. Han havde 
først et møde med alle skolens lærere og derefter gav han i en fællestime for 
hele skolen bolden op til en diskussion af pædagogiske og trivselsmæssige 
emner.

Som en afrunding af disse forskellige pædagogiske “kvalitetsud
viklingstiltag” arrangeredes et foredrag for skolens lærere, hvor en af 
direktoratets fagkonsulenter, Peter Kuhlmann, sammenfattede nogle vigtige 
principper for videreudviklingen af den undervisningsmæssige kvalitet i 
halvfemsernes ungdomsuddannelser.

Denne korte gennemgang af skoleårets pædagogiske aktiviteter har 
langtfra ydet retfærdighed til de mange konstruktive ideer og tanker, som er 
fremkommet fra elever og lærere.

I flæng skal her nævnes nogle, som måske kan tages op til behandling 
i det kommende skoleår.

Elever og lærere var enige om, at der måtte sættes kraftigt ind overfor 
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de få destruktive elementer, som tilsviner elevgarderoben. Flere askebægre 
og affaldskurve efterlyses.

Der fremsattes ønsker om en udvidelse af tilbuddet af madvarer i 
skolens kantine, og efter at vor tidligere kantinebestyrer Birgit nu selv har 
overtaget driften, er der allerede sket en betydelig forbedring heraf.

Bedre ergonomiske (mere rygvenlige) stole og borde har været på prøve 
i læserummet og overvejelser om, hvorledes man kan financiere en anskaffelse 
af sådant inventar til særligt udsatte elever pågår for tiden.

Der var ønsker om en mere målrettet gennemførelse af fællesarrangementer 
som morgensamlinger og fællestimer - og der efterlystes en større selvdisciplin 
blandt elever såvel som lærere, så fremmødet bliver forbedret og de taktløse 
udvandringer ophører.

I øjeblikket arbejder et udvalg bestående af elever og lærere på at 
planlægge et antal emnedage i det kommende skoleår. Hovedemnet bliver 
skolens miljø i videste forstand. Vi håber der for alvor sættes gang i en 
kvalitetsforbedring af såvel de fysiske rammer for alle skolens indbyggere - 
som af det pædagogiske og mellemmenneskelige klima.

Til slut kan det for såvel lærere som elever måske være godt at 
have i erindring den gode “cirkel”, som Mads Peter Villadsen demonstre
rede for den forsamlede skole.

Erik Philipsen
Den gode cirkel

Brugerne har 
forventninger

f Brugerne får positive Respekt for lærerperson 
iplevelser på gymnasiet/kurset

< Brugerne positive 
overfor undervisningen

Lærerne højner kvaliteten 
af grund- og sekundær

ydelserne

Tilfredse brugere

Taler godt N, 
om gymnasiet

Bedre undervisning

Rart at være lærer
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Skolens ABC

Administrationen

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, udover at være skolens 
pædagogiske leder, også den adminstrative 
leder.

Inspektor, Marianne Møller
tager sig af daglige skemaændringer, skrift
lige indberetninger, karakterer, prøver, 
eksaminer og forsømmelser

Boginspektor, Ebbe Foged
tager sig af administrationen af lærerbø- 
er m.m.

AV-inspektor, Lars Dalsgaard 
tager sig af skolens av-udstyr.

3 sekretærer: Hanne Danielsen, Lizzie 
Frøslev og Jytte Hansen

Pedel: Ole Larsen

Pedelmedhjælper: Søren Boa

Bibliotek

Skolens bibliotek rummer ca. 12.000 
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 tirsdag, 
onsdag og torsdag i 10- og 11-frikvarteret. 
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 depot
bestyrer (og da efter de samme regler 
som i punkt 1 og 2).
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Bogdepotet

I bogdepotet gemmer skolen de bøger, 
der udlånes til undervisning, og deter 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 - 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 stu
dierejser.
Et vigtigt og populært indslag i 
gymnasieundervisningen er ekskursioner. 
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.
1-dages ekskursioner 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 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 læseplanerne, og 
stof med forbindelse til studierejserne 
skal opgives helt eller delvist til studenter
eller hf-eksamen. 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 at sige fra over for den planlagte 
rejse.
Nært beslægtet med 1 -dagsekskursioneme 
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 karakteriseres som 
ekskursioner eller studierejser. Rejserne 
skal ikke godkendes, og de er frivillige 
for elever og lærere. Sådanne rejser 
henlægges til ferier, men forudsat, at det 
kan indpasses i skolens, herunder 
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rejseholdets program, kan en enkelt dag 
i tilknytning til en ferie eller fridag 
inddrages, hvis rektor finder det forsvarligt.

Elevråd

Elevråd, hvad er det ? Ville man have 
spurgt undrende for nogle år side. Men 
situationen er vendt, kort sagt er der sket 
nogetrevolutionerende på FG. I de sidste 
år er det nemlig begyndt at ulme i det 
længe slukne elevrådsbål. Det betyder, 
at der de 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 kollektiv 
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 atvære oplært og for at starte 
op. Derfor er det vigtigt, at I kommer 
hurtigt ud af starthullerne, og ikke udebliver 
fra disse møder.
Hvad er din opgaver 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 elevrådsrepræ
sentant. Denne støtte giver sig udslag i, 
at repræsentanten går ind i elevrådsarbejdet 
med et ly st 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

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 4 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 
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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. Rektor kan ved særlige 
lejligheder udskyde en fests 
afslutnings tidspunkt 1 time.

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

Forsikringer

Skolen har følgende forsikringer ved
rørende elever: Kollektiv ulykkesfor
sikring 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 med
bringer mange penge eller lignende, da 
at lade kontoret opbevare værdisageme. 
Al anbringelse af idrætstøj i de aflåste 
skabe i omklædningsrummene sker på 
eget ansvar.

Forsømmelser

Da både gymnasieelever og hf-elever 
kommer til eksamen i reduceret pensum 
og for gymnasieelevernes vedkommende 
oven i købet kun i nogle af fagene, er del 
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 afgiver 
lærerforsamlingen og eleven (elevens 
forældre) en udtalelse, hvorefter rektor 
træffer en af følgende afgørelser:
For HF’ere: Fortsat skolegang eller 
overgang til selvstuderende med eller 
uden ret til at følge undervisningen.
For gymnasieelever: Fortsat skolegang, 
ophør af skolegang eller for 3.g’s 
vedkommende: Eksamen på særlige vilkår 
(fuldt pensum i alle fag).
En elevs forsømmelser betegnes som 
store, hvis eleven har forsømt 15-20 procent 
eller mere i et eller flere fag eller i 
tilsvarende omfang har undladt at opfylde 
pligten til at aflevere skriftlige arbejder.

Forældrekontakt

Skolen lægger vægt på et godt samarbejde 
mellem skole og hjem. De to vigtigste 
samarbejdsformer er forældremøder og 
gensidige meddelelser.
Der afholdes normalt følgende forældre
møder:

1. Klassevise møder i okt./nov. for ele
ver i Ig og lhf, deres forældre samt 
klassens lærere.
2. Møde i januar for elever i 3 g og 2hf og 
deres forældre.
3. Konsultationsmøde i februar for lhf 
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og 2. g og deres forældre.

4. Møder i marts for elever i 1. 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 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 
kan forvente denne form for kontakt 
mellem skolen og hjemmet.

Forældrekontaktudvalget

FKU er et blandt flere samarbejdsorganer 
på gymnasiet. Det adskiller sig fra de 
øvrige derved, at også amtsråd og for
ældrene er repræsenteret heri, idet det 
består af tre forældre, et amtsrådsmedlem, 
et medlem af det teknisk-administrative 
personale, elevrådsformanden, lærerråds
formanden 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.
Fra 1. august 1991 ventes FKU nedlagt 
og erstattet af SKOLEBESTYRELSE.

Frederikssund Gymnasiums venner 
(FGV)

FGV er en støtteforening, der har som 
fonnål at støtte gymnasiet og dets elever 
på områder, hvor det offentlige ikke yder 
hjælp, eller hvor den offentlige støtte 
ønskes suppleret.
Som medlemmmerkan optages nuværende 
og tidligere elever, disses forældre og i 
øvrigt alle, der måtte ønske at støtte 
foreningens formål.
FGV har en særlig afdeling for gamle 
elever, der har deres særlige arrangementer.

Frisport?

Frisport er stedet, hvor man spiller for at 
more sig og hvis man vil, kan man endog 
lære noget.
Frisport foregår normalt efter skoletid 
og varer to skoletimer dvs ca. halvanden 
klokketime.
Her på skolen er der flere forskellige 
former for frisport, vi har bl.a. volley 
ball, indendørs fodbold, basket ball, 
badminton og landhockey.
Hvad der bliver spillet af frisport 
bestemmer vi selv, idet alle de frisports
interesserede samles den første dag efter 
hver ferie og bestemmer ved håndsop
rækning, hvad der er på programmet 
frem til næste ferie.
Der er en lærer med til frisport og det er 
egentligt meget rart, da lærerne kender 
reglerne og vi undgår heftige diskussioner 
eleverne imellem.
A propos lærer, så har vi her på gymnasiet 
en lærer som spiller i en første divisions 
volley ball klub. Han har endda spillet på 
landsholdet, så her er en superchance for 
at blive bedre til volley ball.
Og hvis man godt kan lide at komme ud 
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at spille stævner så er der rigeligt med 
muligheder. Vi har sendt skolehold (1.2. 
og 3g hold) ud at dyste med andre skoler 
i basket ball, badminton, udendørs fodbold 
og volley ball.
1 g drenge og 1 g piger vandt sidste år det 
første stævne i volley ball og gik videre 
til anden runde, hvor begge hold desværre 
blev slået ud. For 3g hold (basket- og 
volley ball) afholdes der efter anden runde 
et stort landsstævne for de hold der er 
nået så langt.
Vinderen af landsmesterskabet bliver sendt 
til Skole-VM.
Men for at I kan komme så langt er det 
nødvendigt at I møder talstærkt op til 
frisport. Jeg har selv gået til frisport i alle 
de år jeg har gået på Frederikssund 
Gymnasium, så jeg ved hvad frisport er 
og jeg kan varmt anbefale det.
Så kridt kondiskoene og tag gymnastiktøjet 
op af mølposen og.... SE SÅ AT KOMME 
TIL FRISPORT

Jim Koldborg 
forhenværende 3.g'er.

Fritagelser

Fritagelser for undervisning i enkelte 
timer eller flere dage kan gives af rektor, 
men da en elev, der er optaget på gymnasiet 
eller hf -kursus, har pligt til at følge under
visningen, bevilges fritagelse kun i ganske 
særlige tilfælde. F.eks. bør lægebesøg, 
tandlægebesøg og køreprøver lægges uden 
for skoletiden, og kun særlig store begi
venheder i elevens familie kan give anled
ning 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 særlige 
regler:
Eleverne deltager i undervisningen i det 
omfang og på de områder, deres konsti
tution og eventuelle skader muliggør. 
Eleverne kan helt eller delvis fritages for 
fysisk aktivitet, hvis helbredsmæssige 
grunde taler derfor. Der kræves da læge
attest, medmindre hindringen for fysisk 
aktivitet er umiddelbart indlysende (ben 
i gips, medfødte synlige handicaps o.l.). 
Menstruation er normalt ingen hindring 
for, at piger kan deltage i idrætstimeme, 
eventuelt med alternativt program.

Fællestimer

Fællestimer afholdes indtil tre gange i 
hvert semester. Her samles hele skolen i 
festsalen, hvor en repræsentant for det 
politiske liv, fra videnskabens verden 
fortæller, eller hvor en kunstner optræder. 
Enhver har lov til over for fællesudvalget 
at fremsætte forslag til programmet for 
et fællestimearrangement, der i reglen 
varer to lektioner, og meget ofte er 
forbundet med en spørgerunde. I det 
forløbne år var der paneldiskussion mellem 
lokale politikere i forbindelse med 
kommunevalget. Ved årsfesten den 24. 
november optrådte hypnotisøren Allan 
Worm, og skuespilleren Niels Weide 
gav over flere dage undervisning i kunsten 
at læse op.
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Kantine

Skolens kantine har åbent i 10-, 11-, 12- 
og 13-frikvarteret. Man kan her købe 
mælk, lune retter, brød og frugt samt 
diverse vand og søde sager.
Endvidere er der opstillet en automat, 
hvor man kan købe varme drikke.
For at skabe et godt klima 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 udbytte af undervisningen, 
som man regner med. Man kan både 
overvurdere sig selv og undervurdere sig 
selv.
En bedømmelse kaldes en ev aluering, 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 foranslaltes evaluering i de 
enkelte fag, når man i undervisningen er 
nået en periode igennem. I 2. og 3. g 
afholdes der skriftlige prøver (termins
prøver) i de skriftlige studentereksa
mensfag.

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 lhf, Ig og 
2g.

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.

Klasselærer (kontaktlærer)

Der er etableret en kontaktlærerordning 
for alle klasser i gymnasiet og hf. Kontakt
læreren tager sig af spørgsmål, der er af 
betydning for klimaet i klassen.

Kom un i kation

Opslagstavler:
Opslagstavlen ved indgangen til 
centralgardcroben er skolens officielle 
opslagstavle, hvor der hænger opslag om 
skemaændringer, opslag fra studievej- 
ledeme og fra fællesudvalget. Derudover 
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.
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Kondidag 1989

Skolens kondidag fandt i år sted den 
6. september - som sædvanligt i godt 
vejr. Dagen begyndte med festlig fæl les 
opvarmning i festsalen, og derefter spredtes 
man på de mange discipliner.
Ud over vore traditionelle discipliner 
som cykling, gang, løb, boldspil og 
gymnastik havde vi i år en nyskabelse: 
triathlon. Godt 20 gennemførte 1 km 
svømning, 2 gange 13 km cykling og 9 
km løb. Derudover var der som sædvanlig 
officials i sving. Disse officials har en 
nøgleposition ved afviklingen af kondi
dagen, idet de fungerer både som safte - 
vandsuddelere ude på ruterne, ved 
beregnerbordene, som boldspildommere 
og fotografer.
Den lange cyklerutc på 60 km gik gennem 
Homherred, med færgen Kulhus-Sølager 

og rundt om Arresø, mens den korte på 
40 km gik sydpå i Homsherred, forbi 
Selsø og Svanholm. Tri-atleme startede 
i svømmehallen og cyklede så til Nord
skoven og løb, mens gangruten på 15-20 
km var lagt omkring Sigerslevvester og 
Græse, og orienteringsløbet lå i Færge
lunden.
Hjemme på skolen foregik der volley - og 
fodboldturnering, planlagt af henholdsvis 
3z og 3x, samt rytmisk gymnastik, ledet 
af Merete 3y, Kristina 3x og Charlotte 
Ix.
Ved morgensamlingen dagen efter 
kondidagen blev 2x og 2v udtrukket som 
lagkagevindere blandt de 9 klasser med 
100% gennemførelse.
Kondidagen er et populært og festligt 
indslag i skolens liv, hvor man møder 
nye kammerater og lærere - og får frisk 
luft og motion.

Lærerråd

I mange år har gymnasieskolen haft et 
lærerråd og en lærerrådsformand valgt 
blandt lærerne, undtaget rektor.
Undervisningsminister Bertel Haarder har 
bebudet, at fra 1/1 1991 vil lærerrådet 
blive ophævet; tilsvarende vil elevrådet 
blive nedlagt.
For lærernes vedkommende påtænkes 
oprettet et pædagogisk råd, som kan vejlede 
rektor i pædagogiske sager.
Hverken lærere, elever eller rektor tror, 
at FG kan fungere godt uden en bedre 
organisering af lærere og elever. Derfor 
vil lærerne uden tvivl lade deres orga
nisering af lærerrådsarbejdet fortsætte, 
selv om navnet skifter til Det pædagogiske 
Råd. Muligvis vil rektor blive formand, 
og i så fald vil en lærer blive næstformand.
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Den måde lærerne har organiseret lærer
rådsarbejdet på i 1989/90 har været ved 
lærerrådsmøder (hvor sagerne besluttes 
formelt) og ved arbejde i 5 nedsatte faste 
udvalg, som har en formand.

De 5 faste udvalg har følgende navne:

1. Administrationsudvalget
2. Økonomiudvalget
3. Pædagogisk udvalg
4. Informationsudvalget
5. Lærer-elev-aktivitetsudvalget.

Formændene indgår sammen med 
lærerrådets formand, næstformand samt 
sekretær i lærerrådets forretningsudvalg. 
Arbejdet laves i de faste udvalg eller 
deres underudvalg. I mange tilfælde har 
underudvalgene repræsentanter fra 
elevrådet. Det er vigtigt, at eleverne er 
med til at præge skolens aktiviteter, og 
derfor har elevrådet også fortsat sit virke 
efter d.1/1 1991.
Den nuværende lovgivning (indtil d.1/1 
1991) fastsætter lærerrådets arbejde til 
følgende:

Formålet med lærrerrådet er at varetage 
lærernes interesser i forhold til 
undervisningsministeriet, amtsrådet, 
rektor og eleverne. På samme måde 
varetager elevrådet elevernes interesser. 
Lærerrådet på FG 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 der er tale om sager, der kan 
afgøres endeligt i fællesudvalget, eller 
sager vedrørende læremes 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 under
visningsmateriale, introduktionsarran
gementer 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 udvalg, 
som afgiver indstilling til lærerrådet. 
Lærerrådet udpeger repræsentanter til 
FKU, forældrekontaktudvalget, til 
samarbejdsudvalget og til fællesudvalget. 
Om fællesudvalget, samarbejdsudvalget 
og FKU kan du læse andetsteds i skriftet.

Viggo Ørby Hansen, 
lære rrådsformand.

Lærerne
Adresseliste over skolens lærere findes 
sidst i hæftet.

Løvfaldsfest.

Lørdag den 30. september kl. 14-18 afholdt 
FG sin løvfaldsfest for andet år i træk. 
Formålet med løvfaldsfesten er som 
bekendt at skaffe penge til aktiviteter og 
erhvervelser, som ikke har plads i skolens 
budget. I den anledning blev garderoben 
omdannet til en gade med boder og kantinen 
til en hyggelig café med fremragende 
underholdning af musikalske elever og 
lærere. Dette gav en god stemning, og 
forøgede salget af lækkerier, som kyndige 
elever havde fremstillet. Mens man nød 
sin varme vaffel, frikadelle eller hjemme
bagte kage kunne man få tegnet sit portræt 
af stedets lokale karikaturtegner. Det

38



muntre køkken gav afløb for aggressioner, 
og i de mange lotterier kunne man få til
fredsstillet sin spillelidenskab. De mere 
praktiske kunne samle forråd i sylteboden 
eller gøre et godt køb i bogbiksen eller på 
loppemarkedet. Løvfaldsfesten forløb med 
andre ord fint og havde god opbakning af 
både elever og lærere. Nu mangler vi kun 
at bruge de ca. 17.000 kr, som festen 
indbragte.

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 danse, at gøre morgengymnastik, 
at reklamere for fester og arrangementer, 
at give både tørre og spændende med
delelser - ja næsten alt er muligt på en 
morgensamling.

Musikken på FG

Musikken på gymnasiet har lange og 
gode traditioner.
I den obligatoriske undervisning har man 
kunnet få undervisning 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 de andre 
musikhold for et stort og lydhørt publikum. 
I foråret 1990 deltog 14 musikhold.
Skolens kor fungerer særdeles godt, 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 solister, grupper 
og musikhold optræder under hyggelige 
former. Desuden afholder koret et par 
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julekoncerter samt forårskoncert i april. 
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 anderles ople
velser, så meld dig ind i koret. Her sker 
det.

Ordensregler

Når mange mennesker færdes et sted, er 
det nødvendigt med visse “færdsels
regler”. 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 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 central
garderoben.
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.
Bl.a. af hensyn til, at de her nævnte 
lokaler indeholder, og skal kunne inde
holde, 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. 
Del er væsentligt af hensyn til den 
almindelige trivsel, at hver enkelt elev 
rydder op efter sig i kantinen.
Indtagelse af m ad og drikke m åkun finde 
sted i centralgarderoben, kantinen og 
udendørs. Dispensation kan undtagel
sesvis gives, når rektor og den pågæl
dende 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.
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Ringetider Skolekomedie

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
5.lektion 12.10 - 12.55
6.lektion 13.05 - 13.50
7.lektion 14.00 - 14.45
8.lektion 14.55 - 15.40
9.lektion 15.50-16.35

Spisefrikvarteret på 30 minutter ligger 
efter 4. lektion.

Holdes der morgensamling en dag (i 10- 
frikvarteret) ændres ringetiderne således:
2.lektion 09.05 - 09.45
3.lektion 10.10-10.55
4.lektion 11.05-11.45

Skoleblad

På skolen udkommer et skoleblad “Facit’ ’. 
Med skiftende redaktioner er det i flere 
år lykkedes at udgive fra fire til seks 
numre om året. Dog er der i år kun 
udkommet to numre.
‘ ‘Facit” udleveres gratis til alle på skolen, 
idet økonomien klares ved reklamer fra 
byens forretninger.
“Facit” er et naturligt og glimrende 
forum for diskussioner og kritik af alle 
forhold i skolens liv. Redaktionen, der 
består af elever og lærere (med en elev 
som chefredaktør), er åben for alle. Nye 
elever er meget velkomne.
Hold øje med indkaldelsen til det første 
redaktionsmøde.

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 HF på skemaet er 
timer i formning og 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 fællestime
arrangement.
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 melde sig både som aktører, 
dekorationsmalere eller teknikere til 
varetagelse af det store apparat med lys, 
lyd og hejsemekanismer, der foregårbag 
scenen.
Elever fra 2.g og 2.hf vil have 1. prioritet 
på opgaver i forbindelse med 
skolekomedien.
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Studiekredse

Hvis du ønsker at beskæftige dig med et 
emne, som ikke behandles i timerne, kan 
du sammen med andre oprette en 
studiekreds. Det kræver dog, at du er så 
interesseret, at du får et tilstrækkeligt 
antal kammerater (mindst 10) med på 
ideen, at I finder en eller flere 
studiekredsledere, og at fællesudvalget 
og rektor går ind for ideen.

Studievejledning

Alle gymnasie- og hf-klasser har tilknyttet 
en studievejleder.

Træffetid og kontor:
Studievejledeme har træffetid hver dag i 
tidsrummet 10-13. Se opslag om de 
enkelte studievejlederes træffetid. 
Studievejlederne har kontor på 
“kontorgangen” ved siden af 
ekspeditionen og rektors kontor.

Studievejledernes stilling i systemet:
En række opgaver, som i folkeskolen 
hører under klasselæreren er placeret hos 
studievejlederen. Vejlederordningen er 
især et tilbud om hjælp til løsning af 
problemer 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 
uden for skolen.

Typiske studievejledningssager:
Typiske problemer, der kan give anledning 
til henvendelse til studievejlederen, er 
spørgsmål vedrørende valg af valgfag, 
problemer omkring tilpasning i en klasse, 

overvejelse om udmeldelse, bolig
problemer, individuel vejledning om 
fremtidige studie- og erhvervsmuligheder, 
problemer omkring sygdom og fravær, 
studie- og arbejdsvaner, personlig økonomi 
m.v. I løbet af efterårssemestret har 
studievejlederen individuelle “in troduk - 
tionsssamtaler” med alle nye elever, 
ligesom der i slutningen af 3g og 2hf vil 
blive individuelle “udslusnings-samtaler” 
med alle elever. Endelig står studievej
lederen for en række fælles timer om 
studieteknik og undervisningsformer 
samt om studie og erhversvalg.

Støtteordninger

Den følgende oversigt over støtteordninger 
er ret kortfattet. Du kan finde flere 
oplysninger i “Gymnasiehåndbogen”, 
som gymnasieeleverne får udleveret i 
starten af Ig eller i “HF-håndbogen”, 
som hf-elevcmc får udleveret i starten af 
lhf. 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.

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. 
Fra den 1. i kvartalet efter du er fyldt 19 
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år 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 
Uddannelsesstøtte og om støttens størrelse. 
Den ændres årligt.
Ansøgningsskemaer udleveres på skolens 
kontor.

Sygdom

Såfremt du på grund af sygdom har forsømt 
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.
Forsømmelscssedleme afleveres i en dertil 
indrettet kasse i skolens forkontor.

Sygeeksamen og reeksamen

Både gymnasiet og hf er eksamensskoler, 
og allerede efter det første år vil der 
komme afsluttende prøver (for Ig kan 
det dog ske at prøverne udgår efter mini
steriets 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 Ihf , 
lgog2g,hvisman 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 årskarakter har mindst 5, 
kan anmode om reeksamen. Elever i 1 .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 sidste skoleår har 
folketinget vedtaget en depositumordning 
ved ungdomsuddannelserne. Fra Fælles
sekretariatet 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.

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 
op til 100 kr. fra 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 op til 210 kr. . For
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elever, der bor uden for amtet, gælder 
særlige regler.

4) Ved lejrskoler i Danmark opkræves 
der et beløb på for tiden 45 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 støtteordningen.
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42 33 17 23
42 31 67 47
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42 33 27 17
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42 31 34 65
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42 97 65 83
42 33 26 27
42 31 55 97
42 31 36 48
42 95 39 63
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42 48 23 96
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42 31 35 22
31 1869 15
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42 31 33 83
42 33 21 98
47 38 39 28
42 31 47 88
42 31 43 24
42 33 28 86
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42 31 67 47
42 33 26 40
31 28 76 17
42 33 28 86
46 78 88 06
42 65 76 63
42 95 74 23
42 31 50 32
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42 31 56 35
42 31 38 74
42 31 64 47
42 31 64 47
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Skolens lokaler

47



48


