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VELKOMMEN TIL HIMMELEV GYMNASIUM!

Velkommen! siger vi både til de kendte an
sigter og til de nye, friske hoveder, som 
for første gang kommer til HG i begyndelsen 
af august. Vi må jo alle hjælpe til med at 
få helheden til at fungere bedst muligt, og 
derfor udsender skolen dette INTRO-skrift til 
alle, vi har kunnet tænke os ville blive ind
draget i hverdagen på HG i det kommende 
skoleår.

Noget af det første, I bliver præsenteret for 
hér, er vores opdelingssystem på tværs, som 
vi kalder "hjemstavnsmodellen". Idéen her
med er den enkle, at klasserne i videst mu
ligt omfang skal have deres timer læst in
den for deres egen hjemstavn - hvis beboere 
de kommer til at kende hurtigere og bedre 
end alle andre, mens fagene idræt, biologi, 
fysik, kemi og datalære, musik og formning 
naturligvis kræver dertil specielt indrettede 
faglokaler beliggende uden for hjemstavnen.

Skolen er fra første færd tegnet således, at 
6 undervisningslokaler ligger samlet rundt 
om et fællesområde, med et depotrum, toilet
ter og rengøringsrum til, og en sådan enhed 
kalder vi en hjemstavn. Vi har 4 hjemstav
ne: Nr. 1-6 er den blå, nr. 7-12 er den gu
le, nr. 13 - (you guessed it) 18 er den rø
de, mens nr. 19-24 er den grønne hjem
stavn. I midten, mellem de 4 hjemstavne - 
som er anbragt i hovedbygningens 4 hjør
ner - ligger det gule administrationsafsnit 
med kontor og lærerværelse, og overfor er 
den grønne såkaldte laboratoriet løj eller mat- 
fys-kem-data-biol-afsnittet placeret. På den 
modsatte diagonal, ud mod hovedindgangen, 
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ligger det røde musik- og formningsafsnit, 
den kreative afdeling, hvis sidste led, den 
blå idrætshal og -sal (med omklædnings-, 
bade- og redskabsrum) ligger adskilt fra 
hovedbygningen i den stik modsatte retning. 
I princippet er der i hver hjemstavn én 
sproglig og én matematisk klasse på hvert 
trin. Desværre passer puslespillets brikker 
ikke ganske hertil, men i alle hjemstavnene 
er både matematikere og sproglige og alle 
tre klassetrin repræsenteret. Det betyder, 
hvis vi skal give et praktisk eksempel, at 
vi i grøn hjemstavn f.eks. har: 3.s.c, 
3.m.v., 2.m.v., I.s.c., l.m.u. og l.m.w.
Specielt i INTRO-dagene vil I komme til at 
arbejde meget sammen inden for jeres egen 
hjemstavn, undertiden på tværs af klasser
ne. Hvordan det skal foregå, står der en 
del om længere fremme i dette hæfte; men 
mange enkeltheder vil først blive afsløret 
undervejs. Mange detaljer ligger endnu ikke 
helt fast, og hvorfor besvære jer med noget, 
som måske alligevel når at blive ændret in
den praksis i august måned?

Tjen jer selv og I NTRO-udvalget (og dermed 
hele skolen) i at læse de følgende sider i- 
gennem nogle gange, notér eventuelle spørg
smål ned, sådan at I kan få svar på dem, 
så snart vi starter. Og mød op den 9. au
gust med frisk mod og et overbærende smil 
til INTRO-udvalgets fejltrin!

Lene Wåle Cassel green 
INTRO-udvaIget.
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VELKOMST FRA ELEVERNE.

Kære 1.g'er •

Snart indtræder du i gymnasiets hidtil så 
ukendte verden. Dette lille indlæg er først 
og fremmest ment Som en hjertelig velkomst 
til Himmelev Gymnasium med det udtrykte 
håb, at du vil befinde dig vel blandt os 
de næste 2, 3, ..4 år.

Vi vil i første omgang skåne dig for forsøg 
på en afklaring af gymnasiets dunkle ver
den; men du skal vide, at du kommer ind 
i et system, hvor der eksisterer problemer 
- både for den enkelte elev og for skolen 
som helhed. Ord som f.eks. overbelægning 
og karakterræs har du sikkert hørt adskilli
ge gange, og det er desværre forhold, som 
en uforberedt l.g'er uundgåeligt vil støde 
ind i. Dog! Trods vanskelighederne er der 
en mulighed for at overleve: Også på HG hol
der vi os til "Overlevelsens ABC".

1. Vælg den lige vej. Forsøg på at tilpasse 
dig gældende regler og lyt andægtigt til, 
hvad højerestående elever (samt lærere) si
ger til dig.

2. Pjæk af og til - det er nødvendigt af 
hensyn til dit helbred. Men lær dig for 
Guds og din egen skyld så meget matematik, 
at du kan holde regnskab med din fraværs
procent.

3. Indlad dig aldrig på gruppearbejde eller 
lignende, når det ikke er strengt nødven
digt. Du vil blive tvunget til at ofre både 
flid og evner på et arbejde, der ikke kun 
gavner dig selv.

Hvis du følger disse regler, skulle der være 
en rimelig chance for at overleve dine gym
nasieår.
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Men hermed er det sidste ord naturligvis ik
ke skrevet. Mere end 600 elever og lærere 
på en skole skulle have kræfter til at gøre 
den til et rart og velfungerende sted. Tag 
derfor de' i skolens liv! Ud over at følge 
undervisningen og passe lektierne bør du 
(!) have overskud til f.eks. elevrådsarbej
de, elevorganisationer, frivillig idræt og/el- 
ler musik samt studiekredse. Der er altså 
nok at tage fat på, og du skal nok blive 
gjort opmærksom på alle de muligheder, du 
har på skolen.

Endelig skal du, kæreste l.g'er, vide, at 
du er velkommen og ønskes en god og forhå
bentlig lærerig gymnasietid på Himmelev Gym
nasium.

Med venlig hilsen 
Annemarie Bille, 2.a 

Ruth Hald, 2.x
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OM INTRO-UGEN.

Når man starter på en ny skole, er der na
turligvis en masse ting, man ikke kender 
noget til: Nye klassekammerater, andre "nye" 
elever, "gamle" elever, lærerne og andre per
soner, som er knyttet til skolen. Dertil kom
mer de forskellige fag og de servicefunktio
ner, som skolen kan tilbyde i hverdagen.

For ikke at blive præsenteret for alt det ny-
e på én gang, vil der i den første uge ske
nogle forskellige ting, som gør, at du ikke
har normalt skema. Du skal i denne uge føl
ge et specielt skema, som vil indeholde føl
gende:

En lærer vil sætte nogle aktiviteter igang 
i klassen, sådan at du kommer til at kende 
dine nye k I assekammerater og prøver, hvor
dan det er at arbejde sammen med dem.
Du vil møde din studievejleder. Du skal dan
se folkedans med dine k I assekammerater og 
andre elever fra hjemstavnen. Du vil stifte 
bekendtskab med tre af dine fremtidige fag 
og lærere. Du skal deltage i et lille idræts
arrangement sammen med hjemstavnen.

I anden uge skal hjemstavnene deltage i 
planlægningen af den fest, der danner af
slutningen på hele introduktionsforløbet.

På introudvalgets vegne
John Skjoldby Petersen
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SKOLERÅDET.

Skolerådets formål er sammen med lærerrådet
at formidle samarbejdet mellem skole og 
hjem og at sørge for oplysningsarbejdet 
blandt skolens forældre, der tager sigte på 
en forståelse af elevens situation i skolen.

Af sager, der er 
møder i skoleåret 
føl gende:

behandlet på skolerådets 
1981/82, skal jeg nævne

By99esa9en, HT1 s befordringsserviceniveau, 
elev- og forældrekonsultationer, grenvalgsmø
der, budgettet og translokationen.

Skolerådet har desuden arrangeret et foræl
dremøde med titlen "Mød skolerådet", hvor 
man kunne stille spørgsmål til skolerådet. 

Ved årsskiftet fik skolerådet ny formand, 
da amtsrådsmedlem Frits Feld blev erstattet 
af amtsrådsmedlem Annie Nieleboch.

Ved Himmelev Gymnasium har skolerådet føl
gende sammensætning:

Amtsrådsmedlem Annie Nieleboch 
Repræsentanter for forældrene: 
Inge Møllgaard og Ole Brask 
Rektor Leif Mogensen 
Lærerrådsformand Niels Nørbygaard 
Medlem af lærerrådet Lars Thiesen 
Repræsentanter for eleverne: 
Anja Nyholm og Merete Aage 
Repræsentant for TAP: Karin Sørensen.

Lars Thiesen 
sekretær for skolerådet
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LÆRERRÅDET.

Lærerrådet, der udgøres af alle skolens fa
stere tilknyttede lærere, afholder her på ste
det møde ca. en gang om måneden. På disse 
møder, der ledes af et forretningsudvalg på 
tre medlemmer, debatteres alle sager af fæl
les interesse og af betydning for skolens 
hverdag, og i næsten alle tilfælde er elever
ne repræsenteret med taleret.

Lærerrådet er ifølge undervisningsministeri
ets bekendtgørelse tildelt forskellige grader 
af kompetence indenfor en lang række områ
der, hvilket dog vil føre for vidt at komme 
ind på her. Det skal imidlertid nævnes, at 
denne kompetence i de fleste sager admini
streres på en sådan måde, at eleverne får 
størst mulig medindflydelse. Som eksempler 
herpå kan nævnes, at vi på Himmelev Gym
nasium har optaget tre elevrepræsentanter 
som ligeberettigede medlemmer i skolens bud
getudvalg, samt at tilrettelæggelsen af års
prøveperioden hvert år er lagt i hænderne 
på et særligt udvalg bestående af tre-fire 
lærere og lige så mange elever.

Lærerrådet 
bejdsorgan 
udvalget.

udgør således et vigtigt samar- 
i lighed med skolerådet og fælles-

Niels Nørbygaard 
lærerrådsformand
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ELEVRÅDET - ELEVERNES TALERØR.

Elevrådet i gymnasiet? Elevrådet er elever
nes officielle repræsentant indadtil overfor 
skolens ledelse og udadtil overfor offentlig
heden. Elevrådet består af et forretningsud
valg, der vælges blandt elevrepræsentanter
ne ved skoleårets begyndelse.

Forretningsudvalget består af: Formand, 
næstformand, kasserer og sekretær. Disse 4 
personer sørger for den daglige administra
tion i elevrådet.

Vi har i årets løb bestræbt os på at holde 
møde én gang hver 14. dag, hvor vi har 
diskuteret indkomne forslag og aktuelle pro
blemer på skolen.

Elevrådet kører efter vedtægter, der er elev
bestemte, og disse skal tages til revision 
én gang i løbet af skoleåret på et fælles 
elevmøde.

Under elevrådet er en del udvalg, der vare
tager visse emner, f.eks.: Sidste skoledags
udvalg, translokationsudvalg og avisudvalg, 
desuden er der elevrepræsentation i mange 
udvalg i samarbejde med lærere, f.eks. i- 
drætsudvalg og emneugeudvalg.

Hvad er der sket i det forløbne år? I det 
forløbne år har vi ilblandt andet været med 
i en Polen-indsaml ing, som gav et pænt re
sultat.

Hvad skal der ske? Når introugen er gået, 
sa vil der blive en orientering om elevrå
det, og det er aftalt, at i timen efter den
ne orientering, så skal I vælge en elevråds
repræsentant, så vi kan komme i gang med 
det normale elevrådsarbejde. Det er vigtigt, 
at I får valgt en elevrådsrepræsentant, 
ellers vil de konkrete sager ikke komme ud 
til den enkelte elev.
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Elevrådsarbejdet må gøres 
for er det vigtigt, at I 
så vi kan få gennemført 
til skolens indretning, I 
her i 3 år.

bedre i år, der- 
støtter elevrådet, 
de krav, vi har 
skal trods alt gå

På elevrådets vegne 
Lars Christiansen, 2.zN.
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FÆLLESUDVALGET.

i skolens fællesudvalg sidder rektor (der er 
formand for udvalget), lærerrådsformanden, 
elevrådsformanden samt tre lærere og tre ele
ver.

Fællesudvalget fungerer som kontaktorgan 
mellem skolens lærere og elever og har til 
opgave at diskutere og træffe beslutning om 
forhold, der har med samarbejde og trivsel 
på skolen at gøre.

Det er således fællesudvalget, der træffer 
endelig afgørelse om introduktionsuge, emne
uge, studiekredse, idrætsdage og fællesti
mer.

Fællestimer er som regel 2-timers arrangemen
ter for hele skolen. I skoleåret 1981/82 har 
vi haft møde med politikerpanel op til amts
råds- og folketingsvalg; Greenpeace har væ
ret på besøg med et Iysbi I ledforedrag; vi 
har haft foredrag om situationen i Polen; 
teatergruppen "Skifteholdet" har opført et 
stykke om ungdomsproblemer vedrørende ud
dannelse og arbejde; og vi har haft fore
drag med titlen: "Fingrene væk fra biologi
en" om blandt andet gensplejsning og immu- 
n i tet sforsk n i ng.

Vagn Toftegaard 
sekretær
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STUDIEVEJLEDNING.

Studievejledningen omfatter dels en individu
el vejledning "vedrørende problemer af studi
emæssig, økonomisk, social og personlig 
art", dels en kollektiv "uddannelses- og er
hvervsorientering i et omfang af indtil 20 
timer pr. klasse i løbet af de tre gymnasie
år". Den kollektive vejledning omfatter 
blandt andet studieteknik, grenval gsoriente- 
ring i 1.g, almen erhvervsorientering og ad
gangsbegrænsningerne. Den individuelle vej
ledning er dels en udbygning af den kollek
tive, dels rådgivning om den enkeltes studie
situation. Det kan være vejledning om regler
ne for Statens Uddannelsesstøtte, råd 
om tilrettelæggelse af hjemmearbejdet eller 
oplysninger om videregående studier.

Studievej lederne har faste kontortider, i 
hvilke I kan henvende jer. Men om nødven
digt kan I aftale et andet mødetidspunkt. 
Hver klasse har knyttet en bestemt studievej
leder til sig, men det er ikke forbudt at sø
ge råd og vejledning hos en af de andre 
studievejledere. I løbet af de første måneder 
i 1 .g vil vi tage initiativ til at tale med 
enhver af jer, for at vi kan danne os et 
indtryk af, hvordan I synes, det går. I for
bindelse med karaktergivningen holder lærer
ne møde, hvor de enkelte elevers faglige 
standpunkt diskuteres. Studievej lederne kan 
på et sådant møde blive pålagt at tale med 
enkelte af jer.

Vi opfordrer i hele gymnasieforløbet enhver 
af jer til at opsøge jeres studievejleder, så 
I kan få de bedste muligheder for at løse 
de problemer, der opstår undervejs. Studie
vejlederordningens hovedformål er råd og 
vej ledn i ng.

Følgende lærere er studievejledere:
Anne-Grethe Zangenberg, Poul Hansen, Hen
ning Lange og Lars Thiesen.
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OPLYSNINGER OM
UNGDOMSYDELSE - SU - BEFORDRINGSGODTGØRELSE.

1) Ungdomsydelse: Ungdomsydelse kan søges 
af dine forældre, hvis du er 16 eller 17 år. 
Ansøgningen skal sendes til socialforvaltnin
gen i din bopælskommune. Den maksimale y- 
delse for hele 1982 er kr. 8.500,-. For sid
ste kvartal i år skal ansøgning indsendes 
inden 1. oktober, og pengene udbetales den 
20. oktober.

For Roskilde kommune er grænserne for mak
simal henholdsvis ingen støtte kr. 80.000,- 
og kr. 130.000,- i socialindkomst for 1982. 
Øvre grænse forhøjes med kr. 7.000,- pr. 
barn under 16 år. Desuden er der tilsvaren
de grænser for din egen indkomst i 1982: 
Kr. 8.000,- og kr. 20.000,-. Sidste måned, 
hvori man kan modtage ungdomsydelse, er 
den måned, hvori du fylder 18 år. Derefter 
må du søge SU:

2) Statens Uddannelsesstøtte, forkortet til 
SU: Du kan søge SU, når du er fyldt 18 år. 
SU ydes enten som stipendier (for ansøgere 
mellem 18 og 22 år har foræl drei ndkomst å- 
ret forud og ansøgerens egen indkomst i støt
teåret indflydelse på beløbets størrelse) el
ler som statsgaranteret lån (her spiller ind
komst ingen rolle).

Skolens kontor samler ansøgningerne og sen
der dem ud af huset til behandling. Afsen
delsestidspunktet er den 20. i en måned. 
Ekspeditionstiden i kontoret for SU er ca. 
6 uger. Når skolen får svar på SU-ansøgnin- 
gerne, vil der komme opslag på en dertil 
indrettet opslagstavle, og I skal derefter 
henvende jer på kontoret.

løvrigt kan du på kontoret få en pjece om 
SU, ligesom ansøgningsskemaet fås der.
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3) Befordringsgodtgørelse: Du kan få befor
dringsgodtgørelse, hvis din samlede skolevej 
(beregnet fra bopæl til uddannelsessted) er 
9 km. eller derover. Ansøgningsskema får 
du på kontoret.

Er du i tvivl om noget, spørg enten en af 
studievej lederne eller på kontoret.

STUDIEVEJLEDERNE
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OM IDRÆTSUNDERVISNING.

Vi (idrætslærerne) vil i det følgende oplyse 
jer om idrætsundervisningen her på Himme
lev Gymnasium.

Påklædning: Til udendørssæsonen skal I med
bringe varmt tøj og udendørssko. Til inden- 
dørssæsonen skal I medbringe gymnastiktøj 
og eventuelt en træningsdragt og endelig 
sko, som kun må bruges indendøre.

Forsømmelser: Deltager I ikke i undervisnin
gen, skal I have en seddel med hjemmefra; 
hvis I er over 18 år, kan I selv skrive sed
delen. Er man skadet eller langvarigt syg, 
kræves der en lægeattest, hvis udeblivelsen 
fra undervisningen overstiger 4 uger.

Obligatoriske discipliner: I 1.g er der føl
gende obligatoriske discipliner i udendørssæ
sonen: a) atletik b) orienteringsløb c) fod
bold og i indendørssæsonen følgende discipli
ner: a) volleyball b) basketball c) grund
træning og fælles rytmisk gymnastik.

Valgfrie discipliner: I 2. g og 3. g bliver 
der mulighed for at vælge mellem andre i- 
drætsgrene, vi nævner i flæng eksempler 
som: Badminton, baseball, håndbold, hoc
key, rytmisk gymnastik, redskabsgymnastik 
og de i 1.g gennemgåede discipliner.

Der vil endelig blive afholdt idrætsdage, 
hvor klasserne skal stille med forskellige 
hold. Se endvidere oplæg om frivillig idræt.

Kærlig hilsen idrætslærerne .............
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FRIVILLIG IDRÆT.

Er du interesseret i at dyrke idræt udover 
de to ugentlige idrætstimer, giver Himmelev 
Gymnasium dig i skoleåret 1982/83 mulighed 
for at deltage i fritidsidræt, som vil komme 
til at foregå 4 ud af 5 hverdagseftermidda- 
ge inden for tidsrummet kl. 14.00 - 17.00.

Frivillig idræt foregår på udendørsanlægget, 
i idrætshallen og i gymnastiksalen, og sko
len kan tilbyde følgende discipliner for pi
ger og drenge: Redskabsgymnastik, rytmisk 
gymnastik (herun der folkedans), atletik, hoc
key, orienteringsidræt (foregår i gymnasiets 
omegn og eventuelt Boserup Skov), badmin
ton, volleyball, basketball, håndbold og fod- 
bold. Omfanget af de enkelte discipliner og 
placeringen på ugedage vil først blive fast
lagt, når tilmeldingerne har fundet sted i 
starten af skoleåret.

Frivillig idræt giver gode muligheder for ek
stra motion, socialt samvær og danner end
videre grundlag for sammensætningen af de 
hold, der repræsenterer skolen til gymnasie- 
regionsstævner i atletik, basketball, hånd
bold, volleyball og badminton.

I skoleåret 1981/82 har skolen deltaget med 
pige- og drengehold i de 4 sidstnævnte dis
cipliner, og blandt 3.g-holdene er det lykke
des 4 ud af 6 hold at kvalificere sig til 
landsfinalestævnet i henholdsvis basketball, 
håndbold og volleyball. Udover deltagelsen 
i regionsstævner har et drengehold deltaget 
i en række fodboldkampe mod de øvrige af 
amtets gymnasier.

Blandt skolens særdeles gode idrætsfacilite
ter har idrætshallen i det forløbne år dan
net rammen om afviklingen af et regionsstæv
ne i håndbold for drenge og to regionsstæv
ner i basketball for henholdsvis piger og 
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drenge. Hermed velkommen til frivillig idræt 
til en masse nye og alle "de gamle".

På idrætslærernes vegne 
Claus Andersen
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FRIVILLIG MUSIKUNDERVISNING.

Himmelev Gymnasium's kor og orkester har 
i det forløbne år arbejdet hver tirsdag og 
torsdag kl. 14.00 - 16.00.

Den frivillige musikundervisning er et til
bud til alle skolens elever, og foruden de 
ugentlige prøver bliver der også arrangeret 
andre former for arrangementer, f.eks. kor
weekend på Stenhus Gymnasium i november 
1981 .

Lørdag den 13/3-1982 var gymnasiet vært og 
arrangør for et fæl lesarrangement for de tre 
gymnasier i Roskilde. Jazz-musikeren Finn 
Roar instruerede og dirigerede kor og et til 
lejligheden sammensat orkester fra kl. 10.00 
- 22.00.

Forårskoncerten fandt sted den 16/4-1982 og 
foruden kor og orkester medvirkede klasser, 
grupper og solister. Desuden medvirkede kor 
og orkester ved juleafslutningen og ved 
translokationen.

Skolen råder over en del instrumenter, der 
i vid udstrækning benyttes under arbejdet.

Prøvetider for kor og orkester i det kommen
de skoleår vil blive slået op i august må
ned, og det er vort håb, at mange - såvel 
nye som gamle elever - vil møde op og del
tage i den frivillige musikundervisning.

Tove Elkjær - Kirsten Tchicai - Lars Thiesen
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ELEVORGAN I SAT I ONER.

DGS - GLO:

Til forskel fra i folkeskolen findes der på 
dit gymnasium ikke én, men hele tre organi
sationer af gymnasieelever. Da DGS - Danske 
Gymnasieelevers Sammenslutning - og GLO - 
Gymnasieelevernes Landsorganisation - imid
lertid mener, at vi har mange fælles interes
ser og mål, som afviger en del fra KG's 
(Konservative Gymnasiaster) holdning, har 
vi besluttet at lave dette indlæg sammen.

Som gymnasieelev må du indstille dig på, 
at din tilværelse i de næste tre år i høj 
grad vil være bestemt af de vilkår, du un
derlægges i dit studium.

Ikke alene vil du i mindst 6 timer mandag 
- fredag modtage undervisning på HG. Der 
vil blive brugt megen tid til transport og 
lektier, og din vennekreds vil nok også i 
høj grad være hentet fra dit gymnasium.

Og ikke nok med det. De karakterer, du 
får, er med den voksende adgangsbegræns
ning helt afgørende for, om du kan fortsætte 
din uddannelse på universiteter og andre 
videregående uddannelser.

Derfor kan du kun være interesseret i at få 
størst mulig indflydelse på din situation og 
få rettet ting, du synes er forkerte.

Og det er muligt at få indflydelse, ikke ale
ne gennem elevrådet, men også igennem GLO 
og DGS, der både arbejder lokalt på dit 
gymnasium og på landsplan for gymnasieele
vernes rettigheder.

DGS og GLO er faglige og - til forskel fra 
KG - tværpolitiske elevorganisationer, men 
adskiller sig fra hinanden på en række 
punkter:
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For det første er organisationsformen forskel
lig. GLO bygger på et individuelt medlems
skab, således at man er medlem, hvis man 
køber et medlemskort, mens DGS-med I emsska
bet er kollektivt igennem elevrådet, således 
at flertal let på det enkelte gymnasium be
slutter, om gymnasiet skal tilsluttes organi
sationen. Man kan dog også være individu
elt medlem af DGS, og er dit gymnasium ik
ke medlem, kan du blive støttemedlem.

Desuden benytter DGS sig i højere grad af 
aktionsformen til at fremme gymnasiasternes 
sag.

De to organisationer har dog på det sidste 
nærmet sig hinanden, og i kampen mod cirku
læret i 1980, der tillod læreren at skrive en 
elev "åndeligt fraværende", hvis vedkommen
de ikke havde gjort sig tilstrækkeligt bemær
ket i timen, fik vi bevist, at det nytter at 
give udtryk for sin holdning, for efter en 
storm af protester blev cirkulæret fjernet.

Men vi har stadig mange urimelige betingel
ser at kæmpe imod:

Da vi mener, at alle skal have lige mulighe
der for at få en uddannelse, har vi fået 
gennemtrumfet en ordning om, at dem, der 
bor langt væk fra deres gymnasium, får be
fordringsgodtgørelse. Denne ordning er rege
ringen ved at udhule.

Mange gymnasier er overbelagte, og selv om 
det ikke er aktuelt på HG, kan det jo blive 
det, gymnasiet er jo faktisk 8-sporet, selv 
om vi optager 9 klasser i år, og man forud
ser allerede vanskeligheder, idet de mange 
matematik-klasser vil skabe et voldsomt pres 
på naturfagslokalernes faciliteter.

Selvom vi arbejder mindst 40 timer om ugen 
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som gymnasieelev, får vi jo ingen løn, og 
mange vil nok få økonomiske problemer i de
res studietid. Derfor har mange faktisk to 
arbejdspladser, idet de foruden skolearbej
det må tage erhvervsarbejde, hvilket selvføl
gelig vil gå ud over studierne. Derfor arbej
der DGS og GLO for en forbedring af Statens 
Uddannelsesstøtte, samt at den omfatter alle 
over 16 år.

Vi gymnasieelever har mange andre proble
mer: Selv om man kan betale, hvad det ko
ster, er det næsten umuligt at få en lejlig
hed eller et kollegieværelse at bo i i Roskil
de, rent faktisk har vi meget ringe indfly
delse på undervisningen, og karakterræset 
kan gøre miljøet i klassen hårdt, og disse 
problemer er ikke ubetydelige.

Hovedkræfterne i DGS og GLO bruges dog ik
ke på de forskellige problemer, som vi alle
rede har, vi må koncentrere os om at dæm
me op for den konstante forringelse af vores 
vilkår, som foregår i disse nedskæringsti
der. Regeringens besparelser i uddannelses
sektoren er blevet stadig mere omfattende, 
og hvis du ikke vil have din uddannelse y- 
derligere forringet, er det nødvendigt, at 
du organiserer dig.

Dette kan du gøre ved at kontakte enten et 
af GLO's medlemmer eller DGS-gruppen.

Velkommen i gymnasiet.
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KONSERVATIVE GYMNASIASTER 
PÅ HIMMELEV GYMNASIUM.

I foråret 1980 var der en lille gruppe af 
elever, der syntes, at nu var det på tide 
at starte en borgerlig "i nteressegruppe". 
Mange af disse var i forvejen engageret i 
andre ungdomspolitiske organisationer, nok 
med overvejende vægt i Konservativ Ungdom. 
Derfor blev navnet på den vordende forening 
"Himmelev KG" - også fordi man, selv om 
det er en tværborgerl ig forening, hovedsage
lig bekendte sig til den konservative ideolo
gi •

Foreningen blev startet og begyndte straks 
at vokse. Vi tæller i dag over 30 medlem
mer, og vi har mange sympatisører, der dog 
ikke vil melde sig ind "for ikke at blive 
sat i bås". Det respekterer vi, men vi er 
selvfølgelig kede af, at mange af disse ikke 
melder sig ind, når de i forvejen kommer 
til møderne.

De møder og fester, vi arrangerer, er som 
regel åbne for alle, lige pånær de, hvor vi 
diskuterer interne forhold. Af arrangementer 
kan nævnes: Uddannelsespolitisk møde med 
Karen Højte Jensen MF (C), teatertur til Det 
Kgl. Teater, rundvisning på Christiansborg 
med spisning i Snapstinget, julefest med 
langt over 70 deltagere, orientering om de 
landsråd, vi har deltaget i og meget mere. 

Det er således, at vi har delegerede til bå
de Konservativ Ungdoms landsråd og Konser
vative Gymnasiasters landsmøde. Vi har fået 
vedtaget politiske programmer på begge 
landsstævner og været aktive i pressen (kopi
er kan fås, når du starter på skolen), så 
der sker skam noget. Det mest bemærkelses
værdige ved vores forening i modsætning til 
enkelte andre KG-foreninger er nok, at vi 
KUN udtaler os om uddannelsespolitiske em
ner. På den måde mener vi, at mange flere
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- også selv om de ikke er "parti-konserva
tive" - kan deltage i de ting, vi laver, og 
ønsker de så at udtale sig om andre politi
ske ting, så kan de melde sig ind i en af 
de mange borgerlige ungdomsforeninger, der 
findes i Roskilde og omegn.

Det har været vores politik indtil nu, men 
det er medlemmerne, der afgører, hvad besty
relsen skal mene, så meld dig ind i Himme
lev KG og præg din egen hverdag. Der er 
politik i alt, men der skal også være tid 
til lidt sjov, og vi skal ikke bide af hinan
den på gymnasiet; det kommer der ingenting 
ud af. Gymnasiet var for et par år siden 
spaltet i to politiske holdninger: De venstre
orienterede og de borgerlige. Sidste år blev 
der dog ført en meget mere behagelig tone, 
hvilket vi fra Himmelev KG's side var meget 
glade for. Vi fra vores side påskønner, at 
vi kan få lov til at dele vores medlemsud
sendelser ud - der kommer ca. 12-15 gange 
om året - og vi hver især kan hænge vores 
plakater op uden, at der fra modpartens si
de bliver snerret af én. Husk dét, når du 
starter herude, for du vil nok opdage, at 
der bliver talt meget mere politik på gymna
siet end i folkeskolen, og selv om vi synes, 
tonen er afslappet, kan den set udefra ind 
imellem nok virke lidt hård, så bliv ikke 
forskrækket.

Vi skal være her allesammen, selv om der 
ikke skal lægges skjul på, at vi står for 
noget ideologisk set vidt forskelligt. Den 
konservative ideologi står for den personlige 
frihed. Den bekender vi os til.

Velkommen til Himmelev Gymnasium, vi glæ
der os til at se dig.

Med venlig hilsen 
på foreningens vegne 

Lars Lindskov 
formand
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KENDER DU SARA?

SARA står for Samarbejdsudvalget for gymna
sier og HF-kurser i Roskilde Amt. SARA va
retager i denne egenskab en stor del af sam
arbejdet mellem amtets gymnasier.

SARA har i fortiden, det vil sige siden den 
stiftende generalforsaml ing i marts sidste 
år, blandt andet arbejdet med AC-konf I ikten 
(hvor de offentlige arbejdsgivere, efter re
sultatløse overenskomstforhandl inger, look- 
out-varslede 18000 akademikere, herunder 
6000 gymnasielærere) , SARA virkede som:

Forum for oplysning om, hvad amtets gymnasi
er mente og foretog sig. Deltager i møder 
på besatte gymnasier m.m. - arrangør af 
demonstration til Amtsgården den 5/5 for at 
gøre opmærksom på, at vi faktisk (specielt 
3. g'erne) gerne ville have vore truede eksa
miner.

I efteråret har man taget initiativ til:

Oprettelse af et idékatalog til brug ved in
troduktionen af nye l.g'ere - et skoleblads
erfaringsudvekslingsmøde for skolebladenes 
redaktioner - et såkaldt "SARA-kursus". 
Sidstnævnte blev holdt den 22/1 i forbindel
se med generalforsaml i ngen. På dette møde 
holdt Per, AIR, oplæg om SARA's historie og 
oprindelse. Niels, HG, holdt oplæg om SA
RA's formelle og reelle struktur (d.v.s. 
hvad der står i vedtægterne, samt hvordan 
SARA til daglig fungerer). Martin, HG, holdt 
oplæg om fremtidsperspektiver i SARA, hvil
ket mundede ud i en konstruktiv diskussion 
om dette emne, hvilket igen mundede ud i, 
at man natten mellem den 22. og 23. ned
skrev arbejdsplanen for SARA i det følgende 
år.

Ifølge SARA's vedtægter har SARA ingen di
rekte konpetence, hvis ikke skolerne efter 
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debat og afstemning har givet en sådan. 
Det stilles de enkelte skoler frit at følge 
samarbejdsudvalgets oplæg.

SARA skal, ifølge beslutning på generalfor
samlingen, i det følgende år arbejde med 
i hovedpunkter:

Skolebladserfaringsudveksl ing - øget informa
tion om SARA - udarbejdelse af et introdukti
onskatalog - oprettelse af et amtsligt fagkar
totek - overbelægningen (459 elever i Roskil
de amt) - levevilkår - kantineforhold - kon
takt med flere HF- og forberedelseskurser 
i Roskilde amt - at forberede sig til den for
ventede AC-konflikt i foråret 1983.

Alt dette vil du forhåbentlig høre mere om 
inden generalforsaml ingen 1983. Ønsker du 
hurtigt oplysninger om SARA's aktiviteter i 
disse og andre anledninger, så henvend dig 
til SARA's forretningsudvalg:

Formand: Martin Nørgaard 
Himmelev Gymnasium - HG 

Tlf.: (02) 36 60 34.

Næstformand: Inge Werther 
Amtsgymnasiet i Roskilde - AIR 

Tlf.: (02) 39 70 74.

Sekretær: Thor Slavensky 
Køge Amtsgymnasium - KAG 

Tlf.: (03) 66 08 41 .

Kasserer: Thomas Vestergaard 
Solrød Amtsgymnasium - SAG 

Tlf.: (02) 15 10 61.

Menigt medlem: NN 
Greve Amtsgymnasium - GAG
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KANTINENS DAGLIGE ÅBNINGSTIDER ER:

Kl. 9.50 - 10.15

Kl. 11.30 - 12.30.

Himmelev Gymnasium's kantine er nu ca. 2 
år gammel, og den har, blandt andet på 
grund af en dygtig daglig ledelse, vist sig 
at være ualmindelig velfungerende.

Kantinen har et pænt udvalg af varer til 
så elevvenlige priser som muligt, blandt an
det sælges der mælkeprodukter, juice, kaffe, 
the, smørrebrød, lun ret af og til, grovbol
ler, frugt o.s.v.

Da kantinen blandt andet på grund af de 
lave priser ikke har økonomisk overskud til 
oprydning, er den baseret på selvafrydning, 
d.v.s.:

HVER ELEV RYDDER OP EFTER SIG SELV.

KANT INEBESTYRELSEN
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BIBLIOTEKET.

Gymnasiebibl ioteket er åbent i hele skolens 
åbningstid. Det er først og fremmest et elev
orienteret bibliotek. Det indeholder en ud
lånssamling, som overvejende er fag litterære 
bøger, en håndbogssamling, hvor bøgerne 
ikke kan hjemlånes og en tidsskriftssamling, 
hvor alle numre, undtaget det nyeste num
mer, kan hjemlånes.

Normalt indkøbes kun ét eksemplar af hver 
titel.

Der er udarbejdet et katalog over gymnasi
ets tidsskrifter. En del af disse indekseres 
i kartoteket, det vil sige, at temanumre bli
ver registreret på kartotekskort, som sættes 
ned i kartoteket under de forskellige emner. 

Udlånstiden er en måned, og ved hjemlån 
udfyldes bogkortet og bogklappen, som sid
der bag i bogen, med dato, navn og klasse, 
hvorefter bogkortet afleveres på biblioteket. 

Bibliotekaren er også ansat på Roskilde Bi
bliotek, så det er muligt hurtigt at få bø
ger bragt ud til skolen herfra, ligesom man 
altid kan få bøger skaffet hjem fra landets 
folke- og forskningsbibi ioteker ved at hen
vende sig til bibliotekaren.

Bibliotekaren træffes tirsdag kl. 8.00 -
16.00, onsdag kl. 8.00 - 13.00 og fredag kl. 
8.00 - 15.00.

BIBLIOTEKAREN
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BOGORDNINGEN PÅ HIMMELEV GYMNASIUM.

Her på skolen har vi efterhånden indført et 
system, der er baseret på, at hver enkelt 
elev ved modtagelsen af en bog kvitterer for 
den med sin personlige underskrift på en 
klasseliste. Dette gælder, uanset om udleve
ringen sker samlet i skoleårets begyndelse, 
eller om en enkelt bog uddeles af faglærerne 
i årets løb.

Elever, der på grund af fravær ikke har få
et udleveret bogen/bøgerne, kan indtil 14 
dage senere selv afhente den/dem hos bogin- 
spektor/kon tordamerne på kontoret, inden for 
almindelig åbningstid (d.v.s. IKKE i 10- og 
12-frikvarteret!).

Når bogen/bøgerne så skal indsamles/af leve- 
res i gen, sørger den respektive faglærer el
ler boginspektionen så for, at udleveringsli
sten afkrydses udfor hver enkelt afleverende 
elevs navn på listen i elevens påsyn. Såle
des skulle ingen kunne blive afkrævet den 
samme bog mere end een gang. Aflevering 
af bøger kan KUN ske SAMLET, enten til fag
læreren eller SAMLET til boginspektionen.

NOTABENE: Systemet blev først helt udbygget 
i november 1980, så der vil (måske) endnu 
kunne forekomme fejl. Vi beder om jeres for
ståelse og overbærenhed hermed.

Skulle I have været så uheldige at forlægge 
en bog, som I allerede har modtaget i eet 
eksemplar, kan I få lov til at låne eksem
plar nr. to - naturligvis med samme kvitte
ringsprocedure, sådan at I - hvis I ikke 
skulle have fundet begge eksemplarer frem 
inden endelig aflevering - kan blive præsen
teret for et rimeligt erstatningskrav for den 
bortkomne bog.
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Har I andre bogproblemer, så snak med bog
inspektor om det! Det er også det, hun er 
der for.

Lene Wåle Casselgreen 
boginspektor

PS: Vi har jo endvidere et godt bibliotek 
og en venlig og hjælpsom bibliotekar, Mette. 
Se andetsteds her i INTRO-skriftet.
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ADMINISTRATIONEN.

Rek tor
Administrativ inspektor
Sekretær
Sekretær
Sekretær
Boginspektor
Pedel
Pedel medhjæl per
Pedel medhjælper
Bibi iotekar

Leif Mogensen 
Leif Schulz 
Nanna Salhauge 
Karin Sørensen 
Nina Thylkjær 
Lene Casselgreen 
Flemming Steffensen 
Allan Pedersen 
Poul Dispion 
Mette Schibitz

STUD IEVEJLEDNI NGEN.

Poul Hansen:
1 .c - 1 .u - 2.U - 2.w - 3.a - 3.y.

Henning Lange:
1 .x - 1.W - 2.Z - 2.V - 3.Z - 3.U.

Lars Thiesen:
1 .b - l.y - 1.Z - 2.b - 2.y - 3.b - 3.x.

Anne-Grethe Zangenberg:
1 .a - 1.V - 2.a - 2.c - 2.x - 3.v.

RINGETIDER.

8.20 - 9.05
9.15 - 10.00

10.15 - 11.00
11.10 - 11.55
12.20 - 13.05
13.10 - 13.55
14.00 - 14.45
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FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 1982/83.

1982 Sommerferie: Mandag den 21. juni til 
fredag den 6. august.

1982 Efterårsferie: Mandag den 18. oktober 
til fredag den 22. oktober.

1982 Juleferie: Fredag den 24. december til 
fredag den 31 . december.

1983 Vinterferie: Mandag den 21. februar til 
fredag den 25. februar.

1983 Påskeferie: Mandag den 28. marts til 
onsdag den 30. marts.

1983 Sommerferie: Mandag den 20. juni til 
fredag den 5. august.

MØDETIDSPUNKTER EFTER SOMMERFERIEN.

1.g møder den 9. august kl. 10.00.

2.g og 3.g møder den 9.

11 i ir

august kl. 12.00.

_______ _ ____ )



DIVERSE MEDDELELSER.

Bøger: Eleverne skal i bøgerne på det på 
bindets inderside stemplede mærkat skrive 
navn, klasse og årstal. Alle bøger skal ind
bindes forsvarligt. Det er kun tilladt at 
skrive eller strege i bøgerne efter faglære
rens diktat.

Fritagelse for legemsøvelser: Elever kan ef
ter skriftlig anmodning fritages helt eller 
delvis for én uge ad gangen, dog højest i 
4 sammenhængende uger. Fritagelse udover 
4 uger kan kun opnåes efter fremlæggelse 
af lægeattest på en af skolen udleveret blan
ket. Attesten sendes af udstedende læge til 
skolens kontor. Udgiften til lægeattesten af
holdes af eleven.

For elever, der er fritaget for deltagelse i 
legemsøvelser, gælder som almindelig regel, 
at de skal overvære timerne. Ved fritagelse 
ud over 4 uger træffer skolen, eventuelt ef
ter forhandling med elevens hjem, bestemmel
se om, hvordan timerne skal anvendes.

Adresseændr i ng: Ændring af adresse, telefon
nummer, navneforandring m.m. må straks 
meddeles skolens kontor.

Udmeldelse: Udmeldelse må ske skriftligt. 
For elever under 18 år kræves forældres el
ler værges underskrift.

Kontoret: Kontoret er åbent inden for normal 
skoletid, undtagen i 10- og 12-frik varteret.
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PARKERING.

Cykler anbringes i kælderen. Nedgang til 
kælderen findes ved hovedindgangen.

Biler, motorcykler og knallerter skal parke
res på skolens parkeringsplads. Der må un
der ingen omstændigheder finde parkering 
sted på vendepladsen foran hovedindgangen 
eller på tilkørselsvejen til denne, og knal
lerter må ikke anbringes i kælderen. Cykler 
og knallerter, der er parkeret andre steder, 
vil blive fjernet.

GARDEROBE.

Alt overtøj skal anbringes i det aflåselige 
garderobeskab, 3 elever deler. Eleven er
selv ansvarlig for nøglen, der skal erstat
tes, hvis den bortkommer.

Penge og værdisager må ikke efterlades i 
overtøj, tasker og lignende. Skolen har in
gen tyveriforsikring, der dækker.

BUSFORBINDELSER.

Kl. 8.05 og kl. 8.55 kører der særskilte bus
ser fra Roskilde Station, som er specielt be
regnet til elever og lærere fra Himmelev Gym
nasium, og det er vigtigt af hensyn til 
HT' s planlægning, at man benytter disse bus
ser. Tilsvarende kører der busser til Roskil
de Station kl. 14.00 og kl. 15.50.
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