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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 begyndel
sen af august. Vi må jo alle hjælpe til 
med at få helheden til at fungere bedst mu
ligt, og derfor udsender skolen dette INTRO- 
skrift til alle, vi har kunnet tænke os vil
le blive inddraget 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 "hjemstavnsmodel len". 
Idéen hermed er den enkle, at klasserne 
i videst muligt omfang skal have deres ti
mer læst indenfor deres egen hjemstavn - 
hvis beboere de kommer til at kende hurti
gere og bedre end alle andre, mens fagene 
idræt, biologi, fysik, kemi og datalære, mu
sik og formning naturligvis kræver dertil 
specielt indrettede faglokaler beliggende 
uden for hjemstavnen.

Skolen er opbygget sådan, at 6 undervis
ningslokaler ligger samlet rundt om et fæl
lesområde med et depotrum, toiletter og ren
gøringsrum til, og en sådan enhed kalder 
vi en hjemstavn. Vi har 4 hjemstavne: Den 
blå, den gule, den røde og den grønne 
hjemstavn.

INTRO-udvalaet
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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 kIassekammerater, andre "nye" 
elever, "gamle" elever, lærerne og andre per
soner, som er knyttet til skolen. Dertil kom
mer de forskellige fag og de servicefunktion
er, som skolen kan tilbyde i hverdagen.

For ikke at blive præsenteret for alt det nye 
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 
følge et specielt skema, som vil indeholde 
følgende:

En lærer og to tutorer (elever fra 2.g) vil 
sætte nogle aktiviteter igang i klassen, så
dan at du kommer til at kende dine nye 
klassekammerater og prøver, hvordan det er 
at arbejde sammen med dem.

Du vil møde din studievejleder. Du skal 
danse folkedans med dine klassekammerater 
og andre elever fra hjemstavnen. Du vil stif
te bekendtskab med tre af dine fremtidige 
fag og lærere. Du skal deltage i et idrætsar
rangement sammen med hjemstavnen.

Både i første og i anden uge skal hjemstavn
ene deltage i planlægningen af den fest, der 
danner afslutningen på hele i ntroduktionsfor- 
løbet.

I ntroudval get
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Specielt i INTRO-dagene vil ! 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.

Tjen jer selv og I NTRO-udvalget (og der
med hele skolen) i at læse de følgende si
der igennem nogle gange, notér eventuelle 
spørgsmål ned, sådan at I kan få svar på 
dem, så snart vi starter. Og mød op den 
13. august med frisk mod og et overbæren
de smil til INTRO-udvalgets eventuelle fejl- 
tri n!

1 NTRO-udvalget
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FASTE UDVALG OG DERES SAMMENSÆTNING.

På skolen findes følgende faste udvalg:

Fællesudvalg: Rektor, lærerrådsformand,
3 lærere, elevrådsformand 
og 3 elever.

Budgetudvalg: Rektor, lærerrådsformand,
1 repræsentant fra hver 
faggruppe og 3 elever.

Ekskursionsudvalg: 4 lærere og 4 elever.

Kantineudvalg: 2 lærere, 1 sekretær, 1
pedel, 3 elever og kan- 
ti nebestyreren .

AV-udvalg: 5 lærere.

Biblioteksudvalg: 1 bibliotekar og 6 lærere.
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SKOLERÅDET.

Skolerådets formål er sammen med lærerrå
det 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 behandlet på skolerådets 
møder i skoleåret 1983/84, skal jeg nævne 
følgende:

Elev- og forældrekonsultationer, grenvalgs
møder, budgetter, elevernes beskæftigelse 
efter studentereksamen og translokationen.

Ved Himmelev Gymnasium har skolerådet føl
gende sammensætning:

Amtsrådsmedlem Anni Nieleboch 
Repræsentanter for forældrene: 
Ole Brask og Ole Hvidesten Rasmussen 
Rektor Leif Mogensen 
Lærerrådsformand Henrik Fich 
Medlem af lærerrådet Michael Rasmussen 
Repræsentanter for eleverne: 
Søren Baatrup og Sine Andersen 
Repræsentant for TAP: Karin Sørensen.

Michael Rasmussen 
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 udgør således et vigtigt samar
bejdsorgan i lighed med skolerådet og fælles
udvalget.

Henrik Fich 
lærerrådsformand
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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 op
gave at diskutere og træffe beslutning om for
hold, der har med samarbejde og trivsel på 
skolen at gøre.

Det er således fællesudvalget, der træffer en
delig afgørelse om introduktionsuge, emneuge, 
studiekredse, idrætsdage og fællestimer.

Fællestimer er som regel 2-timers arrangemen
ter for hele skolen.

I skoleåret 1984/85 har vi i efteråret haft be
søg af Dortea Andersen, der fortalte om at 
rejse alene som pige i Himalaya. I forbindel
se med skolens fem års fødselsdag, der bl.a. 
takket være fællesudvalgets storslåede diskre
tion, blev en spændende overraskelse for al
le, underholdt Totalpetroleum.

I foråret afholdtes en paneldebat med delta
gelse af amtskommunale politikere fra forskel
lige partier, hvor emnet var uddannelsespoli
tik, særligt på gymnasie- og HF-området. Se
nere kom sangere fra "Den jyske undergrund" 
på besøg og underholdt med tekster af Bertolt 
Brecht. Dette skoleårs fællestimer sluttede 
med et foredrag om "Kina efter Mao Zedung".

Udover disse fællestimer har der været af
holdt emneuge i januar om "Krig og fred" 
samt to idrætsdage, en i efteråret og en i for
året .
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Udover disse forholdsvis faste arrangementer 
er det lykkedes fællesudvalget at præstere 
mindst en nyskabelse hvert år. Sidste år dre
jede det sig om et aftenarrangement med ost 
og rødvin, og det blev gentaget i år, denne 
gang med Erik Grip på programmet. Dette års 
nyskabelse var julefesten, og der er vist al
mindelig enighed om, at denne fest bør blive 
en tradition, ikke mindst på grund af nogle 
enestående musikalske indslag, som man kan 
håbe på vil optræde også ved kommende jule
fester.

Det er måske allerede nu muligt at sige no
get om, hvad fællesudvalget kommer til at 
behandle det kommende skoleår. Der er for 
tiden nedsat et udvalg, der skal undersøge 
mulighederne for en årligt tilbagevendende 
skolekomedie. Anledningen er den udbredte 
interesse, der er blandt eleverne for drama
tisk udfoldelse, og som i år bl.a. har ført 
til, at en studiekreds har skrevet og opført 
en teaterforesti 11 ing med titlen "Glædens pi
ger". Hvis udvalget mener, at det vil være 
muligt at etablere en årlig skolekomedie, bli
ver det en af de aktiviteter, fællesudvalget 
skal tage stilling til efter sommerferien.

Henrik Fich 
repræsentant for lærerrådet
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STUDIEVEJLEDNING.

Studievejledningen for gymnasiet og HF om
fatter dels en individuel vejledning vedrør
ende problemer af studiemæssig, økonomisk, 
social og personlig art, dels en kollektiv 
uddannelses- og erhvervsorientering i et om
fang af indtil 20 timer pr. klasse i gymna- 
sie- eller HF-forløbet. Den kollektive vejled
ning omfatter blandt andet studieteknik, 
grenvalgsorientering i I.g henholdsvis orien
tering om tilvalgsmulighederne i HF, almen 
erhvervsorientering og adgangsbegrænsning
erne. Den individuelle vejledning er dels en 
udbygning af den kollektive, dels rådgiv
ning om den enkeltes studiesituation. Det 
kan f.eks. være vejledning om reglerne for 
Statens Uddannelsesstøtte, råd om tilrettelæg
gelse af hjemmearbejdet eller oplysninger om 
videregående studier.

Studievej lederne har faste kontortider, i 
hvilke I kan henvende jer. Om nødvendigt 
kan I aftale et andet samtaletidspunkt. 
Hver klasse har knyttet en bestemt studievej
leder til sig, men det er ikke forbudt at 
søge råd og vejledning hos en af de andre 
studievejledere. I løbet af de første måneder 
i l.g og I.HF 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 forbindelse med karaktergivningen i gym
nasiet holder lærerne møde, hvor de enkelte 
elevers standpunkt diskuteres. Studievej leder
ne kan på et sådant møde blive pålagt at 
tale med enkelte af jer.

Studievejlederordningens hovedformål er råd 
og vejledning. Derfor er det vigtigt, at I 
også selv tager initiativ til at opsøge jeres 
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studievejleder, så vi kan hjælpe jer med at 
løse de problemer, der kan opstå undervejs.

Følgende lærere er studievejledere:
Anne Grethe Zangenberg, Poul Hansen, Hen
ning Lange, Lars Thiesen og Anne Louise Pal- 
GcLiTi •
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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 afhentes på og sendes 
til socialforvaltningen i din bopælskommune. 
Den maksimale ydelse for hele 1984 er kr. 
9.200,-. For sidste kvartal i år skal ansøg
ningen indsendes inden 1. oktober, og pen
gene udbetales den 20. oktober.

For Roskilde kommune er grænserne for mak
simal henholdsvis ingen støtte kr. 100.000,- 
og kr. 150.000,- i socialindkomst for 1984. 
Øvre grænse forhøjes med kr. 7.000,- pr. 
barn under 16 år, der er hjemmeboende. 
Desuden er der tilsvarende grænser for din 
egen indkomst i 1984: kr. 9.900,- og kr. 
20.000,-. Sidste måned, hvori man kan mod
tage 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 fy I dt W 
ar. SU ydes enten som stipendier (for ansø
gere mellem 18 og 22 år har forældreind
komst året forud og ansøgerens egen ind
komst i støtteåret indflydelse på beløbets 
størrelse) eller som statsgaranteret lån (her 
spiller indkomst ingen rolle). SU søges for 
ét år ad gangen.

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.
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løvrigt kan du på kontoret få en pjece om 
SU, ligesom ansøgningsskemaet fås der.

Du bør dog vide, at man kan miste sin SU- 
støtte, hvis man ikke bliver indstillet til 
eksamen.

3) Befordringsgodtgørelse: Du kan få befor
dringsgodtgørelse, hvis din samlede skole
vej (beregnet fra bopæl til uddannelsessted) 
er 11 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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SKOLENS DAGBOG.

August: Ekskursion med 2.u - 2.x
- 3.zvN - 3.buS.

September: Ekskursion med 3.xwN.
Forældremøde for 1 .g og 
1 .hf.

Oktober: Fællestime med Dortea Ander
sen: Fodtur til Himalaya. 
Elevfest for gamle elever.

November: Håndboldstævne for damer
på Slagelse Gymnasium.
Håndboldstævne for herrer 
på Høje-Tåstrup Gymnasium. 
Skolens fødselsdag.
Fællestime med Total Petrole
um .

December: Julefest for lærere og elever.

Januar: Orienteringsmøde for kommen
de l.g'ere og l.hf'ere.
Fællestime: Valgmøde i anled
ning af folketingsvalg.
Emneuge: Ugens emne var
"Krig og fred".
Konsultation for 1 .g og 1 .hf.

Februar: Forældremøde for 1 ,g.
Studieorienterende møde for 
2. og 3.g.
Konsultation for 2. og 3. g. 
Dramagruppen opførte: "Glæ
dens piger".
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Marts:

Apri I:

1 drætsdag.
Fællestime: Den jyske under
grund .
Aftenarrangement med Erik 
Grip.

Besøg fra Radley College og 
Set. Helens School.
Forårskoncert med revy.
Fællestime: "Kina efter Mao".

Juni: Translokation
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OM IDRÆTSUNDERVISNINGEN.

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

Påklædning: I udendørssæsonen skal I med
bringe varmt tøj og udendørssko. Til inden- 
dørssæsonen skal 1 medbringe gymnastiktøj 
og eventuelt en træningsdragt samt sko, 
som kun må anvendes indendørs.

I 1.g tilstræber vi af praktiske årsager at 
gennemgå mindst to af disciplinerne: Atle
tik, løbetræning og fodbold i udendørssæso
nen og disciplinerne volleyball, basketball, 
grundtræning og fælles rytmisk gymnastik 
i indendørssæsonen. I slutningen af skoleå
ret vil der blive en periode med mulighed 
for frit valg af discipliner.

I 2. og 3.g tilstræber vi en stor grad af 
valgfrihed mellem andre idrætsgrene, f.eks. 
badminton, baseball, håndbold, hockey, ryt
misk gymnastik, redskabsgymnastik, samt 
de i 1 .g gennemgåede discipliner.

Endelig afholdes der idrætsdage, hvor klas
serne tilbydes deltagelse i en række forskel
lige idrætslige aktiviteter som de allerede 
nævnte; herudover forsøger vi at inddrage 
nye aktiviteter fra gang til gang. Eksempel
vis var der ved den sidst afholdte idræts
dag instruktion i electric boogie. Se endvi
dere information 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 1984/85 mulighed 
for at deltage i fritidsidræt, som vil kom
me til at foregå 4 ud af 5 hverdagsefter- 
middage inden for tidsrummet kl. 14.00 - 
17.00.

Frivillig idræt foregår på udendørsanlæg
get, i idrætshallen og i gymnastiksalen, 
og skolen kan tilbyde følgende discipliner 
for piger og drenge: Redskabsgymnastik, 
rytmisk gymnastik (herunder folkedans), 
atletik, hockey, orienteringsidræt (foregår 
i gymnasiets omegn og eventuelt Boserup 
Skov), badminton, volleyball, basketball, 
håndbold og fodbold. Omfanget af de enkel
te discipliner og placeringen på ugedage 
vil først blive fastlagt, når tilmeldingerne 
har fundet sted i starten af skoleåret.

Frivillig idræt giver gode muligheder for 
ekstra motion, socialt samvær og danner 
endvidere grundlag for sammensætningen af 
de hold, der repræsenterer skolen til gym- 
nasieregionsstævner i atletik, basketball, 
håndbold, volleyball og badminton.

I skoleåret 83/84 har skolen deltaget med 
såvel pige- som drengehold i de 4 sidst
nævnte discipliner med mange udmærkede 
resultater til følge. Udover deltagelsen i 
regionsstævner har et drengehold deltaget 
i en fodboldturnering med amtets øvrige 
gymnasier.
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Blandt skolens særdeles gode idrætsfacilite
ter har idrætshallen i det forløbne år dan
net rammen om afviklingen af et semifina- 
lestævne i drengebasketball og en basket
bal Iturnering med deltagelse af Tårnby Gym
nasium, Roski Ideområdets gymnasier og et 
engelsk hold fra Radley College.

På idrætslærernes vegne 
Claus Andersen
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FRIVILLIG MUSIKUNDERVISNING.

Den frivillige musikundervisning er et til
bud til alle skolens elever. I det forløbne 
år har vi arbejdet med kor/sanggruppe 
samt orkester én ugentlig eftermiddag fra 
kl. 14-16.

I skoleåret 1984-85 håber vi på, at mange 
elever vil være med til etableringen af et 
større kor.

Foruden de ugentlige prøver, medvirken til 
afslutninger m.m. vil vi næste år igen sam
arbejde med amtets øvrige gymnasier i form 
af sammenspi l/sang ved fæl lesarrangementer.

Skolen råder over en del instrumenter, der 
i vid udstrækning benyttes i undervisnin
gen, samt et moderne lydanlæg, der vil til
fredsstille selv en professionel musiker og 
sanger.

Forårskoncerten blev afholdt den 30. april, 
og bestod af en koncertafdeling med grup
per og solister, samt en afdeling, hvor en 
gruppe elever fra forskellige klasser frem
førte H.G.-revyen 1984 - en tradition vi 
gerne ser vedligeholdt.

Tilbud i den frivillige musikundervisning 
vil blive slået op i august måned, og vi 
håber, at mange - såvel nye som gamle 
elever - vil møde op og være medvirkende 
til at videreføre et initiativrigt og inspire
rende samarbejde.

Tove Elkjær - Kirsten Iversen - Lars Thie
sen - Keld Rosengren Andersen.
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FRIVILLIG FORMNING.

Frivillig formning, som kører én gang om 
ugen, er et tilbud til alle elever på sko
len. Man kan arbejde individuelt eller i 
grupper med opgaver efter eget valg.

Det er muligt at arbejde med de områdei; 
der normalt arbejdes med i formning, d.v.s.: 
Tegning, maleri, grafik, keramik, skulptur, 
foto, film og video.

Der vil blive sat opslag op ved skoleårets 
start om ugedag og tidspunkt.

Jørn Bromann Andersen
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HJEMSTAVNE.

Som det fremgår af midtersiderne, er loka
lerne samlet i blokke. Disse blokke kaldes 
hjemstavne, hvoraf de fire (rød, gul, grøn 
og blå) indeholder de egentlige klasseloka
ler.

Fordelingen i skoleåret 1984/85 på hjemstav
nene er:

Rød: 1 ,p - 2.p - 1.x - 2.x - 2.b - 3.z - 
3.W.

Gul: 1 .b - 1 .z - 1 .y - 2.y - 2.a - 3.x - 
3777

Grøn: 1 . q - 2.q - 2. r - 1 . u - 2. v - 3.b 
- 3.u.

Blå: 1 .a - 1.v - 2.z - 2.u - 3.a - 3.c - 
3777

Da undervisningen i geografi og samfunds
fag kun foregår i de dertil indrettede loka
ler, er det ikke muligt at lægge undervis
ningen i disse fag i de hjemstavne, hvor 
eleverne ellers er.
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KANTINENS DAGLIGE ÅBNINGSTIDER ER:

Kl. 9.50 - 10.15

Kl. 11.45 - 12.30.

Himmelev Gymnasium' s kantine er nu ca. 4 
år gammel, og den har, blandt andet pa 
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 faglitterære 
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 forskningsbiblioteker ved at hen
vende sig til bibliotekaren.

BIBLIOTEKAREN
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DANSKE GYMNASIEELEVERS SAMMENSLUTNING (DGS).

LANDSSAMMENSLUTNINGEN AF KURSUSSTUDERENDE (LA

Hvorfor blive medlem af DGS/LAK:

I Danmark er der mange forskellige befolk- 
ni ngsgrupper. Langt de fleste af dem har 
en forening/organisation, der skal varetage 
deres specielle interesser. Præster, tømre
re, arbejdsgivere, gymnasielærere og også 
gymnasieelever har deres organisation. År
sagen til, at man slutter sig sammen i for
eninger og organisationer er, at man så 
har større mulighed for at være med til at 
bestemme, hvordan ens hverdag skal forme 
sig.

Vel kan vi have forskellige meninger om 
en række ting. Om det nu er Gert Petersen 
eller Erhard Jacobsen, der egner sig bedst 
til undervisningsminister, om gulerødder 
er godt for øjnene eller ej og mange andre 
spørgsmål. Men at det er uhensigtsmæssigt 
at proppe 28 elever ind i en klasse, der 
er bygget til 24, er derimod noget, de fle
ste kan blive enige om. Det er et fagi igt 
problem. Det vedrører gymnasieeleverne uan
set politisk holdning, alder eller køn. DGS 
og LAK beskæftiger sig altså med faglige 
spørgsmål, spørgsmål og problemer, der an
går gymnasieeleverne.

Hvem trækker i trådene i DGS/LAK?

DGS og LAK har kollektivt medlemsskab, 
d.v.s., at det er elevrådene, der bliver 
meldt ind i DGS/LAK. Der vil altid være af
stemning på gymnasiet, før elevrådet bli
ver meldt ind. Det betyder ikke, at den 
enkelte elev automatisk bliver medlem af 
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organisationen efter afstemningen. Det kan 
man derimod blive ved selv at henvende 
sig til DGS/LAK eller undertegnede og beta
le det latterlige beløb af 15,- kr., som et 
medlemsskab i DGS koster. Det koster 40,- 
kr. i LAK.

Hvad arbejder DGS og LAK så med til daglig?

Efter disse mange ord om DGS's og LAK's 
principper og opbygning m.v. er det godt 
at høre noget om, hvad det er, DGS og LAK 
arbejder med dagligt. Her er nogle eksem
pler:

Overbelægning.

I de sidste mange år har der været overbe
lægning på gymnasierne. Ifølge loven skal 
der være 24 elever i klasserne, men der 
blev dispenseret til 28 elever i begyndel
sen af 70'erne p.g.a. lærermangel. I dag 
vrimler det med arbejdsløse cand.mag.'ere, 
og elevtallet daler - men alligevel vil un
dervisningsministeren bevare klassekvotien
ten på 28 elever. Fordi søgningen til gym
nasierne er blevet mindre, må mange gym
nasier slå grenene sammen, så der kun ud
bydes 2-3 grene. DGS og LAK kræver, at 
dispensationen om 28 elever trækkes tilba
ge, før grenudbuddet kan begrænses.

Gymnasiets indhold.

... har ikke ændret sig væsentligt i det 
sidste årti, og det på trods af, at gymnasi
et er blevet en "masseuddannelse", hvor 
ca. 40% af de unge, der forlader folkesko
len, i dag går i gymnasiet.
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Vi har ikke kun brug for en ensidig teore
tisk uddannelse. Gymnasiet må gøres til en 
uddannelse med sammenhæng mellem teori 
og praksis og med større elevindflydelse.
I løbet af 1985 skal der gennemføres en re
form af ungdomsuddannelserne. Vi skal - 
som elever - også være med til at udforme 
den.

DGS og LAK har også mange andre punkter 
på programmet. Arbejdsmiljø, en studiestøt
te, der dækker de faktiske leveomkostnin
ger, mødepligt, transportforhol d, eksamen 
m.m. Måske spekulerer du på, hvordan alt 
det her skal financieres - vi skal jo alle
sammen spare. Det er korrekt, men det kan 
ikke betale sig at spare på uddannelserne. 
Uddannelse er en nødvendighed for Dan
mark, vi lever i et højtudviklet samfund, 
der har behov for veluddannet arbejds
kraft.

I øvrigt kan der spares penge ved gennem
førelsen af mange af DGS's og LAK' s krav, 
at udvide kapaciteten sætter jo uvægerligt 
folk i arbejde og sparer f.eks. arbejdsløs
hedsdagpenge.

Hvordan arbejder DGS/LAK?

DGS og LAK er direkte repræsenteret i for
skellige ministerielle råd og udvalg. 
D.V.S., vi er officielt anerkendt som gym
nasieelevernes og kursisternes organisatio
ner. Vi siger aldrig nej til forhandling.

Mange beskylder DGS og LAK for at være 
venstreorienterede. På det sidste fordi gym
nasieelevernes fredsarbejde også er med i 
organisationens arbejde. Det ændrer ikke 
på, at DGS og LAK er organisationer for 
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ALLE gymnasieelever og kursister. Ikke 
for nogle frelste tedrikkende folk, der ta
ger langhårede diskussioner i stedet for 
at gøre noget ved sagen. Grunden til, at 
der er nogle folk, der hænger os ud som 
grumme venstrefløjsfolk, er, at vi ikke kun 
forhandler med politikerne i ro og fred. 
DGS og LAK opfordrer - af og til - til at 
deltage i demonstrationer.

Vi lover selvfølgelig ikke guld og grønne 
skove, bare fordi man er medlem af DGS 
eller LAK, men for at opnå resultater er 
det nødvendigt at samarbejde med andre 
elever. Det er vigtigt, at man i elevrådet 
på skolen arbejder aktivt, men det er lige 
så vigtigt at have en organisation, der 
kan hjælpe os og varetage vores interesser 
på amts- og statsplan.

Du kan få mere at vide om DGS og LAK - 
enten ved at ringe til DGS's kontor (01) 
22 92 20 eller kontakte os, når du kommer 
på gymnasiet.

Morten Ej I skov, 83 v (DGS)

Kari Olsen, 83 p (LAK)
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KONSERVATIVE GYMNASIASTER 
PÅ HIMMELEV GYMNASIUM.

I foråret 1980 var der en gruppe af elever, 
der syntes, at nu var det på tide at starte 
en borgerlig "interessegruppe".

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 tværborger I i g forening, hovedsage
ligt bekender sig til den konservative ideo
logi .

Foreningen blev startet og begyndte straks 
at vokse. Vi tæller i dag over 40 medl., 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 selv
følgelig kede af, at mange af disse ikke 
melder sig ind, når de i forvejen kommer 
til møderne. De møder og fester vi arrange
rer, er som regel åbne for alle, lige pånær 
de, hvor vi diskuterer interne forhold.

Det er således, at vi har delegerede til 
både Konservativ Ungdoms landsråd og Kon
servative Gymnasiasters landsmøde. Vi har 
fået vedtaget politiske programmer på begge 
landsstævner og været aktive i pressen, 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 
- også selvom de ikke er "parti-konservati
ve" - 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



- 31 -

af de mange politiske ungdomsforeninger i 
Roskilde og omegn.

Det har været vores politik indtil nu, men 
det er medlemmerne, der afgør, hvad bestyr
elsen 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 hin
anden på gymnasiet, det kommer der ingen 
ting ud af. Gymnasiet var for et par år sid
en spaltet i to politiske holdninger: De ven
streorienterede og de borgerlige. De sidste 
år er der dog ført en meget mere behagelig 
tone, hvilket vi fra Himmelev KG er meget 
glade for. Vi fra vores side påskønner, at 
vi kan få lov til at dele vores medlemsud
sendelser ud - der kommer ca. 8 gange 
om året - og vi hver især kan hænge vores 
plakater op uden, at der bliver snerret af 
én fra modpartens side. 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 selvom vi synes, 
tonen er afslappet, kan den set udefra nok 
ind imellem 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 person I ig- 
e frihed. Den bekender vi os til.

Velkommen til Himmelev Gymnasium, vi glæd
er os til at se dig.

Med venlig hilsen 
på foreningens vegne

Søren V. Baatrup 
formand
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KÆRE NYE HF 'er/l.g 'er.

Som du måske allerede ved, afholdes der 
med jævne mellemrum fester her på Himmelev 
Gymnasium. Disse arrangeres af festforening
en "HIST & PIST", som består af 11 elever 
repræsenteret af alle klassetrin. Baggrunden 
for oprettelsen af foreningen var et ønske 
fra mange elever om, dels at have mulighed 
for at få gæster/venner med til fest på skol
en, og dels at få bedre/mere popu lære/kend- 
te grupper til at levere musikken. Dette øn
ske blev, som du kan se, opfyldt, og for
eningen har i sin levetid haft mulighed for 
at præsentere flere store navne indenfor 
dansk rock-musik.

I løbet af de første uger efter sommerferien 
vil der blive afholdt en række fællesmøder, 
hvor de forskellige udvalg m.m. vil fortælle 
om deres arbejde. Herunder vil også repræ
sentanter fra "HIST & PIST" fortælle om, 
hvorledes foreningen fungerer.

Med venlig hilsen 
"HIST & PIST"
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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 igen, 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.

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 erstatn i ngskrav for den 
bortkomne bog, når endelig bogaflevering 
er afsluttet efter 3.g.
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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 
boginspektor

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

Rektor
Administrativ inspektor
Sekretær
Sekretær
Bogi nspektor
Pedel
Pedelmedhjæl per 
Pedel medhjælper 
Kontorelev

Leif Mogensen 
Leif Schulz 
Nanna Salhauge 
Karin Sørensen 
Lene Wåle 
Flemming Steffensen 
Allan Pedersen 
Poul Dispion 
Birgitte Pedersen/ 
Lena Eliasen

STUD IEVEJLEDNI NGEN

Poul Hansen:
1 .v- l.q - 2.U - 2.q - 3.c - 3.u - 3,w.

Anne Louise Paldam:
1 .a - 1.x - 1 .y - 2.a - 2.b.

Lars Thiesen:
1 .u - 1 .p - 2.x - 2.V - 2.p - 3.b -
3.y - 3.Z.

Anne-Grethe Zangenberg:
1 .b - 1.Z - 2.y - 2.Z - 2.r - 3.a -
3.x - 3.v.

RINGETIDER: 

8.20 - 9.05
9.15 - 10.00

10.15 - 11.00
11.05 - 11.50
12.15 - 13.00
13.10 - 13.55
14.00 - 14.45
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LÆRERFORTEGNELSE.

Andersen, Claus CA Id - Bi
Andersen, Grethe GA Da - Re
Andersen, Jørn Bromann JB Fo
Andersen, Keld Rosengren KR Mu - Id
Ankjærgaard, Torben TA Hi - Fr
Bang, Anne AB En - Ps
Brandt, Birgitte Br Da - Id
Bækholm, Rigmor RB En - Sa
Bugge, Birthe Louise BB Da - En - Ty
Christensen, Niels Vandsted NV Da - En
Dilling, Steen SD Ma - Re
Eisler, Otto OE Fy - Ma
Elkjær, Tove TE Mu - Fr
von Essen, Erik EE Ma - Fy
Fich, Henrik HF La - 01 - Da
Hansen, Anna Hn Ge - Re
Hansen, Henning HH Fy - Ma
Hansen, Poul PH Fy - Ma
Harder, Peter Ha En - Da
Heefelt, Jonna JH Ma - Hi
Hervad-Jørgensen, Kirsten KH Ge - Fr
Hinke, Aase AH Hi - Da
Hjersing, Niels NH Ma
Iversen, Kirsten Kl Bi - Mu
Jakobsen, Lili Ja Da - En
Jensen, Gunvor GJ Sa - Id
Jupin, Lisbet Friis-Jensen LJ Fr - Da
Klemmensen, Kirsten-Inger KK Fr - Da
Lange, Henning HL En - Fr
Mogensen, Leif LM Ma
Niels-Christiansen, Vibeke VN Ge - Bi
Nielsen, Finn Kiil FN Ge - Hi
Nielsen, Torkil TN Sa - Da
Nørbygaard, Niels NN Id - Bi
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Olsen, Svend 01 Fy - Ma
Paldam, Anne Louise AL La - 01 - Re
Petersen, Anne Winther AW Ma - Fy
Petersen, John Skjoldby JP Ke - Fy
Raben-Skov, Birger BS Hi - 01
Rasmussen, Michael MR Ge - Bi
Schulz, Leif LS Ke - Fy
Schønsted, Gudrun GS Ty - Da
Steenberg, Lars Christian CS En - Da
Stokholm, Vivian VS Ty - Sa
Sørensen, Leif Folke LF Hi - Ge
Tang-Pedersen, Age ÅT Ke - Fy
Thiesen, Lars LT Mu - Hi - Da
Toft, Jørn JT Sa - Ma
Toftegaard, Vagn VT Da - Id
Trapp, Susanne ST Ty - En
Vig, Ole Laursen OV Da - 01
Weiergang, Helle HW En - Id
Wale, Lene LW Fr - Id
Zangenberg, Anne-Grethe AZ Fr - Id
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FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 1984/85.

1984 Sommerferie: Mandag den 25. juni til 
fredag den 10. august.

1984 Efterårsferie: Mandag den 15. oktober 
til fredag den 19. oktober.

1984 Juleferie: Mandag den 24. december 
til onsdag den 2. januar.

1985 Vinterferie: Mandag den 18. februar 
til fredag den 22. februar.

1985 Påskeferie: Mandag den 1. april til 
onsdag den 3. april.

1985 Grundlovsdag: Onsdag den 5. juni.

1985 Sommerferie: Mandag den 24. juni til 
fredag den 9. august.

MØDETIDSPUNKTER EFTER SOMMERFERIEN.

1.g og 1.hf møder den 13. august kl. 10.00.

2.g, 2.hf og 3.g møder den 13. august kl. 12.00.
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PARKERING.

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

Biler skal parkeres på skolens parkerings
plads. Motorcykler og knallerter skal par
keres under halvtaget. Der må under ingen 
omstændigheder finde parkering sted på 
vendepladsen foran hovedindgangen eller 
på tilkørselsvejen til denne, og knallerter 
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 ty ver iforsikr i ng, 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.
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DIVERSE MEDDELELSER.

Bøger: Bøgerne har på indersiden af omsla
get et stempel. I dette stempel skal ele
ven, der får bogen overdraget, skrive 
navn, klasse og årstal.

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.

Adresseændring: Ændring af adresse, telefon
nummer, navneforandri ng m.m. må straks 
meddeles skolens kontor.

Udmeldelse: Udmeldelse 
For elever under 18 år 
ler værges underskrift.

må ske skriftligt.
kræves forældres el-

Kon toret: Kontoret er åbent inden for normal 
skoletid, undtagen i 10- og 12-fri kvarteret.
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