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VELKOMMEN TIL HIMMELEV GYMNASIUM!

elkommen! siger vi både til de kendte ansigter og til de nye, 
riske hoveder, som for første gang kommer til HG i begyndelsen 
f august. Vi må jo alle hjælpe til med at få helheden til at 
ungere bedst muligt, og derfor udsender skolen dette INTRO- 
krift til alle, vi har kunnet tænke os ville blive inddraget i 
verdagen på HG i det kommende skoleår.

oget af det første, I bliver præsenteret for her, er vores opde- 
ingssystem på tværs, som vi kalder "hjemstavnsmodellen". Skolen 
r nemlig opbygget sådan, at 6 undervisningslokaler ligger samlet 
undt om et fællesområde med et depotrum, toiletter og rengø- 
ingsrum til. Vi har 4 hjemstavne: Den blå, den gule, den røde og 
en grønne hjemstavn. Ideen hermed er den enkle, at klasserne i 
idest muligt omfang skal have deres timer læst indenfor deres 
gen hjemstavn - hvis beboere de helst skulle komme til at kende 
artigere og bedre end mange af de andre.

en gymnasiet er andet og mere end lokaler og undervisning. Gym- 
asiet er også - og ikke mindst - miljø, aktivitet, et sted, hvor 
er foregår noget: Vi har drama-gruppe, kor, orkester, frivillig 
iræt, rejser, hytteture og meget mere, og alt det kan I læse om 
å de følgende sider.



OM INTRO-UGEN.

Når man starter på en ny skole, er der naturligvis en masse ting, 
man ikke kender noget til: Nye klassekammerater, andre "nye" ele
ver, "gamle" elever, lærerne og andre personer, som er knytte! 
til skolen. Dertil kommer de forskellige fag og de servicefunkti
oner, som skolen kan tilbyde i hverdagen.

For ikke at blive præsenteret for alt det nye på een gang, vil 
der i den første uge ske nogle forskellige ting, som gør, at dv 
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 og 2.hf) vil sætte nogle 
aktiviteter igang i klassen, sådan 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 stifte 
bekendtskab med et mindre udvalg af dine fremtidige fag og lære
re. Du skal deltage i et idrætsarrangement sammen med hjemstav
nen.

Både i første og i anden uge skal hjemstavnene deltage i planlæg
ningen af den fest, der danner afslutningen på hele introduk
tionsforløbet.

Tjen jer selv og INTRO-udvalget (og dermed hele skolen) i at læse 
de følgende sider igennem nogle gange, noter eventuelle spørgsmål 
ned, sådan at I kan få svar på dem, så snart vi starter.

INTRO-udvalget
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FASTE UDVALG OG DERES SAMMENSÆTNING.
’å skolen findes følgende faste udvalg:
fællesudvalg: Rektor, lærerrådsformand, 3 lærere,

elevrådsformand og 3 elever.
budgetudvalg: Rektor, lærerrådsformand, 1 repræsentant

fra hver faggruppe, inspektor, boginspek
tor, AV-inspektor og 3 elever.

Jkskursionsudvalg: 4 lærere og 4 elever.
(antineudvalg: 2 lærere, 1 sekretær, 1 pedel, 3 elever

og kantinebestyreren.
kV-udvalg: AV-inspektor og 5 lærere.
biblioteksudvalg: 1 bibliotekar og 6 lærere.



SKOLERÅDET.
Skolerådets formål er sammen med lærerrådet at formidle samarbej 
det mellem skole og hjem og at sørge for oplysningsarbejde 
blandt skolens forældre, der tager sigte på en forståelse af ele 
vens situation i skolen.
Af sager, der er behandlet på skolerådets møder i skoleåre 
1985/86, skal jeg nævne følgende:
Elev- og forældrekonsultationer, grenvalgsmøder, budgetter 
eleven og læreren i forhold til gymnasiets hverdag og kommendi 
gymnasiereformer og forældremøde om eksamenssituationen sam 
translokationen.
Ved Himmelev Gymnasium har skolerådet følgende sammensætning:

Amtsrådsmedlem Anni Nieleboch
Repræsentanter for forældrene:
Ole Brask,
Engholmparken 2, 4000 Roskilde. Tlf. 02-362529 og
Ole Hvidesten Rasmussen,
Set. Gertrudsvej 4, 4100 Ringsted. Tlf. 03-619613
Rektor Leif Mogensen
Lærerrådsformand Henrik Fich
Medlem af lærerrådet: Michael Rasmussen
Repræsentanter for eleverne:
Birgitte Præstmark Sørensen og Thomas Flensborg Gylling 
Repræsentant for TAP: Karin Sørensen.

Michael Rasmussen
sekretær hor skolerådet



LÆRERRÅDET.

Lærerrådet, der består af alle skolens fastere tilknyttede lære
re, afholder her på stedet møde ca. en gang om måneden. På disse 
møder, der ledes af et forretningsudvalg på tre medlemmer, debat
teres alle sager af fælles interesse og af betydning for skolens 
hverdag, og i næsten alle tilfælde er eleverne repræsenteret med 
taleret.

Lærerrådet er ifølge undervisningsministeriets bekendtgørelse 
tildelt forskellige grader af kompetence indenfor en lang række 
områder, hvilket dog vil føre for vidt at komme ind på her. Det 
skal imidlertid nævnes, at denne kompetence i de fleste sager ad
ministreres på en sådan måde, at eleverne får størst mulig med
indflydelse. Som eksempler herpå kan nævnes, at vi på Himmelev 
Symnasium har optaget tre elevrådsrepræsentanter som ligebe
rettigede medlemmer i skolens budgetudvalg, samt at tilrettelæg
gelsen af årsprøveperioden hvert år er lagt i hænderne på et sær
ligt udvalg bestående af tre-fire lærere og lige så mange elever.

Lærerrådet udgør således et vigtigt samarbejdsorgan i lighed med
skolerådet og fællesudvalget.

Henrik Fich 
lærerrådsformand



FÆLLESUDVALGET.

Fællesudvalget er kort fortalt stedet, hvor man diskuterer o 
træffer beslutning om forhold, der har at gøre med samarbejde o 
trivsel blandt elever og lærere på skolen.

I fællesudvalget sidder rektor (der er formand for udvalget) 
elevrådsformanden og lærerrådsformanden samt 3 lærere og 3 ele 
ver.

Man beskæftiger sig med flere forskellige sager i dette udvalg 
og en del af dem skyldes initiativer fra elever. Synes en grupp 
elever for eksempel, at det er en god ide at lave en ugentli 
skoleradio, er det en sag, der bliver behandlet i fællesudvalget 
Foreslår elevrådet et emne til en emneuge, diskuterer man detb 
forslag i udvalget og efter at have hørt lærerrådets indstillin 
undersøger man, om det er muligt at iværksætte en sådan emneuge 
Som I kan se, er dette udvalg et af de mange, som elever umiddel 
bart kan have interesse i at deltage i og have indflydelse på.

Også i år har man afholdt en idrætsdag om efteråret og en aktivi 
tetsdag om foråret. Både elever og lærere deltager i begge arran 
gementer, der for aktivitetsdagens vedkommende giver folk mulig 
hed for at udfolde sig i musik og formning udover idræt. Desude. 
er der som regel på denne dag et særligt emne, man kan deltage i 
Forrige år var det karnevalsdans, og i år kunne man lære at gøgl' 
under professionel vejledning.

Fællestimer er som regel to-timers arrangementer for hele skolen 
I "Skolens dagbog" (se andetsteds i introskriftet) kan I se 
hvilke fællesarrangementer, der er blevet afholdt i det forløbn' 
skoleår, og få en fornemmelse af, hvad et fællesarrangement kai 
være. I starten af skoleåret beder fællesudvalget alle skolen, 
elever om (realistiske) forslag til fællesarrangementer, og ma: 
kunne håbe på, at også 1. klasserne kom med nogle spændende ny 
forslag. I er i hvert fald meget velkomne, både i al almindelig
hed, og til at påvirke jeres dagligdag i skolen blandt andet gen
nem fællesudvalget.

Henrik Fich 
repræsentant for lærerrådet
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STUDIEVEJLEDNING.

Studievejledningen for gymnasiet og hf omfatter dels en individu
el vejledning vedrørende problemer af studiemæssig, økonomisk, 
;ocial og personlig art, dels en kollektiv uddannelses- og er- 
ivervsorientering i et omfang af ca. 20 timer pr. klasse i gymna- 
;ie- eller hf-forløbet. Den kollektive vejledning omfatter blandt 
indet studieteknik, grenvalgsorientering i l.g henholdsvis orien- 
:ering om tilvalgsmulighederne i hf, almen erhvervsorientering og 
idgangsbegrænsningerne. Den individuelle vejledning er dels en 
idbygning af den kollektive, dels rådgivning om den enkeltes stu- 
liesituation. Det kan f.eks. være vejledning om reglerne for Sta- 
:ens Uddannelsesstøtte, råd om tilrettelæggelse af hjemmearbejdet 
iller oplysninger om uddannelser og erhverv.

Studievej lederne har faste kontortider, i hvilke du kan henvende 
lig. Om nødvendigt kan du aftale et andet samtaletidspunkt. Hver 
lasse har knyttet en bestemt studievejleder til sig, men det er 
.kke forbudt at søge råd og vejledning hos en af de andre studie- 
rejledere. I løbet af de første måneder i l.g og 1.hf vil vi tage 
nitiativ til at tale med enhver af jer, for at vi kan danne os 
it indtryk af, hvordan du og dine klassekammerater synes, det 
[år. I forbindelse med karaktergivningen i gymnasiet holder læ- 
■erne møde, hvor de enkelte elevers standpunkt diskuteres. Stu- 
lievejlederne kan på et bestemt møde blive pålagt at tale med en- 
:elte af jer.

Studievej lederordningens hovedformål er råd og vejledning. Derfor 
■r det vigtigt, at du også selv tager initiativ til at opsøge din 
studievejleder, så vi kan hjælpe dig med at løse de problemer, 
ler måtte opstå undervejs.

'ølgende lærere er studievejledere:
.nne-Grethe Zangenberg, Poul Hansen, Henning Lange, Lars Thiesen 
>g Anne Louise Paldam.



8.
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 ti: 
socialforvaltningen i din bopælskommune. Den maksimale ydelse foi 
hele 1986 er kr. 9.600,-. For sidste kvartal i år skal ansøgnin
gen indsendes inden 1. oktober, og pengene udbetales den 20. ok
tober.
For Roskilde kommune er grænserne for maksimal henholdsvis inger 
støtte kr. 110.000,- og kr. 170.000,- i socialindkomst for 1986. 
Øvre grænse forhøjes med kr. 7.500,- pr. barn under 16 år, der er 
hjemmeboende. Desuden er der tilsvarende grænser for din eger 
indkomst i 1986: kr. 10.000,- og kr. 20.000,-. Sidste måned, 
hvori man kan modtage ungdomsydelse, er den måned, hvori du fyl
der 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 forældreindkomst året forud og ansøgerens 
egen indkomst i støtteåret indflydelse på beløbets størrelse) el
ler som statsgaranteret lån (her spiller indkomst ingen rolle). 
SU søges for et år ad gangen.

Skolens kontor samler ansøgningerne og sender dem ud af huset til 
behandling. Afsendelsestidspunktet er den 20. i en måned. Ekspe
ditionstiden i kontoret for SU er ca. 6 uger. løvrigt kan du på 
kontoret få en pjece om SU, ligesom ansøgningsskemaet fås der.

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

3) Befordringsgodtgørelse: Du kan få befordringsgodtgørelse, hvis 
din samlede skolevej (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 studievejlederne eller 
på kontoret.

STUDIEVEJLEDERNE



Det skete på Himmelev Gymnasium i 1985/86:
August: Ekskursion med 2.pq-biologi tv. - 3.zvN - 

3.uN - 3.xyzS - 3.mF - 3.uvS.
Introfest.

September: Ekskursion med 3 . bN til Harzen og med 
3.abSM og 3 . aN til London.
Forældremøder for 1.g/1.hf/2.g.

November: Fællestime i anledning af valg til 
kommuner og amter.
Dramauge for 2.a og 2.b i forbindelse med 
besøg fra Wales.

December: Emnedage.
Emnedage-fest.
Julefest for elever og lærere.

Januar: Orienteringsmøde for kommende l.g'ere og 
1 . hf' ere .
Fællestime med Troels Trier og Rebecca 
Brüel.
Elev- og forældrekonsultation.
Fællestime om forslaget til gymnasiereform.

Februar: Elev- og forældrekonsultation. 
Dramagruppen Himmelblå opførte: Den 
Kaukasiske Kridtcirkel.

Marts: Aktivitetsdag.
Elevfest for "gamle elever".

April: Dramagruppen Himmelblå opførte: En maler 
kommer sjældent alene af Dario Fo.
Forårskoncert.
Ekskursion til Sønderjylland med l.q.
Ekskursion til Dijon med 2.b og 2.x.
Ekskursion til Prag med med 2. v.
Ekskursion til Paris med 2.a og 2.z.

Juni: Translokation.



IDRÆTSUNDERVISNINGEN.
Påklædning: I udendørssæsonen skal I medbringe varmt tøj og uden
dørssko. Til indendørssæsonen skal I medbringe gymnastiktøj og 
eventuelt en træningsdragt samt sko, som kun må anvendes inden
dørs .
Der afholdes idrætsdage, hvor klasserne tilbydes deltagelse i en 
række forskellige idrætslige aktiviteter ; herunder forsøger vi 
at inddrage nye aktiviteter fra gang til gang. Eksempelvis har 
der ved de sidst afholdte idrætsdage været instruktion i gøgl og 
jitterbug. Se endvidere opslagene med information om frivillig 
idræt efter skoletid.

Kærlig hilsen idrætslærerne



FRIVILLIG IDRÆT.

Er du interesseret i at dyrke idræt udover de to ugentlige i- 
drætstimer, giver Himmelev Gymnasium dig i skoleåret 1986/87 mu
lighed for at deltage i frivillig idræt, som vil komme til at fo
regå tre til fire hverdagseftermiddage inden for tidsrummet kl. 
14.00 - 17.00.
Frivillig idræt foregår på udendørsanlægget, i idrætshallen, i 
gymnastiksalen og i vægttræningsrummet, og skolen kan tilbyde 
følgende discipliner for piger og drenge: Redskabsgymnastik, ryt
misk gymnastik (herunder evt. folkedans, jitterbug, samba o.l.), 
atletik, hockey, orienteringsidræt (foregår i gymnasiets omegn og 
evt. Boserup skov), badminton, volleyball, basketball, håndbold 
og styrketræning. Omfanget af de enkelte discipliner og placerin
gen på ugedage vil først blive fastlagt, når tilmeldingerne har 
fundet sted i begyndelsen af skoleåret.

Frivillig idræt giver gode muligheder for ekstra motion og so
cialt samvær og danner endvidere grundlag for sammensætningen af 
de skolehold, der repræsenterer skolen til gymnasieregionsstævner 
i atletik, basketball, håndbold, volleyball og badminton.

I skoleåret 1985/86 har skolen deltaget med såvel pige- som dren
gehold i de fire sidstnævnte discipliner med mange udmærkede re
sultater til følge. Således opnåede ældste gruppe piger en anden
plads ved landsfinalen i basketball. Udover deltagelsen i re
gionsstævner har et drengehold deltaget i en fodboldturnering med 
amtets øvrige gymnasier. I håndbold har et pige- og et drengehold 
deltaget i et lignende arrangement.

Blandt skolens særdeles gode idrætsfasciliteter har idrætshallen 
i det forløbne år dannet rammen om afviklingen af indledende re
gionsstævner eller semifinalestævner i håndbold, badminton og ba
sketbal 1.

På idrætslærernes vegne 
Claus Andersen



FRIVILLIG MUSIK.

Den frivillige musik består af sammenspil i grupper, solosang og 
korsang, alt efter hvor mange af jer, der melder sig, og hvilket 
instrument, I kan spille på. Vi vil i det kommende skoleår arbej
de med en større musical, hvortil der skal synges en- og fler
stemmigt, danses og spilles skuespil samt etableres et orkester 
af elever, der skal spille musik til stykket.

Vi råder over en del instrumenter, som anvendes såvel i den al
mindelige musikundervisning som i den frivillige musik, og endvi
dere har vi et moderne lydanlæg, der kan tilfredsstille selv en 
professionel musiker og sanger.

I forårshalvåret afholdes en forårskoncert, hvortil såvel klasser 
som grupper og solister optræder.

Vi håber at se rigtig mange af jer, som kan li' at synge og spil
le til frivillig musik.

Frivillig formning, som kører een gang om ugen, er et tilbud til 
alle elever på skolen. Man kan arbejde individuelt eller i grup
per med opgaver efter eget valg.

Det er muligt at arbejde med de områder, 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



DET STORE DRAMA

Dramaet lever!
Hver eneste dag spiller vi et spil 
Skuespiller et spil 
Men vi er også nogle, der bilder os 
Selv ind, at vi spiller et par gange 
Om året et spil 
SPIL, SPIL, SPILLEVENDE SPIL 
Dramaet lever på Himmelev 
Dramagruppen er vitale, kreative, 
Unge mennesker, som for en tid 
Glemmer alt, ALT, eller næsten alt 
Om lektier, skriftlige opgaver, 
Karakterer og lørdage på Ritz.

Hilsen dramagruppen Himmelblå

PS: Til nye elever: Dramagruppen Himmelblå har altid brug for nye 
talenter. Vi laver opslag, når vi går i gang med en ny forestil- 
1 ing.



HJEMSTAVNE.
Som det fremgår af midtersiderne, er lokalerne samlet i blokke 
Disse blokke kaldes hjemstavne, hvoraf de fire (rød, gul, grøn o< 
blå) indeholder de egentlige klasselokaler.
Fordelingen i skoleåret 1986/87 på hjemstavnene er:
Rød: 1.x - 1. y - l.p - 2.a - 2.p - 3.x.
Gul: l.b - l.z - l.u - 2.b - 3.b - 3.y - 3.z.
Grøn: l.v - 1 . q - 2.z - 2.u - 2.v - 2.q - 3.u.
Blå: l.a - l.r - 2.x - 2.y - 2.r - 3.a - 3.v.

KANTINENS DAGLIGE ÅBNINGSTID ER:
KL. 9.50

KL. 11.45
10.15
12.30.

Himmelev Gymnasiums kantine er nu ca. 6 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 andet sælges der mælkeprodukter, juice, kaffe, 
the, smørrebrød, lun ret af og til, grovboller, frugt o.s.v.

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

HVER ELEV RYDDER OP EFTER SIG SELV.

Kantineudvalget



BIBLIOTEKET PÄ HIMMELEV GYMNASIUM.

lymnasiebiblioteket er åbent i hele skolens åbningstid.
Biblioteket støtter den daglige undervisning med supplerende ma- 
leriale, i form af bøger, tidsskrifter og aviser. Desuden kan man 
jennem biblioteket få skaffet materialer fra folke- og forsk- 
lingsbiblioteker.

Biblioteket indeholder en udlånssamling, fortrinsvis faglittera- 
:ur, en håndbogssamling, hvor bøgerne ikke kan hjemlånes, og en 
:idsskriftssamling på ca. 70 tidsskrifter, hvor alle numre, und- 
:agen det nyeste, kan hjemlånes. Herudover abonnerer biblioteket 
lå 6 aviser, heraf 2 lokale dagblade. Normalt indkøbes der kun 
;et eksemplar af hver titel.

1EGLER FOR UDLÅN:

□ånetiden er 1 måned. Har man brug for materialet i længere tid 
;an det fornyes, hvis ikke en anden elev venter på det. Ved lån 
idfyldes bogkortet + datotavlen i bogen med navn, klasse og dato, 
ivorefter kortet afleveres til bibliotekaren. 
lortkomne bøger erstattes af låneren.

1ODE RÅD:
lom i god tid, hvis du skal indsamle materiale til en større op- 
[ave. Søgeprocessen kan tage tid, og materialet kan være svært at 
■remskaffe. Har gymnasiebiblioteket ikke de bøger, du skal bruge, 
'orsøges de fremskaffet fra Roskilde Bibliotek. Bestil derfor ik- 
:e det samme materiale begge steder - det fremmer ikke ekspediti- 
men - tværtimod.

libliotekaren træffes:
landag 8.30 - 14.00
>nsdag 8.30 - 12.30
'orsdag 8.30 - 14.00
'redag 8.30 - 13.30.

Lisbeth Rønneberg 
bibliotekar







IB.
DANSKE GYMNASIEELEVERS SAMMENSLUTNING (DGS).
LANDSSAMMENSLUTNINGEN AF KURSUSSTUDERENDE (LAK).

Hvorfor blive medlem af DGS/LAK:
I Danmark er der mange forskellige befolkningsgrupper. Langt d> 
fleste af dem har en forening/organisation, der skal varetage de 
res specielle interesser. Præster, tømrere, arbejdsgivere, gymna
sielærere og også gymnasieelever har deres oiganisation. Årsagei 
til, at man slutter sig sammen i foreninger 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 ni 
er Gert Petersen eller Erhard Jakobsen, der egner sig bedst ti. 
undervisningsminister, om gulerødder er godt for øjnene eller e; 
og mange andre spørgsmål. Men at det er uhensigtsmæssigt at prop
pe 28 elever ind i en klasse, der er bygget til 24, er derimoc 
noget, de fleste kan blive enige om. Det er et fagligt problem 
Det vedrører gymnasieeleverne uanset politisk holdning, alder el
ler køn. DGS og LAK beskæftiger sig altså med faglige spørgsmål, 
spørgsmål og problemer, der angår gymnasieeleverne.
Hvem trækker i trådene i DGS/LAK?
DGS og LAK har kollektivt medlemsskab, d.v.s., at det er elevrå
dene, der bliver meldt ind i DGS/LAK. Der vil altid være afstem
ning på gymnasiet, før elevrådet bliver meldt ind. Det betyde] 
ikke, at den enkelte elev automatisk bliver medlem af organisati
onen efter afstemningen. Det kan men derimod blive ved selv at 
henvende sig til DGS/LAK eller undertegnede og betale det latter
lige beløb af 15,- kr., som et medlemsskab i DGS koster. Det ko
ster 40,- kr. i LAK.



Ivad arbejder DGS og LAK så med til daglig?
Sfter disse mange ord om DGS's og LAK's principper og opbygning 
n.v. er det godt at høre noget om, hvad det er, DGS og LAK arbej
ler med dagligt. Her er nogle eksempler:
Iverbelægning.
[ de sidste mange år har der været overbelægning på gymnasierne, 
[følge loven skal der være 24 elever i klasserne, men der blev 
lispenseret til 28 elever i begyndelsen af 70'erne p.g.a. lærer- 
nangel. I dag vrimler det med arbejdsløse cand.mag.'ere, og elev- 
lallet daler - men alligevel vil undervisningsministeren bevare 
klassekvotienten på 28 elever. Fordi søgningen til gymnasiet er 
Hevet mindre, må mange gymnasier slå grenene sammen, så der kun 
idbydes 2-3 grene. DGS og LAK kræver, at dispensationen om 28 e- 
Lever trækkes tilbage, før grenudbuddet kan begrænses.
lymnasiets indhold.

har ikke ændret sig væsentligt i det sidste årti, og det på 
irods af, at gymnasiet er blevet en "masseuddannelse", hvor ca. 
10% af de unge, der forlader folkeskolen, i dag går i gymnasiet. 
7i har ikke kun brug for en ensidig teoretisk uddannelse. Gymna
siet må gøres til en uddannelse med sammenhæng mellem teori og 
iraksis og med større elevindflydelse. I løbet af 1985 skal der 
jennemføres en reform af ungdomsuddannelserne. Vi skal - som ele- 
zer - også være med til at udforme den.
3GS og LAK har også mange andre punkter på programmet. Arbejds- 
niljø, en studiestøtte, der dækker de faktiske leveomkostninger, 
nødepligt, transportforhold, eksamen m.m. Måske spekulerer du på, 
ivordan alt det her skal financieres - vi skal jo allesammen spa
se. Det er korrekt, men det kan ikke betale sig at spare på ud- 
iannelserne. Uddannelse er en nødvendighed for Danmark, vi lever 
L et højtudviklet samfund, der har behov for veluddannet arbejds
kraft.
[ øvrigt kan der spares penge ved gennemførelsen af mange af 
)GS's og LAK's krav, at udvide kapaciteten sætter jo uværgeligt 
:olk i arbejde og sparer f.eks. arbejdsløshedsdagpenge.



Zo.
Hvordan arbejder DGS/LAK?
DGS og LAK er direkte repræsenteret i forskellige ministeriell 
råd og udvalg. D.v.s., vi er officielt anerkendt som gymnasieele 
vernes og kursisternes organisationer. Vi siger aldrig nej ti 
forhandlinger.
Mange beskylder DGS og LAK for at være venstreorienterede. På de 
sidste fordi gymnasieelevernes fredsarbejde også er med i organi 
sationens arbejde. Det ændrer ikke på, at DGS og LAK er organisa 
tioner for ALLE gymnasieelever og kursister. Ikke for nogle frei 
ste tedrikkende folk, der tager langhårede diskussioner i stede 
for at gøre noget ved sagen. Grunden til, at der er nogle folk 
der hænger os ud som grumme venstrefløjsfolk, er, at vi ikke ku 
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 ma 
er medlem af DGS eller LAK, men for at opnå resultater er de 
nødvendigt at samarbejde med andre elever. Det er vigtigt, at ma 
i elevrådet på skolen arbejder aktivt, men det er lige så vigtig 
at have en organisation, der han hjælpe os og varetage vore inte 
resser på amts-,og statsplan.
Du kan få mere at vide om DGS og LAK ---- ved at ringe ti
DGS's kontor (01) 22 92 20

Morten Ejlskov, 83 v (DGS)



KONSERVATIVE GYMNASIASTER, HIMMELEV GYMNASIUM.
Himmelev KG har ligget stille hen i en længere periode, 
hvilket har gjort, at mange efterhånden var i tvivl om, 
der overhovedet eksisterede en forening. Nu er der kommet 
nye folk til, og foreningen er livet gevaldigt op. I a- 
pril måned udgav vi et 20-siders blad med artikler af 
bl.a. Connie Hedegaard (kons. yngste MF'er), KG's lands
formand og Bertel Haarder. Vi vil fortsætte med succesen 
i det kommende skoleår ved nogenlunde regelmæssigt at ud
give bladet "Medlemsinformation", så alle i Himmelev KG 
løbende bliver orienteret om ikke alene aktiviteter i vo
res egen KG-forening, men om organisationen landet over.
Men hvorfor al denne aktivitet, og hvad står Himmelev KG 
egentlig for!
Himmelev KG arbejder kort sagt for et friere gymnasium og 
større valgfrihed til eleverne. Ud fra den betragtning, 
at hvis eleven selv får lov til at sammensætte sin uddan
nelse, stiger motivationen. D.v.s. at vi også arbejder 
for større elevindflydelse.
Det er vigtigt, at vi står sammen om vores synspunkter 
for derved at have større mulighed for at blive hørt. KG 
har løbende kontakt med undervisningsministeren og frem
lægger forslag til ændringer i gymnasiet. KG har imodsæt- 
ning til nogle af de andre gymnasieorganisationer (DGS og 
LAK) kun individuelt medlemsskab. Det er naturligt, at 
ikke alle gymnasieelever er ens. Derfor er vi meget imod, 
at elevrådet meldes ind som en helhed, hvilket ovennævnte 
organisationer arbejder for. Himmelev KG har 30 medlem
mer, og kontingentet er på 30,- kr., hvilket må siges at 
være et meget beskedent beløb i betragtning af, at det 
inkluderer "Medlemsinformation". løvrigt er KG Danmarks 
største gymnasieorganisation med 4500 medlemmer. Ved kom
munevalget i november 85 blev forbløffende mange aktive 
KG'ere valgt, hvilket blot tyder på, at ungdommen er træt 
af venstrefløjen.
Jeg har undladt en grundigere, tung politisk redegørelse 
for KG's synspunkter, men skulle du have nogle spørgsmål, 
er du naturligvis velkommen til at kontakte undertegnede, 
og jeg vil altid være parat til at besvare spørgsmål el
ler sende materiale. Når du kommer ud på gymnasiet, vil 
der iøvrigt blive informeret nærmere om KG.
Konservative Gymnasiaster er en gymnasieorganisation (som 
også inkluderer HF'ere), der vedkender sig sin politiske 
holdning, og som aldrig har prøvet på at skjule den.

Pernille Lading, 85 y - formand for Himmelev KG



M-
KÆRE NYE HF'ER/1. G'er .

Som du måske allerede ved, afholdes der med jævne mellemrum fes
ter her på Himmelev Gymnasium. Disse arrangeres af festforeningei 
"HIST & PIST", som består af 11 elever repræsenteret af all( 
klassetrin. Baggrunden for oprettelsen af foreningen var et ønsk« 
fra mange elever om, dels at have mulighed for at få gæster/ven- 
ner med til fest på skolen, og dels at få bedre/mere populære- 
/kendte grupper til at levere musikken. Dette ønske blev, som di 
kan se, opfyldt, og foreningen har i sin levetid haft mulighec 
for at præsentere flere store navne indenfor dansk rock-musik.
I løbet af de første uger efter sommerferien vil der blive af
holdt en række fællesmøder, hvor de forskellige udvalg m.m. vil 
fortælle om deres arbejde. Herunder vil også repræsentanter fré 
"HIST & PIST" fortælle om, hvorledes foreningen fungerer.

Med venlig hilsen
"HIST 8 PIST"



^3.

BOGORDNINGEN PÅ HIMMELEV GYMNASIUM.

;r på skolen har vi efterhånden indført et system, der er base- 
;t på, at hver enkelt elev ved modtagelsen af en bog kvitterer 
>r den med sin personlige underskrift på en klasseliste. Dette 
?lder, uanset om udleveringen sker samlet i skoleårets begyndel- 
:, eller om en enkelt bog uddeles af faglærerne i årets løb.

.ever, der på grund af fravær ikke har fået udleveret bogen/bø- 
;rne, kan indtil 14 dage senere selv afhente den/dem hos bogin- 
>ektor/kontordamerne på kontoret, inden for almindelig åbnings- 
_d (d.v.s. IKKE i 10- og 12-frikvarteret!).

ir bogen/bøgerne så skal indsamles/afleveres igen, sørger den 
ispektive faglærer eller boginspektor så for, at udleverings 1is- 
:n afkrydses udfor hver enkelt afleverende elevs navn på listen 
elevens påsyn. Således skulle ingen kunne blive afkrævet den 
imme bog mere end een gang. Aflevering af bøger kan KUN ske SAM- 
2T, enten til faglæreren eller SAMLET til boginspektionen.

zulle I have været så uheldige at forlægge en bog, som I alle
jde har modtaget i eet eksemplar, kan I få lov til at låne ek- 
jmplar nr. 2 - naturligvis med samme kvitteringsprocedure, sådan 
: I - hvis I ikke skulle have fundet begge eksemplarer frem in- 
:n endelig aflevering - kan blive præsenteret for et rimeligt 
zstatningskrav for den bortkomne bog, når endelig bogaflevering 
: afsluttet efter 3.g.

ir I andre bogproblemer, så snak med boginspektor om det! Det er 
jså det, hun er der for.

Lene Wåle 
boginspektor

5: Vi har jo endvidere ot godt bibliotek og en venlig og hjælp- 
>m bibliotekar. Se andetsteds her i INTRO-skriftet.



ADMINISTRATIONEN.
Rektor 
Inspektor 
Sekretær 
Sekretær 
Boginspektor 
AV-inspektor 
Pede 1
PedeImedhjælper 
Pedelmedhjælper

Leif Mogensen
Leif Schulz
Nanna Salhauge
Karin Sørensen
Lene Wåle
Niels Nørbygaard 
Flemming Steffensen 
Orla Hansen 
Poul Dispion

STUDIEVEJLEDNINGEN.
Poul Hansen:
l.r - 2.U - 2.v - 2.q - 3.V.
Henning Lange:
l.b - l.y - l.u - l.v - 2.Z.
Anne Louise Paldam:
l.a - l.z - 2.a - 2.y - 3.a - 3.x - 3.y.
Lars Thiesen:
1.x - l.p - 2.b - 2.p - 3.U.
Anne-Grethe Zangenberg:
l.q - 2.x - 2.r - 3.b - 3.z.

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
14.55 - 15.40



LÆRERFORTEGNELSE 25
Andersen, Claus Idræt - Biologi CA
Andersen, Grethe Dansk - Religion GA
Andersen, Jørn Bromann Formning JB
Andersen, Keld Rosengren Musik - Idræt KR
Ankjærgaard, Torben Historie - Fransk TA
Amstrup, Steen Musik SA
Bang, Anne Engelsk - Psykologi AB
Barnkob, Lis Dansk - Formning LB
Brandt, Birgitte Dansk - Idræt Br
Bugge, Birthe Louise Dansk - Engelsk - Tysk BB
Bækholm, Rigmor Engelsk - Samfundsfag RB
Christensen, Niels Vandsted Dansk - Engelsk NV
Debois, Paul Biologi PD
Dilling, Steen Matematik - Religion SD
Due, Clara Fransk - Engelsk CD
Eggers, Kurt Matematik - Fysik - Kemi KE
Eisler, Otto Fysik - Matematik OE
Elkjær, Tove Musik - Fransk TE
Essen, Erik von Matematik - Fysik EE
Faaborg, Karin Tysk - kunsthistorie KF
Fich, Henrik Latin - Old - Dansk HF
Hansen, Anna Geografi - Religion Hn
Hansen, Henning Fysik - Matematik HH
Hansen, Merete Dansk - Fransk MH
Hansen, Poul Fysik - Matematik PH
Harder, Peter Engelsk - Dansk Ha
Heefelt, Jonna Matematik - Historie JH
Hervad-Jørgensen, Kirsten Geografi - Fransk KH
Hinke, Aase Historie - Dansk AH
Hjersing, Niels Matematik NH
Iversen, Kirsten Biologi - Musik Kl
Jakobsen, Lili Dansk - Engelsk Ja
Jensen, Gunvor Samfundsfag - Idræt GJ
Jupin, Lisbet Fransk - Dansk LJ
Klemmensen, Kirsten-Inger Fransk - Dansk KK
Lange, Henning Engelsk - Fransk HL
Mogensen, Leif Matematik LM
Niels-Christiansen, Vibeke Geografi - Biologi VN
Nielsen, Finn Geografi - Historie FN
Nielsen, Torkil Samfundsfag - Dansk TN
Nørbygaard, Niels Idræt - Biologi NN
Olsen, Svend Fysik - Matematik 01
Paldam, Anne Louise Latin - Old - Religion AL
Petersen, Anne Winther Matematik - Fysik AW
Petersen, John Skjoldby Kemi - Fysik JP
Raben-Skov, Birger Historie - Old BS
Rasmussen, Michael Geografi - Biologi MR
Riise, Malene Engelsk - Dansk - Ri
Schulz, Leif Kemi - Fysik LS
Schønsted, Gudrun Tysk - Dansk G S
Steenberg, Lars Christian Engelsk - Dansk - Filmk. CS



Stokholm, Vivian Tysk - Samfundsfag VS
Sørensen, Leif Folke Historie - Geografi LF
Tang-Pedersen, Åge Kemi - Fysik ÅT
Thiesen, Lars Musik - Historie - Dansk LT
Toft, Jørn Samfundsfag - Matematik JT
Toftegaard, Vagn Dansk - Idræt VT
Trapp, Susanne Tysk - Engelsk ST
Vig, Ole Laursen Dansk - Old OV
Weiergang, Helle Engelsk - Idræt HW
Wiese, Jørn Sandberg Spansk - Dansk JW
Wåle, Lene Fransk - Idræt LW
Zangenberg, Anne-Grethe Fransk - Idræt AZ



FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 1985/86:

1986 Sommerferie: Mandag 
fredag

den 
den

23.
8.

juni til 
august.

1986 Efterårsferie: Mandag den 20. oktober til
fredag den 24 . oktober.

1986 Juleferie: Onsdag den 24 . december til
1987 fredag den 2 . januar.

1987 Vinterferie: Mandag den 16. februar til
fredag den 20. februar.

1987 Grundlovsdag: Torsdag[ den 5. juni.

1987 Sommerferie: Mandag den 22. juni til
fredag den 7 . august.

Alle dage er ind.

MØDETIDSPUNKTER EFTER SOMMERFERIEN.

l.g og l.hf møder den 11. august kl. 10.00.

2.g, 2.hf og 3.g møder den 11. august kl. 12.00.



PARKERING.

Cykler anbringes i kælderen. Nedgang til kælderen findes ved l 
vedindgangen.

Biler skal parkeres på skolens parkeringsplads. Motorcykler 
knallerter skal parkeres under halvtaget. Der må under ingen c 
stændigheder finde parkering sted på vendepladsen foran hovedil 
gangen eller på tilkørselsvejen til denne, og knallerter må il 
anbringes i kælderen. Cykler og knallerter, der er parkeret ane 
steder, vil blive fjernet.

GARDEROBE.

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

Penge og værdisager må ikke efterlades i overtøj, tasker og Id 
nende. Skolen har ingen tyveriforsikring, der dækker.

BUSFORBINDELSER.

Kl. 8.10 og kl. 8.55 kører der særskilte busser fra Roskilde Si 
tion, som er specielt beregnet til elever og lærere fra Himmel 
Gymnasium, og det er vigtigt af hensyn til HT' s planlægning, 
man benytter disse busser. Tilsvarende kører der busser til Rc 
kilde Station efter skoletid. Fra Jyllinge køres der særskilt 1 
7.45 og tilbage igen kl. 14.05.



VIGTIGE MEDDELELSER.

iger: Bøgerne har på indersiden af omslaget et stempel. I dette 
tempel skal eleven, der får bogen overdraget, skrive navn, klas- 
! og årstal.

itagelse for legemsøvelser: Elever kan efter skriftlig anmod-
ng fritages helt eller delvis fo 
4 sammenhængende uger. Fritagelse 
'ter fremlæggelse af lægeattest på 
■t. Attesten sendes af udstedende 
.ften til lægeattesten afholdes af

en uge ad gangen, dog højest 
udover 4 uger kan kun opnåes 
en af skolens udleveret blan- 
læge til skolens kontor. Ud- 

eleven.

ir elever, der er fritaget for deltagelse i legemsøvelser, gæl- 
■r som almindelig regel, at de skal overvære timerne. Ved fri- 
.gelse ud over 4 uger træffer skolen, eventuelt efter forhand- 
,ng med elevens hjem, bestemmelse om, hvordan timerne skal an- 
indes.

tresseændring: Ændring af adresse, telefonnummer, navneforan- 
’ing m.m. må straks meddeles skolens kontor.

tmeldelse: Udmeldelse må ske 
æves forældres eller værges

skriftligt. For elever under 18 år 
underskrift.

intoret: Kontoret er åbent inden for normal skoletid, undtagen i
- og 12-frikvarteret.
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