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VELKOMMEN TIL HIMMELEV GYMNASIUM!

Velkommen! siger vi både til de kendte ansigter 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 inddraget i hverdagen på HG i det kommende sko
leår.

Noget af det første, I bliver præsenteret for her, er vores 
opdelingssystem på tværs, som vi kalder "hjemstavnsmodel
len". Skolen er nemlig opbygget sådan, at 6 undervisnings
lokaler ligger samlet rundt om et fællesområde med et de
potrum, toiletter og rengøringsrum til. Vi har 4 hjemstav
ne: Den blå, den gule, den røde og den grønne hjemstavn. 
Ideen hermed er den enkle, at klasserne i videst muligt om
fang skal have deres timer læst indenfor deres egen hjem
stavn - hvis beboere de helst skulle komme til at kende 
hurtigere og bedre end mange af de andre.

Men gymnasiet er andet og mere end lokaler og undervisning. 
Gymnasiet er også - og ikke mindst - miljø, aktivitet, et 
sted, hvor der foregår noget: Vi har drama-gruppe, kor, or
kester, frivillig idræt, rejser, hytteture og meget mere, 
og alt det kan I læse om på de følgende sider.



2.
INTRO-ARRANGEMENTET.

Når man starter på en ny skole, er der naturligvis en mas
se ting, man ikke kender noget til: Nye klassekammerater, 
andre "nye” elever, "gamle" elever, lærere og andre perso
ner, der er knyttet til skolen. Dertil kommer de forskel
lige fag og de servicefunktioner, som skolen kan tilbyde i 
hverdagen.

For ikke at du ikke skal blive præsenteret for alt det nye 
på een gang, vil der i den første uges tid ske nogle for
skellige ting, som gør, at du ikke har et "normalt skema". 
Du skal i denne tid følge et specielt skema, som vil inde
holde 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 klassekammerater og prøve, 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 lærere. Du skal deltage i et idrætsar
rangement sammen med de andre elever i hjemstavnen.

I den første hele skoleuge vil du skulle deltage i plan
lægningen og afholdelsen af en frokost for 1.-klasserne, 
deres lærere og tutorer, der foregår fredag den 14. august 
kl. 13-15. Herudover skal du deltage i planlægningen af 
den fest, der danner afslutningen på hele intro-arrange- 
mentet fredag den 21. august.

(For 1.-klasser fra 18.00 -24.00 og for 2.- og 3.- klasser 
fra 20.30 - 24.00)

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

INTRO-udvalget



FASTE UDVALG OG DERES SAMMENSÆTNING.

PÅ skolen findes følgende faste udvalg:

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

Budgetudvalg: Rektor, lærerrådsformand, 1 repræsen
tant fra hver faggruppe, inspektor, 
bog inspektor, AV-inspektor og 3 elever.

Ekskurs ionsudvalg : 4 lærere og 4 elever.

Kantineudvalg: 2 lærere, 1 sekretær, 1 pedel, 3 elever 
og kantinebestyreren.

AV-udvalg: AV-inspektor og 5 lærere.

Biblioteksudvalg: 1 bibliotekar og 6 lærere.

Lærerråd: Består af alle lærere på skolen.

Skoleråd: Rektor, 1 amtsrådsmedlem, lærerrådsfor
manden, 2 forældrerepræstetanter, 1 læ
rer, 1 gymnasieelev og 1 HF elev, 1 
T.A.P.

Elevrådet: 1 rep. for hver klasse.

Lærerforsamling: Består af alle de ved skolen ansatte 
lærere.



SKOLERÅDET.

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

Af sager, der er behandlet på skolerådets møder i skoleå
ret 1986/87, skal jeg nævne følgende:

Elev- og forældrekonsultationer, grenvalgsmøder, budget
ter, eleven og læreren i forhold til gymnasiets hverdag og 
gymnasiereformen og forældremøde om eksamenssituationen 
samt translokationen.

Ved Himmelev Gymnasium har skolerådet følgende sammensæt
ning :

Amtsrådsmedlem Torben Schiøt
Repræsentanter for forældrene:
Else Madsen, Strandparken 18, 4000 Roskilde 02361531 
Erik Gundersen, Dagliljevej 17, 4000 Roskilde 02362118 
Rektor Leif Mogensen
I,ærerrådsformand Henrik Eich
Repræsentant for lærerrådet: Otto Eisler 
Repræsentanter for eleverne: Christian Flesborg 

Henrik Schmidt Hansen 
Repræsentant for TAP: Karin Sørensen.

Otto Eisler 

sekretær for skolerådet



LÆRERRÅDET.

Lærerrådet, der består af alle skolens fastere tilknyttede 
lærere, afholder her på skolen møde mindst en gang om må
neden. På disse møder, der ledes af et forretningsudvalg 
på tre medlemmer, debatteres alle sager af fælles interes
se og af betydning for skolens hverdag, og i næsten alle 
tilfælde er eleverne repræsenteret med taleret.

Lærerrådet er ifølge undervisningsministeriets bekendtgø
relse tildelt forskellige grader af kompetence indenfor en 
lang række områder, hvilket det dog vil føre for vidt at 
komme ind på her. Det skal imidlertid nævnes, at denne 
kompetence i de fleste sager administreres på en sådan må
de, at eleverne får størst mulig medindflydelse. Som ek
sempler herpå kan nævnes, at vi på Himmelev Gymnasium har 
optaget tre elevrådsrepræsentanter som ligeberettigede 
medlemmer i skolens budgetudvalg, samt at tilrettelæggel
sen af årsprøveperioden 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 samarbejdsorgan i lig
hed med skolerådet og fællesudvalget.

Henrik Fich 
lærerrådsformand



FÆLLESUDVALGET.

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

I fællesudvalget sidder rektor (der er formand for udval
get), elevrådsformanden og lærerrådsformanden samt 3 lære
re og 3 elever.

Man beskæftiger sig med flere forskellige sager i dette 
udvalg, og en del af dem skyldes initiativer fra elever. 
Foreslår elevrådet f.eks. et emne til en emneuge, diskute
rer man dette forslag i udvalget og efter at have hørt læ
rerrådets indstilling undersøger man, om det er muligt at 
iværksætte en sådan emneuge. Som I kan se, er dette udvalg 
et af de mange, som elever umiddelbart kan have interesse 
i at deltage i og have indflydelse på.

Også i år har man afholdt en idrætsdag om efteråret og en 
aktivitetsdag om foråret. Både elever og lærere deltager i 
begge arrangementer, der for aktivitetsdagens vedkommende 
giver folk mulighed for at udfolde sig i musik og formning 
udover i idræt.
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 af
holdt i det forløbne skoleår, og få en fornemmelse af, 
hvad et fællesarrangement kan være. I starten af skoleåret 
beder fællesudvalget alle skolens elever om (realistiske) 
forslag til fællesarrangementer, og man kan håbe på, at 
også 1. klasserne kommer med nogle spændende nye forslag. 
I skal i hvert fald være meget velkomne, i al almindelig
hed, og velkomne til at påvirke jeres dagligdag i skolen 
blandt andet gennem fællesudvalget.

Henrik Fich 
repræsentant for lærerrådet
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STUDIEVEJLEDNING.

Når man starter på en ny skole, enten som gymnasieelev el
ler som HF'er, vil det altid i starten virke lidt overvæl
dende med alle de nye mennesker, man nu skal til at lære 
at kende. Det gælder både med hensyn til ens kammerater og 
ens lærere. Hvad enten man kommer direkte fra folkeskolen, 
hvor man har haft en klasselærer, man kendte godt, eller 
fra " det pulserende liv ", er det rart at vide, at der er 
nogle mennesker på stedet, der har til opgave at vejlede 
og hjælpe en, ikke kun i starten men i al den tid, man går 
på skolen, nemlig studievejlederne. Faglærerne vil natur
ligvis også kunne støtte jer undervejs med de problemer 
der måtte opstå, men den egentlige vejledning er lagt ud 
til studievejlederne på skolen, som man trygt kan henvende 
sig til, enten i kontortiden eller mere uformelt.

Hvad kan man så bruge sin studievejleder til:

For det første skal studievejlederne give individuel vej
ledning vedrørende problemer af økonomisk, social, person
lig eller studiemæssig art. Har man f. eks. svært ved at 
organisere sit hjemmearbejde, er det en god ide at tage en 
snak med sin st. vejl. om det, inden man kører helt fast. 
Vil man gerne flytte hjemmefra, kan st. vejl. finde ud af, 
om der er økonomisk mulighed for det etc. I princippet er 
det altid klogt at snakke med sin st. vejl. inden de ting, 
man går og spekulerer på, bliver til egentlige problemer. 
For det andet skal studievejlederen give kollektiv vejled
ning om bl.a. studieteknik, grenvalgsorientering i l.g og 
orientering om tilvalg i l.HF. Desuden skal st. vejl. sør
ge for at orientere om de muligheder, der er efter eksamen 
for dels at læse videre, dels at komme ud at rejse, søge 
job etc.



Du vil få at vide, hvornår den st. vejl., der er tilknyt
tet din klasse, har kontortid, men hvis han/hun ikke er 
til stede, kan man naturligvis altid henvende sig til en 
af de andre.

For at lære jer at kende, vil vi inden efterårsferien 
snakke med hver enkelt personligt, så vi kan danne os et 
indtryk af, hvordan I trives på stedet.

Af fællesarrangementer det første år kan nævnes:

For l.g'ere grenvalgsorienteringen fra januar til marts. 
For l.HF'ere tilvalgsorienteringen i november samt fe
bruar.

Henning Lange, Anne-Louise Paldam, Lars Thiesen, Poul Han
sen, Anne-Grethe Zangenberg.



OPLYSNINGER OM STATENS UDDANNELSESSTØTTE (SU) OG BEFOR
DRINGSGODTGØRELSE .

SU.
Du kan få SU, når du er fyldt 18 år og iøvrigt opfylder 
betingelserne.
Der er tre former for SU:stipendier, statslån og statsga
ranterede lån. Statsgaranterede lån kan alle søge uanset 
forældreindkomsten. Indtil du er fyldt 20 år er dine for
ældres indkomst afgørende for, om du kan få stipendier og 
statslån, og for hvor meget du kan få. For skoleåret 1987- 
88 er der følgende maksimumgrænser for stipendier: 
hjemmeboende: 16.500 kr. udeboende: 27.000 kr.

Stipendier skal ikke betales tilbage, med mindre din egen 
indkomst (inklusive stipendier, mens lån ikke medregnes) i 
støtteåret overstiger 57.600 kr.

I statslån, som er lån til særlig lav rente, kan du få op 
til 50% af det beløb, du får i stipendier. Det højeste be
løb, man kan få sammenlagt i stipendier, statslån og 
statsgaranterede lån, er for 18-21 årige 40.700 kr. og for 
ældre elever 45.300 kr. i støtteåret 1987-88.

Ansøgningsskemaer til SU fås på skolens kontor, og her af
leveres også de udfyldte skemaer. Kontoret sender ansøg
ningerne ind til Statens Uddannelsesstøtte hver den 20. i 
måneden. Hvis du er støtteberettiget og ønsker at få støt
ten straks efter at du er fyldt 18, bør du søge senest to 
måneder før, da der er en vis ekspeditionstid. Du kan få 
mere detaljerede oplysninger på skolens kontor samt hos 

din studievejleder.

BEFORDRINGSGODTGØRELSE kan du få, hvis din samlede skole
vej (beregnet fra bopæl til uddannelsesstedet) er 11 km. 
eller derover. Ansøgningsskema får du på skolens kontor. 
Er du i tvivl om noget,' så spørg enten din studievejleder 
eller på skolens kontor.

studievej lederne



Det skete på Himmelev Gymnasium i 1986/87:

August:

September:

Oktober:

December:

Januar:

Februar:

Marts;

April:

Ekskursion i fysik for 3.mF til Jyl
land .
Ekskursion i biologi for 3.mNB bio
logi til Jylland
Ekskursion i samfundsfag for 3.abS 
til Bornholm
Ekskursion i geografi for 3.zuvS til 
Jylland

Biblioteksorientering for l.hf og 
l.g.
Forældremøde for l.hf og l.g.
Fællestime om Nicaraguaf1).

Fællestime om Nicaragua(2).

Fællestime med pianisten Mogens 
Dalsgaard.
3.smM synger for beboerne på pleje
hjemmet "Himmelev Gi. Præstegård".

Orienteringsmøde for kommende 
l.hf'ere og l.g'ere.
Elev- og forældrekonsultationer.

Elev- og forældrekonsultationer. 
Dramagruppen Himmelblå opførte "For
tidens mørke".
Aktivitetsdag for hele skolen.

Forældremøde angående grenvalg.
Dramagruppen Himmeblå opførte 
"EVITA".
Fællestime med Totalpetroleum.

Ekskursion til Budapest for 2.a.
Ekskursion til Prag for l.p, l.g og
l.r.
Ekskurs ion til Paris for 2.u.
Ekskursion til Avignon for 2.b og
2.y.
Skolebesøg fra Frankrig.
Forårskoncert.



11.

IDRÆTSUNDERVISNINGEN.

Påklædning: I udendørssæsonen skal I medbringe varmt 
tøj og udendørssko. Til indendørssæsonen skal I med
bringe gymnastiktøj og eventuelt en træningsdragt samt 
sko, som kun må anvendes indendørs.
Der afholdes idrætsdage, hvor klasserne tilbydes del
tagelse i en række forskellige idrætslige aktivite- 
ter;herunder forsøger vi at inddrage nye aktiviteter 
fra gang til gang. Eksempelvis har der ved de sidst 
afholdte idrætsdage været instruktion i gøgl og jit
terbug. Se endvidere opslagene med information om fri
villig idræt efter skoletid.

Kærlig hilsen idrætslærerne



FRIVILLIG IDRÆT.

Er du interesseret i at dyrke idræt udover de to ugentlige 
idrætstimer, giver Himmelev Gymnasium dig i skoleåret 
1987/88 mulighed for at deltage i frivillig idræt, som vil 
komme til at foregå tre til fire hverdagseftermiddage in
den for tidsrummet kl. 14.00 - 17.00.
Frivillig idræt foregår på udendørsanlægget, i idrætshal
len, i gymnastiksalen og i vægttræninqsrummet, og skolen 
kan tilbyde følgende discipliner for piger og drenge: Red
skabsgymnastik, rytmisk gymnastik (herunder evt. folke
dans, jitterbug, samba o.l.), atletik, hockey, oriente
ringsidræt (foregår i gymnasiets omegn og evt. Boserup 
skov), badminton, volleyball, basketball, håndbold og 
styrketræning. Omfanget af de enkelte discipliner og pla
ceringen på ugedage vil først blive fastlagt, når tilmel
dingerne har fundet sted i begyndelsen af skoleåret.
Frivillig idræt giver gode muligheder for ekstra motion og 
socialt samvær og danner endvidere grundlag for sammensæt
ningen af de skolehold, der repræsenterer skolen til gym- 
nasieregionsstævner i atletik, basketball, håndbold, vol
leyball og badminton.

I skoleåret 1986/87 har skolen deltaget med såvel pige
som drengehold i volleyball og basketball med udmærkede 
resultater til følge. Udover deltagelsen i regionsstævner 
har et drengehold deltaget i en fodboldturnering med am
tets øvrige gymnasier. Herudover har et hold piger i en 
periode arbejdet med en række danse i forbindelse med op
førelsen af musicalen EVITA.

Blandt skolens særdeles gode idrætsfasiliteter har idræts
hallen i det forløbne år dannet rammen om afviklingen af 
indledende regionsstævner eller semifinalestævner i vol
leyball og basketball.

Idrætslærerne
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FRIVILLIG MUSIK

Den frivillige musik består af sammenspil i grupper, solo
sang og korsang, alt efter hvor mange af jer, der melder 
sig, og hvilket instrument, I kan spille på. Vi vil i det 
kommende skoleår arbejde med en større musical, hvortil 
der skal synges en- og flerstemmigt, 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 almindelige musikundervisning som i den frivillige mu
sik, og endvidere har vi et moderne lydanlæg, der kan til
fredsstille 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 spille til frivillig musik.

Mus iklærerne



KANTINENS DAGLIGE ÅBNINGSTID ER:
KL. 9.50 10.15

KL. 11.45 12.30

Kantinen har et pænt udvalg af varer til så elevvenlige 
priser som muligt, blandt andet sælges der mælkeprodukter, 
juice, kaffe, te, lun ret med salat, grovboller, 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

Kantineudvalget

HJEMSTAVNE

Som det fremgår af midtersiderne, er lokalerne samlet i 
blokke. Disse blokke kaldes hjemstavne, hvoraf de fire 
(rød, gul, grøn og blå) indeholder de egentlige klasselo
kaler.

Fordelingen i skoleåret 1987/88 på hjemstavnene er:

Rød: l.a - 1.x - l.p - 2.x - 2.y - 2.p - 3.a.
Gul: 1-b - l.y - l.z - 2.V - 2.Z - 2.U - 3.b.
Grøn: l.u - l.q - 2.b - 2.q - 3.z - 3.u - 3.v.
Blå: 1-v - l.r - 2.a - 2.r - 3.x - 3.y



15.

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 eleverne i 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 forestilling.



FRIVILLIG FORMNING.

Frivillig formning, 
bud til alle elever 
eller i grupper med

som kører een gang 
på skolen. Man kan 
opgaver efter eget

om ugen, er et til
arbejde individuelt 
valg.

Det er muligt at arbejde med de områder, der normalt ar
bejdes med i formning, d.v.s.: Tegning, maleri, grafik, 
keramik, skulptur, foto, og video.

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

Jørn Bromann Andersen



77.

FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 1987/88:

1987 Sommerferie: Mandag
Tirsdag

den
den

22. juni til
4 . august.

1987 Efterårsferie: Mandag den 19 oktober til
Fredag den 23 . oktober.

1987 Juleferie: Torsdag den !4. december
til
1988 Fredag den 1 . januar.

1988 Vinterferie: Mandag den 22. februar
til

Fredag den 26 . februar.

1988 Påskeferie: Mandag den 28 . marts til
Mandag den 4 . april.

1988 St. Bededag: Fredag den 29 . april

1988 Kr. Himmelfart: Torsdag den 12 . maj.

1988 Pinseferie: Mandag den 23 . maj .

1988 Sommerferie: Mandag den 20 . juni.

MØDETIDSPUNKTER EFTER SOMMERFERIEN.

l.g og l.HF møder den 5. august kl. 10.00.

2.g, 2.HF og 3.g møder den 5. august kl. 11.00.



18.



19 24



BIBLIOTEKET PÄ HIMMELEV GYMNASIUM.

Gymnasiebiblioteket er åbent i hele skolens åbningstid.
Biblioteket støtter den daglige undervisning med supple
rende materiale, i form af bøger, tidsskrifter og aviser. 
Desuden kan man gennem biblioteket få skaffet materialer 
fra folke- og forskningsbiblioteker.

Biblioteket har bøger, som du kan låne med hjem. Det er 
næsten udelukkende faglitteratur. Desuden findes der en 
håndbogssamling, som du kun kan bruge på stedet. I hånd
bogssamlingen finder du bl.a. leksika, ordbøger og større 
opslagsværker indenfor de forskellige fag. Biblioteket 
abonnerer på ca. 70 tidsskrifter. Du kan også låne tids
skrifterne med hjem - undtagen det nyeste nr., som du må 
læse her. Du har på gymnasiebiblioteket adgang til følgen
de aviser: Berlingske Tidende, Politiken, Information, 
Weekendavisen, Dagbladet/Roskilde Tidende og The Guardian. 
Aviser kan ikke lånes med hjem.

REGLER FOR UDLÅN.
LÅNETIDEN ER 1 MÅNED. Hvis du har brug for bogen i længere 
tid, kan lånet fornys, hvis ikke der er andre, som skal 
bruge den samme bog.
Når du låner en bog, skal du udfylde bogkortet og datotav
len bag i bogen med NAVN, KLASSE OG DATO, hvorefter kortet 
lægges til bibliotekaren. Tidsskrifter udlånes ved, at du 
udfylder en speciel blanket, som ligger fremme på biblio
teket.
Det er meget vigtigt at du nøje overholder disse få ud

lånsregler. DU ER PLIGTIG TIL AT ERSTATTE BORTKOMNE BØ
GER.



ET GODT RÄD:

Kom i god tid, hvis du skal indsamle materiale til en 
større opgave. Det kan tage tid at finde frem til de rele
vante bøger og tidsskriftartikler, og der kan være vente
tid på at få dem fremskaffet. Har gymnasiebiblioteket ikke 
de bøger, du skal bruge, forsøger jeg først og fremmest at 
skaffe dem fra Roskilde Bibliotek. Bestil derfor ikke de 
samme bøger begge steder. Det fremmer ikke ekspeditionen - 
tværtimod.

Bibliotekaren træffes:

mandag 8.30 - 12.30
tirsdag 8.30 - 16.00
torsdag 8.30 - 13.00
fredag 8.30 - 12.30

Ellen Bo.
bibliotekar.



DANSKE GYMNASIEELEVERS SAMMENSLUTNING (DGS).

LANDSSAMMENSLUTNINGEN AF KURSUSSTUDERENDE (LAK).

Hvorfor blive medlem af DGS/LAK:

I Danmark er der mange forskellige befolkningsgrupper. 
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, årsagen 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.
DGS er en organisation der koncentrerer sig mere om de 
faglige problemer end om de politiske. D.v.s. de ting der 
vedrører gymnasieeleverne uanset politisk holdning.Et af 
de problemer som DGS har beskæftiget sig meget med er 
klassekvotienten. Trods stor arbejdsløshed hos cand. 
mag.'ere og dalende elevtal, mener undervisningsministe
ren, at klassekvotienten skal være på 28 elever. DGS kræ
ver at klassekvotienten på 28 bliver sat ved til 24. For 
det kan ikke være meningen, at man propper 28 elever ind i 
et klasseværelse der er bygget til 24.

DEN NYE GYMNASIEREFORM:
Gymnasiet er ved at være forældet. Trods det at omkring 
30% af de unge der idag forlader folkeskolen vælger gymna
siet, så har det ikke ændret sig meget i det sidste årti. 
Gymnasiet burde være for alle. Det skal ikke bare være et 
uddannelsessted hvor kun en lille gruppe privilegerede un
ge kan få en uddannelse.



HVORDAN ARBEJDER DGS/LAK?

Mange beskylder DGS og LAK for at være venstreorienterede. 
Det er blandt andet p.g.a. DGS's og LAK's deltagelse i 
fredsarbejde og operation dagsværk. Især operation dags
værk var i flere måneder et samtaleemne. For DGS og LAK 
havde sammen med skolerne valgt at støtte unge uddannel
sessøgende i det socialistiske land Nicaragua. Her mener 
vi, det er meget rigtigt at man ser på det konkrete pro
blem. Det var jo, at børnene i Nicaragua ingen skoler, 
borde, stole og blyanter havde. Det er jo en forudsætning 
for al skolegang. Spørgsmålet om landet var socialistisk 
eller kapitalistisk styret var ikke interessant.
Planerne til et nyt Dagsværk er allerede i gang. Denne 
form for internationalt hjælpearbejde arrangeret af unge 
lader til at være yderst effektiv. Held og lykke med jeres 
næste dagsværk!

Yderligere oplysninger om DGS/LAK kan fås ved at ringe på 
DGS's kontor 01429210.

MVH

Henriette Roth 84x



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 april må
ned udgav vi et 20-siders blad med artikler af bl.a. Connie 
Hedegaard (kons. yngste MF'er), KG's landsformand og Bertel 
Haarder. Vi vil fortsætte med succesen i det kommende sko
leår ved nogenlunde regelmæssigt at udgive bladet "Medlems
information", så alle i Himmelev KG løbende bliver oriente
ret om ikke alene aktiviteter i vores 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 uddannelse, 
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 fremlægger 
forslag til ændringer i gymnasiet. KG har imodsætning 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 elevrå
det meldes ind som en helhed, hvilket ovennævnte organisa
tioner arbejder for. Himmelev KG har 30 medlemmer, og kon
tingentet er på 30,- kr., hvilket må siges at være et meget 
beskedent beløb i betragtning af, at det inkluderer "Med
lemsinformation". løvrigt er KG Danmarks største gymnasie
organisation med 4500 medlemmer. Ved kommunevalget i novem
ber 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 eller 
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



KÆRE NYE HF~ER/1.G'er.

Som du måske allerede ved, afholdes der med jævne mellem
rum fester her på Himmelev Gymnasium. Disse arrangeres af 
festforeningen "HIST & PIST", som består af 11 elever re
præsenteret 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 sko
len, og dels at få bedre/mere populære/kendte grupper til 
at levere musikken. Dette ønske blev, som du kan se, op
fyldt, og foreningen 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 re
præsentanter fra "HIST & PIST" fortælle om, hvorledes for
eningen fungerer.

Med venlig hilsen 
"HIST & PIST"



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 udleveringen sker 
samlet i skoleårets begyndelse, eller om en enkelt bog ud
deles af faglærerne i årets løb.

Elever, der på grund af fravær ikke har fået udleveret bo- 
gen/bøgerne, kan indtil 14 dage senere selv afhente 
den/dem hos boginspektor/kontordamerne på kontoret, inden 
for almindelig åbningstid (d.v.s. IKKE i 10- og 12-fri- 
kvarteret!).

Når bogen/bøgerne så skal indsamles/afleveres igen, sørger 
den respektive faglærer eller boginspektor så for, at ud
leveringslisten afkrydses udfor hver enkelt afleverende 
elevs navn på listen i elevens påsyn. Således skulle ingen 
kunne blive afkrævet den samme bog mere end een gang. Af
levering af bøger kan KUN ske SAMLET, enten til faglæreren 
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 eksemplar nr. 2 - naturligvis med samme kvitterings
procedure, sådan at I - hvis I ikke skulle have fundet 
begge eksemplarer frem inden endelig aflevering - kan bli
ve præsenteret for et rimeligt erstatningskrav for den 
bortkomne bog, når endelig bogaflevering er afsluttet ef
ter 3.g.

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

Lene Wåle 
bog inspektor



ADMINISTRATIONEN.

Rektor 
Inspektor 
Sekretær 
Sekretær 
Sekretær 
Boginspektor 
AV-inspektor 
Pedel
Pedelmedhjælper 
Pedelmedhjælper

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

STUDIEVEJLEDNINGEN.

Vi er 5 studievejledere på skolen, der har følgende klas
ser:

Poul Hansen:
3.U - 2.V - l.v - 2.r - l.u.

Henning Lange:
3.Z - 3.V - 2.x - 2.y - l.a - l.y.

Anne Louise Paldam:
3.a - 3.y - 2.a - 2.z - l.b - l.u.

Lars Thiesen:
3.b - 2.b - 1.x - 2.p - l.p.

Anne-Grethe Zangenberg:
3.x - 2.U - l.z - 2.q - l.g.

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.

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
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
Coster, Henrik Biologi - Matematik HC
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
Fich, Henrik Latin - Old - Dansk HF
Hansen, Anna Geografi - Religion Hn
Hansen, Henning Fysik - Matematik HH
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
Lorentzen, Gunhild Tysk - Dansk LO



30.

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
Schulz, Leif Kemi - Fysik LS
Schønsted, Gudrun Tysk - Dansk GS
Steenberg, Lars Christian Engelsk - Dansk - Filmk. CS
Stokholm, Vivian Tysk - Samfundsfag VS
Sørensen, Leif Folke Historie - Geografi LF
Tang-Pedersen, Age Kemi - Fysik At

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



VIGTIGE MEDDELELSER.

Bøger; Bøgerne har på indersiden af omslaget et stempel. I 
dette stempel skal eleven, der får bogen overdraget, skri
ve navn, klasse og årstal.

Fritagelse for legemsøvelser: Elever kan efter skriftlig 
anmodning fritages helt eller delvis for en 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 blanket. Attesten sendes af udstedende 
læge til skolens kontor. Udgiften til lægeattesten afhol
des af eleven.

For elever, der er fritaget for deltagelse i legemsøvel
ser, gælder som almindelig regel, at de skal overvære ti
merne. Ved fritagelse ud over 4 uger træffer skolen, even
tuelt efter forhandling med elevens hjem, bestemmelse om, 
hvordan timerne skal anvendes.

Adresseændring: Ændring af adresse, telefonnummer, navne
forandring m.m. må straks meddeles skolens kontor.

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

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

Glemte sager: Henvendelse på kontoret.



PARKERING.

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

Biler skal parkeres på skolens parkeringsplads. Motorcyk
ler og knallerter skal parkeres under halvtaget. Der må 
under ingen omstændigheder finde parkering sted på vende
pladsen 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 erstattes, hvis den bortkommer.

Penge og værdisager må ikke efterlades i overtøj, tasker 
og lignende. Skolen har ingen tyveriforsikring, der dæk
ker.

BUSFORBINDELSER.

Kl. 8.05 kører der særskilte busser fra Roskilde Station, 
som er specielt beregnet til elever og lærere fra Himmelev 
Gymnasium, og det er vigtigt af hensyn til HT's planlæg
ning, at man benytter disse busser. Tilsvarende kører der 
busser til Roskilde Station efter skoletid. Fra Jyllinge 
køres der særskilt kl. 7.45 og tilbage igen kl. 14.05.
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