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H iMMELEv Gymnasium i mVelkommen Til Himmelev Gymnasium

Vi er glade for at kunne byde dig 
velkommen til vores skole. Vi håber, 
at du her vil få mange gode og sjove 
oplevelser både i undervisningen og 
i andre sammenhænge.

I undervisningen vil du møde nye krav 
til faglig præcision, men det er ikke nok 
at kunne sin lektie eller interessere sig 
for det rigtige resultat. Du skal også 
være parat til at se andre muligheder

og stille spørgsmål. Det er vigtige egen
skaber i den spændende og omskifte
lige tid, vi lever i. Spørgsmål åbner og 
udvikler. Sådan kan du skaffe dig ny 
viden og erkendelse af verden om
kring dig.

Du vil få indflydelse på undervis
ningens planlægning og afvikling. 
Du kan f.eks. i alle fag give din me
ning til kende om undervisningen, så

du kan være med til at præge den.
Skoleliv er andet end arbejdet i klas

seværelset. Du får rige muligheder for 
andre oplevelser. Du kan f.eks. møde 
unge fra andre lande, deltage i eks
kursioner, drama, sport, musik og 
billedværksted. Gode oplevelser giver 
det også at deltage i fællestimer, 
skolefester og hyggeaftener.

Der venter dig også spændende 
udfordringer, hvis du får lyst til at 
være med i vores udvalgsarbejde. Her 
kan du få indflydelse på meget af det, 
der foregår på skolen. Først i det nye 
skoleår skal vi bl.a. finde ud af, om vi 
nogle gange om året skal have skole
dage, hvor hver klasse kun har et eller 
måske to fag om dagen. Den beslut
ning kan du være med til at træffe.

Vi ser frem til, at du bliver en aktiv 
medspiller i skolens liv.

Leif Mogensen 
rektor

Det nye skoleår begynder onsdag den 
7. august 1996. 2.g, 3.g og 2.hf 
møder kl. 10.00.
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nem dette udvalg. Udvalget råder 
over et vist beløb og bevilger økono
misk støtte til de ekskursioner, det 
godkender. Lærermedlemmerne af 
udvalget administrerer tillige HG's 
rejsefond. I udvalget sidder 4 elever.

Budgetudvalget
I dette udvalg er du med til at admini
strere de penge, bestyrelsen bevilger til 
undervisningsmidler. F.eks. har du her 
indflydelse på bogindkøb til fagene. 5 
elever deltager i dette arbejde.

Bygningsudvalget
Medlemmerne af udvalget, herunder 
3 elever, gør, hvad de kan, for at 
skolen også fysisk set kan være et rart 
sted at opholde sig. Udvalget tager 
sig af alt, der har med vedligeholdelse 
af skolens bygninger og fælles inven
tar at gøre.

Kantineudvalget
Her kan du være med til at bestemme, 
hvad kantinen skal byde på. Eleverne 
vælger 2 repræsentanter.

Holddannelsesudvalget
I dette udvalg er du medbestem
mende, når det drejer sig om, hvilke 

valghold der skal oprettes det kom
mende skoleår.

I udvalget deltager 4 elevrepræsen
tanter fra både gymnasiet og HF.

Kontaktudvalget
Her drøfter elever og lærere sammen 
med rektor sager, som har været til 
høring i elevråd og pædagogisk råd. 
Det kan f.eks. være forsøgsunder
visning, budget og fagudbud samt 
det højeste antal elever i klasserne. I 
praksis sker mange indstillinger til 
bestyrelsen fra dette udvalg, der har 
4 elevrepræsentanter.

Samarbejde om
UNDERVISNINGEN

Vi gør meget for at skabe et godt 
samarbejde mellem elever og lærer 
om undervisningen.

Det har bl.a. ført til, at alle elever 
mindst én gang om året får lejlighed 
til at udtale sig skriftligt og anonymt 
om undervisningen i de enkelte fag. 
Efterfølgende diskuterer elever og 
lærer resultatet af denne evaluering. Ill
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Praktiske oplysninger
Administration
Rektor Leif Mogensen
Ledende inspektor Leif Schulz 
Inspektor Allan Henriksen 
Inspektor Aase Hinke
Inspektor Niels Nørbygaard 
Sekretær Jette Kauffmann 
Sekretær Karin Sørensen 
Sekretær Ulla Sørensen 
Pedel Flemming Steffensen 
Pedelmedhjælper Poul Dispion 
Pedelmedhjælper Ole Nielsen

Adresseændring
Ændring af adresse, telefonnummer, 
navneforandring m.m. må du straks 
meddele skolens kontor.

Befordringsgodtgørelse
Elever, der går på skolen, kan få 
udleveret et ansøgningsskema til 
befordringsgodtgørelse på kontoret. 
Der skal søges for hvert skoleår.

Du skal selv betale de første 210 
kr. pr. måned af kortets pris. Det res
terende beløb vil blive udbetalt af 
amtskommunen. Bemærk, at prisen 
for et 3-zoners kort til elever under 
18 år ikke overstiger egenbetalingen 
pr. måned, hvorfor ansøgning er u- 
nødvendig.

Bestyrelsen
Bestyrelsen består af: 
Lis Rasmussen (formand), 
Roskilde Amtsråd.
Vibeke Bager, 
Kommuneforeningen.
Jørgen Højstrup (næstformand), 
forældrevalgt.
Jens Krøyer, 
forældrevalgt. 
Karen Sonne Jakobsen, 
RUC.
Knud Andersen, 
Arbejdsformidlingen.
Vibeke Almer, valgt af lærerne. 
Ole Christensen, valgt af lærerne. 
Karin Sørensen, 
TAP- repræsentant.

I august vælger eleverne to 
repræsentanter.
Leif Mogensen, rektor, tilforordnet. 
Allan Henriksen, sekretær for 
bestyrelsen.

Bibliotek
På biblioteket finder du bøger, aviser, 
tidsskrifter og andre materialer, som 
du kan bruge i den daglige under
visning, eller når du skal skrive større 
rapporter og opgaver.

Du kan bruge biblioteket så meget, 
du har lyst til, i frikvarterer, mellemtimer 
og efter skoletid. Du kan læse lektier, 
læse aviser og tidsskrifter, spille skak 
eller finde en god bog til weekenden.

Skolen har ansat en bibliotekar til 
at hjælpe dig og til at lære dig at 
bruge biblioteket bedst muligt. Du 
kan også få hjælp, når det drejer sig 
om at låne materialer, som skolen 
ikke selv har, fra danske folke- og 
forskningsbiblioteker.

I forbindelse med opgaveskrivningen 
er der desuden mulighed for at fore
tage litteratursøgning i eksterne data
baser. Søgning i disse databaser sker 
altid i samarbejde med enten din 
faglærer eller bibliotekaren.

De allerfleste bøger kan du låne med 
hjem, men håndbogssamlingen, som 
består af leksika, ordbøger og op
slagsværker inden for de forskellige 
fag, må du kun benytte på skolen.

Biblioteket skal kunne fungere til 
glæde for alle. Derfor er det nødven
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digt med nogle få regler, som du 
bedes overholde:

Lånetiden er 4 uger. Du kan få lånet 
fornyet, hvis ikke andre skal bruge 
bogen. Når du låner en bog, skal du 
selv udfylde bogkortet og datotavlen 
bag i bogen med navn, klasse og dato. 
Bogkortet lægges til bibliotekaren.

Tidsskriftlån noterer du på en spe
ciel blanket, som ligger fremme på 
biblioteket.

Bibliotekar: Ellen Bo
Bibliotekets åbningstid: 8-17 
Bibliotekaren er på skolen: tirsdag, 
torsdag og fredag 9.00 - 16.00.

Bus- og togforbindelser
Kl. 8 kører en bus fra Roskilde sta
tion til Himmelev, og den er specielt 
beregnet til elever og lærere fra Him
melev Gymnasium.

Superbussen 600S har i myldre
tiden 10-minutters drift og kører 
uden for denne hvert 20. minut mel
lem Roskilde station (fra Hundige) og 
Jyllinge med stop ved Himmelev 
Gymnasium. Også bus 358 standser 
her. Derved sikres en god tilslutning 
til og fra regionaltogene på Roskilde 
station.

Endelig kan også busserne 603 og 
604 anvendes til Himmelev Gymnasium.

Ferieplan
Sommerferie 1996: 
mandag d. 24.6. til og med 
tirsdag d. 6.8.

Efterårsferie 1996: 
mandag d. 14.10. til og med 
fredag d. 18.10.

Juleferie 1996/97: 
mandag d. 23.12. til og med 
fredag d. 3.1.

Vinterferie 1997: 
mandag d. 17.2. til og med 
fredag d. 21.2.

Påskeferie 1997:
mandag d. 24.3. til og med 
mandag d. 31.3.

Sommerferie 1997: 
mandag d. 23.6.

Garderobe
Du kan anbringe dit overtøj i kælderen 
i det aflåselige garderobeskab, som du 
deler med 2 andre elever. Hvis du mister 
nøglen, skal du selv betale for en ny.

Efterlad ikke penge og værdisager i 
overtøj, tasker o.I. Skolen har ingen 
tyveriforsikring, som dækker.

Glemte sager
Du kan henvende dig på kontoret 
eller til pedellen.

Hjemstavne
Som det fremgår af planen over HG, 
som du finder på side 34, er under
visningslokalerne samlet i blokke 
kaldet hjemstavne. Rød, gul, grøn og 
blå hjemstavn indeholder de 
almindelige klasselokaler.

I naturfagshjemstavnen er der fag
lokaler til fysik, kemi, biologi og 
naturfag.

Fordelingen i skoleåret 1996-97 på 
hjemstavnene er:

Rød: 1a, 1 q, 1x, 2d, 2x, 3a, 3x.
Gul: 1b, 1 y, 2q, 2a, 2y, 3b.
Grøn: 1 u, 1 p, 2r, 2b, 2z, 3c.
Blå: 1c, 1 r, 1 z, 2c, 2p, 3z, 3y.



Kantine
Vi holder åbent to gange hver dag:
I 10-frikvarteret og i 12-frikvarteret.

Der er tit dejlige, lune boller i 10- 
frikvarteret, og du kan endvidere 
købe alskens mælkeprodukter, juice, 
kaffe, te, salat, grovboller, frugt... og 
ikke mindst vore lune retter, toast etc.

Nogle gange om året tilbyder vi 
særlige specialiteter - f.eks. har vi i 
foråret haft italiensk uge og Middel
havsuge.

Kontor
Der er åbent inden for normal skoletid.

Papirkøb
Du kan købe papirblokke på kontoret 
i frikvartererne. Du kan få linjerede 
og kvadrerede blokke, og prisen er 
20 kr. for 3 blokke.

Parkering
Du skal anbringe din cykel i kælderen.

Bilen parkerer du på skolens parke
ringsplads, motorcykler og knallerter 
under halvtaget. Bemærk: Du må 
under ingen omstændigheder par
kere på vendepladsen foran hoved
indgangen eller på tilkørselsvejen til 
denne, fordi det er brandvej, og fordi 

varelevering til skolen skal kunne 
foregå uhindret.

Cykler og knallerter, der er parkeret 
andre steder, vil blive fjernet.

Ringetider
1. time 8.20 - 9.05
2. time 9.15 - 10.00
3. time 10.15 - 11.00
4. time 11.05 - 11.50
5. time 12.15 - 13.00
6. time 13.05 - 13.50
7. time 13.55 - 14.40
8. time 14.45 - 15.30

Røgfrit miljø
Himmelev Gymnasium er røgfrit 
område. Det er kun tilladt at ryge i 
den nedre del af kantinen.

Skolebøger
Undervisningsministeriet og Roskilde 
Amt har besluttet, at hver elev i gym
nasiet og hf selv skal anskaffe lomme
regner samt ordbøger til dansk og til 
to fremmedsprog.

Hvis du ønsker det, vil boginspek
tor hjælpe dig med disse indkøb 
(rabatpris) i begyndelsen af skoleåret.

Resten af de bøger, du skal bruge, 
låner du af skolen. Hver gang du 

modtager en bog, skal du kvittere for 
den på en klasseliste. Alle bøger har 
på indersiden af omslaget et stempel, 
hvori du straks ved modtagelsen skal 
skrive navn og klasse.

Når du afleverer bogen igen, kvit
terer din faglærer eller boginspektor 
i dit påsyn ud for dit navn på klasse
listen. På den måde kan du være 
sikker på, at du ikke kommer til at 
hæfte for allerede afleverede bøger. 
Hvis du er fraværende den dag, 
bogen bliver udleveret, skal du hen
vende dig til faglæreren, som så vil 
sørge for, at du får bogen.

Skulle du være så uheldig at for
lægge en bog, vil du kunne låne et 
nyt eksemplar mod kvittering. Dukker 
den gamle ikke op, inden bøgerne 
skal afleveres igen, skal du betale 
erstatning for bogen.

I øvrigt er du altid velkommen hos 
boginspektor, hvis der er problemer 
med dit lån af bøger.
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Statens Uddannelsesstøtte (SU)
På skolens kontor kan du få ansøgnings
skema til SU samt en pjece, der gen
nemgår reglerne nøjere. Er du i tvivl om 
noget, kan du spørge din studievejleder. 
Du kan søge ca. to måneder før, du reg
ner med at få støtte.

Der er to former for SU: Stipendier 
og studielån.

STIPENDIER
Du kan efter ansøgning få stipen
dium fra begyndelsen af det første 
kvartal efter, at du er fyldt 18 år med 
en grundsats på 1138 kr. pr. måned 
i 1996. Afhængig af dine forældres 
indkomst kan du maksimaltfå et til
læg på 654 kr. pr. md. De nævnte 

satser får du som 18- eller 19-årig, 
uanset om du bor hjemme eller er 
udeboende. Hvis du er udeboende, 
kan du søge dispensation for at få 
en grundsats på 2275 kr. pr. md. 
uafhængig af dine forældres ind
komst og yderligere maksimalt 1276 
kr. pr. md. afhængig af dine foræl
dres indkomst.

Er du 20 år eller derover kan du 
som hjemmeboende få 1792 kr. pr. 
md., henholdsvis 3551 kr. pr. md. 
som udeboende. Begge satser er uaf
hængige af dine forældres indkomst.

Stipendier skal normalt ikke betales 
tilbage. Du har ret til et såkaldt fribeløb, 
der er det beløb, du må tjene ved siden

Oplæsning af Helle Helle
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Fællestimer: Elever i samtale med de unge digtere Christina Hesselholdt og Helle Helle

af SU, inden du skal tilbagebetale noget 
af stipendiet. Hvis du får et normalt 
stipendium hele året er fribeløbet for 
tiden 4588 kr. pr. måned.

Du skal være opmærksom på, at 
der skal betales skat af stipendiet, og 
at denne normalt trækkes direkte af 
SU-styrelsen.

STUDIELÅN
Studielån udgør normalt 1846 kr. pr. 
md. Dog kan du få højere studielån, 
hvis du ikke får fuldt stipendium på 
grund af dine forældres indtægt.
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Lærerfortegnelse
MA Marianne Agentoft 
Fysik - Matematik 
46 35 78 69

VA Vibeke Almer 
Biologi - Teknik fag 
44 6533 63

GA Grethe Andersen 
Dansk - Religion 
46 40 70 63

JB Jørn Bromann Andersen 
Billedkunst - Design 
33 13 69 44

CA Claus Andersen 
Idræt - Biologi 
4635 83 03

TA Torben Ankjærgaard 
Historie - Fransk 
42 3681 63

LB Lis Barnkob 
Dansk - Billedkunst 
4632 02 14

BR Birgitte Brandt 
Dansk - Idræt 
42 36 63 14

BB Birthe Louise Bugge 
Dansk - Engelsk
42 36 17 14

RB Rigmor Bækholm 
Engelsk - Samfundsfag 
42 3647 70

JC Jens Bechsgaard Christensen 
Engelsk - Datavejleder 
32 50 50 46
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NV Niels Vandsted Christensen 
Dansk - Engelsk 
45 85 74 71

OC Ole Christensen 
Historie - Filosofi

SD Steen Dilling 
Matematik - Religion 
46 19 48 58

CD Clara Due 
Fransk - Engelsk 
42 3733 34

KE Kurt Eggers
Matematik - Fysik - Naturfag 
46 35 21 32

FE Tove Elkjær 
Musik - Fransk 
42 36 23 44

HF Henrik Fich
Latin - Græsk - 
Oldtidskundskab - Dansk 
31 22 55 80

EE Erik von Essen
Matematik - Fysik - Naturfag 
42 37 38 08

HN Anna Hansen 
Geografi - Religion 
45 80 64 35

HH Henning Hansen
Fysik - Matematik - Datalogi 
- Naturfag 
42 37 19 71

PH Poul Hansen
Fysik - Matematik - Naturfag 
- Studievejledning 
42 95 09 81

MH Marianne Harvey 
Engelsk - Samfundsfag 
56 27 59 10

JH Jonna Strøyer Heefelt 
Matematik - Historie 
46 19 34 20

HE Allan Henriksen 
Historie - Tysk 
31 67 55 63

KH Kirsten Hervad-Jørgensen 
Geografi - Fransk 
35 3740 47
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AH Aase Hinke NH Niels Hjersing 
Matematik 
33 11 36 21

Kl Kirsten Iversen
Biologi - Musik - Dramatik 
46 75 59 59

Historie- Dansk
46 35 52 99

JA Lili Jakobsen 
Dansk - Engelsk 
46 35 90 48

GJ Gunvor Jensen 
Samfundsfag - Idræt 
46 35 85 13

U Lisbet Friis-Jensen Jupin 
Fransk - Dansk 
46 35 76 79

KK Kirsten-lnger Klemmensen
Fransk - Dansk
53 70 13 49

BK Bertel Køie
Kemi - Fysik - Naturfag 
42 37 03 98

HL Henning Lange 
Engelsk - Fransk - 
Studievejledning 
42 36 40 21

LA Elisabeth Laursen
Spansk - Engelsk 
31 38 83 40

EL Eva Lehrer 
Tysk - Engelsk 
31 38 33 51

LM Leif Mogensen 
Matematik 
42 48 24 86

EM Erling Mortensen 
Historie
44 92 88 34

BM Bente Mosegaard 
Engelsk - Psykologi 
42 90 80 28

HM Hanne Mygind 
Musik
42 36 63 66
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VN Vibeke Niels-Christiansen 
Geografi - Biologi
31 87 72 06

TN Torkil Nielsen 
Samfundsfag - Dansk - 
Erhvervsøkonomi 
42 37 30 76

NN Niels Nørbygaard 
Idræt - Biologi 
46 75 75 13

FN Finn Nielsen 
Geografi - Historie 
53 43 97 83

Mimi Olsen
Dansk
31 39 12 29

OL Svend Olsen
Fysik - Matematik - Datalogi 
- Naturfag 
46 75 51 25

AL Anne Louise Paldam 
Latin - Græsk - Oldtidsk. - 
Religion - Studievejledning 
42 3720 34

BP Bo Svend Pedersen 
Dansk - Matematik 
35 26 64 76

AW Anne Winther Petersen 
Matematik - Fysik - Naturfag 
42 38 77 02

JP John Skjoldby Petersen 
Kemi - Fysik - Naturfag 
46 35 83 23

PL Johannes Piesner 
Tysk - Engelsk

BS Birger Raben-Skov 
Historie - Oldtidskundskab 
39 63 63 60

MR Michael Rasmussen 
Geografi - Biologi - Teknikfag 
42 37 05 37

LS Leif Schulz
Kemi - Fysik - Naturfag 
44 98 77 59

GS Gudrun Schønsted 
Tysk - Dansk 
45 85 74 71
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CS Lars Christian Steenberg 
Engelsk - Dansk - Film- og tv- 
kundskab

LR Lisbeth Rye Stenfalk 
Kemi - Fysik - Naturfag 
46 35 78 36

VS Vivian Stokholm 
Tysk - Samfundsfag 
46 18 6747

JS Jesper Hjort Sørensen 
Latin - Tysk 
31 24 24 92

LF Leif Folke Sørensen 
Historie - Geografi 
59 44 44 48

46 35 68 57

AT Anne Thorboe 
Idræt - Kemi 
46 35 55 19

ST Susanne Trapp 
Tysk - Engelsk 
42 36 55 68

LT Lars Thiesen 
Historie - Dansk - 
Studievejledning 
57 80 32 76

JT Jørn Toft
Samfundsfag - Matematik - 
Erhvervsøkonomi 
59 18 54 94

VT Vagn Toftegaard 
Dansk - Idræt 
42 39 1020

OV Ole Laursen Vig 
Dansk - Oldtidskundskab 
31 86 65 61

HW Helle Weiergang 
Engelsk - Idræt - Dramatik 
42 17 00 52

LW Lene Wåle 
Fransk - Idræt 
42 3739 11

AZ Anne-Grethe Zangenberg 
Fransk - Idræt - Studievejledning 
53 62 87 87

JW Jørn Sandberg Wiese 
Spansk - Dansk 
46 38 34 34

22
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Teknisk - administrativt personale
Ellen Bo
Bibliotekar

Poul Dispion 
Pedelmedhjælper

Bonna Hyllehøj 
Kantinemedhjælper

Birgit Skou Larsen 
Kantinemedhjælper

Marianne Nielsen 
Kantinebestyrer

Ole Jørgen Nielsen 
Pedelmedhjælper
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Bestyrelsesformand 
Lis RasmussenHimmelev Gymnasium

ER ET AMTSGYMNASIUM
Himmelev Gymnasium er et af de 
seks gymnasier, Roskilde Amt driver.

I de år, skolen har eksisteret, har vi 
haft et fint samarbejde med de fem 
andre gymnasier og med Under
visnings- og Kulturforvaltningen. Vi kan 
sammen glæde os over et velfun
gerende skolevæsen.

Skolen har en bestyrelse, hvor to 
af medlemmerne er elever. Lis Ras
mussen, der er viceamtsborgmester, 
er formand for vores bestyrelse.
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