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FORORD

Forestil Dem den situation, at to købmænd i sam
me by har det sådan, at kunderne kan hente varer
ne gratis hos den ene, men skal betale for dem i den 
anden. Så vil der uvægerligt ske det, at købman
den, der skal have penge af kunderne, ikke kan 
klare sig.

Sådan kan det også gå i forholdet mellem en offentlig og en privat sko
le, men det er langtfra sikkert, at det går sådan. Når en privat skole kan 
klare sig, selvom forældrene skal betale skolepenge, må det skyldes, at 
forældre og elever finder, at denne skole har kvaliteter, som den offent
lige skole ikke har, det være sig en særlig grundholdning, en speciel 
struktur eller andre markante særpræg.

Når Marie Kruses Skole stadig har overordentlig let ved at fylde klas
serne i hovedskolen, og når Marie Kruses Skoles gymnasieafdeling er en 
af de eneste i amtet, som har kunnet bevare samme tilgang til Ig næste år 
som til vore nuværende Ig-klasser, må det skyldes, at det særpræg Marie 
Kruses Skole kan tilbyde, nyder udbredt anerkendelse i Farums og an
dre kommuners befolkning. Også skolens nyindførte idrætslinie (se 
side 42) har vakt stor interesse.

Dette særpræg viser sig allerede ved skolens opbygning. Marie Kruses 
Skole kan tilbyde børnehaveklasse, hovedskole og gymnasium i samme 
bygning og derved skabe et samarbejde mellem de forskellige skoleaf
snit til gavn for eleverne, når de overgår fra et afsnit til et andet. For 
elever, der kommer udefra til gymnasiet, betyder gymnasielærernes 
kendskab til hovedskolens arbejde en god mulighed for at tage sig af 
overgangsvanskeligheder.

Der lægges fra skolens side afgørende vægt på at give eleverne en solid 
basisviden. For at fremme dette mål og for at påvirke eleverne til større 
selvstændighed og ansvarsbevidsthed stilles der krav til eleverne om selv 
at yde en faglig indsats, tilpasset efter elevens klassetrin og evner.

Skolen drives i følge sin fundats på et kristent grundlag, hvilket inde
bærer et krav om respekt for den kristne kulturarv. Det er derimod ikke 
vor agt at missionere, og vi respekterer i fuldt omfang andre religiøse 
opfattelser.

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke lærerne i både hoved
skolen og gymnasiet for et ihærdigt og initiativrigt arbejde og for et godt 
og tillidsfuldt samarbejde indbyrdes og med mig. Denne tak vil jeg også 

3



gerne lade gælde elever, forældre, skolens bestyrelse og i øvrigt alle, der 
har vist skolen tillid og hjælp i det forløbne år.

En særlig og inderlig tak skal lyde til den donator, som i det forløbne år 
i hengivenhed over for skolen har skænket den betydelige summer til 
dens fonde og til indretning af et stort lokale til eleverne. Den samme 
giver har støttet flere elever, som økonomisk var ilde stedt. Betingelsen 
for denne storstilede hjælp er, at giveren bevarer sin anonymitet, for at 
hjælpen skal kunne modtages helt uforpligtende. Takken må altså lyde 
gennem anonymitetens slør. Foruden at være ganske konkret er denne 
hjælp også et vidnesbyrd om, at skolen er værd at bevare.

Aage Børch
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ADMINISTRATION

Telefoner:
(02)950012 Kontoret med omstilling til:

rektor
administration og
pedeller

(03) 1308 72 Gunnar Larsen privat
(02)953808 Gunnar Hoick privat

Kontoret:
Skolesekretær Dide Dahl (1970)
Kontorsekretær Lise Allerup (1982)
Bogholderi Kirsten Jørgensen (1983)
Økonomiinspektør Peter Mourier (1981)
Biblioteksassistent Lizzie Leise (1983)

Bestyrelse:
Gældende fra 1. oktober 1983.

Formand: Advokat William Bentzen, Nørresøgade 7,
1370 København V.

Næstformand: Orlogskaptajn Arne Møllgaard, Kjærbo Vænge 20, 
3520 Farum. Tlf. 953834.

Fru Birgit Laursen, Fensmarksallé 12, 3520 Farum.
Tlf. 950273.

Fru Inger Koser, Kjærvej 9, 3460 Birkerød.
Tlf. 815676.

Fru Tove Kaaber, GI. Bregnerødvej 10, 3520 Farum.
Tlf. 95 2442.

Fru Heidi Bigum, Skovbakken 118, 3520 Farum.
Tlf. 9515 84.

Hr. Curt Svendsen, Brede Enge 4, 3520 Farum.
Tlf. 951460.

Farum Kommune: Kommunalbestyrelsesmedlem Grethe 
Viemose.
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Skolesundhedsplejerske:
Kirsten Steinbach, hver torsdag.

Skolepsykologisk rådgivning:
Tlf. 952380 hverdage mellem 8 og 14.

Skolepsykolog:
Johanne Charlotte Møllgaard, 
træffes på skolen efter aftale

Socialrådgiver:
Ellen Schultz Jørgensen, træffes efter aftale på 
Tlf. 952380.

Talepædagog:
Arne Hauge Larsen, tlf. 952380.

Lærerrådsformand:
Tine Olsen for gymnasiet
Liselotte Schønning for hovedskolen

Elevforsamlingsformand:
Frederik Schønning for gymnasiet
Christian Meyer for hovedskolen

Erh vervskonsulent:
A. Reumert Rasmussen, tlf. 950292.

Skolevejleder for hovedskolen: 
Bjarne Holm.

Studievejleder for gymnasiet: 
Annette Gudme I
Tine Olsen / Kontor ved skolekøkkenet.
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SKOLENS REGNSKAB FOR ÅRET 1983 j 'if |*p
OG BUDGET FOR ÅRET 1985 ----------

Indtægter

Skolepenge m.v.......................
Statstilskud ............................
Diverse....................................

Udgifter
Lærerløn og honorarer.......... 
Bygningens drift.................... 
Undervisningsmaterialer .... 
Administration m.v................  
Ekskursioner, lejrskoler .... 
Afskrivninger ........................ 
Diverse....................................

Driftsresultat........................

Regnskab Budget
1983 1985

4.849.000 4.502.000
18.567.000 19.569.000

132.000 25.000
23.548.000 24.096.000

14.189.000 15.526.000
4.816.000 5.024.000
1.194.000 932.000
1.584.000 1.538.000

184.000 245.000
465.000 474.000
351.000 374.000

22.783.000 24.113.000
765.000 - 17.000

Finansielle driftsposter: 
Renter og udtr. gevinst 
Regnskabsresultat.. . .

2.200.000
2.965.000

2.516.000
2,499.000

Skolens driftsresultat er afhængig af: 
1. Lov om tilskud til private skoler
2. Forældrebetalingen
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LAURA JENSENS FOND

Laura Jensen, som var rektor fra 1903-38 ved Marie Kruses Skole, 
stiftede dette fond i anledning af Marie Kruses 100-års fødselsdag.

Kapitalens udbytte kan efter bestyrelsens skøn anvendes til hjælp til 
skolepengebetaling, til nyanskaffelser m.m.

Regnskabet for perioden 1/5 1983 - 30/4 1984: 
Indtægter............................................... 14.343,98
Udgifter......................................................... 16.275,50
Underskud............................................................ 1.931,52

Kapitalregnskab:
Beholdning pr. 1/5 1983 ................................ 179.452,20
Beholdning pr. 30/4 1984 .............................. 182.258,18

Fondet kan i meget beskeden grad yde hjælp til skolebetalingen.
Forældre, som ønsker at benytte sig af denne mulighed, bedes rette 

henvendelse til rektor derom senest 1. august.

OVERLÆRER FRU ELSE BRANDSSON-NIELSENS LEGAT 
TIL FORDEL FOR MARIE KRUSES SKOLE

Legatet, som blev konfirmeret i 1978, er stiftet af Marie Kruses Skoles 
bestyrelse i taknemlighed over det store arbejde, som overlærer fru 
Brandsson-Nielsen uselvisk udførte for Marie Kruses Skole.

Legatets formål er at styrke sammenholdet i Marie Kruses Skole.
Legatportioner fra legatet skal tildeles en eller flere af skolens 

elever, som efter legatbestyrelsens skøn har været til særlig opmuntring 
og støtte for skolekammerater og lærere ved skolen, idet den eller de 
pågældende skal have udvist en uegennyttig optræden til hjælp for 
andre, eller på anden måde virket for skolens sammenhold.

Regnskabet for perioden 1/9 1983 til 31/8 1984:
Indtægter....................................................... 21.633,74
Udgifter......................................................... 15.673,00
Overskud......................................................... 5.960,74

Kapitalregnskab:
Beholdning pr. 1/9 1983 ................................ 186.210,32
Beholdning pr. 31/8 1984 .............................. 189.298,56

Der er i ovennævnte regnskabsår blevet uddelt 15.443 kr. i legater og 
tilskud.
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Jr F

PLAN OVER ETAGE 3 
Kortfattede tekniske data

PLAN OVER SKOLEN
Arkitekt: Ole Hagen m.a.a.

■'ll* eEs *

Skolen består af 9-årig hovedskole + 
børnehaveklasser overbygget med 10. 
klasse og gymnasium.

Kapacitet: 864 elever (med mulighed 
for udbygning).

I alt 36 klasser med max. klassekvo
tient på 24 elever.

Etageareal: 10.988 m2 i 3 etager.
Den traditionelle skolegård er undgået, 

idet udendørs arealet er opdelt i tre af
snit:

En terrasseformet botanisk have med 
spændende gangarealer.

Tre gårdhaver med læskure indrettet 
til rolige aktiviteter for forskellige alders
trin.

Og endelig et frit areal til mere »frie« 
aktiviteter.
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1. etage indeholder: 10 normalklasser - Sløjdsal - Tegnesal - Film
lokale - Centralgarderobe med telefon - Cykelkælder - Pedellernes 
værksted og sikringsrum.



SKOLENS LÆRERKRÆFTER 1983-84

Hanne Als-Nielsen (1976), dansk, tysk, historie, maskinskrivning.
Edel Dam Andreasen (1984), hjemkundskab
Maj Bjerre Andersen (1983), psykolog for gymnasiets elever.
Karen Ankersen (1984), dansk, regning, geografi, biologi
Rudi Ankersen (1964), engelsk, dansk.
Marina Axelsen (1976), gymnastik.
Marianne Bacher (1977), håndarbejde.
Willy Banz (1971), matematik, fysik.
Carl-Henrik Bentzen (1974), dansk, engelsk, studievejleder.
Carsten Bjerg (1981), dansk, historie, tysk.
Jan Bjerregaard (1982), dansk, historie, religion, fysik.
Morten Bjørn (1979), historie, gymnastik, administrativ inspector.
Kirsten Bogh (1962), engelsk, tysk, fransk, latin.
Christian Bohr (1974), latin, oldtidskundskab, religion.
Per Watt Boolsen (1982), fysik.
Anne Bursell (1975), dansk, regning, specialundervisning.
Aage Børch (1955), rektor (1972), tysk, fransk.
Vivi Bay Christiansen (1983), tysk, religion, historie.
Frank Christensen (1980), samfundsfag, gymnastik, 
administrativ inspector.
Nina Mohr Christoffersen (1982), fransk, dansk.
Birte Dahlgreen (1972), fransk, latin.
Kirsten Dyhr (1980), dansk, regning, matematik, religion.
Jørgen Ebbesen (1984), matematik, fysik
Pia Elmtoft-Reidel (1977), engelsk, dansk.
Bent Essinger (1973), engelsk, historie.
Jytte Fogh-Andersen (1971), børnehaveklasse.
Birgit Franzmann (1955), regning, matematik, fysik.
Ane Faaborg (1978), fransk, gymnastik.
Annette de Hemmer Gudme (1965), dansk, engelsk, studielektor.
Sven Gårn Hansen (1982), fysik.
Birgitte Hamborg (1974), dansk, engelsk.
Jette Handberg (1984), regning, historie, religion.
Inge Henriksen (1957), religion, dansk, specialundervisning, 
bibliotekar.
Marian Hernø (1971), dansk engelsk.
Bjarne Holm (1972), biologi, geografi, dansk, studievejleder, latin.
Marianne Haarsted Graversen (1974), dansk, biologi, religion, (orlov 
83-86).
Inger Vibeke Hvidberg-Hansen (1978), viceinspektør, (1983), dansk, 
historie, specialundervisning, religion.
Anne Marie Aagaard Jensen (1962), religion, dansk, historie, sang.
Hanne Jensen (1983), dansk, regning, religion, historie.
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Mogens Møller Jensen (1964), dansk, tysk, geografi.
Elsie Stenberg Jønsson (1979), samfundsfag, matematik.
Knud Jørgensen (1971), regning, matematik, fysik, sløjd.
Anni Kjeldgaard (1974), fysik, kemi.
Claus Knudsen (1978), dansk, tysk.
Inge-Lise Knuthsen (1972), matematik, fysik.
Lis Kragh (1973), dansk, biologi, regning.
Peter Brenø Lange (1981), musikforståelse, kor.
Karin Levinsen (1971), børnehaveklasse.
Eivind Lindsnæs (1967), sløjd, dansk, regning, geografi.
Jane Lindum (1977), geografi.
Ole Ljungberg (1961), inspektør (1966), matematik, fysik.
Inge Lotz (1972), hjemkundskab (orlov 84-86).
Dorthe S. Madvig (1978), fransk, tysk, engelsk.
Preben Meile (1969), sang, musikforståelse.
Kjeld Meyersahm (1953), tysk.
Ingeborg Elisabeth Mosolff (1973), formning, kunstforståelse.
Magrethe Mucha (1982), kunstforståelse, oldtidskundskab.
Dorte Myrup (1972), fransk, dansk.
Eva Møller (1967), fysik, kemi, matematik.
Johanne-Charlotte Møllgaard (1962), dansk, engelsk, tysk, 
specialundervisning.
John Bernstorff Nielsen (1976), biologi, kemi.
Carsten Toft Nielsen (1979), gymnastik, geografi, biologi, historie.
Johnny Nielsen (1983), regning, matematik, geografi, biologi, dansk.
Lars-Christian Nielsen (1968), biologi, gymnastik.
Mogens Hovgaard Nielsen (1964), regning, matematik, fysik.
Steen Nielsen (1976), matematik, fysik.
Vibeke Normann Nielsen (1974), gymnastik, geografi, biologi, dansk.
Søren Norquist-Hansen (1975), matematik, fysik.
Tine Olsen (1978), dansk, engelsk.
Ingelise Petersen (1979), gymnastik.
Birgitte Schierbeck (1973), dansk, gymnastik.
Jens Kristian Schou (1984), sløjd, regning, biologi, geografi.
Liselotte Schønning (1972), dansk, engelsk.
Kirsten Skytte (1977), hjemkundskab.
Anne-Lise Stahlhut (1979), dansk, engelsk, religion, historie.
Aase Sterup (1947), geografi, biologi, dansk.
Bodil Svendsen (1947-1949) (1959), religion, dansk, historie, regning, 
specialundervisning.
Else Benn Thomsen (1980), engelsk, fransk.
Signe Thomsen (1977), historie, religion.
Jytte Ulbrandt-Hansen (1968), gymnastik.
Karl Webster (1983), engelsk, gymnastik.
Knud Wodschou (1979), geografi, biologi.
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AFGÅENDE LÆRERE:

Steen Jensen

Ved længere tids sygdom eller andre vikariater er 
blevet varetaget af:

Lone Lichtenberg
Elin Søndergaard
Gitte Petersen
Grete Olsen
Per Watt Boolsen

undervisningen
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PRAKTISKE PLYSNINGER

INDMELDELSE
Indmeldelse af elever til børnehaveklasse og 1. klasse finder sted fra d. 1. 
oktober i det kalenderår, hvor børnene fylder henholdsvis 3 og 4 år.

Elever, der søger optagelse i hovedskolens øvrige klasser, kan eventu
elt blive optaget på ekspektanceliste.

Elever, der søger optagelse i gymnasiet, skal følge den procedure, 
som eleverne bliver orienteret om i 9. og 10. klasse på alle skoler.

Dåbs- og navneattest samt CPR-nr. bevis skal forevises ved ind
meldelsen.

UDMELDELSE
Udmeldelse kan ske ved skriftlig eller direkte henvendelse til rektor. 
Hvis udmeldelsen finder sted i skoleårets løb, skal der betales skole
penge også for den efterfølgende måned.

Det skal i denne forbindelse understreges, at Marie Kruses Skole er en 
privat skole, og som sådan kan den kræve en elev udmeldt af skolen, hvis 
faglærerne stiller krav herom, særlig hvis en elev udebliver fra elevens 
opførsundervisning, eller hvisel og hele væremåde er en belastning for 
de øvrige elever i klassen.

I sådanne tilfælde vil forældrene eller værgen modtage en skriftlig ad
varsel forinden, og eleven vil få en rimelig tid til at ændre sit forhold. 
Hvis dette ikke forbedres, vil han/hun derefter blive krævet udmeldt 
med øjeblikkeligt varsel.

I særlige tilfælde vil en elev kunne kræves udmeldt uden varsel, når og 
hvis faglærerne og rektor finder det nødvendigt.

SKOLEPENGE
Marie Kruses Skole er en privat skole og må derfor dække en del af sine 
omkostninger ved at opkræve skolepenge.

Bestyrelsen fastsætter skolepengene for hvert skoleår. Satserne er 
ikke blevet ændret siden 1. august 1982.
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Til trods for
- at Frederiksborg amt har opsagt overenskomsten med Marie 

Kruses Skole om betalingen af skolepenge for de elever i 
gymnasiet, der er bosiddende i Frederiksborg amt,

- at Farum kommune forventer at kunne opsige aftalen med Marie 
Kruses Skole om tilskud til forældrebetalingen for elever i 1. til 
10. klasse, der er hjemmehørende i Farum kommune,

- at undervisningsministeriet har krævet helt uanstændige og en
sidige besparelser ved de private skoler,

har bestyrelsen fastholdt de eksisterende skolepengesatser og vedtaget 
at anvende en del af skolens formue til et direkte tilskud til forældrenes 
skolepengebetaling for de elever, der bliver indmeldt i gymnasiet til det 
kommende skoleår.

Skolepengene dækker alle undervisningsomkostninger, ekskursioner 
og undervisningsmaterialer. Gymnasiets elever må dog selv anskaffe 
papir, hefter o.l. for egen regning.

Som en rimelighedsbetragtning er det endvidere vedtaget, at eleverne 
selv skal betale et mindre beløb for fortæring i forbindelse med lejrskoler 
o.l.
Beløbet er sat til 25 kr. pr. dag for det kommende skoleår.

Skolepengene skal indbetales 
over giro på de indbetalings
kort, som De modtager fra 
skolen.

Det henstilles til Dem, at 
De indbetaler de forfaldne 
skolepenge en af de første 
dage i forfaldsmåneden.

Misligeholdes betalingstermineme kan skolen kræve skolepengene 
indbetalt forud for et helt skoleår ad gangen, ligesom evt. restance kan 
overgå til retslig incasso.

OVERSIGT OVER SKOLEPENGEBETALINGEN
GYMNASIET:
Elever, der er bosiddende i Frederiksborg amt og som var optaget i 
gymnasieafdelingen i skoleåret 1983/84 skal ikke selv betale skolepenge. 
Frederiksborg amt fortsætter med betalingen for dem, indtil de forlader 
gymnasiet.

Alle andre elever i gymnasiet skal selv betale skolepenge; men besty
relsen har vedtaget at yde et direkte tilskud til forældrenes skolepenge
betaling i de kommende år.
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For skoleåret 1985/86 er betalingen reduceret fra 583 til 440 kr. pr. 
måned i 11 måneder.

Beløbet forfalder til betaling den 1. i måneden bortset fra juli måned.

HOVEDSKOLEN:
BØRNEHAVEKLASSE, 1. TIL 10. KLASSE
Farum kommune og skolens bestyrelse er blevet enige om, at den eksi
sterende aftale skal genforhandles. Forhandlingerne kan resultere i et 
mindre tilskud til forældrenes skolepengebetaling mod en garanti for at 
aftalen ikke bliver ændret gennem en årrække.

OVERSIGT OVER SKOLEPENGEBETALINGEN I 
HOVEDSKOLEN FOR SKOLEÅRET 1985/86.
Satserne er under forbehold af, at Farum kommunes tilskud på 40% til 
forældrenes skolepengebetaling ikke ændres med virkning fra det 
kommende skoleår at regne.
A: For elever fra Farum kommune: 

Børnehaveklasse: ................................... 
Hovedskolen...........................................

B: For elever fra andre kommuner: 
Børnehaveklasse....................................  
Hovedskolen...........................................

11 måneder a 385 kr.
11 måneder a 230 kr.

11 måneder a 385 kr.
11 måneder a 385 kr.

Beløbet forfalder til betaling d. 1. i måneden bortset fra juli måned, der 
er betalingsfri.

SØSKENDEMODERATIONER
Bestyrelsen har vedtaget, at der ydes sø
skendemoderation til 3., 4. og efterføl
gende søskende. Søskendemoderationen 
ydes også til gymnasiets elever, hvis for
ældrene selv betaler skolepenge.
1. og 2. ældste barn 
betaler skolepenge i............ 11 måneder
3. ældste barn
betaler skolepenge i............ 7 måneder
4. og følgende børn 
betaler for............................ 0 måneder
3. barn er 
betalingsfrit d. 1/10, 1/11, 1/3, 1/4 og 1/7.
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TILSKUD TIL SKOLEPENGE
Fra Statens 
uddannelsesstøtte:

Fra egen kommune:

Fra finanslovsbevillingen:

Fra Marie Kruses Skole:

Til elever i 10. klasse og i gymnasiet: 
Uddannelsesstøtten er afhængig af forsørger
nes indkomstforhold.

Ansøgningsskema udleveres fra kontoret.
For elever, der allerede går på skolen, er 

ansøgningsfristen ca. 1. juni, medens den for 
elever, der først begynder på skolen efter fe
rien, erca. 1. september.

Til elever i den undervisningspligtige alder:
Kommunen kan yde tilskud til elever, hvis 

hjemmets økonomi i øvrigt taler herfor. An
søgning herom sker ved henvendelse til 
hjemstedskommunen, når det bekendtgøres i 
de lokale aviser.

Til elever i 1. til 10. klasse/Ig, der er under 18 
år:
På finansloven er der afsat et beløb til friplads 
tilskud til elever i private skoler.

Ansøgningsskema bliver udleveret til alle 
elever inden sommerferien. Nyindmeldte 
elever vil få ansøgningsskemaet tilsendt.

For alle elever:
Marie Kruses Skole yder et begrænset antal 
fripladser til de elever, hvis økonomiske eller 
sociale forhold berettiger hertil.

Ansøgningsskema kan rekvireres hos rektor.
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ANDRE OPLYSNINGER MED TILKNYTNING TIL SKOLEN

Studie og erhvervsvejledning i gymnasiet
Vejlederen træffes på 3. etage i gymna- 
stikklassefløjen i skoletiden: Se opslag. 
Skolepsykolog for gymnasiets elever:Psy- 
kologen har kontor ved siden af studievej
lederen og træffes efter aftale.

Jazz, Beat-orkester:
Holder prøve to timer ugentlig
Marie Kruses Skoles kor:
Sangglade gymnasieelever kan henvende sig 
til adjunkt Peter Lange.

Læsekrog: Giver støtteundervisning i dansk, 
regning og fremmedsprog. Vanskeligheder 
er til forat overvinde dem.

Skolelæge: Der foretages rutineundersø
gelse af alle børn ved ind- og udskoling. 
Skolepsykolog: Henvendelse gennem klas
selærer eller rektor.
Skolehøre/talepædagog: Henvendelse sker 
normalt gennem klasselæreren eller rektor.

Farum Musikskole: 956658
For alle elever-også for elever i gymnasiet.

Legestedet i Løgumkloster:
Formålet er at beskæftige børn fra børne
haveklasse, 1. og 2. klasse med leg, kon
struktive gøremål og lektielæsning.
Legestedet er åbent fra 8-10 og 12-16. 
Henvendelse til fru Elsebeth Thomsen 
48 34 63.

tegning af Ole Thorsen
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DAGBOGSBLADE

tegning af Ole Thorsen

»Sku’ du spørge fra nogen?« var det borduriske spørgsmål, 
der ind imellem lød på MKS i det forgangne år. Man kan 
spørge meget til dagliglivet hos os, og vi vil da gerne være 
mere imødekommende end som så og give mange svar herpå 
- men ikke alt kan nævnes (!), bl. a. af pladsnød. Egentlig er 
det vel også netop bruddet væk fra det daglige, der huskes.

Oplevelsesintensiteten ved rejser er lige stor uanset alder, 
og her følger et kalejdoskop af indtryk fra enkelte af turene.

Først glimt fra IIIX’s TUR TIL FRANKRIG:

Planlagt rute: Farum - Enschede - Paris - Tours - Bayeaux - Amster
dam - Farum.

Mere eller mindre klatøjede troppede IIIx op i skolegården denne 
tirsdag morgen i august. En efter en blev de søde elever overladt af 
deres endnu sødere forældre i hænderne på Ejnar. Ejnar var vores 
buschauffør, og han havde lovet at køre os en lille tur, blot han fik to 
gode vejvisere (Morten B. og Birgitte S.)

Turen gik først til Holland, hvor vi var, før vi nåede at opdage 
andet end vores gode humør!! Dertil og ikke længere var hvad bus
sen ønskede, men Ejnar tæmmede den og næste morgen (efter en 
hel nats banken og skruen) var den atter køreklar.

Men så! - Paris lå for vore fødder. Ingen aftensamling, bare ud at 
prøve lykken. Notre Dame, Centre de Pompidou, Sacre Cæur, Tri
umfbuen og ikke mindst de utallige fortovscafeer - det var der alt
sammen!!!

Mønstret blev kultur om dagen og fest om aftenen, selv om det ikke 
altid lod sig adskille. Således blev både Versaillesslottet og Montmartre 
indtaget af IIIx.
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Efter 2 dage fandt Ejnar med god hjælp fra Morten og Birgitte en 
vej ud af Paris, der til og med førte os til Tours. Stemningen i bussen 
var som altid høj, og Morten og Birgitte gjorde deres til at øge vores 
kulturelle forståelse. De fremførte alt lige fra »Den Franske Ånd« til 
MKS-sangen så Ejnars højttalere rystede og manges hoveder lige
så. Men uden mad og .. .(censur)... UHMÜ Tours var en dejlig by - få 
km. fra nogle af landets bedste vinslotte. God svømmehal var inden 
for rækkevidde.

Næste mål: Bayeaux. På vejen gjorde vi ophold på Mont Saint 
Michel, denne klippeø, som man før i tiden kun kunne komme til 
ved lavvande. Nu kan man imidlertid komme derud uanset vand
standen, og DET gør man. Der var helt utroligt mange turister, men 
igen var det IIIx, der dominerede billedet.

Vel ankomne til Bayeaux måtte vi for alvor vise, hvilken kultiveret 
skole vi kom fra. Derfor dansede vi ved en båndoptagers hjælp 
samtlige ture i les Lanciers 3 gange midt på torvet i Bayeaux til stor 
begejstring for mange tilskuere og månen, der tittede med. Sig 
ikke, at gym.-timerne har været spildte! Næste dag var helliget 
historien. Vi så Bayeauxtapetet, invasionskysten fra 2. verdenskrig 
og et krigsmuseum. Uhyggeligt, men også interessant.

Sidste mål var Amsterdam kanalrundfart om dagen og rijsttafel 
om aftenen. Stemningen begyndte at lide under den forestående 
hjemtur. Hvem vil se i øjnene, at alt har en ende, når man er på lige 
netop SÅDAN en tur?

Nåh - men hjemme i Farum igen. Ingen er i tvivl: FED TUR.
Det tager uger at fordøje sådan en tur. Både de faglige og mere 

»menneskelige« aspekter! Livet er en leg efter sådan en omgang - 
DERFOR: til alle jer, der måske står og har chancen: Grib den, I vil 
elske jer selv for det!!

»En heldig deltager«

- men man kan jo også lege turist i sit eget land. 
Hør bare fra HG., DER VAR PÅ MORS:

»At rejse er at leve«: sagde H.C. Andersen engang. Med dette ord
sprog i hovedet drog de to samfundsfaglige 2. g. klasser og to geo
grafilærere og to samfundslærere afsted til Mors d. 29. august for at 
undersøge et lokalsamfund. Sent lørdag eftermiddag ankom vi 
trætte til bestemmelsesstedet, der var den lille by Flade beliggende 
20 km fra Nykøbing Mors. KFUM/KFUK spejderhytten, vi skulle bo i, 
lå meget idyllisk lige ned til Limfjorden og med bakker bugtende 
bag sig. Vi fik installeret os på de respektive pige- og drengesove
sale, og så begyndte alvoren.
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Hver morgen drog vi gennem bakkerne og op til en ventende bus, 
der kørte os ud til vores mål. Enten »opererede« vi i grupper, eller 
også var vi en stor flok. En af ekskursionerne gik til forskellige 
landbrug, hvor bønderne velvilligt havde indladt sig på at få os på 
besøg, selv om det var midt i høsttiden. Mange af grupperne blev 
budt velkomne med hjemmebag og kaffe eller frokost. En anden tur 
gik til forskellige industrier. Vi besøgte også den helt nye gymna- 
sie- og handelsskole i Nykøbing Mors. Samlet besøgte vi borgme
steren, som vi stillede mange spidsfindige spørgsmål, selv om han, 
som mange politikere har en tendens til, talte temmelig meget, og 
Morsø Folkeblad. Hjemme i hytten fik vi besøg af formanden for 
Flade Idrætsklub og en mand fra den lokale SID-afdeling. Ind i mel
lem alt dette plus lærerforedrag fik vi tid til at opsummere dagenes 
indtryk skriftligt.

Nogle ville måske tro, at dette hårde program kørte os helt trætte, 
men nej, vi fik også udfordret Flade Idrætsklub til en fodboldkamp. 
Dagen før denne store begivenhed benyttede vi den lille fodbold
bane, der tilhørte hytten, til at træne på. Et par timer før kampene, 
der skulle foregå mellem henholdsvis pigerne fra skolen og Flades 
pige forboldhold og drengene fra skolen og Flades drengefodbold
hold, fik vi strenge instrukser fra samfundslærer Frank om vores 
taktik på banen. Drengene startede på banen med et enormt kamp
mod, som langsomt faldt med det modsatte holds stigende måltal. 
Pigerne lagde også stærkt ud, selv om det skabte en vis forvirring, 
specielt blandt modspillerne, at dommeren hele tiden måtte stoppe 
op for at forklare reglerne. Kampenes udfald viste en hvis kønsfor
skel, da pigerne tabte med 1-4, mens drengene tabte med 1-16, 
hvor deres eneste mål dog blev annulleret.

Tiden var inde for at vende hjem til Farum igen, og stadig med 
H.C. Andersens ordsprog i hovedet blev konklusionen, at rejser gør 
skolen mere spændende. Samtidig lærte vi om et lokalsamfund, 
som de færreste af os kender til. Vi lærte også en del om hinanden, 
hvilket har været til enorm nytte i timerne både menneskeligt og 
fagligt.

Nina

Selv i potatissemestern kunne man ikke holde sig tilbage og 
måtte helt til LONDON. 9.B. DROG UD:

I efterårsferien 84 havde 9.b + engelsk- og dansklærer fået den idé, 
at tage et lille smut til London for at efterprøve engelskkundska
berne. Turen havde været planlagt i et år, og da dagen endelig op- 
randt, var alle godt spændte på, hvad der ventede dem.
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Da det blev aften, nåede vi Esbjerg, hvor vi skiftede til Dana Re
gina, der sejlede os til Harwich. Båden vippede en del, og det var 
ikke alle, der mødte op på discoteket.

Hotellet var ældre, men opfyldte vores krav om at være centralt 
og billigt. Da vi havde pakket ud, gik vi en tur i Hyde Park hen til 
Speakers Corner, hvor alle folk kan stille sig op og sige en masse 
vrøvl eller fornuftige meninger, uden at nogen kommer og stopper 
dem.

Da det blev morgen, tog vi alle undergrunden til Victoria Street -
Station, for at deltage i »The Petticoat Lane« loppemarked, hvor 
der blev solgt en masse sjove, ubrugelige, nyttige og først og frem
mest billige ting.

Mandag fulgtes vi ad for at sikre os, 
at alle fik set noget kulturelt. Vi var først 
i St. Paul’s Cathedral, der er en kirke 
med en stor, hul kuppel som tag. Man 
kan gå rundt på indersiden af kuppelen 
og hviske ind mod væggen, og lyden 
løber så rundt, så man kan høre det på 
den anden side. Hvis man havde mere 
energi, kunne man fortsætte femhun- 
dredeatten trappetrin opad, for deref
ter at skynde sig ned igen, når man var 
blevet svimmel af at se ned på et minia
ture- billede af London. Da alle var vel 
nede igen, fortsatte vi til Madame Tussauds med dets voksfigurer.

Vores opfindsomme engelsklærer havde skaffet billetter til man
dag aften, så vi kunne overvære BBC lave tv. De lavede et under
holdningsprogram, og vi deltog ved at klappe. De hev forskellige 
mennesker ind, der blev interwievet, blandt andre kom Benny fra 
ABBA.

Resten af dagene gik vi i mindre grupper på 4-5 mand, og udfor
skede London på egen hånd, og blev efterhånden helt gode til det 
med undergrunden, og fik også prøvet et par Londonbusser. Vi var 
inde i en masse butikker og blev ude til kl. 20-21 om aftenen. 
Temperaturen var den samme dag og nat, og mange butikker 
havde åbnet så sent.

Hjemturen forløb forholdsvis fredeligt, da vi havde brugt det 
meste af vores energi (og vores penge). Nogle tilbragte natten på 
bådens discotek, mens andre fandt køjerne tidligere. Vi var hel
dige, at båden ikke vippede, da vi bagefter hørte, at vi havde sejlet 
med en orkan (Josefine) i ryggen, det hjælper åbenbart at have den 
i ryggen, fremfor imod sig.

På hele klassens vegne:
Helene 9. b.
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- og sandelig om ikke 3.B. hyggede sig på LEJRSKOLE I 
GILLWELLHYTTEN:

Den 12. september skulle vi, 3.b, 
på lejrskole. Hytten hed Gillwell
hytten.

Vi pakkede ud efter at have fun
det en god plads. Da vi kom ned 
fra sovesalen, fortalte vores lære
re om regler i skoven, i hytten og 
på pladsen.

Derefter gik vi en tur, hvor vi fik 
nogle opgaver delt ud om de sten
dysser, vi så. Da vi kom hjem, fan

gede vi en masse frøer, fisk og andre smådyr, fordi vi havde været 
så heldige, at der lå en mose ved siden af hytten.

Vi skulle desuden også på orienteringsløb. Der fik vi en karamel 
hver.

Det var en god tur til Gillwellhytten.

Tine og Anders, 3. b.

- mens 6. KLASSERNE tog til LØGUM KLOSTER i 
august:

Vi kørte mest med tog hele vejen, men vi skulle også med færge. Da 
vi kom til byen, så vi, at der var gøgl i byen. Der var meget, man 
kunne prøve. Om aftenen skulle vi over i Løgumkloster kirke og 
lave opgaver, men da vi kom derover var den lukket.

Senere på aftenen så vi et meget flot fyrværkeri.
Klokken 7 blev vi vækket. Så spiste vi morgenmad, og derefter 

kørte vi til Frøslevlejren. Det var meget spændende. Vi kom ind i et 
foredragslokale i en af barakkerne og lærte en hel masse om lejren. 
Der var også lokaler, hvor man kunne se, hvad de brugte dengang, 
og hvordan de var indrettede.

Så tog vi til Sønderborg slot. Det var også spændende. Det var så 
stort, at man var lige ved at fare vild i alle de sale. Om aftenen gik vi i 
Løgumkloster kirke. Der sang vi aftensang og lavede opgaver. 
Klokken 21.00 fik vi lagkage, for der var nogle fra parallelklassen, 
der havde fødselsdag.
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Vi var også i Ribe Domkirke. 
Der var et højt tårn, som havde 
264 trin op til toppen. Så skulle vi 
til Vadehavet. Der fik vi udleveret 
et vandtermometer, fotobakke, et 
glas og nogle plastikposer, og så 
skulle vi finde sandorme og me
get andet godt fra havet. Derefter 
tog vi til Møgeltønder. Der gik vi i 
en meget gammel gade. Det var en smuk by. Derefter blev vi hentet 
af bussen på en rasteplads. Så gik turen til Tønder, der skulle vi 
tegne et gammelt hus i en gade. Efter at vi havde gjort det, tog vi 
hjem.

Tysklandstur: Først kørte vi til Dannevirke. Det var en vold, hvor 
danskerne og tyskerne kæmpede mod hinanden. Der var også en 
mur på siden af volden. Den hed Valdemarsmuren. Den havde man 
brugt til at beskytte sig med.

I Slesvig kunne vi handle i et stort supermarked for de 10 DM, vi 
havde med. Man kunne virkelig købe meget for dem. Derefter kørte 
vi igen tilbage til lejrskolen. Klokken 18 spiste vi aftensmad, og om 
aftenen holdt vi en lille fest. Alle grupper SKULLE lave en sketch 
eller noget andet. Da det var blevet mørkt, dansede vi og rendte rundt 
til klokken 22.30, da gik vi i seng.

Det havde været en anstrengende tur, vi havde været på med alle 
de opgaver, men i det hele taget havde det været en god tur. Da vi 
kom hjem, blev vi glade, fordi vores forældre stod og ventede på os.

På 6. klassernes vegne 
Lars

Vanen tro tog 9. KLASSERNE af sted til VIBORG med ro
ligt afventende lærere:

Tirsdag morgen troppede alle 9. klasser med påhæng op på Farum 
Station for endelig at begive sig ud på den vidt berygtede Tjeletur. 
Det var med mange, salte tårer, vi tog afsked med familien (en me
get svær stund).

Endelig var vi på vej ud i den store verden. Det var utrolig spæn
dende at køre i tog hele den lange vej til Viborg. Da vi ankom til Vi
borg Vandrehjem, var vi både sultne og trætte, men lærerne mun
trede os heldigvis op med nyheden om, at der ville være foredrag 
om tunneldale og morænebakker. Spændte, men stadig sultne, be
gav vi os til underholdningen!! Denne underholdning gentog sig 
forøvrigt hver aften!!!!
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Onsdag morgen stod vi forventningsfulde ind i en bus, som skul
le køre os rundt til nogle af Jyllands seværdigheder, såsom: Kon
genshus Mindepark, Blicher Museet etc.

Der var da også nogle stykker af os, som fik oplevet noget.
Torsdag satte bussen kursen 
mod det berømte Tjele Gods. Og
der var ikke det, de kloge Kruse- 
elever ikke på forhånd vidste om 
Marie Grubbe, Godset og dets hi
storie. Kort sagt: Det var 72 tjele- 
eksperter, der løste diverse 
»morsomme« opgaver med stor 
iver og interesse.

Appetitten fejlede ikke noget, 
når vi kom hjem om aftenen, og 
der blev stillet store krav til vandre

hjemmets køkken, der dog bestod sin prøve ved at levere virkelig 
god mad. Efter maden spillede de fleste som regel fodbold, mens 
andre frivilligt uddybede svarene til dagens opgaver. Natten til fre
dag kunne vi drømme om næste dags biologitur i vildnisset, hvor 
man skulle iagttage naturens strenge love.

Fredag skulle vi på biologitur. Man kunne vælge imellem sø, 
skov, å og hede. Vi skulle alle have røjsere på for ikke at få sok.Da vi 
vendte hjem med alle vores prøver og forskellige ulækre dyr, havde 
nogle fjolser (vi nævner ingen navne) alligevel fået sok op til navlen. 
Typisk!!!! Om aftenen skulle vi lave »halløj« og danse. Det blev ikke 
til så meget dans, mest halløj. Kl. 24 var det sengetid.

Lørdag var sidstedagen, og vi skulle tage afsked med vandre
hjemmet. Inden vi skulle nå toget kkl. 14, skulle vi løse et par op
gaver i Viborg Domkirke. Det var svært at koncentrere sig om op
gaverne, da vi havde fået to frie timer til at se Viborg i. Den silende 
regn gjorde dog sit til at vi kiggede en ekstra gang på Joachim 
Skovgaards smukke og farverige kalkmalerier.

9. abc

Lærerobservation til stille eftertanke:
Lærerne, der deltog på en af udflugterne til Dollerup bak

ker, fik ganske ufrivilligt et kursus i praktisk disiplinær-pæ- 
dagogik. Ved spisepladsen var en filmoptagelse igang, og det 
var jo nok så spændende i sig selv, men da selveste Jens Ok- 
king opløftede sin milde røst og bad om RO se, da stivnede 
alle som ved et slag, og selv ikke det mindste stykke madpapir 
knitrede.
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Vi bliver i naturen, søger Ånden - og sandelig om ikke den 
varmedllxyzN PÅ H1NDING DÅS:

Det var en flok friske biologer, der lørdag den 25. august 84 tog af 
sted på den årlige tur til Hinding Dås - nærmere betegnet omkring 
Thisted - for at opleve naturens vidundere på nært hold.

Efter en dagslang rejse ankom vi til bestemmelsesstedet langt 
oppe i det »mørke« Jylland, hvor vi blev indkvarteret og fik et af de 
»overdådige« måltider, der bl.a. skulle blive kendetegnende for vo
res ophold. Vi kompenserede dog for disse kulinariske oplevelser 
via en markant stigning i forbruget af »søde sager«.

Næste dag blev den intetanende flok præsenteret for de områder 
af vild natur, hvor man skulle oprette sin station. Efter at et pas
sende idyllisk sted var fundet, lavede man det nødvendige feltar
bejde og satte sig ned for at nyde solen (der næsten aldrig svigtede 
os) samt naturen omkring - men ak!!! Freden blev snart forstyrret af 
diverse »angribende« dyr, der først voldte en del panik, men bag
efter studerede man interesseret disse »panikudløsere«.

De næste dage gik så med skiftende felt- og laboratoriearbejde 
samt diverse sejlture. Vores arbejde i naturen blev afsluttet med en 
døgnundersøgelse, hvor vi skulle aflæse vores klimastation hver 2. 
time over 24 timer. Midt om natten og tidligt om morgenen kom 
John og Lars-Christian med mad og en lille én - og oplivnings
manøvren blev kraftigt understreget ved, at alle mere eller mindre 
forkomne blev sat til at danse Zorba!!, hvilket i øvrigt gik over al 
forventning! Samme eftermiddag blev stationerne nedlagt, og alle 
kravlede hjem i lyntempo for at forny kræfterne til rapportskrivnin
gen og næste dags besøg i Nordsøcenteret.

Besøget her var lidt af en skuffelse, da vi i stedet for at se marin
biologernes arbejdsplads kun fik den del af centeret at se, som i 
forvejen var åben for offentligheden - på trods af alle aftaler. På 
vejen hjem fik vi os dog en lille svømmetur i Vesterhavet.

Pludselig holdt bussen på noget, der mindede om en almindelig 
rasteplads. Enkelte slentrede ud ad bussen, men SÅ kom de styr
tende tilbage efter badetøj. Vi var kommet til en kæmpe vandrut
schebane. ... og der måtte vi nødvendigvis tilbringe et godt stykke 
tid - til stor fornøjelse for Lars-Chr. der filmede løs.

Torsdag skulle vi tidligt op for at kunne overvære fiskeauktionen 
i Hanstholm. Der blev vi præsenteret for et bredt udbud af alt godt 
fra havet: hummere, havtasker, en enkelt haj og meget mere. Fra 
Hanstholm skulle vi gå langs Vesterhavet, ind gennem reservatet 
og tilbage til lejrskolen. Alt i alt en tur på 12 km., men solen kom 
frem efter vi havde badet og stegte os med salt, sand og det hele på 
vejen gennem reservatet.
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Om eftermiddagen skulle hol
det så ud at flyve. På trods af 
Johns angst for selvmordspiloter 
gik alt glat.

Vi kunne så bruge nogle af de 
sidste energiressourcer på at få 
skrevet vores (excellente) rap
porter. Fredag formiddag frem- 
lagde grupperne resultaterne, 
laboratoriet blev pakket - og der 
blev gjort klar til aftenens fest, 
der blev en stor succes. Der blev 
taget grundig revanche for ugens 
tørlægning, men det er en anden historie. Huset stod dog stadig
væk, da vi tog af sted næste morgen.

Alt i alt var det en SKØN tur. En uge hvor alle arbejdede som gale, 
fik for lidt søvn, for lidt mad, brugt for mange penge, men det var 
dejligt vejr, og det rystede os godt sammen, selv om tonen godt 
kunne blive lidt skrap pga overtræthed. Hjemturen var også mere 
festlig end udturen - selv om nogle medpassagerer blev en smule 
høreskadede og en smule (be-)klemte.

Men nu må læseren ikke tro, at der ikke var flere rejser. 
INTRO-TURENE må ikke glemmes, og således var alle 
IG’ERNE som vanligt ude forskellige steder i landet og vend
te efter dette sociale tilskud tilbage til Farum og bøgerne.

En nyskabelse er derimod 10. KLASSERNES tilsvarende 
introtur, der dels foregik på skolen, dels i en hytte, hvor især 
to spøgelser spøgte, notatteknikken noteredes og miljøspil
lene spilledes - stor succes, der selvfølgelig gentages for de nye 
10. klasser til august.

De længerevarende ture og rejser ophørte efterhånden, og 
ganske langsomt kunne lærere og elever sådan nogenlunde 
genfinde sig selv og hinanden under skolens tag hver dag.

Herved kunne så de mindre, men absolut meget vedkom
mende afbrydelser i dagligdagen tage fat.

Bl. a. var der tøjdyrsindsamling:
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I nov./dec. måned 1984 fore
gik der en indsamling blandt 
skolens elever fra Bh.kl. - 6. 
kl. af brugte tøjdyr til fordel 
for cancerramte børn på Rigs
hospitalet og Finseninstitut- 
tet. Disse to hospitaler mod
tager gerne brugte tøjdyr med 
det formål, at børn, der er 
langtidsindlagte, får et lege
dyr foræret, der følger dem gennem hele forløbet. Resultatet af indsam
lingen var overvældende, ialt blev det til 350 herlige stykker tøjdyr af alle 
størrelser og faconer. Jeg kan forsikre om, at hospitalerne var meget 
glade og rørte over gaven.

En varm tak til forældrene for jeres støtte og en lige så varm tak til alle 
de elever, der af et godt hjerte forærede deres tøjdyr bort.

Rygtet om denne indsamling medførte, at man på plejehjemmet Fred- 
tofteparken greb idéen, og aktiverede beboerne til at støtte indsam
lingen med hjemmelavede tøjdyr. Der blev arbejdet med stor iver og 
glæde, og det blev til yderligere 60 stykker fint forarbejdede tøjdyr og 
med løfte om flere. Yderligere bidrag til indsamlingen modtages med
glæde. Med venlig hilsen 

Vibeke Hvidberg
-og FASTELAVN:

Fredag den 15. februar blev der slået »Katten af Tønden« af Bh.kl. - 
3. kl. Alle mødte udklædte i festlige, fantasifulde og morsomme 
dragter. Vi gik i flok og følge gennem centralgangene, hvor de store 

elever syntes, det var et festligt syn. 
7c havde i timen inden hjulpet 
med at pynte gymnastiksalene, 
bl.a. pustede de 200 balloner op, 
det tog på kræfterne; de ydede et 
godt stykke Arbejde og var en stor 
hjælp. Efter tøndeslagningen og 
kåring af kattekonge og dronning 
var der dans og konkurrencer.

Ved frokosten fik alle en faste
lavnsbolle, og derefter gik vi til 
festsalen, hvor der ventede en 
overraskelse.

Benny Schumann underholdt til alles store fryd i en time med 
alskens løjer og klovnerier. Og det var slutningen på en festlig dag.

V. H.
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Mange klasser var på de mest utrolige excursioner til Køben
havn, i skoven, i kirker og mange andre steder. To beton- 
klodser - henholdsvis en liggende og en stående - blev udsat 
for besøg fra MKS: den 3. december fejrede Hz Holbergs 
runde fødselsdag ved at deltage i åbningen af HOLBERG
SY MPOSIET PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET PÅ 
AM A GER, og den 1. februar var IIlyzN på cancerafdelingen 
på KØBENHAVNS AMTS SYGEHUS I HERLEV.

10. KLASSERNE holdt sig da heller ikke tilbage med fag
lige excursioner. Nu gjaldt det BERLIN....

Traditionen tro var 10. klasserne i Berlin. Denne gang drog 41 elever og 
fem lærere til Berlin i Kr. Himmelfartsferien.

Når man skal nå at se Berlin West, Berlin-DDR, Muren, et par 
museer samt diverse diskoteker og smarte butikker, på tre dage, sover 
man glimrende i toget hjem - også selv om det er Deutsche Reichbahn 2. 
klasse siddevogn. For at spare tid rejser man på disse ture om natten. 
Hvis man er vant til Kystbanen, studser man lidt over DDR-toget 
(Østersøekspressen) Kbh.-Berlin - særligt toiletforholdene, hvis man 
kan kalde det sådan?

Berlin er kontrasternes by og samtidig med, at den afspejler øst-vest- 
konflikten tydeligere end nogen anden by i Europa, sitrer byen af liv, 
spænding, intensitet.

Endagsturen til Berlin-DDR (Østberlin) er for de fleste højdepunktet 
- og sjældent har man set 10. klasseelever klamre sig så tæt til deres ellers 
utålelige lærere - »Tænk hvis man ikke kommer med tilbage?«

Carsten Bjerg

Die Grenzmauer am Brandenburger Tor, dem Wahrzeichen der Stadt.
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- og I. B. drog også mod syd, men ikke helt så langt. De stu
derede DE GAMLE DANSKE OMRÅDER...

Måtte vi have lov at præsentere: marsk - geest - landpriel - marine 
forland - bakkeø - hedeslette (eller omvendt). Siger det dig noget? 
Nej vel?

Men I.g.b. på M.K.S. ved, hvad det betyder. Efter ca. 3 ugers for
beredelse i henholdsvis tysk og geografi efterfulgt af 2 dages eks
kursion i gamle danske områder (med tilstødende terræner) har vi 
tildraget os enorme mængder af sproglige kundskaber i tysk samt 
geografisk viden.

Vi tog afsted onsdag den 20. marts 85 kl. 14.48 med tog til Lü
beck. Vi arriverede kl. 22 på »Jugendherberge Folke - Bernadotte - 
Heim«. Efter vi i % time havde studeret reglerne på vores »hjem«, 
fandt vi ud af, at den eneste regel vi med garanti kunne overholde 
var ikke at benytte træsko indendørs, da vi kun var i besiddelse af 
gummistøvler!!

Den næste dag fulgte vi forskellige timer i klasserne på Thomas 
Mann Gymnasium. Vi fandt ud af, at forskellen på danske og tyske 
skoler er der (hvis den er der!?), og vi fik god brug for vore tyske 
kundskaber.

Af bar ivrighed jollede vi op kl. 6.30 fredag morgen og oksede ud 
til den luxuriøse bus, der både indeholdt køkken, højttalere (der for 
en gangs skyld virkede) og toilet (man ikke måtte benytte).

Efter at vi havde set det storslåede Danevirke, som virkelig gjorde 
indtryk på os, forstod vi bedre, at danskerne i sin tid tabte slaget 
mod tyskerne!

Vi fortsatte videre til et frokostophold i Husum, hvor vi bl.a. også 
så gaden, hvor forfatteren Theodor Storm havde boet. Af hvem vi 
har læst tyske tekster om de kendte Halligen Inseln som forbe
redelse til turen.

Turen gik over Bredsted til Hamburger Halling og videre til Fried
rich - Wilhelm - Lübke - Koog. På hele busturen løste vi opgaver 
udfra vores iagttagelser.

Ved det sidste dige ud mod Nordsøen var interessen steget så 
voldsomt, at vi VILLE føle marksens mudder under gummistøv
lerne, en enkelt var dog så ivrig, at hun absolut måtte føle det under 
sine strømper. Sidste punkt på ruten var Nolde - museet, hvorefter 
den begivenhedsrige dag endte på Rudbøl vandrerhjem, hvor vi fik 
en hjertelig modtagelse.

Her tilbragte vi en hyggelig aften/nat. Nogle på diskotek i Tønder, 
andre skrivende sang om vores vellykkede tur.

Vi var tilbage i Farum lørdag den 23. marts om eftermiddagen kl. 
16.12 - godt trætte, men med hovederne fyldt af sjove og LÆRER- 
rige oplevelser.

På I. b. ’s vegne
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Hele skolen var den 24. - 30. oktober involveret i F.N.’s 
INTERNATIONALE FREDSUGE:

På FN’s 10. ekstraordinære generalfor
samling vedrørende nedrustning for
pligtede alle medlemslande - deri
blandt Danmark - sig til at inddrage 
freds- og nedrustningssagen på alle 
niveauer i undervisningen. I denne for
bindelse blev også ugen fra den 24. ok
tober - dagen for FN’s oprettelse - til 
den 30. oktober erklæret som en inter
national fredsuge.
På MKS besluttede lærerne fra hoved
skolen og gymnasiet at benytte FN dagen
og den efterfølgende uge til at skabe interesse for og debat om FN og 
verdensfreden. Samtidig kunne man bruge denne lejlighed til at skabe 
en ramme om fælles aktiviteter for hele skolen og måske også afprøve 
et pædagogisk samarbejde på tværs af hovedskolen og gymnasiet.

Og ugen blev præget af en mangfoldighed af aktiviteter. Den 24. 
oktober indledtes fredsugen med en udendørs fællessamling om
kring flagstangen. Efter at FN flaget var gået til tops, holdt rektor 
Børch en tale, hvor det lykkedes at forklare FN tanken, så den blev 
forståelig for alle elever fra børnehaveklasse til 3.g.

De følgende dage var alle præget af FN og fredssagen. I undervis
ningen blev FN og rustningsproblememe taget op på mange forskellige 
måder, alt efter de enkelte læreres og klassers ønsker og behov.

Blandt de fælles aktiviteter/arrangementer, der også prægede ugen, 
kan nævnes - fællestime for de større elever 
- film og video, 
- plancheudstillinger, 
- drageopsætninger, 
- fællesdans i skolegården
samt en u-landsbod, hvor salg af bl.a. kager gav et flot overskud til 
fordel for FN’s børneorganisation UNICEF.
Hele ugen vejede FN flaget fra MKS’s flagstang som det for alle syn

lige symbol for ønsket om fred og for
dragelighed mellem alle jordens natio
ner.

Fredsugen blev afsluttet den 30. okto
ber kl. 12 med en fælles samling, 
hvor FN flaget blev taget ned, hvorefter 
ca. 1000 elever opsendte blå-hvide FN bal
loner, et imponerende flot syn - og et bud
skab! BA

32



Der var også FÆLLESTIMER FOR HOVEDSKOLEN:

I løbet af skoleåret 1984/1985 har der været afholdt fællestimer for 
eleverne i hovedskolen. Formålet er, at samle eleverne om nogle 
fælles oplevelser af kulturel karakter.

Hvor der er mulighed for det, bliver emnet forbehandlet og efter
behandlet. Som eksempler kan nævnes rabbiner Lexners foredrag 
for 7. - 9. kl.- trin i januar, som må betegnes som en stor succes - 
eleverne var grundigt forberedte, var motiverede og stillede gode 
relevante spørgsmål. Af andre emner kan nævnes Arne FalkRøn- 
nes spændende fortælling om sine »Venner Kannibalerne« for 1. - 
5. kl. samt et Holbergprogram som blev vist af Karen Berg og Palle 
Huld fra »Det kgl. Teater« for 6. - 9. kl. Vi håber at kunne fortsætte 
disse arrangementer næste skoleår.

På udvalgets vegne,
Vibeke Hvidberg

-ogfor GYMNASIET OG 10. KLASSE:
Duke Jordan spillede jazz, »Den Endelige Sang« spillede pig
trådsmusik og Troels Kløvedal fortalte om nogle af sine op
levelser til søs. Martine Petrod holdt foredrag om atomprøve
sprængninger i Stillehavet, mens Johannes Møllehave rev 
Storm P-vitser af sig. Der var orientering om Operation 
Dagsværk, og Set. Andreas kammerorkester spillede.

Eleverne fik fællestimer, men heller ikke lærerne gik ram 
forbi. Der blev afholdt en PÆDAGOGISK DAG, bl.a. for
di der igennem længere tid havde stået nolge mærkværdige 
ord og sætninger for lærernes øjne: AT AUTO AND CA
SE DASK DATA EDIT ELSE ENDCASE LIST NEXT 
OR OTHERWISE RUN SELECT STEP(?!)

Det var dog ikke dette, der var det helt centrale den dag, 
men derimod....

Kravet om indførelse af EDB i undervisningen i såvel hovedskole 
som gymnasium gav en del af lærerne sved på panden, da mange 
følte, at vi var langt bagud og aldrig ville lære at bruge disse »vid
undermaskiner« tilfredsstillende i undervisningen. Efter to lærer-
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kurser på skolen vinteren 1984, hvor læ
rerne havde prøvet at lære maskinerne at 
kende ved at arbejde med forskellige un
dervisningsprogrammer, var der endelig 
nogle, der stillede spørgsmålet: »Om dis
se maskiner overhovedet var et godt hjæl
pemiddel i alle fag, om maskinerne kunne 
erstatte læreren - kort og godt, hvad er de 
pædagogiske konsekvenser ved indførel
sen af EDB?« Ingen kunne rigtig svare på 
dette, og lærerne blev derfor enige om at 
afholde en pædagogisk dag, hvor folk, 
der havde arbejdet med »EDB i undervis
ningen og de pædagogiske konsekvenser 
heraf,« skulle kunne oplyse os om dette.

Den 5. oktober 1984 blev dagen, hvor 
alle skolens lærere, kontorpersonalet og 
lærere fra kommuneskolerne mødte for
ventningsfulde op ved udsigten til hele 
dagen at skulle være elever som bare kunne sidde og suge visdom 
til sig fra de indbudte foredragsholdere. Og skuffede blev vi så san
delig ikke - de fire foredragsholdere havde hver især meget at for
tælle os om emnet og gav os mange spændende aspekter af, hvad 
EDB’s indføring i undervisningen kan betyde. De fire foredrags
holdere var: Professor ved DTH, Dines Bjørner, humanistisk data
log Nils Ole Klejnstrup, fhv. leder af instituttet for anvendt EDB- 
undervisning, Torsten Alf Jensen og skoleinspektør Ole Jacobsen. 
De fire foredragsholdere havde meget forskellige holdninger til 
emnet, men én ting blev heldigvis slået fast - at computeren aldrig 
vil kunne erstatte læreren (puha), men blot er et nyt undervisnings
middel, der vil kunne bruges i visse fag. De fleste følte, at det var en 
meget fin dag og nød at kunne tilbringe en hel dag sammen med 
kollegaer uden elever, da det gav os god mulighed for at få drøftet 
stort og småt - at idrætslærerne så oven i købet gav os lektioner i 
lanciers var en ekstra gevinst.

STH.

Heller ikke den rent kulturelle del af tilværelsen kunne lærer
ne lade ligge, og der blev taget kontakt til MANUDUTZ 
KURTZ SPROTZ for at opnå gensidig inspiration. Høflig
hed og venskabserklæringer måtte til, og det første spæde for
søg lød: »Sdazniviaj ezne stagnuiøv borduriajka hiipj.« Sva
ret kom prompte et år senere »STØTZ!« Følgende indlæg 
fortæller om generalprøven på det endelige forsøg på tilnær
melsen:
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I dagene 16. og 17. marts fik en tusindtallig skare af virkeligt sym
patiske mennesker del i det privilegium at opleve MKS REVYEN 
1985: SPROTZ - EN BARBERHISTORIE.

Lærerrevyen faldt (men stod sig iøvrigt) i 3 dele: en, der afspej
lede noget somhelst og en, der afspejlede skolelivet indirekte - og 
det på et rystende højt kunstnerisk niveau (ligesom de to første af
delinger) idet de ustyrlige numre, 
under hensyntagen til injurierisi
koen, var henlagt til Borduriens 
hovedstad Sprotz.

Der medvirkede 76 medvirken
de, som alle kogte over af talent. 
Bortset fra en lille stump(Sme- 
tane Moldau’s øvre løb) og lidt 
New Deal musik var alt originalt: 
frembragt og -ført af MKS’s hu
mør- og tragedietrup.
Verdenspressen var delvist til stede, og skrev bl.a.: »Der var biden
de social satire, afslappende underholdning, erindringer, fra en 
forsvunden tid, krydret med velgennemførte dansenumre. Revyen 
vidnede om et enestående samarbejde, der tjener de medvirkende 
til stor ære.... forbavsende skuespilmæssig dygtighed... .osv... 
Sprotz var i hovedsagen en ide-revy. Som der stod i programmet 

(der sammen med plakaten, der 
var udført til mindste detalje, blev 
revet bort): Sammenhæng og 
mening er det svært at se, men 
der er en kerne af galskab i for
nuften. .. handling og ikke-hand- 
ling er henlagt til Sprotz - Bor- 
durien, der ligger i den sydlige 
ende af den nordlige del af nabo
landet af Balkan - deromkring.«

En del af ideen var at fremstille tingene i sammenhæng, genkende
lige, og med udgangspunkt i ‘elevernes hverdag’ som f.ex. når et 
barn skulle meldes ind, hedder det:...»det, almindelige mennesker 
ville kalde en led skid, kaldes her et livsstykke...« osv i den samme 
dur.

Og således gik det slag i slag til største moro for et veloplagt pup- 
likum, der kvitterede for en pragtfuld forestilling ved at klappe 
meget ivrigt - til sidst. (Narh: her er vi nu lidt pjattede, 
modtagelsen mere overvældende end dengang Beatles 
taget i lufthavnen ------ narh: her er vi nu lidt pjattede
var det.)

Faktisk var 
blev mod

men succes

KW ES
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Nogle elever tog sig af den FYSISKE UDFOLDELSE og 
konkurrerede på livet løs:

Med mellemrum tager hold fra MKS afsted for at prøve kræfter i for
skellige idrætsgrene med hold fra andre gymnasier. F.eks. deltog 8 
lig piger i den indledende basketball-turnering, som fandt sted på 
Rungsted Statsskole. Vi skulle her først spille 3 puljekampe, som vi 
vandt gnidningsløst, hvorved vi kvalificerede os til finalen mod 
hjemmeholdet fra Rungsted. Denne kamp formåede vi trods et 
stort pres fra tilskuermængderne, som træner Morten Bjørn dog 
jævnligt overdøvede, at vinde. Dermed havde vi skaffet os selv 
adgang til endnu et stævne på Kildegård Gymnasium, hvor de to 
bedst placerede ud af 6 hold ville gå videre til et finalestævne med 
chance for at komme med til europæisk finales turnering i Århus. 
Desværre kunne vi ikke hamle op med hjemmeholdet, som næsten 
udelukkende består af klubspillere, så dermed blev vi desværre 
nødt til at indstille vores basketball-karriere for i år.

Men vi kommer igen til næste år.

- en enkelt elev røg til tops i en STILEKONKURRENCE 
PÅ FRANSK:

Den 30. marts 1984 deltog jeg i Alliance Francaises stilekonkur
rence, som hvert år finder sted inde i byen. Vi fik 214 time til at skrive 
en fransk stil, idet vi kunne vælge imellem 3 emner at skrive om.

I maj fik jeg, mens jeg var på skolen, at vide, at jeg havde vundet 
konkurrencen og dermed en rejse til Paris, hvor jeg aldrig havde 
været før. Der var ingen ende på min lykke; nu skulle jeg lige plud
selig ned at se den by, jeg før bare havde drømt om.

Den 6. juli rejste jeg til Paris sammen med den anden vinder af 
konkurrencen. Vi mødtes med de 84 andre gymnasiaster fra hele 
Europa, som også havde vundet konkurrencen i deres respektive 
lande. I ti dage blev vi af vores dygtige guider vist rundt i byen, hvor 
vi ikke bare så alle de berømte steder, som turisterne går efter, men 
også store dele af »parisernes Paris«.

Foruden at jeg fik virkelig mange nye venner, som jeg stadig hol
der kontakt med, fik jeg et stort sprogligt udbytte af turen, da vi jo 
kun måtte tale fransk indbyrdes. Det var den første gang, jeg var i 
Paris, og det bliver i hvert fald ikke den sidste.

Susanne Nissen, III. b. F

36



- mens andre udfoldede sig MUSIKALSK:

Året var præget af en vis udadvendt virksomhed. MKS-koret gav 3 
julekoncerter i Frederiksborg Amt (Nørre Herlev Kirke, Gilleleje 
Kirke og Skævninge Kirke), og medvirkede ligeledes ved skolens 
juleafslutning i Stavnsholtkirken. Repertoiret spændte fra traditio
nelle danske julesalmer til J.S. Bach’s »Jesus bleibet menine Freu
de«.

I skolens vinterferie besøgte vi Liberton High School’s kor i Edin
burgh. Vi blev privat indkvarteret hos korsangerne, og fik herved et 
udmærket indtryk af hvordan man lever i de skotske familier. MKS- 
koret var absolut hovedatraktionen ved den fælles koncert som 
blev givet på Liberton High School. Ugen var rig på indtryk. Edin
burgh er en betagende by. De skotske værter sendte os ud på fire 
guidede ture - puha - det var næsten for meget. Sidste dag så vi 
»The Burreli Collection« i Glasgow og sluttede af med at besigtige 
Johnny Walkers Blending and Bottling Plant i Kilmarvock (det stør
ste af sin slags i verden). Det skal siges at hele byen formelig var 
indhyllet i en tåge af whiskydampe. Vi kvitterede med et par sange. 
Stor succes.

Så snart vi var kommet hjem, havde vi de sidste samlede prøver 
på G.F. Handel’s oratorium »Judas Maccabæus«, som blev opført 
af et regionalt gymnasiekor på ca. 400 sangere, Sjællands Symfoni
orkester under ledelse af Tamas Veto i hhv. Set. Bendts Kirke i 
Ringsted og Virumhallen. En oplevelse af de store, både for med
virkende og tilhørere.

Aldrig så snart var denne opgave overstået førend skolens for
årskoncert stod for døren. Denne blev traditionelt holdt på Skolens 
fødselsdag, nemlig 22. april. Hovedkræfterne var igen koret, men 
også MKS-Band samt enkelte klasser. En strålende aften, som til 
fulde bekræftede, at der er masser af musikalsk potentiale, opti
misme og livsglæde i tidens gymnasieungdom.

Slutteligen medvirkede MKS-koret ved translokationen for stu
denterne i juni.

Alt i alt en sæson af de store. For skoleåret 1985-86 er der ved at 
blive planlagt kor-weekend i september samt en udenlandsrejse. 
Endvidere besøger det skotske kor og orkester fra »Liberton High 
School« os i den første uge af det nye skoleår.

MKS-BAND.
Orkestret holdt en lavere profil, men slog til på to centrale punk

ter. Bandet var igen en uundgåelig nødvendighed ved forårets 
lærerrevy. Det forlød i krogene, at eleverne efterhånden demon
strerede et professionelt musikerskab!
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Også ved forårskoncerten glimrede bandet med egne numre, og 
som betydningsfuld »combo« til koret. Orkestret fortsætter i lighed 
med koret i det næste skoleår.
Det er med stor sorg, at vi siger 
farvel til 3 dygtige musikere. De 
blev studenter sommeren 1985.

Jeg retter en tak til skolens 
ledelse og Laura Jensens Fond 
uden hvilke vi ikke kunne have 
ført vore projekter ud i livet.

Nye I.g’er er velkomne til at sø
ge optagelse i både kor og orke
ster fra det nye skoleårs begyn
delse.

Orkestret har øvetid tirsdage fra kl. 15.00 - 16.30.
Koret øver torsdage fra kl. 19.30 - 22.00. Begge prøver foregår i 

musiklokalet.

Peter Lange

Alt har indtil nu strålet af herligt kammeratskab og generel til
fredshed, man det er jo ikke alle forundt at opleve skolegan
gen sådan. Bl. a. derfor er det vigtigt, at vi ved MKS har kom
petent psykologisk bistand til både hovedskolens og gymna
siets elever.

Her er ET ALMINDELIGT EKSEMPEL FRA GYM- 
NASIEPSYKOLOGENS HVERDAG:

Det banker på døren (lidt forsigtigt måske!)
»Har du tid nu eller lidt senere?«
»Ja, sid ned, hvad bringer dig hid?«
»Det er skolearbejdet, jeg kan ikke tage mig sammen...«
»Det er derhjemme, vi skændes for meget, forstår ofte ikke hinan

den. ..«
»Jeg føler mig ikke rigtigt hjemme i klassen, snakker for lidt med kam

merater. ..«
»Hvad nu hvis jeg flytter hjemmefra?«
»Hvad skal jeg gøre efter gymnasiets afslutning?«
»Jeg er hunderæd for eksamen...«
»Jaså, er det noget der har plaget dig længe? I hvilke situationer går 

det galt? Hvad plejer du at gøre lige før problemet opstår? Hvad gør du 
lige efter? Kan du på nuværende tidspunkt tænke dig til en sammen
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hæng? Hvad kunne du forestille dig, der kunne ændre det nævnte pro- 
blem/symptom? Dvs. din egen eller andres måde at reagere på, for at det 
blev til det bedre?«

»Jeg kan ikke rigtigt finde ud af hvorfor... dvs. det er næsten altid for
di og i forbindelse med... og jeg ved tit bagefter, hvordan jeg skulle have 
gjort, men jeg glemmer det lige når det står på...«

»Det er helt typisk, og det er bl.a. derfor, at man ind imellem skal 
have lidt hjælp til at få noget lavet om - problemet og symptomet er jo 
velkendt, men at få omsat tanker til handling...«

»Jamen, kan man da gøre noget ved det?«
»Ja, sagtens. Hvis du prøver at gøre det, som vi to her og nu bliver 

enige om, at du skal gøre, så finder du måske ud af, at det var ikke så galt 
endda, ikke så svært som først antaget, at du har visse færdigheder trods 
alt, eller at det måske var noget helt andet der var årsagen.«

»Jeg tænker tit på at gøre sådan og sådan, og aftaler ofte med mig selv, 
at nu skal der ske noget. Men når så tiden er inde... så kniber det... 
meget...«

»Det er vel netop derfor, at du sidder her - desværre følges tanker og 
handlinger ikke altid ad, så en gang imellem skal man have et råd og en 
ide til, hvordan man kan lave noget om på sig selv og sine omgivelser.

Der bliver ikke lavet noget om situationer i det »virkelige« liv i dette 
lokale, og ved en snak med mig alene. Men jeg kan bruges som en slags 
»kontrolinstans« på den måde, at vi aftaler hvad der skal gøres, og så 
næste gang taler om, hvordan det gik; Om der måske skal »justeres« lidt 
på »programmet«, eller om det blot var en storm i et glas vand. Der er 
ikke så meget at diskutere, hvis du ikke prøver eller »øver dig«. Du må 
selv registrere ændringerne, hvadenten det falder positivt eller negativt 
ud, og så har vi noget at arbejde videre på. Måske finder du endda selv 
ud af årsager og sammenhænge, og behøver måske ikke min hjælp læn
gere.«

»Det lyder jo nemt og logisk, men...«
»Ja, man kunne jo som »autoriteten« fristes til at sige: »Warum ein

fach wenn es auch kompliziert geht?« Hvis du gør et stykke arbejde, vil 
du opdage, at det ofte er ret simple midler der skal til for at få lidt styr på 
og kontrol med dagens og vejens fortrædeligheder.

Det ville forkert af mig at garantere de og de resultater, men ved en 
indsats tror jeg (og har set det før!), at man kan støve selv de ældste ske
letter i skabet af, og endda smide nogen af dem helt ud. I hvilken grad? 
Det er helt individuelt! Også hvor meget man VIL have ændret. Det skal 
jeg ikke bestemme«.

»Men hvornår skulle vi så ses igen?«
»Det kommer an på, hvor lang tid du synes du vil bruge på at afprøve 

det, som vi har aftalt og skrevet ned«.
»Hvad med en uge eller 10 dage?«
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»Udmærket, vi ses på onsdag kl. 12, og hvis du synes at have fundet 
svaret og løsningen på problemet, og selv vil arbejde videre på det, så giv 
lige besked. Det er da også rart for mig at vide om det duede... - og så 
kunne det jo være, at der var en anden der ville have tiden i stedet for 
dig...«

»Nå, men vi snakkes ved, tak for hjælpen.«
»Det var sandelig så lidt, held og lykke med forsøget!«

Maj Bjerre Andersen 
psykolog for gymnasiet

Måtte vi tilsidst i denne dagbog bryde ud i en stille og ydmyg 
sang til alle brugere af MKS?:

Hils jeres børnebørn
sig dem hvad I så 
sig at der er meget der er stort 
sig det store findes i det små (yeah)
Hils jeres børnebørn
sig at I var med 
sig at livet ofte kræver kamp 
sig at livet osse rummer glæd’

(Anoniemitz)

Redaktion:
Per Watt Boolsen
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ELEVRÅDET

Gymnasiets elevråd har haft en omskiftelig tilværelse her på M.K.S. I 
visse perioder har det været stærkt, handlekraftigt og energisk, ligesom 
det har haft perioder, hvor aktivitetsniveauet har været så lavt, at der 
endog er blevet snakket om at nedlægge elevrådet helt. Dette var nemlig 
faktisk på tale for kun 2% år siden, men afværgedes gennem indførelsen 
af en regel om, at elevrådet er beslutningsdygtigt, selv om der kun skulle 
være én fremmødt til møde.

Da vi begyndte på elevrådsarbejdet i efteråret 83, var udsigterne så
ledes ikke de bedste. De vigtigste poster i elevrådet besattes ved brug af 
»tvangsvalg« (»Nogen skal vælges, så DU vil da ikke være bekendt at sig 
nej, vel«). Resultatet blev da også derefter. Elevrådet holdt året igen
nem en lav profil, hvor kun de mest presserende problemer blev behand
let, og alle udvalg (pånær festudvalget) led under svigtende tilslutning.

Det var derfor med en vis spænding at »den gamle garde« gik i gang 
sidste år. Det viste sig dog hurtigt, at enhver frygt var ubegrundet - der 
blev valgt folk til alle poster og udvalg næsten uden brug af »tvangsvalg«- 
metoden. Ligeledes lykkedes det at få sat skub i de gamle sager såsom 
problemerne med fotograf, elevernes kopimaskine og rod på central
gangene. Der var naturligvis også sager, hvis forløb vidnede om mang
lende koordinationsevne, overblik og arbejdsomhed - således bl.a. at 
det tog os et lille halvår at få orden i vores vedtægter. Alligevel var alene 
det, at vi havde aktive i mange af skolens udvalg (således fællesudvalg og 
byggeudvalg), samt at vi havde observatører til bestyrelsesmøderne, så 
absolut en fremgang, der sammen med det stærkt forbedrede fremmøde 
ved elevrådsmøderne, var værd at bemærke.

Det er derfor ikke uden grund, at »den gamle garde« har store for
ventninger til elevrådsarbejdet i 85/86. Det er dog helt sikkert, at et vel
fungerende og aktivt elevråd kræver DIN AKTIVE DELTAGELSE. 
Ikke bare for dine kammeraters skyld, men også for din egen. Ud over at 
elevrådsarbejdet giver dig muligheden for at ændre på forholdene på 
skolen, således at DIN og dine kammeraters skoledag bliver bedre, giver 
det dig nemlig også megen nyttig erfaring, som dårligt kan undgå at blive 
til gavn for dig senere. Derfor: Støt dit elevråd aktivt! Du vil ikke for
tryde det.

Frederik Schønning
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IDRÆTSLINIEN PÅ MARIE KRUSES SKOLE

I samfundets udvikling fra industri- og informationssamfund vil et 
af de væsentlige træk blive den øgede fritid, og her vil idrætten få 
tillagt stadig større betydning både som rekreationsmulighed og 
som nødvendig for bevarelsen af folkesundheden.

I alt er det offentliges tilskud til idrætten af størrelsesordenen 1,6 
-1,7 milliarder kroner om året.

Der er de senere år konstateret en voldsom tilgang til forskellige 
former for idræt om motion, således deltager ca. 2 mill, danskere i 
dag i en eller anden idrætsaktivitet i deres fritid. Flere undersøgel
ser viser også, at de fleste børn og unge ønsker sig mere idræt i 
skolen.

Det er i denne sammenhæng, man skal se perspektiverne ved op
rettelsen af FÆLLESLINIEN MED IDRÆT ved Marie Kruses Skole. 
Gymnasiets overordnede mål er at sikre eleverne dels en almen- 
dannende- og dels en studieforberedende uddannelse.

Samfundets kvalifikationskrav i fremtiden vil blive:fleksibilitet, 
evnen til en relevant udnyttelse af fritiden, evnen til at tænke (og 
handle) selvstændigt og kreativt samt evnen til at samarbejde.

Disse kvalifikationskrav tilgodeser idrætsfaget i høj grad. På fæl
leslinien med idræt vil faget indgå i både den almendannende- og 
studieforberedende del af uddannelsen.

Idrætsfagets ALMENDANNENDE MÅL kan opsummeres således: 
1. At eleverne erhverver sig færdigheder i faget og gennem idræt 

og leg lærer at bruge kroppen hensigtsmæssigt.
2. At eleverne udvikler deres evner til samarbejde.
3. At eleverne erhverver sig kendskab til idrættens betydning for 

den enkelte og for samfundet.
4. At eleverne motiveres for fortsat fysisk aktivitet.

Idrætsfagets STUDIEFORBEREDENDE MÅL kan bredt skitseres 
således:
1. At ruste eleverne til uddannelser inden for sundhedssektoren 

gennem idrætsfagets teoretiske discipliner.
2. At give eleverne forståelse for betydningen af at bevare »det 

hele menneske« i teknologisamfundet.
3. At give eleverne en idrætsfaglig ballast til at søge beskæftigelse 

inden for opvoksende erhverv som turisme, kultur og fritid.
På kort sigt vil eleverne desuden kunne kvalificere sig til at være 

trænere og ledere i den frivillige idræt og på den måde få et ud
bytterigt bijob ved siden af eventuelle fortsatte studier.
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Udover udvidelsen med IDRÆTSTEORI på idrætslinien (ana
tomi, fysiologi, idrætshistorie, idrætssociologi og idrætspsykologi) 
vil der i PRAKTISK IDRÆT på idrætslinien på grund af det øgede 
timetal i faget blive plads til flere udadrettede og kreative/ekspres- 
sive aktiviteter, end der kan rummes i gymnasiets nuværende 
idrætsundervisning. Her kan f.eks. nævnes:
1. Friluftsliv (kano-/kajakroning, svømning, ski- og skøjteløb 

o.lign.) samt
2. Drama, mime og showdans m.m.

Disse aktiviteter vil rumme en udvidelse af kvaliteter i faget som 
f.eks.: Legemomentet

Opgaveløsning i samarbejde med andre samt
Opmærksomhed over for sig selv og andre i samspillet na
tur - menneske og individ - samfund.

UNDERVISNINGENS INDHOLD
Som det fremgår af timeplanen for fælleslinjen med idræt, indgår 
idrætsfaget kun som en mindre del af det samlede fagtilbud.

En af de væsentlige forskelle fra normaltimeplanen er at engelsk 
indgår på den matematiske linie i alle tre gymnasieår. Desuden er 
det vigtigt at fremhæve, at klassen består dels af en sproglig linje 
og dels af en matematisk linje som begge er udelte i de tre 
gymnasieår.

Idrætsundervisningen vil indeholde både teoretiske og praktiske 
aspekter.

Den praktiske undervisning vil indeholde såvel individuelle 
idrætter som holdidrætter, samt forskellige former for friluftsliv, 
besøg i idrætsforeninger og lign. Grundtræningen vil blive kædet 
sammen med en elementær indføring i arbejdsfysiologi og 
træningslære.

Hvis der i elevgruppen er interesse for instruktør - og ledervirk
somhed er det muligt at inddrage helheder eller dele af idrætsfor
bundenes kursusmateriale i idrætsundervisningen, idet materi
alets problemstillinger belyses ud fra flere synsvinkler.

Ligeledes vil vi sørge for så bred en kontaktflade til idrætsfore
ningerne i Farum kommune.

Den teoretiske undervisning vil desuden bestå af en række idrætslige 
emner inden for følgende fagområder: anatomi, arbejdsfysiologi, træ
ningslære testning, forskellige faktorer indflydelse på den fysiske præ
stationsevne. Inden for idræt-individ-samfundsområdet vil følgende 
områder blive taget op i undervisningen: befolkningens idrætsvaner, 
idrættens organisering, idrættens økonomi, idrætspolitik, idrætsople
velsen, og idrættens nye veje.

Birgitte! Frank
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EKSAMEN

STUDENTEREKSAMEN:
Visse fag afsluttes allerede i I og Hg, nemlig: Geografi eller latin for 
de elever i Ig sproglig, der henholdsvis søger den nysproglige 
eller den samfundssproglige linie.

I g matematisk: engelsk eller tysk.
Alle II g’ere: oldtidskundskab samt II ns, matematik og latin; II fs 

og ss, matematik, II mf geografi og kemi; II mn og II ms kemi.
For idrætslinien, hvor der er samlæsning mellem sproglige og 

matematikere, ser således ud:

Efter Ig: samlæste fag: geografi
Hg: samlæste fag: biologi og oldtidskundskab 

matematikere: kemi 
sproglige: matematik

FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVE
OG UDVIDEDE AFGANGSPRØVE
1. Prøven er frivillig: Se dog optagelse i gymnasiet.
2. Eleven skal tilmelde sig til prøven (5. december).
3. Ændringer om tilmelding eller framelding skal meddeles skrift

ligt til skolen absolut senest 2 dage efter at årskaraktererne er 
udleveret til eleverne.

En elev vil således ikke kunne ændre sin tilmelding fra udvidet 
kursus til grundkursus, når eksamensterminen er påbegyndt, selv 
om elevens resultater efter de skriftlige prøver kunne anspore til 
en sådan ændring. Eleven har selv valgt at blive prøvet på det 
udvidede niveau, og har derfor også forpligtet sig til at aflægge 
den mundtlige prøve.

I denne forbindelse skal det nævnes, at det kun er de skriftlige 
karakterer i dansk og regning/matematik, der vil kunne få indfly
delse på, om en elev, der er blevet erklæret for egnet til gymnasiet, 
skal underkastes en optagelsesprøve.

Som rettesnor herfor må der regnes med, at karakteren 6 og 
derunder vil medføre en sådan prøve, men fordelingsudvalget 
tager stilling hertil fra år til år, idet der vil blive taget hensyn til 
opgavernes sværhedsgrad sammenholdt med ministeriets rettedi
rektiver.

Efterfølgende skema viser de prøvemuligheder, den enkelte 
elev kan indstille sig til efter henholdsvis 9. og 10. klasse. Det skal i 
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denne forbindelse understreges, at en elev kun kan tilmelde sig 
den udvidede afgangsprøve, hvis eleven har fulgt undervisningen 
på udvidet kursus.

En elev, der har fulgt undervisningen på udvidet kursus, kan 
derimod tilmelde sig enten folkeskolens afgangsprøve eller folke
skolens udvidede afgangsprøve i det pågældende fag.

Hvis en elev har tilmeldt sig folkeskolens afgangsprøve både i 9. 
og 10. klasse i samme fag, vil den højeste karakter blive påført 
prøvebeviset.

Derimod vil en elev, der har tilmeldt sig folkeskolens afgangs
prøve efter 9. klasse og den udvidede afgangsprøve efter 10. 
klasse få påført begge karakterer.

A = Folkeskolens 
afgangsprøve

8. klasse 9. klasse 10. klasse
8.
9.
10.

U=Folkeskolens udvidet
udv. afgangspr. u<
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Dansk ................... A 2x X X X A U X X

Regning/matematik A 2x X X A U X X

Engelsk ............... A X X A u X X

Tysk ....................... A X X A u X X

Fysik/kemi ........... A X X A u X

Latin....................... A X

Fransk ................... A X

Maskinskrivning . . A X

Håndarbejde .... A A P
Sløjd ....................... A A P
Hjemkundskab .... A A P
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ÅRSPRØVER

Marie Kruses Skole foranstalter selv de skriftlige og mundtlige års
prøver begyndende fra 2. og 5. hovedskoleklasse og opefter.

I denne forbindelse skal det nævnes, at skolegangen for elever i 
børnehaveklasserne til og med 4. klasse er obligatorisk også efter 
1. juni, selv om undervisningen efter denne dato kan være blevet 
omlagt til at omfatte emneundervisning - featureuge.

OPTAGELSESBETINGELSER
TIL SPROGLIG OG MATEMATISK GYMNASIUM

Alle elever, der ønsker at søge optagelse i 1. gymnasieklasse, skal 
tilmelde sig folkeskolens afgangsprøve i skriftlig og mundtlig 
dansk samt i skriftlig regning/matematik. De elever, der søger 
sprogligt gymnasium, skal endvidere tilmelde sig prøven i engelsk 
og tysk. Elever, der søger det matematiske gymnasium, skal 
tilmelde sig prøven i fysik/kemi. (Og skal iøvrigt have modtaget 
undervisning i tysk).

Hvis eleven ikke ønsker at søge 1. gymnasieklasse efter 9. 
klasse, men vælger at indstille sig til prøverne efter 10. klasse, er 
det i denne forbindelse uden betydning, om eleven vælger at gå til 
prøven på grundkursusniveau eller udvidet kursusniveau.

SPROGLIG, MATEMATISK
OG IDRÆTSLINIE
Gymnasieafdelingen på Marie Kruses Skole er opdelt i en sproglig 
og en matematisk linie, hver opdelt i et antal »grene«.

SPROGLIG LINIE:
1: Nysproglig gren
2: Samfundssproglig gren
3: Fransk forsøgsgren

Den franske forsøgsgren findes kun på få gymnasier.
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MATEMATISK LINIE:
1: Fysisk gren
2: Naturfaglig gren
3: Samfundsfaglig gren

IDRÆTSSPROGLIG
- OG IDRÆTSMATEMATISK LINIE
(Fælleslinie med idræt)
Marie Kruses Skole har fået tilladelse til at oprette en »fælleslinie 
med idræt« for både matematikere og sproglige, som undervises 
sammen i fællesfag.

Skemaet på næste side viser hvilke fag og hvor mange timer i de 
enkelte fag, der læses på de forskellige linier og grene i 
gymnasiet.
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TIMEFORDELINGSPLAN: GYMNASIET

I.gym. II. gym. III. gym.

s is im m sF sN sS mF mS mN sF sN sS mF mS mN

Religion .........
Dansk ............. 3 3 3 3

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

2
§4

2
§4

2
§4

2
§4

2
§4

2
§4

Historie .........
Samfunds

kundskab ...

2 3 3 2 3 3 3 3 3 3
1 *4 •4

*3
*4

*3
*4

Oldtidskundskab 
Samfundsfag 
Geografi .........

1

*2 *3 *3

1 *2 *2 *2
5
3

*2

*3

*2
4
2

*2

3
§5
*2

§6
*3 *2

Biologi .............
Fysik.................
Kemi.................

3
3

3
2

3
*3

1*5
3
2

*3

*3 *3 *3 *3
§5

*3 §7
*2

Matematik
Engelsk.............
Tysk .................

2
4
3

2
4
4

4
4

5
*(5)
*(5)

*3
4
4

*3
4
3

*3
(3)
(3)

5 3 3
§6
§4

§6
§5

§(5)
§(5)

§6 §3 §3

Fransk .............
Latin.................

5
4

4 5 6 3
*4

3 _
3 3 3 §4 *3 *3 *3 *3 *3

Formning med 
kunstforståelse

Musik/Sang . ..

Gymnastik

2

2

2

2 + 4

2

2 + 4

2

2

(2)

(2)
2

(2)

(2)
2

(2)

(2)

2

(2)

(2)

2

(2)

(2)
2

(2)

(2)

2

(1)

(1)
2

(1)

(1)
2

(1)

(1)
2

(1)

(I)
2

(1)

(1)
2

(1)

(1)
2

Valgfagstimer 
lait 30 31 31

5
30

2
30

2
30

5
30

2
30

2
30

2
30 30 30 30 30 30 30

* Faget kan udtrækkes til mdl. studentereksamen efter det viste klassetrin.
§ Faget afsluttes med skr. studentereksamen og kan udtrækkes til mdl. stu

dentereksamen efter HIG.

48



KARAKTERGIVNING OG VIDNESBYRD

Karaktergivning og vidnesbyrd er to forskellige vurderinger af sam
me arbejde. Derfor er de begge værdifulde, når en præstation skal 
vurderes.

Karakteren udtrykt i tal eller ord er en sammenligning mellem det 
opnåede resultat og de krav, der stilles på det pågældende klasse- 
trin/kursus, som eleven befinder sig på.

Vidnesbyrdet udtrykker den enkelte elevs indsats, som han eller 
hun har ydet for at opnå en bestemt karakter. Det er med andre ord 
et udtryk for elevens flid og interesse i forhold til de evner, han eller 
hun har ydet for at opnå en bestemt karakter. Det er med andre ord 
et udtryk for elevens flid og interesse i forhold til de evner, han eller 
hun er i besiddelse af.

Derfor kan et vidnesbyrd godt være positivt og pænt, selv om ka
rakteren i det pågældende fag er lille, og omvendt kan en pæn ka
rakter være efterfulgt af et ikke særlig positivt vidnesbyrd.

Karakterskalaen anvendes på følgende måde:
13: gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præ

station.
11. gives for den udm ærkede og selvstændige præstation.
10: gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præsta

tion.
9: gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8: gives for den middelgode præstation.
7: gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel.
6: gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende 

præstation.
5: gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.
3: gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstil

lende præstation.
0: gives for den helt uantagelige præstation.

Følgende tre betingelser skal være opfyldt for at studenterek
samen er bestået:
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1) eleven skal være indstillet til eksamen:
Betingelsen for indstilling er afhængig af elevens forsømmelser 
og af, om eleven har afleveret de obligatoriske opgaver og del
taget i de obligatoriske prøver.

2) summen af samtlige karakterer skal være mindst 5,5 gange ka
rakterernes antal.

3) summen af de to laveste karakterer plus gennemsnittet af de re
sterende karakterer skal være mindst 13.

I hovedskolen til og med 7. klasse bruges nedenstående beteg
nelser i vurderingen af det daglige arbejde:

Udmærket
Meget tilfredsstillende 
Tilfredsstillende

Jævnt tilfredsstillende
Mindre tilfredsstillende
Ikke tilfredsstillende

25-DAGES REGLEN

Ved Marie Kruses Skole gælder der den særlige overenskomst mel
lem elever og lærere, at elever i 8. kl., I og Hg, der har forsømt 25 
dage - for hvert fag dertil svarende enkelttimer - eller derover i et 
skoleår, kan forvente at blive eksamineret i alle fag ved skoleårets 
slutning.

FORÆLDREMØDER
Forældremøderne starter kl. 18.30 for at kunne være tilendebragt 
kl. 21.

På centralgangen vil der være ophængt en oversigtsplan over, 
hvor de enkelte faglærere befinder sig i bygningen.

Der vil også være ophængt en tavle for hver enkelt faglærer, 
hvorfra forældrene kan tage en tidsbrik og således sammensætte 
deres egen plan.

Det er vigtigt at understrege, at forældrene skal indregne 10 mi
nutters pause mellem hvert besøg, da der ellers let vil opstå kødan
nelse hos de efterfølgende lærere.

Husk venligst at aflevere tidsbrikkerne til faglærerne, og undgå 
at notere navne og lignende på brikkerne.
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TIMEFORDELINGSPLAN: HOVEDSKOLEN, med forbehold

1.
 kl.

2.
 kl

.

3.
 kl

.

J 4. k
l.

5.
 kl

.

6.
 kl

.

7.
 kl

.

8.
 kl

.

9.
 kl

.

10
. k

l.

Klassens time ....
Religion ...............

1
1

1
1

1
17» 

7

1
17»

6

1
172 
6

1
172

5

1
1

1 1
1

1
[2]

Dansk ................... 8 8 5 5 6 5

Samtidsorientering .
Historie ............... 17»

}2
17» 
}’

1 72
}2

17»
2
2

2
5

*2
6

*2
6

*2
Geografi ...............
Biologi ...................

2
2

*17»
*17»

*2
*2

*2
*2

Fysik ................... 1 O 1 i
Kemi.......................
Resning ............... 4 4 5 4 5 4 I A

}2

1 _ 1 ,

[2]

Matematik ........... i4 J J P [5]

Engelsk...................
Tysk .......................
Fransk ...................
Latin.......................

4 3 3
[3]

3
[4]

3
[4]

[4]

4
[4]
[3]
[4]

Støtteundervisning . 
Maskinskrivning . . 
Formning med 

kunstforståelse . .
Håndarbejde...........
Sløjd .......................
Datalære ................

}2 } 2 }2 2
2

1

}2
(2)
(2) 
2

(2)
(2)
(2)

(2)
(4)

(2)
(2)
(2)

(2)

(2)
(2)
(2)
(2)

(2)
(2)
(2)
(2)

Musik/Sang ...........
Hjemkundskab ....
Gymnastik ...........

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

1
2
2

(2) 
3
2

(2)
(2) 
2

(2)
(2) 
2

(2)
(2) 
2

Tilbudstimer Ialt
Valgfagstimer Ialt

3
2

4
4

8
8

16
8

() Parentes betyder valgfri fag. [] Parentes betyder tilbudsfag.
* Samtidsorientering opsplittet på de enkelte fag.

Af ovenstående skema over timerne i hovedskolens klasser frem
går det, at faget latin fortsat figurerer.
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STUDENTEREKSAMEN 1984

Nysproglige

3gaN
Sibila R. de Braganca 
Mariam E. Ghaznawi 
Eva Pernille Hammelsø 
Thomas Roland Jensen 
Søren Therkild Rex

Fransksproglig
3.gaF
Mette S. Christensen 
Pernille Clausen 
Merethe Hansen
Jacob Harboe-Jepsen 
Ulla Hjeds
Elise Krieger Hoick 
Lene Hyldig
Karen Louise Jensen 
Anette Stege Larsen 
Mette Panum Laursen
S. Skaaning-Andersen 
Bettina Weidich

Samfundssproglig
3.gS
Lisa Bear
Hanne Schmidt Jensen 
Trine Walther Jensen 
Tine Chemnitz Klysner 
Linda S. Mortensen 
Jesper Ole Pedersen 
Vibe Starcke 
Helle Thilo
Kenneth M. Wolffhechel

3.gbN S
Pia Elkjær P
Lisbeth Oppermann 
Birgitta Peters
Annette S. Petersen 
Nina Højbjerg Sørensen 
Charlotte Voldmester 
Peter M. Wallengren

3.gbF
Kitt G. R. Clemmens 
Jesper Vagn Larsen 
Bente Sloth 
Terje Sprove 
Maria Thorn,
Kitt C. F. Øhlenschlæger

3.gbS
Charlotte Bielefeld 
Trine Charlotte Breiting 
Helle V. Christiansen 
Helle Fuchs
Annette Greby 
Anne Kaaber 
Claus Larsen 
Jes Kasper Nielsen 
Rasmus A. Nilsson 
Heidi R. Petersen 
Benedicte Schilling 
Bibi Thøgersen
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Matematisk fysisk gren

3.gyF
Marianne Due Andersen
Michael Andersen
Eva Emborg Bejder
Åke Bursell
Dorte Gyrd-Hansen
Stig Hansen
Anders L. Kristensen

Jens Kruse
Morten Pflug Larsen
Torben Larsen
Erik Licht
Jens Christian Mangor 
Lisbet Fogt Petersen 
Bent Kristian Wachtell

3gxF
Charlotte B. Bronér 
Jacob Anker Jørgensen 
Vibeke Kruse 
Henrik N. Rasmussen

Peter Starup
Kjeld Salomon Sørensen
Henrik Trostmann
Marianne Voldstedlund

3.gzF
Søren Cristensen 
Peter Grukov
Niels E. E. Hendriksen 
Camilla E. G. Jensen 
Ebbe William Joensen 
Lisbeth W. Kaiser 
Jan Olund Mouritsen 
Elisabeth Møllgaard

Torben Nielsen 
Peder L. Pedersen 
Karin R. Petersen 
Maibritt H. Riisberg 
Lise Schiøtz
Jan Ostenfeld Sigberg 
Esben Lauge Sørensen 
Martin Wiene

Matematisk naturfaglig gren

3.gxN
Birgitte Brandstrup
Bettina Brandt
Anette Danielsen
Marianne Ejby 
Thomas Helner 
Flemming Madsen

Birgitte Mahler
Eske Mørch
Hanne Linde Nielsen
Bjørn C. Petersen 
Poul Steffen Rasmussen 
Ole Haldrup Stryhn
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3.gyN
Kristina Elvebakken 
Niels Erik Jensen 
Jan Kinch
Mette H. von der Osten 
Jørgen Ove Partsch 
Christian G. Schöller 
Anne Marie Sørensen 
Nana Tang

3.gzN
Wenche Bunk Jensen 
Anne Højby Petersen. 
Lars Rønning

Matematisk samfundsfaglig gren

3.gxS
Kathrine Forsberg
Birgitte Schmidt Jensen 
Gitte Jørgensen 
Anne Pedersen 
Kristian L. Ziegler

3.gyS
Mette Ejsing Jørgensen
Susanne Leth
René Petersen
Sanne Claudius Petersen

3gzS
Lars Erik Bancroft
Henrik Eg
Dorthe Gebhard-Hansen 
Christian L. Jørgensen 
Mette Irene Kenfelt 
Mansour Hosain Khan 
Mette Pihl 
Michella Whitt

FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER 1984
efter 10. klasse

10a
Christian Alsing 
Dan Friis
Birgitte Harries Hansen 
Lars Hintze Holm 
Marianne Holst
Bent Rosenstand Jacobsen 
Aino Birgit Jensen 
Katja Aaberg Jensen 
Ulla Jensen

Joachim Lyneborg Jørgensen 
Kim Kjøller
Trine Kirsten Leth
Ulrik Mehr
Maria Nyborg
Thomas Felix Poulsen 
Hanne Pernille Stephensen 
Nanette Thomas 
Henriette Voldmester
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10b
Karen Andersen
Kenneth Midtgaard Andersen 
Søren Emborg Bejder 
Lotte Burén
Bjarke S. Christophersen 
Ida Faber
Jens Haubye Holbech 
Hanne Bast Jensen 
Christian Kemp 
Jan Konieczny 
Karsten Mayland 
Kim Storm H. Michelsen 
Anne Vibeke Petersen 
Merete Petersen 
Mette Reippurt 
Morten Seaton
Karina Pia Midtgaard Stenør

10c
Ulla Pia Chistiansen 
Jan Damsgaard 
Lars Rajcsånyi Darboe 
Jesper Nikolaj Fogt 
Niels Nolsøe Grünbaum 
Kristian U.M. Hansen 
Per Hindsgaul Hansen 
Søren Skjold Hansen 
Karen Molin Holste 
Birgitte Ranch Jensen 
Bjørn Lau Jensen 
Hans Jørgen Bast Jensen 
Steen Bechgaard Jensen 
Merete Krogh 
Thomas Pflug Larsen 
Charlotte Nørgaard 
Niels Reeh Pedersen 
Mikkel Selmer 
Tine Strøbech

PÆDAGOGIKUM

Følgende kandidater har gennemgået kursus i praktisk undervis
ningsfærdighed ved Marie Kruses Skole.

Efteråret 1984:
Birgitta Volsted Rich (samfundsfag/dansk)
Per Nielsen (biologi/kemi)

Foråret 1985:
Ingrid Torbesen (samfundsfag/fransk)
Martin Zerlang (dansk)
Lise-Lotte Dalgaard (idræt/biologi)
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ORDENSREGLER

FORMÅLET med skolens ordensregler er at sikre, at undervisnin
gen kan foregå uforstyrret, at skolens inventar bliver ordentligt 
behandlet, og at det daglige samvær kan forløbe gnidningsløst.

UDENDØRS-AREALER
Arealet øst for hovedbygningen neden for terrasserne er forbe
holdt gymnasiet og 10. klasse, idet dette område er beregnet til 
ophold for elever, men ikke til leg. Der er således intet til hinder 
for, at arealet også benyttes af elever fra andre klasser, som kan 
indordne sig under disse forhold. Terrasserne må benyttes som 
siddepladser, men de beplantede arealer må ikke betrædes.

Arealet vest for hovedbygningen er forbeholdt børnehaveklas
serne og elever på 1. til 9. klassetrin. Eleverne fordeles over dette 
areal efter følgende regler: Børnehaveklasserne har legeplads 
nord for den lille sidefløj, 1.-3. klasse lægger beslag på den nord
lige del af den store legeplads, som er indrammet af sidefløjene, 
mens 4.-9. klasse benytter den midterste og sydligste del af dette 
område.

REGLER FOR FRIKVARTERERNE
1) Alle elever fra 1.-5. klasse skal i 11-, 12- og 1-frikvartererne 

forlade klasseværelserne, såsnart der ringes ud. Læreren, der 
har klassen, sørger for at dette sker samt for, at døren låses 
og påser, at eleverne virkelig går ud.

2) I tilfælde af regnvejr - snestorm o.lign, må eleverne blive inde i 
klasseværelserne, og lærervagten tager indendørsvagt i Lø
gumkloster i stedet. Den røde lampe ved Løgumklosters yder
dør Skal være tændt i sådanne tilfælde.

3) Elever må, med undtagelse af de i pkt. 2 nævnte forhold, kun 
blive inde, såfremt det står i kontaktbogen eller en lærer har 
givet skriftlig tilladelse dertil - eleven skal så opholde sig på 
gangen.

4) Skal elever fra time i eget klasseværelse til faglokaler og evt. 
medbringer tasker eller poser, skal disse sager lægges uden for 
faglokalet, og eleverne skal derefter gå ud. Adgangen til faglo
kalerne skal foregå via underste etage eller over gården.
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5) Kommer elever tilbage fra faglokaler og medbringer tasker - 
poser og lign., skal disse genstande sættes uden for døren, 
og eleverne går derefter ud. Har eleverne glemt deres overtøj i 
klassen, kan man naturligvis låse dem ind og påse, at døren 
bliver låst igen. Men eleverne skal gøres opmærksom på, at 
overtøjet ikke skal befinde sig i klasseværelset men ude på 
knagen, og at der ikke må være værdigenstande (penge m.m.) 
i det.

6) Når elever fra Bh.kl. - 6.kl. skal til morgensang, skal de så 
vidt muligt følges ad klassevis sammen med klasselæreren 
eller den lærer, der har haft klassen i timen inden. Adgangen 
til festsalen skal foregå via underste etage eller over gården. 
Gennemgang via centralgangene må kun foregå klassevis i 
følge med en lærer.

7) I spisefrikvarteret er det tilladt eleverne fra 4.kl. - at sive ud i 
skolegården efter endt spisning, dog kun 5 min. før ringetid 
kl. 11.00.

8) Al leg i cykelkælderen er forbudt - kælderen må ikke benyttes 
som gennemgang.

9) Elever fra 6.-8. klasse har tilladelse til at være inde i frikvarte
rerne. Ønsker de at gå ud, må de naturligvis det, men ikke via 
vinduerne.
Eleverne skal udvise en rolig adfærd og ubetinget adlyde hen
stillinger fra gangvagterne. Hvis de nægter dette, skal de op
give navn og klasse på forlangende og skal indberettes til 
kontoret. I grove tilfælde kan en hel klasse få besked på at gå 
ud i frikvartererne i 14 dage til 1. mdr., og der skal holdes ek
stra øje med denne klasse i perioden.

10) Elevernes nødvendige toiletbesøg skal naturligvis respekte
res - men skal helst overstås på vej ud til skolegården.

11) Elever må ikke spærre for hovedingangen, og leg i hallen 
samt i den nærliggende garderobe må ikke finde sted.

12) Ophold i centralgangene i frikvartererne er kun tilladt for 9.kl. 
og opefter.

13) Rygning er kun tilladt - men frarådes - for elever fra 8. klasse- 
Illg. Rygning må indendørs kun foregå i midterste og sydlige 
centralgang. Tobaksrygning er altså forbudt på trapper, gange 
og øvrige lokaler.

14) Eventuelle klager over vagterne skal indankes for rektor.

MEDBRAGT TØJ OG LIGNENDE
Skolesager må være mærkede med navn, ligsom det er praktisk, at ele
verne har navn i deres tøj.

Eleverne kan disponere over eget skab mod et mindre depositum.
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FUNDNE SAGER
Penge eller værdigenstande må ikke efterlades i klasserne eller i tøj. 
Fundne sager afleveres på kontoret, hvor de kan afhentes af ejeren.

ANSVAR
Skolen kan ikke påtage sig ansvar for cykler, knallerter eller andet kø
retøj. Elevens egen forsikring kan alene dække skader på befordrings
midler.

Skolens elever er forsikrede i tilfælde af brand, vandskade og ulykke 
såvel på skolen som på vej til og fra denne samt under skoleudflugter, 
men ikke hvis eleverne færdes på egen hånd uden for skolen i eller efter 
skoletiden. De bedes venligst lægge mærke til, at forældrenes eller ele
vernes egne forsikringer går forud for skolens forsikring. Det betyder, 
at eleverne vil være dækket af hjemmets egen forsikring ved tab, skade 
og sygetransport og at De skal rette henvendelse direkte til Deres egen 
forsikring.

Skolen påtager sig intet ansvar for bortkomne ure, smykker, lomme
regnere, handsker, halstørklæder og lignende småeffekter.

TIL OG FRA SKOLE
Det henstilles indtrængende til elever, at de benytter gang- og cykelsti
erne.

Forældre, der bringer og henter elever, bedes af sikkerhedshensyn 
benytte indgangen ved buslommen på Borgmester Jespersens Vej øst 
for skolen eller parkeringspladsen ved Stavnsholtkirken.

Hvis kørsel på skolens grund af en eller anden grund er nødvendig, 
må der drages omsorg for, at det ikke bliver nødvendigt at bakke.

SMÅ ELEVER KAN IKKE SES BAG EN BIL!
Kørsel på legepladsen i tiden mellem kl. 8 og 15 må kun ske efter 

særlig tilladelse.

ORDENSDUKS
Det anbefales, at hvervet som ordensduks og reserveordensduks i 
hovedskolen bestrides af en af klassens elever, helst for et længere tids
rum. Klasselæreren har ansvar for, at ordningen etableres og må over
våge, at den fungerer.

SLIK
Brug af tyggegummi og slik må ikke foregå i timerne og frarådes i øv
rigt.
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RYGNING/ALKOHOL M.V.
Elever, der pågribes i at indtage eller at have indtaget 
øl, spiritus eller lignende i skoletiden, må forvente at 
blive bortvist fra skolen uden yderligere advarsel.
Rygning frarådes, men forbydes ikke for elever i 8.- 
10.klasse og gymnasiet. Rygning må kun finde sted i 
centralgangens to sydlige afsnit, hvor askebægre skal 
benyttes, samt udendørs på arealet øst for hovedbyg
ningen.

INDRE OG YDRE INSPEKTION
Elever fra gymnasieklasserne og lærere holder gård- og gangvagt. De 
øvrige elever skal ubetinget rette sig efter vagternes anvisninger. Vag
terne har pligt til at melde de elever, der ikke følger de givne regler, til 
rektor eller til den ansvarshavende lærer. Vedrørende hovedskoleele
ver skal inspektor for hovedskolen altid desuden have meddelelse.

BRUG AF KONTAKTBØGER-FORSØMMELSER
Fra forældrenes side benyttes kontaktbogen bl.a. til meddelelse om 
grunden til forsømmelser og manglende forberedelse. Kontaktbogen 
må ikke benyttes til kritik af skolen eller dens lærere. Sådanne henven
delser må ske direkte til rektor, evt. til klasselæreren.

Bortkomne kontaktbøger skal naturligvis erstattes og nye anskaffes.

UDLÅN AF BØGER OG LOMMEREGNERE
Lærebøger udlånes af skolen til alle elever. Eleverne skal have bind om 
deres bøger som skal holdes i god stand. Det er eleverne forbudt at 
udrive blade af stilebøger og lignende.

Bortkomne og misligholdte bøger skal erstattes.
Lommeregnere udlånes til alle elever fra 8. klasse. Eleverne skal selv 

sørge for, at batterierne bliver udskiftede mindst en gang om året. Alle 
batterier skal udskiftes samtidig. Batterierne må ikke bortkastes og de 
må ikke åbnes fordi de indeholder en stærk ætsende base.

Mishandlede eller bortkomne lommeregnere skal erstattes.
Det tilrådes, at eleverne isætter mærkater med navn og adresse.

PAPIR OG HEFTER M.V.
Der uddeles kun papir i hovedskolen til og med 10. klasse.
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INDENDØRS-AREALER
1) Centralgangene.

Gymnasiet, 9. og 10. klasse, som har fagklasseundervisning, har ret 
til at opholde sig på centralgangene i alle frikvartererne. Spisning 
foregår samme sted. De omtalte elever har ret til at benytte sig af 
mælkekøkkenet og af automaten.
Det nordlige afsnit af centralgangen er reserveret ikke-rygere.
Eleverne skal sørge for selv at holde orden på centralgangen. Mad
papir og lignende skal anbringes i papirkurvene, og tomme flasker 
skal leveres tilbage til mælkekøkkenet. Ved 1-frikvarterets slutning 
skal stolene anbringes på bordene med stolebenene opad, og aske
bægrene skal tømmes i de forhåndenværende krukker.
Ved middagsfrikvarterets begyndelse bringes bestilte varer fra mæl
kekøkkenet til de klasser, der ikke har adgang til centralgangen. De 
tomme flasker leveres tilbage til mælkekøkkenet efter brugen.

2) Klasselokalerne (incl. faglokalerne).
Der må ikke spilles bold, sjippes eller lignende i klasselokaler og på 
gange.
Der vælges for hver hovedskoleklasse en ordensduks, som under 
ledelse af klasselæreren har ansvar for:
a) at hver elev bidrager til orden i klasseværelset,
b) at tavlen vaskes ren efter hver time, 
c) at vinduerne lukkes efter sidste time (i stueetagen mod øst skal 
vinduerne være lukket i hvert frikvarter),
d) at hver elev sætter sin stol op i stolehænget under bordet efter 
sidste time,
e) at alt lys slukkes efter sidste time, 
f) at døren lukkes, når den sidste elev har forladt lokalet.

3) Cykelkælderen.
Alle cykler skal sættes i stativ. Knallerter skal anbringes på parke
ringspladsen. Leg i cykelkælderen er forbudt.
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FRITAGELSE FOR 
GYMNASTIKUNDERVISNING
Uddrag af undervisningsministeriets cirkulære af 
29/3 1974: »Elever kan efter skriftlig anmodning 
fra hjemmet - for elever, der er fyldt 18 år eller 
har indgået ægteskab, fra eleven selv - fritages 
helt eller delvis for en uge ad gangen, dog højst i 4 
sammenhængende uger. I tvivlstilfælde forelægges 
sagen for skolelægen. Fritagelse ud over 4 uger 
kan kun tilstås efter fremlæggelse af lægeattest, 
der vil være at udfærdige på en af skolen udleve
ret, autoriseret blanket. Lægeattesten sendes af 
den udstedende læge til skolelægen. For elever, 
der er fritaget for deltagelse i legemsøvelser, gæl
der som almindelig regel, at de skal overvære ti
merne. Ved fritagelse ud over 4 uger træffer sko
lens leder, eventuelt efter forhandling med ele
vens hjem og den pågældende lærer, bestemmelse 
om, hvorledes timerne skal anvendes«.

Bad efter gymnastik og boldspil er ifølge mini
steriel bekendtgørelse obligatorisk.

FRITAGELSE FOR SKOLEGANG
Når der ikke er tale om sygdom, har rektor i følge ministerielle bestem
melser kun under ekstraordinære forhold ret til at bevilge fritagelse for 
skolegang.

Elevers forsømmelser af enkelttimer eller dele deraf har været tiltag
ende. Ved gentagne forsømmelser af denne art vil der tilgå hjemmet 
besked, og skolen anmoder om forældrenes støtte til, at sådanne for
sømmelser undgås.

FERIER OG FRIDAGE I SKOLEÅRET
Det er af stor betydning, at eleverne vænnes til pligtfølelse og respekt 
for skolens arbejde. Derfor beder skolen indtrængende forældrene om 
ikke at lade børnene forsømme, uden at det er strengt nødvendigt. 
Småforsømmelser, ekstra fridage (f.eks. forlængelse af ferier og lign.) 
giver det enkelte barn en uheldig følelse af at kunne indtage en særstil
ling blandt kammeraterne og virker absolut nedbrydende på pligtfølel
sen.
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»Ferier« ud over normale ferier betragtes som ulovligt fravær.
Se i øvrigt under skolens ordensregler vedrørende brug af kontakt

bøger i forbindelse med forsømmelser.
Endelig gør vi opmærksom på, at 25-dages reglen gælder under en

hver form for forsømmelser.

FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 1985-86
Sommerferie........
Efterårsferie........

. lørdag d. 22. juni -mandag d. 12. august 1985
1985. lørdag d. 12.okt. -søndag d. 20. oktober

Juleferie................ . lørdag d. 21. dec. -onsdag d. 1. januar 1986
Vinterferie............ . lørdag d. 8.feb. -søndag d. 16. februar 1986
Påskeferie............ . lørdag d. 22. marts -mandag d. 31. marts 1986
St. Bededag.......... . fredag d. 25.april 1986
Kr.Himmelfartsd. torsdag d. 8.maj 1986
Sommerferie........ . lørdag d. 21. juni 1986
de nævnte dage inklucive.

Sommerferien starter lørdag d. 21. juni 1986, men afslutningerne for de 
enkelte klasser er fastlagt således:

Børnehaveklasserne til og med 4. klasse: fredag d. 13. juni
1. klasse til og med 10. klasse: torsdag d. 19. juni
gymnasiet fredag d. 20. juni
dimissionsfesten er fastsat til lørdag d. 21. juni

RINGETIDER
1. time kl. 8.15- 9.00
2. time kl. 9.10- 9.55
3. time kl. 10.05 - 10.50
4. time kl. 11.20 - 12.05

5. time kl. 12.15 - 13.00
6. time kl. 13.10 - 13.55
7. time kl. 14.05 - 14.50

Morgensang for elever i børnehaveklasserne til og med 6. klasse fore
går hver dag kl. 9.55.

Morgensang for 7.-9.kl. samt for 10.kl. og gymnasiet foregår 1 gang 
ugentlig.

62



SKOLEÅRET 1985/86 BEGYNDER
Tirsdag d. 13. august 1985 kl. 10.00.
1. klasserne og børnehaveklasserne begynder dog først torsdag den 15. 
august 1985 kl. 10.00 i klasselokalet i sidebygningen, der på Marie 
Kruses Skole bliver kaldt: »Løgumkloster«.
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