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FORORD

Hjertelig velkommen til Marie Kruses Skole.

En særlig velkomst til de 200 nye elever og deres forældre på skolen.

Med dette kombinerede års- og introduktionsskrift håber jeg, at du får 
et indtryk af den skole, der nu skal være din arbejdsplads i et, tre eller 
mange flere år afhængig af, hvilken klasse du er optaget i.

Du finder i dette hæfte forskellige praktiske oplysninger, og der er en 
omtale af nogle af de mange aktiviteter - ud over undervisningen - som 
viser dig, hvordan et skoleår kan forme sig.

Du er optaget på en privat gymnasieskole, som omfatter børnehave
klasse, 1. til 10. klasse og en 3-årig gymnasieafdeling.

Vi er i dagligdagen små 1.000 elever og ca. 100 ansatte lærere, teknisk 
og administrativt personale m.v.

Du kan medvirke til, at det nye skoleår bliver lærerigt og spændende 
ved hver dag at deltage engageret i undervisningen og de mange øvrige 
aktiviteter, skolen byder på.

Frank Christensen
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PLAN OVER ETAGE 1
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ADMINISTRATION OG LEDELSE

Telefoner:
42 95 00 12 Kontoret med omstilling til: 

rektor 
administration og 
pedeller
Telefax 4499 6613

42 95 3808 Gunnar Hoick (pedel), privat
42 95 3848 Direkte linje til kantinen
42 95 1017 Direkte linje til Mariehønen

Bestyrelse:
Gældende fra 1. august 1995 - 31. juli 1996.

Formand: Fru Mette Halberstadt, Turistvej 172, 3460 Birkerød.
Tlf. 42 81 34 48

Næstformand: Hr. Kurt Damsgaard, Carinavej 1, 3460 Birkerød. 
Tlf. 45 820434.

Hr. Allan Fischer-Madsen, Søborggårdsvej 7, 3460 Birkerød.
Tlf. 42810018.

Hr. Hugo Rosendahl Jensen, Stavnsholtvej 163, 3520 Farum.
Tlf. 42 95 6080.

Hr. Stig Nielsen, Dyssevangen 51, 3520 Farum.
Tlf. 4295 2663.

Hr. Knud Steen Degenkolw, Rytterkrogen 11, 3520 Farum.
Tlf. 4295 8802

Repræsentant for Farum Kommune:

Hr. Bo Bjørke, Farum Hovedgade 115, 3520 Farum.
Tlf. 4295 0015



SKOLENS ANSATTE, SÆRLIGE FUNKTIONER

Skolesundhedsplejerske:
Jytte Beltoft, hver fredag i skoletiden.
Birte Knudsen, hver tirsdag i skoletiden.
Tove Præstegaard, sekretær, tirsdag/fredag.

Skolepsykologisk rådgivning:
Tlf. 42 95 23 80 hverdage mellem 8 og 14.

Skolepsykolog:
Johanne Charlotte Møllgaard, 
træffes på skolen efter aftale.

Formand for pædagogisk råd:
Morten Bjørn for gymnasiet
Per Watt-Boolsen for hovedskolen

Elevforsamlingsformand:
Anders Højmand
Anne Rosgaard

Skolevejleder for hovedskolen:
Birgit Franzmann . A A7 .& Kontor ved A-V-depotet.

Studievejleder for gymnasiet:
Tine Olsen Kontor ved skolekøkkenet.
Jørgen Ebbesen
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LEDELSE OG ADMINISTRATION

Frank Christensen 
rektor

Vibeke Hvidberg 
viceinspektør

Ole Ljungberg 
inspektør

Steen Nielsen 
inspektor

Peter Mourier 
økonomiinspektør

Dide Dahl 
skolesekretær

Kirsten Jørgensen 
bogholder

Marianne Rasmussen 
skolesekretær

Lise Allcrup 
kontorsekretær
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PEDELLER

Bent Bugge Gunnar Hoick Michael Haastrup

KANTINEPERSONALE

Inga Krogsgaard 
leder

BIBLIOTEK

Lizzie Leise Carsten Bjerg 
bibliotekar
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PERSONALET I MARIEHØNEN

Annette Jørgensen 
leder

14



HOVEDSKOLENS LÆRERE

Hanne Als-Nielsen Karen Ankersen Rudi AnkersenLene Calmer 
Andersen

Mariann Bacher Carsten Bjerg Jan Bjerregaard

Kirsten Bogh Per Watt Boolsen Michael Breuning Vivi Bay Christiansen

Kirsten Dyhr Henrik Floor Allis FrederiksenBirgit Franzmann
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Marianne Haarsted 
Graversen

Hanne Haugaard Annette Hjulsager

Helle Hansen

Per Hoffmann

Vibeke Hvidberg Finn Johansen Anne-Lisbeth Juul

Lis R. Lau Ole Ljungberg Hanne-Lotte 
Møllgaard

Jytte Ulbrandt 
Hansen

Annegrethe Holst

Annette Danker
Lassen

Erik Præst Nielsen
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Johnny Nielsen Vibeke Nielsen Ingelise OlsenMogens Hovgaard 
Nielsen

Gitte Petersen Liselotte SchønningMette Inge 
Petersen

Jens Kristian 
Schou

Christian Skau Anne-Lise Stahlhut Jonna Stephenson Ida Stork

Edna Slott Sørensen Jette Tolstrup Annelise Vanning
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Helle Bjerre Degn GYMNASIETS LÆREREEdel Webster

Willy Banz Carl-Henrik Bentzen Morten BjørnBirgit Bamberg

Frank Christensen Birte DahlgreenChristian Bohr

Jørgen Ebbesen Pia Elmtoft-Riedel

Nina Mohr 
Christoffersen

Bent Essinger Mette Hald 
Frederiksen
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Ane Faaborg

a
Ii a ® I «

Jens Hadvig

a a B
Birgitte Hamborg Klaus Olsbjerg 

Jensen

Niels Jensen Elsie Jønsson Bjarke Karbo Anni Kjeldgaard

Claus Knudsen

Jane Lindum Dorte Myrup

Peter Lange Hanne Larsen

Eva Møller Anita B. Nicolaisen
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John B. Nielsen Lars-Christian
Nielsen

Steen Nielsen Søren 
Norquist-Hansen

Tine Olsen Birgitte Schierbeck Benny Svensson

Else Benn Thomsen Signe Thomsen Karl Webster Knud Wodschou

AFGÅEDE LÆRERE: Hovedskolen
Edel Dam Andreassen
Lone C. Hannibal

Kantine
Ida Hoffmann
Helle Pedersen

Gymnasiet
Per Spangsberg-Madsen
John Willumsen 
Inge-Lise Knuthsen 
Sven Lok
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

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

Elever, der søger optagelse i hovedskolens 
øvrige klasser, kan eventuelt blive optaget på 
ekspektanceliste. Der er et gebyr på kr. 100 ved optagelse på ekspektan
celisten.

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

Dåbs- og navneattest samt CPR-nr. bevis skal forevises ved indmeldel
sen.

UDMELDELSE
Udmeldelse kan ske ved skriftlig eller direkte henvendelse til rektor. 
Hvis udmeldelsen finder sted i skoleårets løb, skal der betales skolepenge 
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 undervis
ningen, eller hvis elevens opførsel 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.
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SKOLEPENGE

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

Bestyrelsen fastsætter skolepenge for hvert skoleår under hensyntagen 
til skolens økonomi. Bestyrelsen har således fundet det nødvendigt at 
justere skolepengebetalingen.

Skolepengene dækker alle undervisningsomkostninger og undervis
ningsmaterialer. Gymnasiets elever anskaffer dog selv papir, hefter o.L.

Ekskursioner og lejrskoler i hovedskolen betales af hjemmet. Gymna
siets elever betaler introture, studierejser og lejrskoler.

Skolepengene skal indbetales over giro på de indbetalingskort, som De 
modtager fra skolen. Girokortene er udskrevet pr. familie med samtlige 
børn anført på det samme girokort. Girokortene er udskrevet på skolens 
eget EDB-anlæg. Det henstilles til Dem, at De indbetaler de forfaldne 
skolepenge en af de første dage i forfaldsmåneden.

Misligholdes betalingsterminerne, kan skolen kræve skolepengene ind
betalt forud for et helt skoleår ad gangen, ligesom restancer kan overgå 
til retslig incasso. — Ved meddelelser om restance opkræves et gebyr på 
kr. 100,-.

OVERSIGT OVER SKOLEPENGEBETALINGEN

GYMNASIET:
For skoleåret 1995/96 er betalingen 475 kr. pr. måned i 11 måneder.

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

HOVEDSKOLEN:
Farum kommune yder et tilskud på 25% til forældrebetalingen for elever 
i 1. til 10. klasse, der er hjemmehørende i Farum kommune.
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SATSERNE SER HEREFTER SÅLEDES UD:

A: For elever bosiddende i Farum kommune: 
Børnehaveklasse: .................................. 
1. - 3. klasse: ......................................  
4. - 10. klasse: ......................................

B: For elever bosiddende i andre kommuner:
Børnehaveklasse: ........................................
1. - 3. klasse: .............................................
4. - 10. klasse: .............................................

(Betaling i 11 måneder).

11 måneder å 650 kr.
11 måneder å 490 kr.
11 måneder å 540 kr.

11 måneder å 650 kr.
11 måneder å 650 kr.
11 måneder å 720 kr.

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

C: Indskrivningsgebyr ................................................................ 100 kr.

SØSKENDEMODERATIONER
Bestyrelsen har vedtaget, at der ydes sø
skendemoderation til 3., 4. og efterfølgen
de søskende. Søskendemoderationen ydes 
også til gymnasiets elever.

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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FORÆLDREMØDER I GYMNASIET
I august måned afholdes der et forældremøde for l.g’ernes forældre. Ved 
dette møde gives der en generel information om gymnasiet af rektor og 
en orientering om fagene af faglærerne.

I forbindelse med den første karakterbog i november måned afholdes 
der forældre/elevkonsultationer, hvor der er mulighed for at tale med fag
lærerne om den enkelte elev.

l .g’s konsultation finder sted i november og 2.g’s og 3,g’s finder sted i 
december.

FORÆLDREMØDER OG KONSULTATIONER 
I HOVEDSKOLEN
Konsultationerne afholdes fra ultimo oktober og i november måned. 
Obligatoriske forældremøder afholdes for 1. kl.-trin og 6c i september. 
For øvrige klasser afholdes forældremøder efter behov.
Forældredag i hovedskolen.

VEDRØRENDE SKOLEBØGER
Eleverne har det fulde ansvar for udleverede bøger. Bøgerne er til låns, 
og der er erstatningspligt for forsvundne bøger.

ELEVRÅDET
Elevrådets opgave er at varetage elevernes interesser over for skole og 
lærere.

Elevrådet er organiseret således, at hver klasse har en repræsentant, og 
i dennes fravær en suppleant, til at varetage kommunikationen imellem 
den pågældende klasse og elevrådet.

Selve elevrådet fungerer ved, at elevrådsrepræsentanterne mødes hver 
tredie uge og tager stilling til de konkrete sager. Imellem disse møder er 
det elevrådsformandens opgave at føre elevrådets beslutninger ud i livet.

Med venlig hilsen Elevrådet.
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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 tiltagen
de. Ved gentagne forsømmelser af denne art vil der tilgå hjemmet be
sked, og skolen anmoder om forældrenes støtte til, at sådanne forsøm
melser 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. Småfor- 
sømmelser, ekstra fridage (f.eks. forlængelse af ferier og lign.) giver det 
enkelte barn en uheldig følelse af at kunne indtage en særstilling blandt 
kammeraterne og virker absolut nedbrydende på pligtfølelsen.

»Ferier« ud over normale ferier betragtes som ulovligt fravær.

FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 1995 - 96
Sommerferie .......... (lørdag d. 24. juni) - mandag d. 14. august
Efterårsferie .............. lørdag d. 14. oktober - søndag d. 22. oktober
Juleferie (gymnasiet) lørdag d. 23. december - tirsdag d. 2. januar
Juleferie (hovedsk.) lørdag d. 23. december - mandag d. 1. januar
Vinterferie ............. lørdag d. 10. februar - søndag d. 18. februar
Påskeferie .................. lørdag d. 30. marts - mandag d. 8. april
St. bededag ............... fredag d. 3. maj
Kristi himmelfartsdag torsdag d. 16. maj

fredag d. 17. maj (hovedskolen) 
Pinseferie ............... lørdag d. 25. maj - mandag d. 27. maj
Sommerferie .......... lørdag d. 22. juni 
de nævnte dage inklusive.

Lørdag d. 27. april erstatter fredag d. 17. maj for hovedskolen og bru
ges til forældredag.

Efterårsferien ligger i år i uge 42, så den er i overensstemmelse med 
den vejledende ferieplan fra Folkeskole- og Gymnasieafdeligen.

Vinterferien ligger i uge 7, så den er i overensstemmelse med kommu
nens og amtets ferieplan.

Hertil kommer de lørdage og søndage, der ikke er omfattet af oven
stående.
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SOMMERAFSLUTNING 1995
HOVEDSKOLEN:
Torsdag d. 22. juni 1995, møder bh.kl. - 6. kl. kl. 8.15 i klasselokalet.

Kl. 9.00 - ca. 10.00 er der afslutning i festsalen.
Foruden morgenåbent fra kl. 7.30 - 8.15 holder Mariehønen åbent fra 

kl. 10.00 - 17.30.

Torsdag d. 22. juni 1995 afslutning for 7. - 10. kl. kl. 11.00 - ca. 12.00 
i festsalen.

Derefter er der fotografering af 10. kl. og efterfølgende reception i 
kantinen for 10. kl. elever, forældre og lærere.

GYMNASIET:
Fredag d. 23. juni kl. 9.00 afslutning og translokation.

Efter translokationen er der fotografering af studenterne ca. kl. 10.30 - 
11.00. Lørdag den 24. juni kl. 18.30 er der dimissionsfest.



SKOLESTART AUGUST 1995
Tirsdag d. 15. august:

kl. 10.00: 2.kl. - 9.kl. møder i klasseværelser. Gymnasieeleverne mø
der i Festsalen.

kl. 11.00: 10.kl. møderi Kantinen.
kl. 12.00: 6.c i Kantinen.

Onsdag d. 16. august:
kl. 8.15: bh.-kl. i klasselokalerne.
kl. 8.30: 1.klasserne i klasselokalerne.
Skoledagen varer til ca. 9.55.
Løgumkloster har morgenåbent fra kl. 7.30 og igen fra kl. 10.00 - 17.00 

denne dag.

RINGETIDER:
Indringning til morgensang kl. 8.10 for bh.-kl. - 6.kl.

1. time kl. 8.15 - 9.00 5. time kl. 12.20 - 13.05
2. time kl. 9.10 - 9.55 6. time kl. 13.10 - 13.55
3. time kl. 10.10 - 10.55 7. time kl. 14.05 - 14.50
4. time kl. 11.05 - 11.50 8. time kl. 14.50 - 15.35

Morgensang for elever i børnehaveklasserne til og med 6. klasse foregår 
hver dag kl. 8.10.

Middagssamling for 7. - 10. kl. og gymnasiet foregår 1 gang ugentlig.

GAMLE EKSAMENSOPGAVER
Studentereksamensopgaver kan afhentes hos studievejlederne mandag - 
onsdag i den første uge af sommerferien. Ikke afhentede opgaver destrueres.
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ÅRETS GANG PÅ MARIE KRUSES SKOLE

tegning af Ole Thorsen

1. g.erne i Skåne og Sønderjylland

DANSKHED
Hvad vil det sige at være dansk, og hvad er det særlige ved dansk sprog? 
Kan man få noget at vide om dét ved at rejse til Skåne, som engang har 
været dansk, eller ved at tage til grænseegnen Sønderjylland, hvor dansk 
sprog og nationalitet nok stadig er et mere påtrængende problem end i 
Farum?

Det er nogle af spørgsmålene bag et nyt projekt, hvor alle 1. g.erne 
sendes ud på kortere ekskursioner i et tværfagligt samarbejde mellem 
historie, dansk, tysk og musik.

SKÅNE
I september 1994 drog fire l.g. klasser efter ugers forberedelse i dansk og 
historie af sted til Skåne med forventninger om en indholdsrig og spæn
dende 2-dages ekskursion.

Den første dag var domineret af KIRKER. Dalby, Everlöv, kapellet 
på borgen Glimmingehus. Aldrig har så mange på så kort tid set så man
ge kirker og besvaret så mange arbejdsspørgsmål. Ud på eftermiddagen 
ankom vi til vandrerhjemmet i Malmø og blev hurtigt indkvarteret i små 
hyggelige rum. En hel fri aften lå foran og den kunne bruges på Mc
Donalds og hygge på P-pladsen foran vandrerhjemmet.

Ellers forløb turen med Kulturen i Lund, Lund domkirke, interviews 
med mennesker dér og et lille trafikuheld på vejen hjem. Spændende tur. 
Levede den helt op til forventningerne?

SØNDERJYLLAND
I marts gik ekskursionen så til Sønderjylland. Den var ganske anderledes 
end skåneturen. Vi blev indkvarteret i Sønderborg Statsskoles gymnastik
sal, hvor vi skulle sove de to følgende nætter. Om aftenen sad vi alle sam
men på skolens loft - et hyggeligt »lille« rum. Dér dansede vi lanciers, 
spillede kort og sidst men ikke mindst nød vi de lokale drikke. Efter at 
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have sovet i 3 timer i en eksorbitant kold gymnastiksal ventede en hård 
dag foran os. Besøg i Flensburg, med Duborgskolen, Sydslesvigs for
enings kulturhus, bymuseet, og videre til Noldemuseet og marsken. Træt
heden hos eleverne blev bravt bekæmpet.

Sidste dag kan beskrives med et ord: KOLD, sibirisk kold.
Vi skulle gå mindst 10 km (3 km red.) i bidende frostvejr med modvind 

både ud og hjem til Historiecenter Dybbøl Banke. Der kunne vi dog være 
inde i den nye, hvide ekspressionistiske museumsbygning med lysbilleds
how, videofilm, foredrag og diorama om krigen i 1864 og dens forudsæt
ninger. Vi følte for de danske soldaters forfrysninger og rasende træthed.

Så skulle vi endelig hjem. Med bus, færge, bus, færge og tog. En hård 
tur, en sjov tur, en lærerig tur. Men et godt råd til de kommende l.g.er, 
der skal til Sønderjylland: Husk varmt tøj!

Line Juul 1. alNiels Jensen.

Ill m’s lejrskole til London
Fredag den 7. oktober skulle vi mødes kl. 9.25 i Kastrup lufthavn. Derfra 
fløj vi til Stansted og tog toget videre til Liverpool Street Station, der lig
ger i London. Vi boede i et kvarter med mange hoteller lidt uden for 
Londons centrum. P.g.a. at vi ikke havde så mange dage, blev det et tæt
pakket program. Ingen Londontur uden de karakteristiske seværdighe
der. Vi var bl.a. på MOMI, hvor vi så filmens og filmkameraets historie 
og udvikling gennem tiderne. I forbindelse med undervisningen var vi på 
Imperial War Museum, hvor vi hovedsagligt koncentrerede os om 1. ver
denskrig. Her havde man mulighed for at opleve atmosfæren i en skytte
grav, et bombefly og en skyttegrav under bombeangreb. Et besøg på The 
Maritime Museum var tankevækkende og spændende: Her så vi ting bjer
get fra vraget af »the Titanic«.

En af de mere udendørsprægede aktiviteter var turen til Greenwich.
På en af de dispositionsfrie dage valgte nogle af os at se en fodbold

kamp, mens andre var på Madame Tussauds eller ude at shoppe. En stor 
del af den engelske kultur er de berømte pubs, hvor man møder alle slags 
mennesker lige fra turister til englændere, både unge og gamle.

Som en afslutning på turen gik vi i teateret, hvor vi så en musical, som 
er et must. »Blood Brothers« er lige så suveræn, som den er kendt for at 
være, vi var nemlig klar til at se stykket endnu en gang. Onsdag den 12. 
oktober tog vi hjem efter en forrygende og oplevelsesrig tur i London.
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GRØNLANDSUGE 
I LØGUMKLOSTER

I dagene d. 26.-28.10 arbejdede 
alle børnene fra BH -3.Kl. med 
emnet Grønland.

På tværs af klasserne blev 
der arbejdet med: Tupilakker 
skåret i sæbe, sæler syet i filt. 
Plancher med dyr etc. fra 
Grønland.

Alle børn fik udleveret en 
arbejdsmappe om Grønland. 
Vi sluttede ugen med fælles 
frokostbord og hjemmebagte 
boller.
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5.b’s Teaterstykke
Sidste skoledag inden juleferien opførte 5.b syngespillet »Tornerose« for 
Bh.kl. - 6.kl.

Stykket overraskede mange af tilskuerne, for det var ikke den udgave, 
vi kender, men en komedie om den næsvise Tornerose der på sin 16 års 
fødselsdag ikke vil rette sig efter den formanende og giftesyge overhof- 
mesterinde. Følgerne af dette bliver 100 års søvn. Men heldigvis bliver 
prinsen af Dolmanien nødt til at finde sig en brud for at blive konge, 
skønt han er dødtræt af giftesyge piger, hvis billeder, ministeren konstant 
konfronterer ham med. Skønt de to herrer bliver udsat for både trolde, 
hekse og onde feer på rejsen, når de tilsidst til prinsesse Tornerose^ slot 
ved den gode fe’s hjælp. Her ender det hele i giftemålsforvekslinger i bed
ste Holberg stil, men overhofmesterinden får sin tjener og Tornerose hol
der bryllup med prinsen.

Stykket blev en succes, men klassen havde også arbejdet hårdt og flit
tigt med både replikker, sange, kostumer og kulisser.

3. b.’s INDIANERFORESTILLING

»Kender I historien om indianerpigen Nitana, 
der blev taget af en ørn, da hun en dag var ude 
at fiske - og hendes far, som må gøre 3 gode 
gerninger for at få hende tilbage?«

3.b har i perioden 
efter jul arbejdet med 
indstuderingen af det
te stykke, som er en 
fortælling om forskel
lige indianer-legender 
ledsaget af musikakti
viteter, dans, bevægel
se og dramatisering.

ADL
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DET SWINGER, DET KLINGER
Efter 1 års pause har vi atter glæde af Frederiksborg Amts Skolekoncer
ter. Den 5. december og 23. februar har vi haft besøg af henholdsvis 
Caribean Steelworkers og PC 5.

De førstnævnte var en duo, der underholdt med 
musik fra Trinidad på olietønder. De sidstnævnte 
spillede rock-pop og sydamerikansk musik. Grup
pen bestod af 5 musikere, hvoraf Poul Chr. Niel
sen selv stod i spidsen og »tryllede« med sin blok- 1 
fløjte. Nej, hvor det swingede!

Begge besøg har været en stor fornøjelse at høre 
på for såvel 3.-5. klasserne, som lærere. Nu ser vi 
bare frem til det næste besøg, som 5. - 6. klasserne vil
få glæde af. Det bliver Kim Sjøgren og Mads Vinding, som træder op. 

Hanne Taboryski

FRANSKE VISITTER - UDVEKSLING FARUM - TOURS

Hvem havde troet at franskmændene - en af verdens største vinproducen
ter - ikke drikker vin... og desuden slet ikke rører spiritus?!

Vi havde ikke troet det, indtil vi besøgte Tours i ugen før efterårsferien.
Vi skulle bo privat hos gymnasieele
ver for at opleve den franske kultur 
indefra, men selvfølgelig også for at 
tvinges til at få praktiseret vores 
franske. Der var ingen problemer 
med at få snakket, og de franske fa
milier var utrolig flinke.

Nogle dage overværede vi de fran
ske elevers timer på gymnasiet, og 
andre dage besøgte vi seværdigheder 
omkring Tours. Vi så ufatteligt man
ge slotte og smukke haver, men det 
mest spændende besøg var hos en 
fransk vinbonde, som producerede 
den kendte franske vin: Vouvray.

Udover at bo privat i Tours til
bragte vi to dage i Paris, som de fle
ste dog havde besøgt tidligere. Her 
besøgte vi Musée d'Orsay, som er 
en gammel banegård, der er lavet 
om til et meget stort og omfattende 
kunst-museum. Vi koncentrerede os 
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dog specielt om de impressionistiske malerier, da vi har arbejdet meget 
med Claude Monet i undervisningen.

Derfor besøgte vi også det lille kunstmuseum L’Orangerie, som ligger 
i Tuilleriehaverne, hvor Claude Monet har dekoreret to runde sale med 
sine berømte åkander. Vi så desuden også Concordepladsen, vandrede 
ned af Champs-lysées, så Notre Dame, Pompidoucentret og de to buer: 
La Grande Arche og L’Arc de Triomphe.

Vores Frankrigbesøg har udover at udvikle vores franske sprogøre, 
også givet os et indtryk af den franske mentalitet og livsstil, som tit er for
skellig fra den danske. Vi var fx. chokerede over det franske skolesystem, 
som overbebyrder eleverne med lektier.

Vi kom hjem med et stort indblik i den franske kultur og tre kilo tungere.
Genvisitten i slutningen af februar viste sig at blive en udbytterig kon

frontation. Ugens program havde vi grundigt forberedt ved at arrangere 
eskursioner til diverse seværdigheder, for derved at give Tours-eleverne 
et indtryk af vores land, dets kultur og historie. Spørgsmålet er imidlertid 
om de fik nok ud af det, for de havde på ingen måde forberedt deres be
søg. Nogle få vidste at vi har en dronning, og endnu færre, at hun hedder 
Margrethe - mere vidste de ikke om Danmark.

Det der virkelig begejstrede dem var hyggen! Det sociale samvær ugen 
igennem var således absolut positivt. Vi havde nogle aftener arrangeret 
sammenskudsmiddage, derudover film- og lysbiiledaften og på afrejse
dagen en ærkedansk fødselsdagsfest med lagkage, kringle og varm kakao. 
Her var rig mulighed for at diskutere alt, hvad der optog både franske og 
danske, og det var virkelig en udfordring at få mulighed for at formulere 
sine synspunkter på fransk - det skulle gå hurtigt og være præcist. Derfor 
var besøget guld værd, her på tærsklen til studentereksamen, men også de 
personlige bekendtskaber, som flere af os stiftede, gør, at opholdet står 
som en overvejende god og positiv oplevelse.

FF
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