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FORORD

Til gamle elever vil jeg sige tak for året der er gået, og til alle nye elever 
fra Bh.kl. til 3.g vil jeg gerne byde hjertelig velkommen til Marie Kruses 
Skole.

Årsskriftet indeholder en række praktiske oplysninger. Endvidere vil 
informationer til elever og forældre blive givet 4 gange årligt i »Det sker 
på Kruse«. Alle væsentlige datoer og begivenheder for skolen vil stå heri.

Ved indgangen til skolen vil man kunne se en nybygning. Den skal in
deholde skolefritidsordning for 2.kl. og 3.kl.
Med denne tilbygning håber skolen at have skabt de bedste rammer for 
skolefritidsordningen.

En anden nyskabelse i skoleåret 1997/98 er, at gymnasieafdelingen til
byder elever at gennemføre gymnasieuddannelsen på en 4årig Team 
Danmark eliteidrætsuddannelse.

Således ændrer skolen sig i takt med de krav, der stilles fra samfundet.

Nogle forhold er uforanderlige på en skole og nogle forhold ændrer sig 
hele tiden.

Jeg vil ønske alle et godt skoleår 1997/98 med ønsket om et fortsat godt 
samarbejde med forældre og elever.

Frank Christensen
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ADMINISTRATION OG LEDELSE

Telefoner:
4295 0012 Kontoret med omstilling til: 

rektor 
administration og 
pedeller
Telefax 4499 6613

4295 3848 Direkte linje til kantinen
4295 1017 Direkte linje til Mariehønen

Bestyrelse:
Gældende fra 1. august 1997 - 31. juli 1998.

Formand: Tandlæge Mette Halberstadt, Turistvej 172, 
3460 Birkerød.
Tlf. 4281 3448

Næstformand: Redaktionssekretær Kurt Damsgaard, 
Carinavej 1, 3460 Birkerød.
Tlf. 4281 6445.

Adm. dir. Hugo Rosendahl Jensen, 
Stavnsholtvej 163, 3520 Farum.
Tlf. 4295 6080.

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

Personalechef Charlotte Riiber Andersen, Skovhegnet 9, 
3520 Farum.
Tlf. 4495 9750

Senior Dealer Claus D. Høyrup, Kielshøj 66, 
3520 Farum.
Tlf. 4295 4043

Repræsentant for Farum Kommune:

Byrådsmedlem Bo Bjørke, Ryttergårdsvej 28, 1. mf. 
3520 Farum.
Tlf. 4295 0015
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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. 4295 23 80 hverdage mellem 8 og 14.

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

Formand for pædagogisk råd: 
Else Benn-Thomsen 
Gitte Petersen

Elevforsamlingsformand: 
Mariette Buksti Arved Andersen

Skolevejleder for hovedskolen: 
Birgit Franzmann 
Johnny Nielsen

Studievejleder for gymnasiet: 
Tine Olsen 
Jørgen Ebbesen

Kontor ved A-V-depotet.

Kontor ved skolekøkkenet.
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LEDELSE OG ADMINISTRATION

Frank Christensen 
rektor

Signe Thomsen 
ledende inspektor 

Gym.

Bo Fredsøe 
afdelingsinspektør 

HSK

John Rasmussen 
regnskabschef

Steen Nielsen 
inspektor Gym.

Vivi Bay 
afdelingsleder 

HSK

Finn Johansen 
afdelingsleder 

HSK

Johnny Nielsen 
afdelingsleder 

HSK

Dide Dahl 
skolesekretær

Kirsten Jørgensen 
bogholder

Marianne Rasmussen 
skolesekretær

Lise Allerup 
skolesekretær
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PEDELLER

Bent Bugge 
bygningsinspektør

Michael Haastrup René Jacobsen Jesper

KANTINEPERSONALE

Suzanne Ammendrup Lieanne Langelund

BIBLIOTEK

Lizzie Leise Annette Danker
Lassen

Gitte Petersen
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PERSONALET I MARIEHØNEN/KRUSEHUSET

Kirsten Christensen

Anette Jørgensen 
leder

Merete Gade 
souschef

Edith Cornali Dragoslav Jankovic Birgitte 
Jensen-Akers

Kenn Jørgensen Nicole Lauridsen Anette Rasch- 
Christensen
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HOVEDSKOLENS LÆRERE

Karen Ankersen

Helle Bjerre Degn Anne Marie 
Blumensaadt

Lene Calmer 
Andersen

Rudi Ankersen Mariann Bacher Jan Bjerregaard

Mogens Bjeverskov Kirsten Bogh Per Watt Boolsen Michael Breuning

Vivi Bay Christiansen Kirsten Dyhr Henrik Floor Birgit Franzmann
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Allis Frederiksen Marianne Haarsted 
Graversen

Hanne Haugaard Annette Hjulsager Per Hoffmann

Jytte Ulbrandt 
Hansen

Annegrethe Holst

Vibeke Hvidberg Finn Johansen Anders Krarup Annette Danker
Lassen

Lis R. Lau Hanne-Lotte 
Møllgaard

Erik Præst Nielsen Johnny Nielsen
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Mogens Hovgaard 
Nielsen

Ingelise Olsen Gitte Petersen

Mette Inge 
Petersen

Jens Kristian 
Schon

Christian Skan Anne-Lise Stahlhut

Jonna Stephenson Ida Stork Edna Slott Sørensen Hanne Taboryski

Jette Tolstrup Annelise Vanning Edel Webster
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GYMNASIETS LÆRERE

Willy Banz Carl-Henrik Bentzen Morten Bjørn Christian Bohr

Frank Christensen Nina Mohr 
Christoffersen

Birte Dahlgreen Jørgen Ebbesen

Pia Elmtoft-Riedel Maj Britt 
Frederiksen

Jens Hadvig Birgitte Hamborg

Klaus Olsbjerg 
Jensen

Niels Jensen Elsie Jønsson

18



Anni Kjeldgaard Claus Knudsen Erik Kristensen Hanne Larsen

Mette Hald 
Lauridsen

Jane Lindum Dorte Myrup Eva Møller

Anita B. Nicolaisen

Søren 
Norquist-Hansen

Tine Olsen

Lars-Christian 
Nielsen

Tage Petersen

Steen Nielsen
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Benny Svensson Else Benn Thomsen Signe Thomsen Karl Webster

Knud Wodschou

AFGÅEDE LÆRERE:

ORLOV

Hovedskolen
Jette Handberg 
Anne-Lisbeth Juul 
Marianne Schive

Gymnasiet
Bent Essinger 
Ane Faaborg 
Birgitte Schierbeck

Marianne Quortrup
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ET SIGNALEMENT AF HOVEDSKOLEN

Det kan være vanskeligt at være vanskeligt at være forældre, når man skal 
vælge skole til sit barn. Man vil naturligvis gerne, at skolen giver gode 
kundskaber, så barnet bliver godt udrustet til at klare de mange opgaver, 
der hele tiden stilles. Når det er sagt, ønsker man sig lige så naturligt, at 
barnet i forbindelse med skolegangen oplever og indlærer så meget andet, 
der ikke præcist kan nedfældes i en læseplan: et godt miljø, sande vær
dier, gode venskaber, rejser og ekskursioner, kreative arrangementer, 
traditioner og fornyelse - og meget, meget mere. Og som forældre mær
ker man snart, om man har gjort det rigtige valg, fordi man dagligt møder 
skolen gennem sit barn.

Marie Kruses Skole er bevidst om den store rolle, skolegangen betyder 
for eleverne. Vi vil gerne kunne tilgodese de ønsker, som man med rime
lighed kan stille til en skole i en omskiftelig tid, men vi er også bevidste 
om, at i forandringernes tidsalder skal vi huske at få de værdier, som er 
blevet værdsat gennem tiden, med ind i nutiden. Derfor prøver vi i mødet 
med vore forældre og elever at gøre rede for, hvad der kendetegner netop 
vor skole.

I formålsparagraffen i »Fundats for Marie Kruses skole« står der, at 
skolens formål er »i kristelig ånd og som fri skole at fortsætte den af frø
ken Marie Kruse grundlagte, senere af rektor Laura Jensen fortsatte, 
fuldstændige højere almenskole (hovedskole og gymnasium) i alle dens 
grene«. Det betyder, at skolen i sin praktiske hverdag er en kundskabs
givende skole, der er funderet på boglige fag, men som anerkender krea
tive og musiske fags betydning i udviklingen af det hele menneske. Vi byg
ger derfor på faglighed, dvs. fagenes basiskundskaber, og vi vil gerne 
sammen med kundskaber formidle holdninger, så eleverne får et indholds
rigt liv i det hele taget. Derfor forlanger vi respekt om det enkelte individ 
- såvel elever som medarbejdere, og vi har lærere, der støtter og regulerer 
elevernes selvforståelse og adfærd. Det stiller krav til skolen, men det 
stiller også krav til hjemmene, for kun i et konstruktivt samarbejde skole 
og hjem imellem kan en skolegang, der strækker sig over en væsentlig del 
af et barns liv, give gode resultater. Skole og hjem er nødt til loyalt at ar
bejde sammen om det fælles mål, det er at skabe en god skole for hver en
kelt elev - det betyder i praksis, at hjemmet må støtte både eleven og sko
len i forhold til skolegangen.

Marie Kruses Skole er svær at give en detaljeret karakteristik af på 
nogle få linjer, men lad mig nævne nogle væsentlige aspekter af vores 
hverdag: morgensang for børnehaveklasse til 6. klasse - ofte med elev
indslag, meddelelsesbøger tre gange årligt fra de mindste klasser som led 
i skole-hjem-kontakten vedrørende den faglige og sociale udvikling, hyt
teture, lejrskole i 6. og 9. kl. med mulighed for også at rejse udenlands i 
8. og 10. kl., skriftlige årsprøver fra 2. til 8. kl. og mundtlige fra 6. til 8. 
kl., temadage, koncertarrangementer, fastelavnsfest, terminsprøver, in
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trotur for 10. kl., motionsløb, erhvervspraktik, skolebal for de mindste og 
skolefester for de store elever, julehøjtidelighed i Farum Kirke, ekskur
sioner, klassefester, forældredage, forårskoncert, udflugtsdag (Maries 
dag) - og meget mere, der forhåbentlig gør, at Marie Kruses Skole er et 
mangfoldigt bud på en god, traditionsrig skole i en foranderlig nutid.

Bo Fredsøe 
afdelingsinspektør

FAGLIG-PÆDAGOGISK DEBAT
Den faglig-pædagogiske debat blandt lærerne er blevet prioriteret i skole
året 1996-97. Der er - med støtte fra undervisningsministeriet - blevet op
rettet 4 studiekredse om fagligt didaktiske og pædagogiske emner. Det 
drejer sig om følgende 4 studiekredse:

1) Almen dannelse - dannelsesbegrebet i det moderne samfund i 
relation til undervisningen.

2) Undervisningsdifferentiering
3) Lærersamarbejde om en klasse
4) Anvendelse af IT i undervisningen
ad 1)

Vi arbejder med at indkredse, hvad vi forstår ved de gamle almen dannel
ses-begreber, både m.h.t. social adfærd og kulturel og historisk viden og 
bevidsthed. Vi ser endvidere på, hvordan individet - eleverne og lærerne 
- påvirkes af de nye dannelsesbegreber, og hvilke konsekvenser, det får 
for undervisningen.
Vores mål er, at nå frem til en konsensus om dannelsesbegrebet: Hvilke 
gamle dannelsesbegreber vil vi holde fast på - hvilke nye begreber vil vi 
tage hensyn til? Denne blanding af nyt og gammelt kunne blive skolens 
dannelsesbegreb og fælles referenceramme for lærere og elever, forstået så
ledes, at der ud fra dette dannelsesbegreb kan opstilles nogle vejledende 
retningslinjer for social adfærd og undervisning.

ad 2)
Der arbejdes med forskellige pædagogiske teorier og praksis for optimal 
indlæring hos den elevgruppe, vi har at arbejde med. F.eks. differentieres 
undervisningen, således at forskellige grupper arbejder med forskellige 
emner eller samme emne, men med opgaver af forskellig sværhedsgrad 
afpasset efter gruppens sammensætning.

22



ad 3)
Her arbejdes der meget konkret med en klasse (i år faldt valget på Ibv og 
lab). Vi laver klassens »profil« (socialt og fagligt), og herudfra opstiller 
vi mål for, hvordan vi tackler de sociale og faglige problemer og hvordan 
vi opnår den optimale indlæring og trivsel.

ad 4)
Der arbejdes med Internet, FCSKODA, CD ROM og dataopsamling. 
Denne studiekreds starter først i efteråret 1997.

Studiekredsene har mange fælles emner og supplerer således hinanden. 
Flere lærere deltager i mindst 2 af de 4 studiekredse.

Vi følger iøvrigt den pædagogiske debat på nært hold. En tremands
gruppe fra »Tænketanken« har deltaget i en konference om »Det multi- 
pædagogiske gymnasium«. Her drøftedes ud over pædagogiske emner 
også gymnasiets placering i samfundet.

Studiekredsarbejdet vil blive fulgt op af pædagogiske dage for alle gym
nasiets lærere, hvor de indhøstede erfaringer fra studiekredsene vil blive 
videregivet til de øvrige lærere og danne baggrund for en debat og hand
lingsplaner m.h.t. pædagogiske initiativer.

Birte Dahlgreen

MKS’ENIORS - 10 ÅR ER GÅET
I forbindelse med translokationen i 1987 blev studenterne opfordret, af 
skolens nye rektor Frank Christensen, til at danne en forening for gamle 
elever.

Opfordringen faldt i god jord - for hvordan kunne en skole med så 
mange traditioner og historie være uden en forening for gamle elever? - 
Det hører sig til.

Efterhånden som idéen havde »gødet jorden« tog tidligere elever ini
tiativ til at stifte elevforeningen. Den 7. december 1987 blev der afholdt 
stiftende generalforsamling - nu var MKS’eniors en realitet. Den 9 mand 
store bestyrelse skulle nu søge at efterleve foreningens formål: ». .at ved
ligeholde forbindelsen mellem MKS’ tidligere elever indbyrdes og mel
lem disse og deres gamle skole..« Hvordan gøres dette?

Et kor for gamle elever, et medlemsblad for gamle elever, en skov
tur. .. og en FEST for gamle elever.

Den 9. april 1988 afholdte MKS’eniors den første fest for gamle elever. 
Heldigvis kom der mange flere end vi havde forventet, alle i festtøj og 
feststemning - nu skulle der danses les lanciers. Eneste minus var, at ba
ren løb tør allerede kl. 1.30 og der var gæsterne langt fra parate til at gå 
hjem. Som de pionerer vi nu én gang var, havde elevforeningens besty- 
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reise selv påtaget sig alle de praktiske opgaver med indgang, bar, opfyld
ning af »ta’-selv-bord«, opvask og oprydning. Det lærte vi af de efterføl
gende år.

MKS’eniors har siden afholdt 10 fester for gamle elever. Den 1. lørdag 
i november er blevet en kærkommen og fast tradition på MKS. Alle fester 
har forløbet med succes og det ikke uden hjælp fra »folket i mælkekøkke
net«, rengøringsfolk og skolen.

Kulminationen for os alle - indtil nu - har nok været i forbindelse med 
skolens 125 års jubilæum. Jubilæumsfesten blev afholdt den 22. april 1994 
og MKS eniors stod for hele arrangementet. Det skulle være højdepunk
tet på en festlig, travl og begivenhedsrig jubilæumsuge - og det blev det! 
Der deltog 475 mennesker - hovedsagligt tidligere elever, men også tid
ligere og nuværende lærere, skolens bestyrelse og andre med tilknytning 
til skolen. Der blev serveret en udsøgt middag, dertil festtaler, sange og 
god underholdning. Alt klappede og en stolt bestyrelse for MKS’eniors 
kunne puste ud ovenpå en perfekt gallafest.

De næste mål, der står for døren er først en nyhed: »Familiedag« for 
gamle elever, der afholdes lørdag den 19. april 1997 på MKS. Dernæst 
foreningens årlige elevfest i november - i år den 1. november 1997. Et 
brag af en jubilæumsfest for at fejre 10-året.

MKS’eniors kan i dag se tilbage på 10 år, hvor det lykkedes at skabe en 
ny tradition og historie, der kan tilføjes Marie Kruses Skole. I arbejdet 
har igennem de 10 år deltaget 23 forskellige tidligere elever med repræ
sentation fra årgang 1971 og frem til årgang 1995. - En stor tak skal lyde 
til alle jer.

Tak til alle der har hjulpet til og støttet igennem de 10 år - tak til skolen 
og ikke mindst til alle tidligere elever, som har bakket elevforeningen op 
(igennem årerne ca. 700), uden jer.......
MKS’eniors
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

SKOLEPENGE

Skolepenge forfalder til betaling den 1. i måneden bortset fra juli måned, 
der er betalingsfri. Indbetaling kan ske via PBS ved tilmelding i Deres 
pengeinstitut. PBS fremsender indbetalingskort.

GYMNASIET:
For skoleåret 1997/98 er betalingen 510 kr. pr. måned i 11 måneder.

HOVEDSKOLEN
Farum kommune yder et tilskud på25% til forældrebetalingen for elever 
i 1. - 10. klasse, der er bosat i Farum kommune.
For skoleåret 1997/98 er betalingen således:
A: For elever bosat i Farum kommune: 

Børnehaveklasse: ............................................................ 705 kr.
1. - 3. klasse: .......................................................................... 530 kr.
4. - 10. klasse: ......................................................................... 585 kr.

B: For elever bosat i andre kommuner:
Børnehaveklasse: ................................................................... 705 kr.
1. - 3. klasse: ....................................................................... 705 kr.
4. - 10. klasse: ....................................................................... 775 kr.

MARIEHØNEN
Pengene forfalder til betaling den 1. i måneden i 12 måneder. Indbetaling 
kan ske som nævnt overfor via PBS.

Satser for 1997 er 785 kr. pr. måned.
Der er søskenderabat på barn nr. 2. på 50% svarende til 393 kr.

INDSKRIVNINGSGEBYR
Ved indskrivning på ventelisten til hovedskolen betales der 100 kr.
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SØSKENDEMODERATION
1. og 2. barn betaler skolepenge i 11 mdr., 
3. barn i 7 mdr. (1.10., 1.11., 1.3., 1.4. og 
1.7. er betalingsfri). 4. og følgende børn 
betaler ingen skolepenge.

UDMELDELSE
Hvis udmeldelse finder sted i skoleårets løb, skal der betales skolepenge 
også for den efterfølgende måned.

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.
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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.

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 1997 - 98
Sommerferie (Hovedsk.)(lørdag
Sommerferie (Gym.) (lørdag
Efterårsferie ............ lørdag
Juleferie ................... onsdag
Vinterferie ............... lørdag
Påskeferie ................... lørdag
St. bededag ............. fredag
Kristi himmelfartsdag torsdag

søndag
Kristi himmelfartsdag torsdag
Pinseferie ................ lørdag
Sommerferie lørdag

d. 21. juni) - tirsdag d. 5. august
d. 21. juni) - søndag d. 10. august
d. 11. oktober - søndag d. 19. oktober 
d. 24. december - søndag d. 4. januar 
d. 7. februar - søndag d. 15. februar
d. 4. april - mandag d. 13. april
d. 8. maj
d. 21. maj -
d. 24. maj (hovedskolen)
d. 21. maj (gymn.)
d. 31. maj-mandag d. l.juni
d. 20. juni

de nævnte dage inklusive.
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SOMMERAFSLUTNING JUNI 1997
HOVEDSKOLEN:
Torsdag d. 19. juni 1997, møder bh. - 6. kl. kl. 8.15 i klasselokalet.
Kl. 9.00 - ca. 10.30 er der afslutning i festsalen.
MARIEHØNEN HOLDER ÅBENT FRA KL. 10.00.

Torsdag d. 19. juni 1997 kl. 11.00 - ca. 12.00 er der afslutning i festsalen 
for 7.-10. kl.

Derefter er der fotografering af 10. kl. og efterfølgende reception i 
kantinen for elever, forældre og lærere i 9. og 10. klasse.

GYMNASIET:
Fredag d. 20. juni kl. 9.00 afslutning og translokation.

Efter translokationen er der fotografering af studenterne ca. kl. 10.30 
- 11.00.
Lørdag d. 21. juni kl. 18.30 er der dimissionsfest.
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SKOLESTART AUGUST 1997
Hovedskolen: Skolestart onsdag d. 6. august:

Kl. 9.00 møder 2. - 8. klasse i klassens 
lokale.
9. klasse mødes i 336, 340 og 342.
6 c. mødes i kantinen
Kl. 9.30 møder børnehaveklasserne og 
1. kl. i klassens lokale.
kl. 11.00 møder 10. klasse i kantinen.

Gymnasiet: Skolestart mandag d. 11. august 
kl. 10.00.
Alle klasser mødes i festsalen.
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ÅRETS GANG PÅ MARIE KRUSES SKOLE

tegning af Ole Thorsen8. - KLASSERNES
KULTURREJSE TIL LONDON
Søndag den 18. august 1996 kl. 16.45 mødtes de tre ottende klasser i Ka
strup lufthavn til check-in med Kirsten Bogh, Mogens Hovgaard Nielsen, 
Rudi Ankersen, Jette Tolstrup, Mogens Bjeverskov og Kirsten Dyhr, der 
var de lærere, som skulle ledsage os på vores kulturrejse til London.

Selve flyveturen forløb godt (så vidt vi ved, blev ingen fiyvesyge), og 
alle ankom vel til Stansted lufthavn kl. 7.30 lokal tid. Efter en times bus
kørsel ankom vi til hotellet, Regent Palace, som lå centralt på Piccadilly 
Circus (og det var stort set også det bedste, man kunne sige om det!). 
Hotellet var temmelig stort og klasserne blev fordelt på etagerne 2-6 (des
værre var den ene af de tre elevatorer ude af drift, og de andre kunne 
max. bære en vægt på 8 pers.; men man fik da motion, når man skulle op 
på 6. etage med sin bagage). En af de store oplevelser på hotellet var 
bl.a. at ringe ned til receptionen og sige: »I would like a bath, please« og 
derefter at blive fulgt i bad!

Udover de mere eller mindre spændende oplevelser på hotellet (såsom 
at blive låst ude efter det natlige toilet besøg kun iført t-shirt og under
bukser og derefter at begive sig de seks etager ned for at bede om et nyt 
plasticnøglekort i receptionen), var vi ude at opleve en stor del af Lon
dons kultur. Vi så bl.a. Tower of London, Trafalgar Square med statuen 
af den berømte krigshelt Lord Nelson, figurerne i Madame Tussaud’s 
vokskabinet/Rock circus, Parlamentet med Big Ben, St. Paul’s Cathedral 
med hviskegalleriet og sarkofagen af bl.a. Lord Nelson, Westmister Ab
bey, samt div. shopping streets. Vi fik også lejlighed til at se Londons 
teaterliv via forskellige musicals, som Starlight Express, Grease eller Cats.

Vi ankom efter en lang flyvetur til 
Kastrup lufthavn torsdag den 22. au
gust kl. 22.40 lokal tid, og p.g.a. det 
sene tidspunkt fik vi lov til at hvile ud 
dagen efter, hvilket vi nok alle trængte 
til efter nætter med fem eller færre 
timers søvn.

På de tre ottende klassers vegne vil vi 
gerne takke de lærere, der var med på 
turen. Vi håber, I har nydt turen, lige 
så meget som alle vi andre.

Tusind tak for en god tur!
Ida og Marie (8.a) & Fie (8.c)

ÖRmSKGOER
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STUDENTER 1996

3ga

Andersen, Nanna Egede 
Andersen, Susanne Høy 
Christiansen, Casper Holmer 
Christiansen, Kasper 
Eshaghbeigi, Mahtab Hosseini 
Fog, Britt-Mari 
Gertsen, Maj Brit
Gjellerup, Charlotte Louise 
Jepsen, Mariette Juhlsgaard 
Jønsson, Mark Johan

Lassen, Trine
Madsen, Anne-Mette
Nielsen, Malene Riber
Olsen, Mia Reichgriiber
Otbo, Tine
Rulffs, Trine
Schmidt-Larsen, Martin
Schnoor, Sophie Louise Aagaard
Thøgersen, Tom Einar
Ørnberg, Rikke

3gx

Alsø, Gitte
Auis, Hussam Hassan Nour Eldin 
Bilberg, Henriette Caroline 
Bjerrum, Esben Jannik 
Buchardt, Anders Julius 
Falkenberg, Morten Johannes 
Grüning, Tania
Hagerup, Helene
Helvard, Thomas Wilfred 
Høgh, Henriette Panduro 
Jacobsen, Siv Hesse 
Kiærskou, Anders 
Markers, Mia

Michaelsen, Mette Yding
Møller, Søren
Nielsen, Boris Landbo
Nielsen, Jacob Jørn Riiber
Nielsen, Jakob Gram
Nielsen, Pernille Kildegaard Skjold
Okholm, Lars
Parmar, Harprit Paul Singh
Petersen, Rune Axelstad
Rosgaard, Anne
Schmidt, Anders
Schou, Morten
Simonsen, Christian Rudbech
Suhr-Jessen, Barbara Eva
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STUDENTER 1996

3gy
Aziz, Sumreena
Barken, Bo Bundvig
Brøndum, Christian
Christiansen, Nete Julie
Fedders, Steen
Fisker, Sanna
Hansen, Hans Jakob Drap
Henriksen, Simon Emil Ammitzbøll
Højer-Pedersen, Jesper
Jensen, Siri Dorte Bech

Larsen, Mette Vang 
Morelli, Jacob
Olesen, Frederik Juul
Olsen, Morten Vormslev
Pedersen, Esben Bundsgaard
Petersen, Marc Christoffer Damborg 
Rasmussen, Jakob Ewald
Refshauge, Brian Anders Løvenbalk 
Ryving-Jensen, Jan
Tesch, Maria Judith 
Watson, Timme Hald

3gz
Arpi, Mikael
Bertelsen, Søren Christian
Castenskiold, Caroline Alexandra
Christiansen, Lasse Thor
Dahl, Christian
Egsgaard, Helene
Hansen, Jens Stål
Haugaard, Rasmus
Jensen, Iben Josephine Bundgaard
Jensen, Jacob Lundgaard
Johnsen, Kim
Kristensen, Vibeke Mollerup

Krogh, Morten
Larsen, Kasper Kryger 
Larsen, Pia
Nezam-Sarmadi, Farhang 
Nielsen, Lars
Nikolajsen, Sandra Merete 
Pass, Henrik
Peitersen, Torben 
Riisgaard, Sune 
Schmølker, Sune 
Smidt-Nielsen, Nicklas Knud 
Tind, Bjarke Tveterås 
Toft, Julie Worm
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FOLKESKOLENS UDVIDEDE AFGANGSPRØVE 1996

10m

Ahmed, Hassan Javed
Alsø, Rikke
Andersen-Rosendal, Peter
Gramgaard, Søren
Hansen, Lars Ege
Leth, Søren
Lindemann, Adam
Lindemann, David
Madsen, Flemming Bisgaard Ulsrod

Nielsen, Anna Thorshøj 
Nielsen, Jesper Damm 
Olesen, Anders Juul 
Ruminski, Wojciech Kamil 
Sant, Peter
Siems, Paul Reimers
Stender, Anne Katrine Myrup 
Søndberg, Joakim 
Toxværd, Martin 
Walther, Helene Julie

10s

Bjørkvik, Sanne 
Christiansen, Trine Bjørn 
Egholm, Julie Uhrskov 
Ejlsborg, Maria 
Espensen, Karina Gotlieb 
Farooq, Uzma 
Hasbo, Marianne Nadia

Jensen, Maria
Larsen, Stina Wendt 
Møller, Julie Winther 
Ostenfeld, Rebecca Kaad 
Steen, Britta Solveig 
Stjernstrøm, Tine Vibolt 
Uhre-Prahl, Lærke 
Voss, Casper Egede
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