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Velkommen på Rungsted Statsskole

A££e eteveAne på Rungsted Statsskote fåA dette tntAodukttons- 
skAtft, men det eA tsæA tænkt som en vetkomst og en hjætp ttt 
de nye eteveA ti HF og 1 g.
Ve ætdAe eteoeA og tæAeAne bydeA vetkommen ttt samaAbej det og 
samvæAet heA på skoten, hvoA ot håbeA l vtt få det AaAt og hyg- 
gettgt, samttdtg med at 1 opnåA det som I vet føASt og fAemmest 
kommeA heA foA: at tsAe det stof, og de aAbejdsmetodeA som I haA, 
bAug foA t jeAes vtdeAe uddannets e.
Vesuden håbeA vt, at l vtt gå tnd t det aAbejde med at vtdeAe- 
udvtkte de gymnastate uddannetseA (ung doms uddannetseAne} som 
haA optaget mange eteveA og tæAeAe på Rungsted Statsskote. VeA 
eA stadtg nok at gøAe foA atte deA haA tyst og tntttatto'. Hots 
skoten skat fungeAe godt, kommeA det an på dtg!
VesoæAAe eA skoten også t åA oveAbetagt med næsten 200 eteoeA 
(t att 900). Vet gtoeA mange vanskettghedeA, og det vtt stadtg 
kAæve StoA toteAanee t dagttgdagen. Men ot må gtsde os ooeA at 
så mange ønskeA en god uddannetse, som HT og gymnastet jo eA. 
Vette tntAodukttonss kAtft gtveA en ooeAstgt oveA en det af de 
omAådeA som atte haA bAug foA at otde noget om. Jeg vtt stutte 
vetkomsten med at ønske dtg hetd og tykke med dtt aAbejde på 
Rungsted Statsskote t de næste 2 etteA 3 åA.

Leo ßAesson
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Orientering om skolens
INTERNE STYRING

I efteråret 1977 vedtog lærerrådet en ændring af styrelsesformen 
på Rungsted Statsskole. Ændringsforslaget blev udarbejdet af et 
udvalg bestående af elever og lærere. De vedtagne ændringer re
præsenterer ikke ændringer i beslutningskompetencen, hverken som 
helhed eller på delområder. Derimod er elevernes mulighed for at 
blive hørt formaliseret.
Beslutningskompetencen ligger altså stadig i de organer, som er 
angivet i lovgivningen for Statsskoler (se Gymnasie- eller HF - 
håndbogen).
Det nedsatte udvalg arbejdede altså med at udfylde lovgivningens 
muligheder for elevmedbestemmelse. Dette medførte ændringer i 
den formelle samarbejdsstruktur på 4 punkter, ved indførelse af: 
1. Fagråd.
2. Elevrådshøring.
3. Skolemøder.
4. Retningslinier for udformning af dagsordensforslag til elev- 

og lærerråd.
ad.l. Fagråd: Elevrådet opretter fagudvalg indenfor de fag, hvor 
de ønsker det. Disse fagudvalg bør inkludere mindst 1 elev fra 
hvert klassetrin, og mindst ét medlem af hvert udvalg skal være 
medlem af elevrådet.
Fagudvalgets repræsentanter vælges efter følgende regler: 
a) repræsentanter for 1 g og 1 HF vælges inden 1. september, 
b) kommende 2 g, 3 g og 2 HF repræsentanter vælges i marts. 
Fagudvalget optager kontakt med fagets lærere, faggruppen og ud
gør sammen med disse fagets fagråd■
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Hvis fagudvalg i et fag ikke er oprettet, består fagrådet af fa
gets lærere. Fagrådene opstiller inden 15. april en prioriteret 
liste over det mest nødvendige undervisningsmateriale, der ønskes 
indkøbt inden begyndelsen af det næste skoleår. Listen vedlægges 
eventuelle alternativforslag fra medlemmer i fagrådene og afle
veres til økonomiudvalget, der fordeler den kommunicerede bevil
ling efter de af lærerrådet fastsatte regler.
Fagrådene holder i årets løb møder, hvor beslutning træffes om 
hovedlinier vedrørende indkøb af de midler, der er tildelt faget. 
Fagrådenes kompetence omfatter ikke læsepensa og undervisnings
metoder i de enkelte klasser.
ad.2. Elevrådshøring: Med undtagelse af § 10 d), e), h), og i) i 
bekendtgørelsen-om lærerråd mm. høres elevrådet på lige fod med 
lærerrådet. Tillige høres elevrådet i sager vedrørende termins
prøver og sygeårsprøver. I tilfælde af divergerende indstillin
ger fra de to organer i høringssager behandles sagen i samarbejds
udvalget der søger at opstille et fælles forslag.
Udover de sager, hvor lærer- og elevråd høres på ligéfod, skal 
elevrådet høres om ordning og omfang af årsprøver.
I de sager, der afgøres af instanser udenfor skolen, vedlægges 
skolens indstilling de to råds udtalelser.
ad.3. Skolemøder: Samarbejdsudvalget tillægges kompetence til at 
indkalde skolemøder, når udvalget ønsker en sag alsidigt belyst. 
Sådanne skolemøder skal ikke have besluttende iryndighed, men vej
ledende afstemninger kan anvendes, hvis samarbejdsudvalget på 
forhånd har ønsket det. Skolemødets dirigent udpeges af samar
bejdsudvalget.
ad.4. Retningslinier for udformning ~af dagsordensforslag til e- 
lev- og lærerråd: Alle forslag til dagsorden for lærerråd og e- 
levråd, der vedrører hele skolen meddeles og motiveres offent
ligt på skolen af forslagsstilleren så vidt muligt på et morgen
møde, hvorefter interesserede i emnet kan henvende sig til hen
holdsvis lærerrådsformanden og elevrådsformanden med kommenta
rer og forslag hertil.
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Elevforslag til dagsorden for lærerrådsmøderne skal godkendes af 
elevrådsformanden, og lærerforslag til dagsorden for elevrådsmø
derne skal godkendes af lærerrådsformanden. Ved afvisning kan for 
slaget behandles i forslagsstillerens eget råd. Elevrådsforman
den meddeler godkendte elevforslag til lærerrådsformanden og an
vendt. Elevforslag til dagsorden for lærerrådsmøder kan dog sta
dig fremsættes gennem samarbejdsudvalget.
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Værd at vide - fra A til Ä

ADRESSEFORANDRING:
meddeles senest flyttedagen på skolens kontor.

ARTE:
Artes ungdomsafdeling giver alle unge under uddannelse mulighed 
for teaterbilletter til 10 kr. Skolen har kontrakt med Arte, så 
vi løbende kan orientere jer om teatrenes repertoire. Det sker 
på Arte-opslagstavlen i fællesrummet og i skole-bladet Forum. 
Billetter bestilles på en særlig bestillingsblanket, der fås og 
afleveres på kontoret, hvor billetterne også afhentes.

BEFORDRINGSGODTGØRELSE:
ydes til elever, hvis samlede skolevej beregnet fra bopæl til sko
len er 7 km eller derover ad nærmeste offentlige vej . Befordrings
godtgørelse ydes normalt for benyttelse af offentlige trafikmid
ler. Ansøgningsskemaer hertil udleveres på skolens kontor og af
leveres af eleven til busselskabet eller på jernbanestationen, 
der derefter udleverer rejsehjemmel. Se i øvrigt vejledningen på 
ansøgningsskemaets bagside.
Elever, der får en ventetid på mere end 7% time ugentlig (Gennem 
snitligt 1% time pr. dag) vil kunne søge amtskommunen om godtgø
relse for anvendelse af eget befordringsmiddel. Ansøgningsskema
er hertil udleveres på skolens kontor og afleveres samme sted. 
Evt. befordringsgodtgørelse udbetales periodevis bagud efter amts
rådets nærmere bestemmelser.
I tilfælde af invaliditet eller sygdom kan der ydes vederlagsfri 
befordring uden hensyn til afstand mellem bopæl og skole.
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BIBLIOTEKET:
befinder sig ved hovedindgangen. Der er ingen hjemlån.

BOGDEPOTET:
findes i A-fløjens kælder. Hans Laugesen er boginspektor.

CYKLER OG KNALLERTER:
må kun parkeres på de dertil indrettede pladser. Dette gælder og
så ved møder og andre arrangementer uden for skoletiden. Knaller
ter skal være forsynet med støtteben. Cykler med støtteben må 
gerne anbringes på knallertpladsen.

D.G.S. (Danske gymnasieelevers sammenslutning): 
er gymnasielevernes upolitiske, faglige organisation med føl
gende formål: " - uafhængig af partipolitiske interesser - at 
arbejde for gymnasieelevernes interesser". Og det har DGS gjort 
i 17 år. Blandt resultaterne kan nævnes: § 25 om medbestemmelse 
på undervisningen, reeksaminationsordningen, transportgodtgørelse 
(tog/buskort mm), visse S.U.- forbedringer og mest aktuelt fjer
nelsen af den omstridte passivitetsregel. Det kan altså betale 
sig at organisere sig fagligt. Også hvis en enkelt elev "kommer 
i klemme" - så kører DGS sagen.
DGS bygger på elevrådene. De enkelte elevråd afgører hvert år, 
om de vil tilslutte sig DGS. Hvis de gør det, er det så muligt 
for eleverne at melde sig individuelt ind. Opbygningen via elev
rådene giver en sikker og hurtig forbindelse ud til den enkelte 
elev (da elevrådene mødes regelmæssigt og alle har en elevråds
repræsentant) . Alle sikres således indflydelse på DGSs beslut
ninger og mulighed for at komme med initiativer, og bestyrelsen 
kan høre gymnasieelevernes meninger hurtigt, og beslutninger kan 
føres ud i praksis meget hurtigt. Denne struktur er derfor den 
mest effektive og den mest demokratiske.

EKSKURSIONER, LEJRSKOLER OG STUDIEREJSER:
I en række fag indgår ekskursioner og lejrskoler som et naturligt 
led i undervisningen, idet man her beskæftiger sig med direkte 
læseplansbestemt stof. Ekskursioner vil ofte strække sig ud over 
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den daglige skoletid eller blive afholdt som flerdages ture, hvor 
eleverne undervises uden for skolen og bor på undervisningsste
det. Da skolens bevilling til afholdelse af ekskursioner kun er 
på oa. 28 kr. pr. elev, vil afholdelse af flerdages ekskursioner 
være betinget af, at eleverne er indstillet på selv at betale ud
gifterne .
Ekskursioner kan kun undtagelsesvis foregå uden for landets græn
ser (nemlig med undtagelserne Sydslesvig og Skåne-Halland- Ble
kinge) .
Studierejser til udlandet er absolut frivillige for såvel lære
re som elever, og stof afledt af dem kan normalt ikke indgå i 
klassens læsepensum. Undervisningsministeriet har indskrænket 
omfanget af udenlandsrejser, idet det kun tillades, at enkelte 
skoledage i tilknytning til en ferie inddrages i en sådan rejse. 
Efter dispensation kan der dog arrangeres udlandsrejser af en u- 
ges varighed, hvis de har tilstrækkeligt fagligt indhold.

EKSTRA IDRÆT:
Efter skoletid vil der være mulighed for at deltage i en række 
forskellige idrætsaktiviteter. Vi forventer at kunne tilbyde at
letik, håndbold, badminton, basket-ball, motionsgymnastik og mulig
vis fodbold og volley-ball.
Tidspunkterne vil blive aftalt ved skoleårets begyndelse. Sko
len deltager iøvrigt i forskellige idrætsturneringer for både 
drenge og piger. Det drejer sig om turneringer indenfor atle
tik, håndbold, volley-ball og basket-ball.

FESTER PA SKOLEN
Fester på skolen kan afholdes. De nærmere regler fastlægges af 
samarbejdsudvalget, som tager stilling til de enkelte ansøgnin
ger om afholdelse af fest.

ELEVRÅDET 
er elevernes formelle organisation. Modsat folkeskolerne har e- 
levrådet på statsskolerne indflydelse på bl.a. materialeindkøb, 
fællestimer og styring af skolens daglige liv i det hele taget.
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Elevrådet består af en elev fra hver klasse, valgt ved skoleårets 
begyndelse. Vi har i skoleåret beskæftiget os med at løse de små 
begynder-vanskeligheder, arrangere fester, og har desuden været 
involveret i en kamp for at få større medbestemmelse. tfen det må 
understreges, at elevrådet er, hvad I selv gør det til. Det kan 
være svært at vænne sig til, at man har noget at sige, at man har 
stor medbestemmelse, men forudsætningen for dette er et aktivt 
ELEVRÅD: Støt Elevrådet!

FRAVÆR FRA UNDERVISNINGEN:
Kun sygdom er lovlig grund til forsømmelse. Ved ønske om frita
gelse fra skole af andre årsager må man i forvejen indhente til
ladelse hos rektor eller inspektor.
Almindelige læge- og tandlægebesøg må henlægges til eftermiddags- 
og aftenkonsultationer.
Elever, der har været fraværende fra skole - også hvis det kun 
drejer sig om en del af skoledagen - afleverer i første frikvar
ter, efter at de er kommet i skole igen, en meddelelse om for
sømmelsens årsag og varighed. Denne meddelelse skal underskrives 
af eleven selv og for de elever, der ikke er fyldt 18 år, til
lige af en af forældrene.
Af praktiske grunde anvendes som "sygeseddel" en særlig blanket: 
hvid for elever under 18 år, grøn for de øvrige. Sygesedlerne af
leveres i de brune bokse, der er ophængt på væggen udenfor kon
toret. Her forefindes også et lager af ubrugte sygesedler. 
Skriftlige arbejder, der skulle have været afleveret i sygdoms
perioden, skal afleveres snarest muligt, efter at eleven er kom
met i skole igen. Hvis sygdommen bliver af længere varighed,skal 
hjemmet senest efter en uges forløb give skolen meddelelse her
om.
Tilladelse til fritagelse fra undervisningen gives kun i ganske 
særlige tilfælde.

FRITAGELSE FOR GYMNASTIK
Al ikke aktiv deltagelse i idrætsundervisningen bliver betragtet 
som fravær, med mindre lægeattest foreligger.
Blanketter til lægeattest udleveres på skolens kontor.
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FRITAGELSE FOR RELIGION
For både gymnasieelever og HF-studerende gælder: forudsætningen 
for fritagelse er, at man er medlem af et andet trossamfund end 
den danske folkekirke. Alle henvendelser vedrørende fritagelse 
for religion til skolens kontor.

FÆLLESTIMER:
afholdes med mellemrum inden for undervisningstiden, normalt for 
alle skolens elever.
Fællestimeudvalget består af interesserede elever og lærere. Ud
valget modtager forslag til emner for fællestimerne, undersøger 
de praktiske muligheder og videresender forslagene til godkendel- 
i Samarbejdsudvalget.

GLEMTE SAGER
anbringes i A-fløjens kælder. Værdigenstande dog på skolens kon
tor. Ved skoleårets afslutning lægges alle glemte sager freu. Det, 
der ikke afhentes, afleveres til Red Barnet i begyndelsen af som
merferien.

6.L.O. (Gymnasieelevernes Landsorganisation)
GLO er en elevorganisation, der bygger på individuelt medlemsskab. 
Dette sikrer at organisationen har opbakning fra alle sine med
lemmer .
Disse mødes i lokalforeningerne, af hvilke der er en på hver sko 
le. Lokalforeningens arbejdsområde er, som navnet fortæller, de 
lokale spørgsmål. De landsomspændende problemer løses af organi
sationens bestyrelse der vælges af lokalforeningerne på det år
lige landsmøde.
Fælles for lokalforeninger og bestyrelse er GLO's arbejds- og 
principprogram som de begge accepterer og arbejder efter.
Sidst men ikke mindst er GLO en tværpolitisk organisation.

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING:
GL er gymnasielærernes fagforening og varetager som sådan lærer
nes interesser.
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HEFTE- OG PAPIRUDLEVERING:
To gange om året udleveres papir og hefter.

INSPEKTORER
Administrative inspektorer: Henrik Stevns Hansen og

Jens Erik Hansen.
Indre inspektor: Sten Olsen.
Boginspektor: Hans Laugesen.

KANTINEN
Åben 10 - 13.15
Lukket mellem 11.15 - 11.30
I kantinen fås toasts, frikadeller med forskelligt tilbehør, 
boller, smør, ost, yoghurt, mælk, juice, frugt, kaffe,te,cho
kolade, sodavand, lyst øl, is m.m.

KORET
er en af de aktiviteter, skolen kan tilbyde dig uden for skole- 
og skematid. Her kan du møde nuværende og tidligere elever, for 
der er altid plads til en til.
Først lidt om hvad vi har lavet i den forløbne sæson:
I samarbejde med gymnasiekorene fra Ordrup og Frederiksberg fore
tog vi i efteråret 197 8 en "turne" med Bent Peder Holbechs beat
messe "Missa Brevis", som vi havde indøvet til forårskoncerten-78 
Det blev til ialt 3 kirkekoncerter i løbet af oktober og novem- 
ber. Ved juleafslutningen sang vi "White Christmas" sammen med 
skolens jazzband, og til forårskoncerten-79 havde vi sange af 
Beatles og den græske digter-komponist Theodorakis på program
met.
I den kommende sæson er vi inviteret til at deltage i et Sjæl- 
lands-omspændende projekt, som går ud på at arbejde henimod en . 
opførelse af en Schubertmesse sammen med ca. 12 andre gymna
siekor (ca. 400 sangere) samt Sjællands Symfoniorkester og pro
fessionelle solister og dirigent.
Vi har også mulighed for at vælge et repertoire selv og evt. gå 
sammen med et eller to andre kor. Vi ser på mulighederne og lodder 
stemningen, når vi mødes.
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En gang hvert halvår tager vi på veek-end, de sidste mange gange 
har vi boet på Slagelse Vandrehjem, hvor de sørger godt for os 
og hvor vi derfor kan koncentrere os om det, vi er kommet for, 
synge, danse lidt folkedans, gå på værtshus osv.
Hvis du synes, det er en god måde at være sammen på, så kom og 
vær med. Vi foranstalter ABSOLUT INGEN OPTAGELSESPRØVER, eneste 
ønskelige kvalifikation er lyst til at synge sammen med andre. 
Prøverne ligger MANDAG kl. 19 - 21.
Vi annoncerer sæsonens begyndelse på et morgenmøde.

Kærlig hilsen 
Jette m.fl.

K.T.O.
KTO er en tværpolitisk organisation, der bygger på individuelt 
medlemskab. KTO er opstået som en naturlig følge af et stigen
behov for at have en fælles organisation, der udelukkende vareta
ger de kursusstuderendes interesser og forhold i forbindelse med 
uddannelsen. Se nærmere i HF-håndbogen.

L.A.K.
Landssammenslutningen af Kursusstuderende (LAK) er dZn itud-ie.- 
0/Lga.nd.ia.tZon, som arbejder for HF-, Studenter-, Real- og Forbe
redelseskursisters interesser. Ud af de ca. 35.000 kursusstude
rende, der findes i dag, er de ca. 30.000 organiseret gennem de
res elevråd i LAK. Se nærmere herom i HF-håndbogen.

LÆREBØGER:
som ikke er forsynet med navn og et beskyttende omslag, kan ind
drages af skolen!

LÆRERKANDIDATER
Et led i gymnasielæreres uddannelse er, at de i et semester ef
ter deres eksamen har lejlighed til at undervise ved en gymnasie
skole sammen med de faste lærere og diskutere praktiske under
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visningsforløb med dem. De fleste klasser vil i løbet af deres 
gymnasietid i en eller flere perioder blive undervist af en læ
rerkandidat .

LÆRERRÅDET
Består af rektor og de ved skolen fastansatte lærere. Formanden 
for lærerrådet er for tiden Hans Laugesen. Øvrige medlemmer er 
Margit Ebbesen, Georg Christensen, Henrik Halberg og John Erik 
Hansen. Elevrådsrepræsentanter indbydes uden stemmeret til at 
deltage i møderne, undtagen når sagerne falder ind under de i 
lærerrådsbekendtgørelsens § 4, stk. 4 nævnte.
Til samarbejdsudvalget vælger lærerrådet 3 medlemmer udover læ
rerrådsformanden, der er fast medlem.

MANGFOLDIGGØRELSE:
Det er ikke tilladt elever at anvende skolens kopieringsmaski
ner uden særlig tilladelse.

MEDDELELSER TIL ELEVERNE:
vil dels blive givet ved opslag dels ved det ugentlige morgen
møde .

MORGENMØDE:
Der holdes morgenmøde hver uge i andet frikvarter, skiftende 
fra uge til uge. Her kan man henvende sig med meddelelser til 
hele skolen - man kan læse digte højt, synge eller danse for 
alles øjne til fælles glæde og fornøjelse. Dagsordener til e- 
lev- og lærerrådsmøder forelægges.

OPRYKNING:
Såfremt en elev viser så megen forsømmelighed, at skolens læ
rerforsamling nærer betænkelighed ved at give en årskarakter 
og dermed indstille til eksamen, skal rektor til direktoratet 
afgive indberetning herom og direktoratet afgør da, anden på
gældende elev kan komme op til eksamen. Bliver en elev nægtet 
adgang til eksamen, må han gå klassen om.

20



Hvis lærerforsamlingen finder, at en elev af andre af andre år
sager ikke bør fortsætte i næste klasse skal lærerforsamlingen 
drøfte, hvilket råd man vil give eleven, men spørgsmålet om 
fortsættelse eller ikke afgøres af eleven selv sammen med for - 
ældremyndighedens indehaver.

OPSLAGSTAVLER:
Elevernes opslagstavler er et led i skolens indre kommunikation 
og kan benyttes af alle på skolen, efter elevrådets nærmere an
visning .
De officielle opslagstavler er kun til brug for officielle med
delelser fra skolens kontor m.v.

ORDENSREGLER
Skolen har for tiden ingen egentlige ordensregler. Elevrådet 
har vedtaget, at der ikke må ryges i kantinen og boggardero
berne og endvidere henstilles det, at både rygning og nydelse 
af mad og drikkevarer undlades på gangene og i klasselokaler
ne. Alkoholiske drikke må ikke nydes i skoletiden.

PEDELLEN:
Åge Bertelsen har sit kontor i kælderen under rektors kontor.

POLITISKE FORENINGER
blandt skolens elever kan oprettes med Samarbejdsudvalgets god
kendelse .



Telefonkæde
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MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

08.20-09.05

09.15-10.00

10.10-10.55

11.05-11.50

12.20-13.05

13.15-14.00

14.05-14.50



RE-EKSAMINATION FOR GYMNASIET
For en række eksamensfags vedkommende afsluttes undervisningen 
efter 1. eller 2. g med studentereksamen i de pågældende fag. 
Det drejer sig for de sproglige elever om latin, oldtidskund
skab, geografi og matematik og for matematikerne om engelsk/ 
tysk, oldtidskundskab, geografi og kemi. Hvis en elev i et af 
disse fag har årskarakteren 5 eller derover, og han ved eksa
men får 00 eller 03, kan han forlange at tage prøven om efter 
sommerferien, det bliver i så fald den sidst opnåede karakter, 
der bliver stående.
Hvis en elev i et af disse fag har fået årskarakteren 00 el
ler 03, kan han forlange sig eksamineret i faget, selv om fa
get ikke udtages til prøve.

RE-EKSAMINATION FOR HF-STUDERENDE
Enhver kan indstille sig til prøve 3 gange i samme fag. Der 
kan være tale om omeksamen, sygeeksamen eller reeksamination. 
Se nærmere i HF-håndbogen

RUNGSTED-SAMFUNDET
Den 12. december 1919 stiftedes Rungsted Kostskoles Samfund, 
navnet ændredes 1939 til Rungite.d-Sa.m^a.nde.t. Ifølge lovenes 
§ 1 er foreningens formål "at bevare sammenholdet mellem tid
ligere elever og at vedligeholde forbindelsen mellem disse og 
skolen". Alle tidligere elever samt tidligere og nuværende læ
rere kan blive medlemmer.
Foreningens formål søges realiseret dels ved årlige sammen
komster, dels ved besøg på skolen, hvor der gives lejlighed 
til at opfriske minder fra skoleårene.
Den årlige generalforsamling finder sted i løbet af efteråret. 
Medlemsskabet koster de tre første år kun 10 kr. årligt, og 
man kan blive medlem ved indbetaling af dette beløb til: Rungsted- 
Samfundet, giro 54 333, Aurehøjvej 6, 2900 Hellerup.

M. ReZmann, formand.
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RUNGSTED STATSSKOLES VENNER 
"Rungsted Statsskoles Venner" blev stiftet af en kreds af for
ældre til elever på skolen den 25. marts 1955.
Formålet var, og er stadig, at skaffe skolen midler til støtte for 
sådanne opgaver, som det offentlige ikke i tilstrækkelig grad 
ser sig i stand til, og derved supplere, men ikke aflaste det 
offentlige i så henseende.
Det har hidtil været muligt årligt at yde en støtte på omkring 
5.000 kr. til formål som: elevtelefon på skolen, rejsetilskud 
til elever, fester, sammenkomster for elever og lærere, prsnier 
ved sportsarrangementer etc.
Af praktiske grunde er kontingentet mindst 40 kr. årligt, eller 
man kan tegne sig for et livsvarigt medlemsskab mod en ydelse 
på mindst kr. 150, een gang for alle.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvori indgår rektor og en 
af lærerrådet valgt lærer. De øvrige repræsenterer forældre - 
og vennekredsen, valgt på den årlige generalforsamling. 
Bestyrelsen takker de medlemmer, der i årets løb har støttet 
med kontingentbidrag og kan kun opfordre forældrekredsen til 
yderligere opslutning om vort arbejde ved indmeldelse, der sker 
ved henvendelse til skolen eller til:
Inger Lynggaard-Petersen, Gøgevang 14, 2970 Hørsholm 02 865411 
(formand) eller til:
Carl Probst, GI. Strandvej 59, 3050 Humlebæk 03 190905 (kasse
rer) .

SAMARBEJDSUDVALGET 
består af rektor som formand, lærerrådsformanden samt 3 læ
rere (mindst en HF-lærer), valgt af lærerrådet, elevrådsfor
manden, samt 3 elever (heraf én HF), valgt af elevrådet. 
Samarbejdsudvalgets opgave er gennem gensidig information og 
forhandlinger at fremme samarbejdet mellem lærere og elever, 
fremskynde sagers løsning og koordinere læreres og elevers 
bestræbelser.
Samarbejdsudvalget træffer afgørelse vedrørende fællestimer 
og studiekredse samt i sager, der vedrører: faciliteter, 
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praktiske forhold, fritidsaktiviteter, fællesarrangementer 
(fester, skolekomedie, sportsstævner etc.).
Samarbejdsudvalget holder møde efter behov, normalt 1-2 gan
ge om måneden. Møderne foregår i kantinen og er åbne for alle, 
der vil overvære behandlingen af sagerne.
Hvis man har sager, man ønsker behandlet i udvalget, kan man 
henvende sig til en af de 4 elever, der sidder i det.

SEKRETARIAT OG SKOLENS REGNSKABER 
forestås af Bente Sørensen, Gerda Friis og Käthe Schulze, der 
træffes på kontoret på skoledage mellem kl. 8 og 14.30, fre - 
dag dog kl. 8 - 14.00.

SKEMAÆNDRINGER:
Som følge af læreres fravær fra skolen på grund af sygdom, del
tagelse i ekskursioner, kurser m.v. sker det, at klasserne vil 
få mellem- og fritimer. På opslagstavlen over skemaændringer vil 
der blive givet meddelelse om, hvilke lærere der er fraværende 
samme dag, samt om fraværets varighed 
Timeflytninger kan finde sted, hvis både lærer og elever kan 
finde mulighed derfor.

SKOLEBLADET: 
hedder "forum" og udkommer, når der både er redaktion og stof 
til stede.

SKOLEKOMEDIE
Der er tradition for, at skolekomedien spilles af eleverne i 
2. g og 1. HF. Arbejdet med indstuderingen foregår i efterårs
månederne, og komedien opføres omkring jul.

SKOLETANDLÆGE:
Alle elever under 19 år, hvis forsørger er bosiddende i Hørs
holm kommune kan blive behandlet gratis af Hørsholm kommunale 
skoletandpleje. Behandlingen foregår på Vallerødskolen - in
den for skoletiden. Elever, der i den tidligere skole var til- 
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meldt Hørsholm Skoletandpleje, kan fortsætte umiddelbart. Nye 
elever kan tilmeldes gennnem skolens kontor. For elever, bosid
dende i andre kommuner end Hørsholm, har sko'len ingen tandlæ
geordning .

SKOLEPSYKOLOGISK RÅDGIVNING:
- et tilbud til statsskolens elever. Skolepsykologisk Rådgiv
ning består af et team på 2 skolepsykologer, 3 talepædagoger, 
2 kliniske psykologer og 1 socialrådgiver, som træffes mandag 
kl. 8-15 på Vallerødskolen, tlf ^. 866380.
Henvisning kan også ske ved, at henvende sig til studievejle
der eller rektor.
Socialrådgiver Merete Borbye har fast træffetid på statssko - 
len ( i erhvervsvejlederens lokale) hver onsdag fra kl. 11.50 
- 12.20
I er velkomne til at henvende jer når der er problemer I øn
sker drøftet. Socialrådgiveren formidler gerne kontakt til 
psykologerne eller talepædagogerne. Vi forestiller os, at I 
kunne bruge os at snakke med, når der er problemer med foræl
dre eller søskenderelationer, kammerater/ven-veninde forhold, 
økonomi, bolig, hash, klassens miljø, læse- el. stavevanske- 
ligheder, tale/høre-lidelser eller andre personlige forhold.
I behøver ingen henvisning fra lærere eller andre, men kan frit 
benytte jer af dette åbne rådgivningstilbud.

STANDPUNKTSMEDDELELSER
gives i midten af december for gymnasiet. Derudover gives der 
ved skoleårets slutning årskarakterer og karakterer for de 
skriftlige og mundtlige årsprøver.
Standpunktsmeddelelser og blanketten med års- og årsprøvekarak
tererne skal underskrives af en af elevens forældre eller den
nes værge.
Elever, der er fyldt 18 år, underskriver selv, og hjemmets på
tegning kræves ikke.
På HF gives kun eksamenskarakterer, men de studerende kan al
tid få oplysning om deres standpunkt hos de enkelte lærere.
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STATENS UDDANNELSESSTØTTE
I henhold til lov af 9. april 1975 om støtte til unge under ud
dannelse kan elever i gymnasiet og ved HF-kurser efter det fyld
te 18. år søge om stipendier fra Statens Uddannelsesstøtte.
Stipendiet søges for et skoleår ad gangen på skemaer, der ud
leveres på skolen.
Elever, der er fyldt 18 år, kan endvidere søge om statsgarante
rede studielån.
NB! Elever, der er under 18 år, kan søge om ungdomsydelse i de
res hjemkommune.

STUDIEKREDSE
Sådanne kan oprettes efter elevernes ønske, hvis der er mindst 
ti tilmeldte, og der er en kvalificeret leder, gerne udefra, og 
normalt ikke en elev. Henvendelse om oprettelse af studiekredse 
rettes til rektor, idet den enkelte studiekreds altid skal god
kendes af SAU

STUDIEVEJLEDNING I GYMNASIET
Hver klasse på skolen har en studievejleder.
Studievejledningen skal opfattes og benyttes dels som en funk
tion, der kan hjælpe med kontakter til skolepsykolog, social
rådgiver, arbejdsformidling, studievejledningen ved andre ud
dannelsesinstitutioner O.S.V., dels som en funktion internt 
på skolen i forbindelse med økonomiske, sociale/kammeratlige 
og studiemæssige forhold.
Endelig afholder studievejlederen timer omkring generelle stu - 
die- og uddannelsesmæssige forhold som skift fra folkeskole 
til gymnasium, grenvalg og valg af videre studium/erhverv. 
Studievejlederen har faste træffetider, der meddeles ved sko
leårets start.

TELEFONKÆDE:
Det er yderst vigtigt, at hver klasse ved skoleårets begyndel
se afleverer en "telefonkæde", så kontoret kan ringe til den, 
der står øverst på listen, for at give besked om aflysninger. 
Dette har jo særlig interesse for aflysning af første time.
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TYVERI 
forekommer. Tag derfor dine værdier med dig, eller deponér 
dem på skolens kontor, hvis det er nødvendigt, at have dem 
med i skole.
Skolen dækker ikke tyveri.

ULYKKESFORSIKRING
Der findes ikke nogen ulykkesforsikringsordning ved skolen. 
Eleverne opfordres til at undersøge hjemme om familiens ulyk
kesforsikring også dækker i forbindelse med skolegangen.

UNDERVISNINGSTIDEN:
Øvelser i fysik, kemi, biologi m.v. kan det af lokalemæssige 
grunde være nødvendigt at lægge uden for den faste skoletid. 
Elever, der påtager sig erhvervsarbejde o. lign, uden for sko
letiden, kan ikke af den grund fritages for deltagelse i så
danne øvelser.
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SKOLENS ANSATTE

Følgende. kottegen ^tk ut tkke to gnaven et

HUGO BÖÜNIA, Htå tonie, otdttdåkundikab

HENRIK HALBERG, Sam^undå^ag
ELLEN KROGH, Vanåk, engetåk
TORBEN LASSEN, Latin, otdtidåkandåkab

KATHE SCHULZE, Seknetæn
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TORBEN AMTRUP
Fyidk, matemcutik

ELLEN ANPERSEN
ReXdg-ion, engedik, 
odcLtddi bundi kab

INGE ANPERSEN
Enge£ik,iMMk

NEELS ANPERSEN
Matemaddk, ^yi-ik

PETER BONHOLT ANPERSEN
Ge.ogM.id

STIG MUNK ANPERSEN
Mcotematdk, iyidk

JENS BAK 
GeogMid

GERTRUP BOSS
Fo/imdng, i-tanik

WALTHER BOSS
Hdito^tde, iMnik 
oJLdtddi kundikab
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LEO BRESSON
Vansk,.ietigl.on

RANVI BVRNÆS 
EngeZik

GEORG CHRISTENSEN

Engettk, ^fransk

OLE CHRISTENSEN

Hdsto^u.e.,6am^undi- 
{OS

MARIANNE WBBROE

Vanik

MARGIT EBBESEN

Tyik, danik

JENS ELSIG
Sam^undi ^ag,ZcL>uet

MOGENS FENGER
HZstonA.e.,ftM.g-ion, 
oZcECidi kunds kab

KNUD FJELVSTEV
Fyi-ik, matematik
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ALICE FLENSBORG
Mai-ik

YVONNE GUNST

MatemcMk
HENRIK STEVNS HANSEN
Pant, k, i tucLi^oftTaniz- 
^ing

JAN RÅSS HANSEN
Mut-ik

JENS ERIK HANSEN
HJi£o^z,m<vtemcM.k

JOHN ERIK HANSEN
HZ6toAA.^,tyik, 
oZdtidi kcindi kab

LAU HANSEN
FyiLk, kemJ.

LISSI STEVNS HANSEN

EngeZik.-icLiist
BIRTHE HARTMANN
Panik, e.nge£ik
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LISSEN HAUGWITZ

Matematik

MOGENS HERTOFT

Vanik., gymnastik

KAREN HJERRILV

BZo£ogZ,ÆeZZgZon

PIA HOULBERG

Engetik,damk

HENRIK JUUL JENSEN
Vanik, fteJLLgZon

INGE JENSEN

GymnMtEk

LENE ALLERSLEV JENSEN
Htitcaie^Zdwt

KNUV JOHNSEN
B-iotogt, g eogha^t

KIRSTEN JUNGERSEN
G/LStk,loM.n
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P.A. KJELTOFT
BZoZogZ

PATRICK KRAGELUND 
Latin

CONNV KRISTIANSEN
Panik, tyik

KRISTIAN KRISTIANSEN 
Fyiik, kemi.

HANS KRØ/ER
Gynmai tik, ge.ogaa.fi.

HANS LAUGESEN

Ge.ogaa ft, iam f u.ndt - 
^9

USSY LUMByE OLE LøPPENTHIN
Bi.oi.og-i, g zogna.(ii. F^amk, engeJLik

LISE MUNK

Panik
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SØREN NØLLER
Fyiik, matematik

INGER NEERUP
Matematik

KAJ MØLLER NIELSEN
Vanåk,o£dtidiku.nd- 
ikab

STEN OLSEN BERGER PEETERSENBRETT OLSEN 
Ftianik^diæt Geogna^L, iam^ andi i$ag Hti to/ite, gymnas tik

FENN REVERSEN
F/tanik, gymnastik

KAJ UHRE REVERSEN
Matematik, iy-iik

NORVBY PETERSEN 
Ty Ak
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OLE VISTI PETERSEN

Htbtonie, g eog^a^i
JYTTE POULSEN
Vanik,idwt

ANNETTE SAUERBERG

Enge£åk,otdtidi- 
kundikab

GUNNI SCHMIVT

Matematik

BO SCHRØVER 
Fyiik, kemi

NINA SKYTTE
Bioiogi,gymnastik

JETTE SØRENSEN

Tyik,mutik
NORA TAMS
Bioiogi

INGE THIRSING
F/tamk,engeZ6k
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LONE THOMSEN POUL TRANSBØL

Engelsk,gymruUtLk Ldtst

ANETA HEIKEL VINTHER 
Tys-Lk

EBBE VORSØE CLAUS ØRUM AGE BERTELSEN

0am k, otdtLds kundskab Kemi PzdeJL

GERDA TRITS
SzkJteatxft

BENTE SØRENSEN

Se.kAe^t2^
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