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Kontortid:
Skoledage kl. 8-14.30, fredag dog kl. 8-14.00

Rektor Leo Bresson træffes efter aftale

Studievejlederen for HF-kurset
John Erik Hansen træffes:
Mandag kl. 11-12 og torsdag kl. 12.15-13.00

Skolens adresse:
Stadion Allé 14, 296O Rungsted Kyst

Telefon: (02) 86 33 11
Lærerværelset: (02) 86 36 12

Pedel Age Bertelsen: (02) 86 40 13



Velkommen pä Rungsted Statsskole

Alle eleverne på Rungsted Statsskole får dette introduktions
skrift, men det er især tænkt som en velkomst og en hjælp til 
de nye elever i 1 HF og 1 g.
De ældre elever og lærerne byder velkommen til samarbejdet og 
samværet her på skolen, hvor vi håber I vil få det rart og hyg
geligt, samtidig med at I opnår det som I vel først og fremmest 
kommer her for: at lære det stof og de arbejdsmetoder son I har 
brug for i jeres videre uddannelse.
Når I har valgt at gå på denne skole, håber vi at I også vil på 
én gang falde ind i og forny de traditioner der præger skolen. 
En skole er både rammen om et fællesskab og selve dette fælles
skab mellem elever og lærere, altså både noget synligt i form 
af bygningerne og undervisningsforordningerne, og noget mere 
uhåndgribeligt der nok er lige så væsentligt, nemlig den måde 
vi omgås hinanden på i skolen. Begge dele skal være i orden for 
at I kan få en udbytterig tid på HF eller i gymnasiet.
I kan ikke gøre så meget ved bygningerne, bortset fra at ved
ligeholde dem! I kan gøre lidt mere ved de regler der findes 
for undervisningen, fordi der er mulighed for elevindflydelse 
på dette område. Og I kan gøre meget ved de omgangsformer som 
skal præge skolen. Faktisk afhænger de helt af jer!
Dette introduktionsskrift giver en oversigt over en del af de 
områder som alle har brug for at vide noget om. Jeg vil slutte 
velkomsten med at ønske dig held og lykke med dit arbejde på 
Rungsted Statsskole i de næste 2 eller 3 år.

Leo Bresson
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STUDENTEREKSAMEN 1981

3. a
Atten, Bettina 
Baeh, Binthe Agenbo 
Høj, Kimten 
Knetz, Steven 
Mogemen, Mie.
Riii, Vonthe 
Johamen, Annette 
Mombeng, C kant o tte 
Nietien, Tine Nex.ø 
Bnabnand, Bingitte 
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Hotm, Nina 
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Andeuen, Sønen E. 
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Ennbeng, Jeanette H. 
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Nietien, Jeanette B. 
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3.d
Fteinent, Kanin 
Hamen, Limen S.
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KapeC, LZibeth M.
Penny, AdaCena 
Bnedeigaand, Inge 
ChnZitemen, Menete 
Hamen, Bente 
Bentzen, Jeanette 
Bnaan, NZna HeCene 
Pyek, HetCe 
EZn^eCdt, CamZCCa 
Han etagen, Annemette 
Jemen, Lene Lauon 
Jemen, Mette Bnaan 
Jo ham en, Jan
KeteCien, HeCCe-ManZe 
Lejmkoo, MZehaeC 
MäCCen, Kamten Nøngaand 
NZeCien, Hanne 
OCeien, TZna G. 
PaCCaoZcZnZ, Bo 
PCam, Nanette 
Raimau en, EnZk

MøCCen, AkieC 
NZondion, Johan 
SCott, Reten 
TZe^enthaC, ManZt 
Andemen, Lone 
ChnZitZamen, TZna 
Vjønap, UCCa 
Hamen, John 
HaamCev, PennZCCe 
MoCCenap, Thomai 
NZeCien, Lam 
Pagh, VZbeke Knaie 
Hahn-Petemen, Anne M. 
Hedemann, MZehaeC 
lo em en, KZm 
Pedem en, Reden 
Petemen, Tonben Baggen 
Kaimanen, KZm 
SeoenZn, CathanZna 
WeueC, MZehaeC 
Knaie, StZna

3.v
Hedegaand, MZchaeC 
Jonmon, EyoZnd 
Koe^oed, NZeCi Chn. 
Lauen, Sten Gondon 
LZndhand, Knad 
Petemen, StZg 
EnZkien, ChnZitZna M. 
HoZZd-NZeCien, KZm 
Ibien, CCaei Bo B. 
Kampen, AitnZd 
KnZitem en, StZg M. 
Montem en, Jern 
NZeoCet, CCaai 
Skaanap, Vonte 
UoCnen, HeCCe 
Andern en, Soend EnZk 
Eg ei hoCm, ChnZitZan 
ECibong, Reten 
Hamen, Jan 
LaanZtzen, HennZk W. 
MøCCen, ChnZita

3. y
GaCigaand, Jern 
Jeppeien, Steen 
Jøngemen, Madi 
NZeCien, OCe HennZk 
Pedemen, Van 
Styezen, Jønn 
Tetem, CCaai
Vaah, Peten 
FaCkemteen, ChanCotte 
HejCibeng, Anna M. 
loemen, Lotte 
Lange, Mette 
MäCCen, Sønen K. 
PahC, ChanCotte 
AbZCdgaand, Steen 
Andemen, Lotte 
Bak, PennZCCe 
BenCand, Ham-HennZk 
Henmamen, Thomai 
Jemen, Pen-HennZk 
Lamen, HeCCe 
SZmeited, RZkke

3. x
Hamen, SZgne G, 
Knogh, WZCCZam
Knaie, Lam
Lamen, Lam FoCmen
Madien, Lam

3. z
Andemen, HennZk Behnndt
GeCe^, ChanCotte
GneZn, Lam
Hamen, Bo
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Hamen, HennZk 
Haaie, Jacob 
LaanZdien, KZam Bo 
Ueyen, ChnZitZan N. 
SmZti, RZnZe 
Bnedeigaand, Pen 
Banchand, Jane 
EnZchien, Jan
FZiken, Kanen-Mangnethe 
Hamen, Kanen Kaae 
Hofmann, Iben
Jepien, Peten Gnunnet 
Raimmen, Hanne 
Thomien, Jane 
BnZdgwaten, Paut 
FZøditnup, HennZk 
Kondnup, MZkaeZ 
NZetien, Lone 
SZyngbong, Tonben

3. s 
ChnZitemen, Honten 
Hamen, Lam 
Hamen, Max.
Jemen, HennZk M. 
KjeZdien, GZtte 
Lamen, Lennant 
LøppenthZen, Btngtt 
Mogemen, CZaai 
Remtnap, Peten 
SZmomen, HennZk 
Thygeien, NZZi 
TZdemand, HennZk 
Andemen, VZbeke

l kait, 
Lam en. 
Lam en.

PZvZi

Johnny 
ChanZotte 
MZehaeZ 

Mackepnang 
Raimar i en, 
Andern en, 
BnZü/.ng,

, ChanZotte 
Mette

KZm Langen
Sønen

Otakan
Henbent, Jei 
Keto, PetnZ

3.0
Andemen, HennZk R, 
Got^ni.d, Oie 
Hamen, Pan 
HantZc, FZemmZng 
HemmZn.gi en, KZm 
Hjonth, Thomai 
KZandt.n, Jeni Peten 
KøtZZken, Kamten 
Petem en, MZchaet 
TeZien, Steen
Beyen Ponte
Pamgaand, Anne-ManZe 
VZamant, MZchaet 
Pyekjun-Hamen, SZdieZ 
Hamen, BZngZt Jaht 
Hedegaand, Tonben 
Nedengaand, Anne Mette 
MZeticn, Jengen Kaae 
Nybong, Thomai 
Ovengaand, Lotte
Szabo -’.ci, Anette
KZZtgaand, HennZk 
Lamen, UZchaeZ
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HF-EKSAMEN 1981

Z.p
AZuZng, AnnegÆe^e 
ÅncUetu en, Eva Jytte 
Bttsch, Hannah 
Etev, Benedtete Vtbsk 
Ftttpsen, Phtttp 
Fntsch, Ntets H.H.
Gath, Ltsetotte 
Jensen, Hanne Rose 
KJettesbjeng, Pennttte 
Knudsen, Vtbebe 
Lansen, Manton 
Mtkkets en, Jespen 
Mtkketsen, Beten. Vtsby 
Ntetsen, Btngttte 
Rtsom, Jen^ 
Tange, Andern Henntk 
Thonbjønn, Mantanne

2.g
Andemen, Henntk Wtttgnén 
Bøn.me, Bent 
Gtahn, Mette Mante 
Ham, Lam BJanne 
Jøngemen, Mtehaet J. 
Knadien, Leon Ib 
Koe^oed, Etten G.U.
Pedem en, Monten Hotm 
Peetz, Btngttte
Peetz, Mtkket 
Pntm, Entk 
Skovigaand, Monten 
Stantey Metten, Annett 
Stefanien, Hteti 
Svendien, Susanne
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Orientering om skolens
INTERNE STYRING

I de officielle bestemmelser for gymnas, 
række områder åbnet mulighed for at læn 
påvirke de beslutninger, der skal træffes 
virker dem på den ene eller anden måde, 
der her på skolen vedtaget en ny intern 
hovedtræk går ud på, at de muligheder di 
ver for elevindflydelse skulle udnyttes 
I vil her på skolen støde på en række bi 
skellige grupper og udvalg, som er med ■ 
træffe beslutninger her på skolen. Fieri

ieskoler er der på en 
erne og eleverne kan 
på skolen, og som på- 
I efteråret 1977 blev

er nærmere forklaret på de efterfølgend

styrelsesform, som i 
e formelle regler gi
mest muligt.
etegnelser for de for
til at diskutere og 
e af disse betegnelser 
e sider.

PÅ LÆRERSIDE:
1) Lærerrådet. Består af rektor og alle laaserne ved skolen. Le
des af en af lærerne valgt lærerrådsfornand i samarbejde med 
fire andre lærere i lærerrådets forretn 
bl.a. afgørelse om omfanget af mundtlig 
budgettet for undervisningsmidler (inden f 
len har fået tildelt). Endvidere diskut 
til eventuelle stillingsopslag og fordelin 
ne samt principper for studieture og ek 

lingsudvalg. LR træffer 
e årsprøver,fastlægger 
or det beløb, som sko- 
ares lærernes holdning 
ij af klasser til lærer- 
:skursioner. Men i øvrigt

er det i lærerrådet at der diskuteres og søges opnået en fælles
lærerholdning til samarbejdsproblemer m
2)
de
og

GL-møder. Dette er lærernes fagforen 
problemer der opstår mellem arbejdsg 
lærergruppen set som lønmodtagere.

led rektor og eleverne. 
iLngsmøder. Her behandles 
iver (staten/evt. rektor)
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3) Faggrupper. Alle lærerne i et bestemt fag mødes af og til og 
diskuterer forskellige problemer, der kun vedrører det pågældende 
fag.
4) Økonomiudvalget. Et blandt flere af lærerrådet nedsatte ud
valg. Her forhandler man om opstillingen af det budget som læ
rerrådet bagefter skal godkende. Det skal bemærkes, at der del
tager 3 elever valgt af elevrådet, heraf sidder den ene i udval
gets forretningsudvalg (ØFU), der tilrettelægger møderne. Udval
get består ellers af en lærer fra hvert fag på skolen.

PÅ ELEVSIDE:
1) Elevrådet. Se nærmere beskrivelse i den efterfølgende ordli
ste. Består af en elev fra hver klasse. Er det formelle organ, 
hvor man diskuterer de problemer, der måtte være i forbindelse 
med at gå på skolen. Kan rette formelle henvendelser til lærer
råd, rektor eller direktoratet for gymnasieskolerne og HF. Væl
ger repræsentanter til diverse udvalg.
2) Aktivitetsudvalget. Nedsat af elevrådet. Står for tilrette
læggelse af fester og andre arrangementer på skolen.
3) DGS, GLO og LAK. De landsomfattende elevorganisationer. Ele
verne kan individuelt melde sig ind. Organisationerne kærper for 
elevssynspunkter over for de officielle myndigheder.

FÆLLES UDVALG AF ELEVER OG LÆRERE:
1) Fællesudvalget. Rektor, 4 lærere og 4 elever forhandler cm al
le samarbejdsproblemer. Fastsætter ordensregler og forskellige 
fællesarrangementer i skoletiden.
2) Fagrådene. Faggrupperne suppleret med nogle elevrepræsentan
ter valgt af elevrådet diskuterer og opstiller i fællesskab de 
enkelte fags budgetønsker for lærebøger og andre undervisnings
midler. Elevrepræsentanterne bør inkludere mindst 1 elev fra hvert 
klassetrin og mindst ét medlem af denne gruppe, der kaldes fag
udvalget, skal være medlem af elevrådet.
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Så meget om alle disse udvalgsbetegnelser. Hvordan skal det fun
gere i praksis? Hvis elevernes muligheder for at bruge deres ind
flydelse skal udnyttes effektivt, så kraver det at alle elever er 
villige til at påtage sig en ekstra arbejdsbyrde en gang imellem 
og møde op til elevrådsmøderne og lade sig vælge til de forskelli
ge poster. Det har desværre vist sig i ce foregående år, at det 
ofte er de samme få elever, der må påtace sig alt arbejdet. Det 
er langt fra i alle fag, der er elever c er deltager i fagrådenes 
arbejde. Det er også sjældent at der møc er elever op for at over
være møderne i fællesudvalget og i læreirådet, på trods af,at vi 
f.eks. i lærerrådet tit har behov for at. høre nogle elevsynspunk
ter i forbindelse med behandling af en række punkter på dagsorde
nen .
Det er også ønskeligt at vi både fra lærerside og elevside gør me
re for at leve op til styrelsesformens bestemmelser og ånd om at 
udnytte samarbejdsmulighederne mere. F.eks. skal alle forslag til 
dagsorden for lærerråd og elevråd, der vedrører hele skolen med
deles og motiveres offentligt på skolen (ved et morgenmøde). Det 
er også sjældent, at elevrådet har udnyttet den høringsret, det fik 
ved styrelsesformen i 1977, om at det skal høres på lige fod med 
lærerrådet i alle sager (på nær ved lærernes fordeling på klasser, 
stillingsopslag, årsprøvernes omfang og vikartimernes fordeling.) 
Til slut skal der nævnes endnu en mulighed for at blive hørt som 
menigmand på skolen, - som sjældent benyttes. Det drejer sig om 
at fællesudvalget kan indkalde til skolemøder. Alle sammenkaldes 
i skoletiden i fællesrummet, hvor de kan deltage i debatten. Hvis 
det på forhånd er ønsket af fællesudvalget, kan der på mødet hol
des vejledende afstemninger.
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VÆRD AT VIDE - FRA A TIL Å

ADRESSEFORANDRING:
meddeles senest flyttedagen på skolens kontor.

AKTIVITETSUDVALGET:
er en af eleverne oprettet og styret organisation, der tager sig 
af at arrangere fester, koncerter etc. Ved skoleårets start til
melder eleverne sig enkeltvis og uafhængigt af klasserne. De får 
herved gratis adgang til aktiviteterne, mod at arbejde aktivt og 
interesseret ved møderne, samt at deltage i oprydningen efter ar
rangementerne .

ARTE:
Artes ungdomsafdeling giver alle unge under uddannelse mulighed 
for teaterbilletter til 15 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 9 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.
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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.

BIBLIOTEKET:
befinder sig ved hovedindgangen. Der er ingen hjemlån.

BOGUDLÅN OG ERSTATNINGSREGLER:
I 1 g. og 1 HF sker udlevering af bøger ved skoleårets start fra 
sikringsrummet under kantinen. Alle andre udleveringer til klas
serne samlet sker gennem læreren i faget. Ved modtagelsen af en 
bog skal man kvittere på en særlig udleveringsliste. Skal der om
byttes en bog, eller har man været fraværende ved udleveringen kan 
man henvende sig i bogdepotet i kælderen ved siden af elevmøntte
lefonen. Åbningstidspunktet fremgår af opslag på døren. Boginspek
tor er Hans Laugesen. Hvis man mister en bog kan man kun få udle
veret et nyt eksemplar mod erstatning af det bortkomne. Hvis man 
senere finder bogen igen får man pengene refunderet. Aflevering 
af bøger ved skoleårets slutning sker i et klasselokale efter sær
lige afleveringslister. For bortkomne bøger vil man blive afkræ
vet erstatning. Hvis afleveringstidspunktet ikke overholdes vil der 
blive opkrævet et ekspeditionsgebyr på 20 kr. (i -81). Skal der 
rykkes skriftligt for manglende bøger/tilsendes regning stiger 
ekspeditionsgebyret til 30 kr. (i -81).

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.
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D.G.S. (Danske gymnasieelevers sammenslutning): 
er gymnasieelevernes upolitiske, faglige organisation med føl
gende formål: " - uafhængig af partipolitiske interesser - at 
arbejde for gymnasieelevernes interesser". Og det har DGS gj’ort 
i 18 år. Blandt resultaterne kan nævnes: § 25 om medbestemmelse 
på undervisningen, reeksaminationsordningen, transportgodtgø
relse (tog/buskort mm), visse SU-forbedringer og mest aktuelt 
fjernelsen af den omstridte passivitetsregel. Det kan altså be
tale 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 udover 
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 ca.38 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) .
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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 indlrages 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, basket-ball og badminton.

FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 1981/82
Sommerferie: Mandag den 22.juni til tirsdag den 4.august
Efterårsferie: Mandag den 19.oktober til fredag den 23.oktober 
Juleferie: Onsdag den 23.december til mandag den 4.januar
Vinterferie: Mandag den 22.februar til fredag den 26.februar
Påskeferie: Mandag den 5.april til mandag den 12.april
Sommerferie: Mandag den 21.juni til (fredag den 6.august)
De nævnte dage er medregnet i ferien.

FESTER PA SKOLEN
Fester på skolen kan afholdes. De nærmere regler fastlægges af 
fællesudvalget, som tager stilling til ce enkelte ansøgninger 
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 daglice liv i det hele taget.

16



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. Men 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 underskri
ves af eleven selv og for de elever, der ikke er fyldt 18 år, 
tillige 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 bør 
hjemmet senest efter en uges forløb give skolen meddelelse her
om.
Tilladelse til fritagelse fra undervisningen gives kun i ganske 
særlige tilfælde.
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FRITAGELSE FOR GYMNASTIK
Al ikke aktiv deltagelse i idrætsundervisningen bliver betragtet 
som fravær, med mindre lægeattest foreligger.
Blanketter til lægeattest udleveres på skolens kontor.

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
se i Fællesudvalget.

FÆLLESUDVALGET 
består af rektor som formand, lærerrådsformanden samt 3 lærere 
(mindst en HF-lærer), valgt af lærerrådet, en elev fra præsidi
et samt 3 elever (heraf en HF), valgt af elevrådet. Fællesud
valgets opgave er gennem gensidig information og forhandlinger 
at fremme samarbejdet mellem lærere og elever, fremskynde sagers 
løsning og koordinere læreres og elevers bestræbelser. 
Fællesudvalget træffer afgørelse vedrørende fællestimer og stu
diekredse samt i sager, der vedrører: faciliteter, praktiske 
forhold, fritidsaktiviteter, fællesarrangementer (fester, skole
komedie, sportsstævner etc.).
Fællesudvalget holder møde efter behov, normalt 1-2 gange 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.
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GLEMTE SAGER
anbringes i A-fløjens kælder. Værdigenstande dog på skolens kon
tor. Ved skoleårets afslutning lægges alle glemte sager frem.Det, 
der ikke afhentes, afleveres til Red Barnet i begyndelsen af 
sommerferien.

G.L.O. (Gymnasieelevernes Landsorganisation)
GLO er en elevorganisation, der bygger på individuelt medlemskab. 
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.

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.
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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 din iZudZe-
OAganZiaZZon, 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

LÆREBØGER:
som ikke er forsynet med navn og et 
drages af skolen!

LÆRERKANDIDATER
Et led i gymnasielæreres uddannelse 
ter deres eksamen har lejlighed til 
skole sammen med de faste lærere og 

i HF-håndbogen.

beskyttende omslag, kan ind

er, at de i et semester ef- 
at undervise ved en gymnasie- 
diskutere praktiske under-

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. Forretningsudvalget 
er Georg Christensen, Ole Christensen, Peter Bornholt Andersen 
og Lise Munk. Elevrådsrepræsentanter indbydes uden stemmeret til 
at deltage i møderne, undtagen når sagerne falder ind under de 
i lærerrådsbekendtgørelsens § 4, stk.4 navnte.
Til fællesudvalget vælger lærerrådet 3 medlemmer udover lærer
rådsformanden, der er fast medlem.
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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, med skiften
de ugedage. 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 elev- og 
lærerrådsmøder forelægges. Møderne ledes på skift af fællesud
valgets medlemmer.

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, om den på
gældende elev kan komme op til eksamen. Bliver en elev nægtet 
adgang til eksamen, må han gå klassen om.
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.
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Telefonkæde
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MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

08.25-09.10

09.20-10.05

10.15-11.00

11.05-11.50

12.20-13.05

13.15-14.00

14.05-14.50



ORDENSREGLER:
Rusmidler må ikke indtages i skoletiden. Hashrygning er forbudt 
på skolens område. Overtrædelse af disse regler kan medføre bort
visning .
Elevrådet har vedtaget, at der ikke må ryges i kantinen og bog
garderoberne og endvidere henstilles det, at både rygning og ny
delse af mad og drikkevarer undlades på gangene og i klasselo
kalerne .

PAPIR
Kan købes i kantinen.

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

POLITISKE FORENINGER
blandt skolens elever kan oprettes med Fællesudvalgets godken
delse

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 on 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 s:.dst 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 
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kan være tale om omeksamen, sygeeksamen eller reeksamination. 
Se nærmere i HF-håndbogen.

RUNGSTED-SAMFUNDET
Den 12.december 1919 stiftedes Rungsted Kostskoles Samfund. Nav
net ændredes i 1939 til Ru.ng4Zed-Sam fundet. Ifølge lovenes § 1 
er foreningens formål "at bevare sammenholdet mellem tidligere 
elever og at vedligeholde forbindelsen mellem disse og skolen". 
Alle tidligere elever samt tidligere og nuværende lærere kan 
blive medlemmer.
Foreningens formål søges realiseret dels ved årlige sammenkom
ster, dels ved besøg på skolen, hvor der gives lejlighed til at 
opfriske minder fra skoleårene.
Den årlige generalforsamling finder sted i løbet af efteråret. 
Medlemskabet koster for russer 2o kr. og derefter erlægges 35 
kr. årligt, og man bliver medlem ved indbetaling af dette be
løb til: Rungsted-Samfundet, giro 54 333, Aurehøjvej 6, 2900
Hellerup.

M.Reimann, formand

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 påtager sig.
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, præmi
er ved sportsarrangementer etc.
Kontingentet er mindst 50 kr. årligt, eller man kan tegne sig 
for et livsvarigt medlemskab 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 forældrene 
eleverne og vennekredsen,valgt på den årlige generalforsamling.
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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.

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, fredag 
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 og hvilke af disses timer 
der varetages af vikarer.
Timeflytninger kan finde sted, hvis både lærer og elever kan fin
de mulighed derfor.

SKOLEBLADET:
hedder "forum" og udkommer ca. 4 gange om året. Interesserede 
kan melde sig til redaktionsarbejde.

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

SKOLETANDLÆGE
Alle elever indtil det fyldte 20.år, hvis forældre er fastbo
ende i Hørsholm Kommune, har adgang til deltagelse i skoletand
plejen.
Pr. 1.1.1981 er der indført en vis egenbetaling for tandpleje
ydelser, svarende til hvad de unge ikke-skolesøgende skal be
tale for tandplejeydelser i privatpraksis.
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Elever kan tilmelde sig skoletandplejen gennem skolens kontor. 
For elever, bosiddende i andre kommuner end Hørsholm, har sko
len ingen tandlægeordning. Man må derfor selv undersøge forhol
det i sin kommune uden for Hørsholm.

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.

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 h j emkommune.

STUDIEKREDSE
Sådanne kan oprettes efter elevernes ønske, hvis der er mindst 
10 tilmeldte, og der er en kvalificeret leder, gerne udefra, dog 
normalt ikke en elev. Henvendelse om oprettelse af studiekredse 
rettes til rektor, idet den enkelte studiekreds altid skal god
kendes af fællesudvalget.
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STUDIEVEJLEDNING I GYMNASIET
Hver klasse på skolen har en studievejleler.
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.

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 ried 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, udenfor sko
letiden, kan ikke af den grund fritages for deltagelse i så
danne øvelser.
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SKOLENS ANSATTE

Følgende koZZegeA vZ Zkke iotogAa^eAet:

HUGO BOPNIA, H-iitoAie, otdt-idiku.ndAka.b 
PETER PITLEt/SEN, Piykotogt 
ANNIE GETLER, MtuZk, idAnt 
INGER-MARIE NIELSEN, Idnæt 
METTE RASMUSSEN, H-titoA-ie
MARI ANNE WOLL, La.t-in, o-Cdt-idAkundikab
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TORBEN AMTRUP

F(/4 Zk, wiaT emték

ELLEN ANDERSEN INGE ANDERSEN

EngMk, faanikRMgTon, ingMk, 
oTdM.di kundi kab

PETER BOMHOLT ANDERSEN 

GeoogKa^i.
STIG MUNK ANDERSEN 

MaMmaM.k, ^yiik
JENS BAK 

Gtogna^i.

LEO BRÉSSON
Vanik, >te.U.ofL

FLEMMING BRUUN

Tyik,e.ngeM>k
GEORG CHRISTENSEN

EngeZik, frianik

30



OLE CHRISTENSEN LENE PAUGBJERG

Vanik, Ao Mining
BENT PAUGÅRP

VanikHZhto^ie., -iamAandi Aag, 
■itu.die.ve.jte.deA

MARIANNE WBBROE
Vanik

MARGIT EBBESEN
Tgik,damk

JENS ELSIG
SamAundi Aag,i.d>ist

MOGENS TENGER KNUO FJELVSTEV
Fyi-ik,mcotematik

ALICE FLENSBORG
MiuZkHZitosvi&,SLe^ig-ion, 

otdZidi kundikab
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WONNE GUNST
Matematik

HENRIK HALBERG 
Sam^undiiag

HENRIK STEVNS HANSEN 
Pani k, adm. ini pektoa.

JENS ERIK HANSEN JOHN ERIK HANSEN
H-u to tie.,matematik, 
adm.inipektoa.

LAU HANSEN
Fyiik,kerntHtitoaie, tyik, otdtidi 

kundi kab, itudtevejt.

LISSEN HAUGWITZ
Matematik

MOGENS HERTOFT
Panik,idast

BO HILSTEP

Eng etik,aettgton
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KAREN HJERRI LV
BZotogZ, aeJLLgion

PIA HOULBERG
EngeZik,danik

LENE ULLERSLEV JENSEN
HZiiofu.e,idftxt

KNUV JOHNSEN
BZoZogZ, geog/ta^Z

KIRSTEN JUNGERSEN
Gfizik,£a£in

P.A.KJELTOFT
BZoZogZ

KJELV KRISTENSEN

Vanik, k&mi

CONNY KRISTIANSEN

Vamk, tyik

KRISTIAN KRISTIANSEN

FyiZk, kemi
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ELLEiJ KROGH
Vanik, engetik

HANS KRØYER
Gymnaitik,g eogna^i

HANS LAUGESEN
Sam^andt, ^ag ,geogaxL{,i

LISBET LAURITZEN
Matematik.itadievejt.

LISSY LUMBYE
Biotogiigugaa^i

OLE LØPPENTH1N 
Eaamk, engetik

LISE MUNK
Danik,itudievejted.eA.

SØREN MØLLER
Eyitk, matematik

INGER NEERUP
Matematik
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GUNNER THOR NIELSEN
Muitk

KAI MØLLER NIELSEN
PoMk, oldtids kunds kab

ANPREAS BALKE NISSEN 
Tysk

BRITT OLSEN
Enansk, .idræt

STEN OLSEN
Sam ^unds ^ag, geografi

EINN PEPERSEN
Frans k,gymncu>Td,k

JØRGEN MØNSTER PEPERSEN
E^taiuk

KAJ UHRE PEPERSEN 
Matematik.,

BIRGER PE1TERSEN
Htito/vie, gymnastik
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GERTRUD TERMIN

Thantk, ^oxmning
BENT ROSENVOLV PETERSEN 
Latin

PER SØGÅRD RASMUSSEN
Dansk, ^Aanik

LISSI REGIN

EngeZik,ld>ist
ULLA RINGGAARD

Spanik, TwMk
GUNNI SCHMIDT
Matematik

BO SCHRØDER NINA SKYTTE
Fgiik, kernt Biotogi,gymnastik

NORA TAMS
Bla togt, stucLievejtedeA
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INGE THIRSING
Ewuk, engeXxk

LONE THOMSEN
EngeZsk, gymnastik

ANETA HEIKEL VINTHER
FysXk

PER VERGE
H-uto>iA.e.,ge.ogAai-L

EBBE VORS0E
Pam k, oldtids kunds kab

AGE BERTELSEN 
PedeX.

GERPA FREIS

Sek^aisÆ

KATHE SCHULZE BENTE SØRENSEN
Se.kn.eXs.fL SekfceXsn.

BZ



SKEMAER OVER MEDTÆLLENDE KARAKTERER TIL STUDENTEREKSAMEN

Den sproglige linjes nysproglige gren

Fag Ars- 
karakter

Eksamenskarakter
Ved prøve Overførte

Roligion .............................................................. 3g — —
Skriftlig dansk ................................................... 3g 3g —

Mundtlig dansk ............................................... 3g 3a 39
Fransk/russlsk ................................................... 30 3g 3g
Historie .............................................................. 3o 3g 3g
Biologi .............................................................. 3g 3g 3g
Matematik .......................................................... 2g 2g 2g
Skriftlig engelsk ............................................... 3g 3g —
Mundtlig engelsk............................................... 3g 3g 3g
Skriftlig tysk....................................................... 3g 3g —

Mundtlig tysk ................................................... 3g og 3g
Latin..................................................................... 2g 2g 2g
Oldtidskundskab ............................................... 2g 2g 2g
Geografi ........................................................... ig ig ig
Sum ....................................................................

Gennemsnitstal ..................................................

Eksamensresultat ..............................................

Den sproglige linjes samfundsfaglige gren

Fag Års
kat akter

Eksamenskarakter
Ved prøve Overførte

Religion .............................................................. 3g — —

Skriftlig dansk ................................................... 3g 3g —
Mundtlig dansk ............................................... 3g 3g 3g
Fransk/russisk ................................................... 3g 3g 3g
Historie .............................................................. 3g 3g 3g
Biologi .............................................................. 3g 3g 3g
Matematik .......................................................... 2g 2g 2g
Skriftlig engelsk/tysk ........................................ 3g 3g —

Mundtlig engelsk/tysk........................................ 3g 3g 3g
Tysk/engeisk ....................................................... lo —.— —

Latin.................................................................... ’9 —■— —

Oldtidskundskab ............................................... 2g 2g 2g
Skriftlig samfundslag ........................................ 3g 3g —

Mundtlig samfundsfag...................................... 3g 3g 3g
Geografi ........................................................... 3g 3g 3g
Sum ....................................................................

Gennemsnitstal .................................................

Eksamensresultat ..............................................

Særkarakterer 1 tysk/engelsk

Skriftlig lysk/engelsk (tæller 7j) .....................

Mundtlig tysk/engelsk (tæller ’/□) ... ...........

Arskaraklerer

’g

’g
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Den sproglige linjes klaeslsksprogllge gren

Eksamenskarakter
Fag karakter Ved prove Overforte

Religion .............................................................. 3g _____
-

—

Skriftlig dansk ................................................... 3g 3g —

Mundtlig dansk ............................................... 39 3g 3g

Fransk/russisk ................................................... 3g 3g

Historie .............................................................. 3g 3g 39

Biologi .............................................................. 3g 3g 39

Matematik .......................................................... 2g 99 29

Engelsk .............................................................. ’9 — —

Tysk .................................................................... lø — —

Skriftlig latin....................................................... 3g 39 —

Mundtlig latin..................................................... 3g 3g 3g

Græsk ................................................................. 3g 3g 3g

Geografi .......................................................... ’9 ig 19

Sum ....................................................................

Gennemsnitstal .................................................

Eksamensresultat ..............................................

Særkarakterer 1 engelsk og tyak Arskarakterer

Skriftlig engelsk (tæller '/») ............................ ’O

Mundtlig engelsk (tæller ’/j)............................... ig

Skriftlig tysk (tæller ’/*) ................................ ig

Mundtlig tysk (tæller V?) ...........' ' ' " ' ' " " ig

Matematiske linjes matematisk-fysiske gren

Fag Ars- 
karakter

Eksamenskarakter
Ved prove 'Overforle

Religion .............................................................. 3g — -J —

Skriftlig dansk ................................................... 3g 3g —

Mundtlig dansk ............................................... 3g 3g 39

Engeisk/tysk ....................................................... ig 19
Fransk/russisk ................................................... 3g ...........
Oldtidskundskab ............................................... 2g 29 29
Historie .............................................................. 3g 3g 3g

Geografi .......................................................... 2g 2g 2g

Biologi ............................................................... 3g 30 3g

Kemi .................................................................. 2g 2g 2g

Skriftlig fysik ..................................................... 3g 3ø —

Mundtlig fysik ................................................... 3g 3g 30
Skriftlig matematik......... ................................. 3g 3g —
Mundtlig matematik.......................................... 3g 39 3g

Sum ....................................................................

Gennemsnitstal .................................................

Eksamensresultat ..............................................
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Matematiske linjes naturfaglige gren

Fag Ars- Eksamenskarakter
karakter Ved prøve Overforle

Religion .............................................................. 3g — —
Skriftlig dansk ................................................... 3g 3g —
Mundtlig dansk ............................................... 3g 3g 3g
Engelsk/tysk ....................................................... ’9 io ’0
Fransk/russisk ................................................... 39 39 3g
Oldtidskundskab ................................................ 29 29 2o
Historie .............................................................. 3g 39 3g

__Geografi ........................................................... 30 39 3g
Skriftlig biologi .................................................. 3g 39 —
Mundtlig biologi ................................................ 3g In 3g 39
Kemi .................................................................. 29 20 2g
Fysik .................................................................. 3g 30 39
Skriftlig matematik ............................................ 3g 3g —

Mundtlig matematik ........................................ 3g 3o 30
Sum .....................................................................

Gennemsnitstal ..................................................

Eksamensresultat ..............................................

Matematiske linjes samfundsfaglige gren

Fag Ars- 
karakter

Eksamenskarakter
Ved prøve Overførte

Religion .............................................................. 3g — —

Skriftlig dansk ................................................... 39 3g —

Munotlig dansk ................................................ 3g 3g 3g
Engelsk/tysk ....................................................... ig ig 19
Fransk/russisk ............................................... . . 3g 3g 39
Oldtidskundskab ................................................ 29 2g 2g
Historie .............................................................. 30 39 3g

Skriftlig samfundsfag ...................................... . ag 3g —

Mundtlig samfundsfag...................................... 3g 3g 3g

Geografi ........................................................... 3g 3g 3g

Biologi .............................................................. 39 39 3g

Kemi .................................................................. 29 2g 2g
Fysik .................................................................. 39 3g 39
Skriftlig matematik ............................................ 3g 3g —

Mundtlig matematik.......................................... 3g 3g 3g

Sum ........................................ . ..........................

Gennemsnitstal ..................................................

Eksamensresultat ..............................................
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