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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 Alle 14, 2960 Rungsted Kyst

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

Pedel Uffe Andersen: (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 1982

3.a
Susanne R.BAuun 
BjøAg EZvekjæA 
Anneke MaAta EAtchsen 
ChaAZotte EugZehoZm 
AndeAS HaueAbach 
HeZZe Hauge 
Hanne HetnAtehas 
Lene KAagh 
Lone PeteAsen 
ChAtsttna RoseA 
Mette BaZtzaA 
Hetdt ChAtstensen 
ChAtsttna Gatton 
Mette KAygeA 
Hanne OZsen
JespeA AndAeassen 
Ttne KjsAuZU Beek 
MaAtanne Bæk
Ktm JøAgen Les annen 
Ttna Heaton Madsen 
Rebeeea NteZsen 
Mantanne Schtbbye 
Jan Sønensen 

3.b
Espen OZav Amstnup 
Susanne Benendt 
Bennadette Botss evatn 
Jeanet GZud
Antta Bentt Hansen 
Annette HoZZsnden 
Ra^aeZZa Tnvenntzzt 
ChaAZotte R.Jensen 
Ltse Menete JøAgensen 
Jane UZAteh Knomann 
BeAtt L.Mogensen 
ChaAZotte Rasmussen

Noona Smtth-PeteASen 
Maud Sande
Jan Reteh
ChaAZotte AagaaAd 
KaAen Thune AndeASen 
PeAntZZe HeAtz 
Anne ChaAZotte KAag 
MaAte Loutse LangkjsA 
HenAtk BehAendt LaAsen 
Jan UaZZøe

3.e
MaAte-Loutse BoAbeAg 
ChaAZotte Vtamant 
Lone HanntbaZsen
Vtvtan SøgaaAd Jacobsen 
KaAtn Manø JuuZ 
Ansst Keto 
HeZZe VaZenttn Knudsen 
Anne Mette NteZsen 
PeAntZZe PeteAsen 
Wtnnte H.Rasmussen 
BtAgtt UaZtenbuAg 
Inge VaZgaaAd AndeAsen 
Eva Zeuthen Bentsen 
Pta Lykke ChAtstensen 
KAtsttn EZvekjSA 
Ttna Haasum 
Hans Esmann Jensen 
Anne EgebeAg NteZsen 
BtAgttte NteZsen 
MaAgAete Ntssen 
BtAgttte StengåAd 

3.d
KZavs AZexandeA
Lone Bedsted AndeAsen
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PeZeÆ Chn.Andemen 
Ktm ten Bang
Ruth-Inge. Ettaaen 
Annette Genten 
Btngttte Knog 
Ntna Pagh Madien 
Gttte Nettemtnøm 
Anne-Mette Pankvtg 
Ingen M.Poutien 
Bnttta F .Regnamen 
Ktavi Roien^atck 
Etiebeth Fntgait Lamen 
Manna Bjenke 
Btngttte Btoeh 
Ktt Bogø 
Hanne Vtnthen Vtttmen 
Nteti Hetdemteben 
Anne Chantotte Jakobien 
Annette Vue SveMon 
Natascha Tnatte

3. u
Kenneth Andenøen
Thomai Andenøen
Thomai Engitnøm 
Jeipen Hotiøe 
Eiben Jacobien 
Jtmmg René Jøngemen 
Reten Ktyhn 
Sønen Mtetien
Camten Bnuun Petemen 
Jaeob Wedet-Hetnen 
Kenn Mtchaet Vybdaht 
Henntk Gnav em en
Aitntd Lundbj eng Hamen 
Anne-Mante Jemen 
Jan de Leeuu) 
Benny Ntetien 
Henntette Hamen 
Mette Haantng
Henntk Lo^t Jaeobien 
Nteti Aagaand Madien

3. x
Kamten Behnndt Andern en
Ham Bnäunen
Camten Jemen
Jan Svenken Mttaon
Mtchaet Myboe
Stmon Spnecketien

Saianne Bjønnhott 
Pennttte Chntittam en 
Eva Vom
Pta Jo ham en
Mtkaet Napitad Knudien 
Tntne Schnon
Chantotte Skadhauge 
Saianne Vue Svemion 
Phtttp Waht 
Anne Wtnket
Utntk Andern en
René Thtngtev Otien 
Pen Søgaand

3, y
Hteti Chn.Pnydendaht 
Vonte Rathje 
Ktm Schwantz 
Gttte Amhott 
Jem Peten Baun 
Monten. Vuch 
Anne Gunnemen 
Hette Hedeman 
Mtchaet Hetden 
Btngttte R.Jøngemen 
Mette Bnyde Ltnd 
Peten Lytttk 
Hanatd Meyen 
Mat-Bnttt Pedemen 
Mtchaet T.Schmtdt 
Andern Fjetdbeng 
Jette Hettmann 
Cant Jacob Thatbttzen 
Thomai Wtttniip

3. z
Steen Bogø 
Ote Knudien 
Peten Eipen Lamen 
Lone Chantotte Otien 
Ftemmtng B.Jern en 
Jan Kuiten 
Ktm John Lamen 
Jern Bo Matmbong 
Lene Buch Pedemen 
Hana Petemen 
Jøngen Pttegaand 
Ftemmtng Raimuaen 
Henntk Øitenbeng 
Jeipen Bnandgaand
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3. s
Søsten Bundgaastd 
Chstiitian Bj'østbsk 
Henstik Bach
Jem Bouet 
Eva Gtud 
Søsten Gebet 
Kastin Hatvostien 
Mastianne Seiitstup 
Ghita Stephanien 
Nicotai Wagtmann 
Steven Mation 
Lasti Abstahamien 
Pestnitte Papo nt 
Teii Vyekjsst-Hamen 
Tstoeti Patte Hamen 
Henstik Aibjøstn Jemen 
Chstiitian Jøstgemen 
Svend Utstik Lastien 
Petest Noei Jemen

3. ø
Kisti.ten Bast^od Vyhm 
Mostten Juut Nietien 
Andesti Oteien 
Andern Remmest 
Jøstgen M. Skiettesi 
Jern Chst. Vatentinest 
Etiiabeth Pog 
Eva Mestete Hamen 
Ebbe Hecht-Hamen 
Conni Jemen

Michaet F. Lyngkjssi 
BiSLgitte østting Postie 
Henstik Roienø
Jette Skov
Michaet Møttest
Masttin M. Nietien
Henstik Haahst Søstemen

3. å 
Nieti Bstamien 
Michaet Heitmann 
Jem Hytdig J o ham en 
Jem Kstastup 
Mikaet Mikketien 
Castiten Phitipion 
Søsten Wichmann 
Michaet Andesmon 
Nina Casttien 
Ham Henstik Vegn 
Pia Castté Hamen 
Kasten Mette Lastien 
Jern Mostten Liiby 
Mastianne Lundgsteen 
Thomai Bostch Nietien 
Smanne Svane 
Mette Vonde 
Mastianne Eibjøstn 
Watthest Gstieié 
Suian Sandaht Jemen 
Van Skaastup Kaimanen 
Unni Tot^ien
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HF-EKSAMEN 1982

2. p
LZsetotte Andens en 
HenÆ/eZie Bo^ch 
Jeni JuuZ ChnZstens en 
Annemette Fonman
Vonthe FnedenZksen 
Reten GuZZev
NZna Hotten Hamen 
Fnank Hø j ens tea
Mette HantvZg Jacobsen 
Jette Jacobsen
Hette Laumen
Susanne Rud NZeZsen 
Sønen WZnth.cn NZetsen 
LaZta RZZs Rasmuss en 
Lotte Schaumbung 
Chantotte Schou-NZetsen 
HeZZe SmZth 
TZne TegZhøj 
LtseZotte Thottup

2. g
Geostg Bonup 
Andern Vejgaand 
NZna Dhamt
Suzan Ebbe
Sanne FstedsZund-Ham en 
Gttte HejseZbak. 
ChstZstZan HeZmen.
Thomas KjæsthoZm 
CamZZZa Letsttko
Ann Medby 
Hanne Otto 
Jens HoZm Redens en 
HeZene Schmtdt 
Kantn Sonnn-Fntse 
Annettse SpZZZd 
Betttna Senens en 
Mantanne Thesanden 
John Vengietdt 
Lans Jondahn
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Orientering om skolens
INTERNE STYRING

I de officielle bestemmelser for gymnasieskoler er der på en 
række områder åbnet mulighed for at lærerne og eleverne kan 
påvirke de beslutninger, der skal træffes på skolen, og som på
virker dem på den ene eller anden måde. I efteråret 1977 blev 
der her på skolen vedtaget en ny intern styrelsesform, som i 
hovedtræk går ud på, at de muligheder de formelle regler gi
ver for elevindflydelse skulle udnyttes mest muligt.
I vil her på skolen støde på en række betegnelser for de for
skellige grupper og udvalg, som er med til at diskutere og 
træffe beslutninger her på skolen. Flere af disse betegnelser 
er nærmere forklaret på de efterfølgende sider.

PÅ LÆRERSIDE:
1) Lærerrådet. Består af rektor og alle lærerne ved skolen. Le
des af en af lærerne valgt lærerrådsformand i samarbejde med 
fire andre lærere i lærerrådets forretningsudvalg. LR træffer 
bl.a. afgørelse om omfanget af mundtlige årsprøver,fastlægger 
budgettet for undervisningsmidler (inden for det beløb, som sko
len har fået tildelt). Endvidere diskuteres lærernes holdning 
til eventuelle stillingsopslag og fordeling af klasser til lærer
ne samt principper for studieture og ekskursioner. Men i øvrigt 
er det i lærerrådet at der diskuteres og søges opnået en fælles 
lærerholdning til samarbejdsproblemer med rektor og eleverne.
2) GL-møder■ Dette er lærernes fagforeningsmøder. Her behandles 
de problemer der opstår mellem arbejdsgiver (staten/evt. rektor) 
og lærergruppen set som lønmodtagere.
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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 tamper for 
elevssynspunkter over for de officielle myndigheder.

FÆLLES UDVALG AF ELEVER OG LÆRERE:
1) Fællesudvalget. Rektor, 4 lærere og 4 elever forhandler an 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 kræver 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 de foregående år, at det 
ofte er de samme få elever, der må påtage sig alt arbejdet. Det 
er langt fra i alle fag, der er elever der deltager i fagrådenes 
arbejde. Det er også sjældent at der møder elever op for at over
være møderne i fællesudvalget og i lærerrådet, 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.

13



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
er placeret ved hovedindgangen. Der er intet 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. Abningstidspunktet 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 25 kr. (i -82). Skal der 
rykkes skriftligt for manglende bøger/tilsendes regning stiger 
ekspeditionsgebyret til 35 kr. (i -82).

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. Cykelparkeringspladsen over

14



for Vallerødskolen må ikke benyttes, da den er forbeholdt denne 
skoles elever fra de mindre klasser.

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 gjort 
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 DGS§ 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 
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 41 kr. pr elev, vil afholdelse af flerdages ekskursioner 
være betinget af, at eleverne er indstillet på selv at betale 
udgifterne.
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 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, basket-ball og badminton.

Uo 2.Z ZnZetvZewet en husmand på Ætø. KMim vat på 
^kuM-ton Z (JotbZndeZle med et Zvst^agZZgZ ^ouøg me.Uan 
daMk og hZitoUe..
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FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 1982/83
Sommerferie: Mandag den 21. juni til tirsdag den 3. august
Efterårsferie: Mandag den 18. oktober til fredag den 22. oktober 
Juleferie: Torsdag den 23. december til tirsdag den 4. januar
Vinterferie: Mandag den 14. februar til fredag den 18. februar
Påskeferie: Mandag den 28. marts til mandag den 4. april
Sommerferie: Mandag den 2o. juni til (fredag den 5. august)
De nævnte dage er medregnet i ferien.

FESTER PÄ SKOLEN
Fester på skolen kan afholdes. De nærmere regler fastlægges af 
rektor og fællesudvalget, som tager stilling til de enkelte an
søgninger om afholdelse af fest.

ELEVRADET
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. 
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.ffen 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
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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.

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.
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SeZvponXMt, LouZie. 2pq.

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 kl. 10.00 - 13.15
Lukket mellem 11.15 - 11.30 og under morgenmøderne.
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 dZn itudZe.- 
oA.gan-Lia.t-ion., 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
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 Bo Hilsted, Andreas Nissen, Nora Tams og Per Werge. Elevråds
repræsentanter indbydes uden stemmeret til at deltage i møderne, 
undtagen når sagerne falder ind under de i lærerrådsbekendtgørel
sens § 4, stk. 4 nævnte.
Til Fællesudvalget vælger lærerrådet 3 medlemmer udover lærér- 
rådsformanden, der er fast medlem.

21



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
12.20-13.0513.15-14.00
14.05-14.50



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, anden på
gældende elev kan komme op til eksamen. Bliver en elev nægtet 
adgang til eksamen, må han gå k.1 ssen om.
Hvis lærerforsamlingen finder, at en elev af andre af andre år
sager ikke bør fortsætte i næste klasse skal lærerforsamlingen 
drøfte, hvilket rad ma.. 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.

24



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 klasseloka- 
erne. Det forventes at enhver rydder op efter sig selv.

PAPIR
Kan købes i kantinen.

PEDELLEN:
Uffe Andersen 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 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.
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RUNGSTED-SAMFUNDET
Den 12.december 1919 stiftedes Rungsted Kostskoles Samfund. Nav
net ændredes i 1939 til RungAte-d-Sam^unde-t- 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.
Foreningens formål er dels at fungere som bindeled mellem sko
len og kredsen af forældre og andre interesserede i skolens ar
bejde, dels at yde økonomisk støtte til opgaver på skolen, hvor
til der ikke kan skaffes offentlige midler.
Det har hidtil været muligt at yde støtte på omkring 3-5ooo kr. 
årligt, især til rejsetilskud til elever.
Kontingentet er for tiden 5o kr. årligt.
Bestyrelsen består af 5-9 medlemmer, hvori indgår rektor, lære
re og elever. De øvrige vælges 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.

SEKRETARIAT OG SKOLENS REGNSKABER
forestås af Bente Sørensen, Gerda Friis og Käthe Schulze, der 
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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. Desværre er Statsskolerne blevet på
lagt at spare kraftigt på vikarkontoen, hvorved der bliver en 
del fritimer for eleverne. Brug dem til lektielæsning.
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 l.HF. Arbejdet med indstuderingen foregår i efterårs
månederne og skolekomedien opføres i januar-februar.

SKOLEPSYKOLOGISK RÅDGIVNING
Ved en særlig aftale mellem Rungsted Statsskole og Hørsholm 
kommune er der mulighed for at yde råd og vejledning til ele
ver på Statsskolen.
Bistanden kan ydes i forbindelse med læse/stavevanskeligheder 
(herunder eventuel dispensation i særlige tilfælde fra karak
terkrav ved den afsluttende eksamen) og/eller problemer af so
cial eller personlighedsmæssig art.
Bistanden ydes af psykolog og/eller socialrådgiver, der kan 
henvise til anden sagkyndig, hvis dette er nødvendigt.
I skoleåret 1982/83 har vi planlagt at have en fast træffe
tid en gang ugentlig i spisepausen i perioden 1. oktober til 
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15. december 1982. Nærmere angivelse af tidspunkt og sted vil 
ske ved opslag på Statsskolen.
Herudover er der altid mulighed for at henvende sig på Skole
psykologisk Rådgivning på Vallerød-Skolen hver dag mellem kl. 
8 og 15, telefon (02) 866380 for at træffe aftale om en tid.

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.
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. Arskaraktererne meddeles 
ikke eleverne, før de er indskrevet i skolens protokoller men 
der foretages i februar-marts måned en mundtlig evaluering af 
årets arbejde for hver enkelt elev, så denne kender . sit om
trentlige standpunkt på dette tidspunkt.
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 ders 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
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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 
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.

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.

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

ÅRSPRØVER
Deltagelse i skolens årsprøver i maj-juni er obligatorisk. 
Ved fravær på grund af sygdom foranstaltes sygeårsprøver.

SeZvpcMwt, BZtgZXte Zpg.
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TORBEN AMTRUP
Fyi-ik, matematik

KOLENS ANSATT

ELLEN MARIE ANDERSEN
R eZZgZon, engelsk, 
otdtidi kundi kab

E

INGE ANDERSEN
Engetik, {gtanik

STIG MUNK ANDERSEN
Matematik, ^yidk

SØREN KOFOD ANDERSEN
HZ6ZoÆZe,Z<DiæZ

JENS 3AK
G^ogfLa^T,

BERIT BJORNOW
Formning

LEO BRESSON FLEMMING BRUUN
Panik, ne.U.0^ Tyik,e.ngeJLik
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GEORG CHRISTENSEN
Engetik, faantk

OLE CHRISTENSEN LENE VAUGBJERG
Panik, falmningHLitofM, Aam fandi fag 

itudievejtedeA

BENT VAUGÅRD
Vanik

MARIANNE WBBROE
Vanik, eng etik

MARGIT EBBESEN
Tyik,danik

MOGENS EENGER KNUV FJELVSTEV
Fyiik,matematik

JENS ELSIG
Sam^undifag,idAst HIito>vL^,A.eZigion, 

otdtidi kandi kab
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ANNIE GETLER
Manik,idn#t

WONNE GUNST
Matematik

ALICE FLENSBORG
Miu ife

HENRIK HALBERG 
Sam^andi^ag

HENRIK STEVNS HANSEN 
Pani k, adm. inipekton

JENS ERIK HANSEN
Hii tonte, matematik 
adm.iMpe.kton

LISSEN HAUGWITZ
Matematik

JOHN ERIK HANSEN
Hti tonte, tyik, otdtidi - 
kundi kab, itadteoe jt.

MOGENS HERTOFT
Panik, tdnst
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BO HILSTED
EngeZifc,ÆeZZgZon

KAREN HJERRILD
Bio-Logi, fLiiigion

Lene allerslev Jensen
Hihtofiie, idfixt

KNUD JOHNSEN
Bio-Logi, geogfiafi-é

'x ■cj monni

RI*
KIRSTEN JUNGERSEN
Gftnt>k,JLaiin

JEANNE JUUL
EngMk

CONNV KRISTIANSEN
Vanik,tysk
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KRISTIAN KRISTIANSEN
PyAik, kemi

ELLEN KROGH
Vanik, engMk



ELIN LARSEN

Kemi
HANS LAUGESEN
Sam i undi ^ag, g eo g aa ^i

HANS KRøyER
Idast,geogaa^L

LISBET LAURITZEN
Matematik,itudievejt

LISSy LUMByE
BioLogi, geogaa^i

OLE LØPPEN7H1N
Faanik, engetik

ANNE LISE MULLER
FyiLk, kemi,matematik

LISE MUNK
Vanik, itudievejZ.

SØREN MØLLER
Fyiik, matematik
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ELSE SLOTH NIELSEN GUNNER THOR NIELSEN
Idtst, dans k Musik

INGER NEERLIP
Matematik

KAI MØLLER NIELSEN
Panik, oldtids kandt, kab

ANPREAS BALKE NISSEN
Tijsk,histo/Lie

BRITT OLSEN
Enansk, idnst

FINN PEDERSEN
Eaansk,id>iæt

JØRGEN MØNSTER PEDERSEN 
Etansk

STEN OLSEN
Samfunds fag, g eogaaf i
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KAJ UHRE PEPERSEN
Matematik, ^yilk

GERTRUP PERMEN
F/tanik, ^owinlng

BENT ROSENVOLP PETERSEN 
Latin

METTE RASMUSSEN 
Htitosite, danik

PER SØGÅRD RASMUSSEN 
Panik, ^Aanik

LISSI REGIN
Engelik.ldAst

ULLA RINGGÅRP
Spanik, ^Aanik

GUNNL SCHM1VT
Matematik

BO SCHRØPER 
Fyilk, kemi
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NINA SKYTTE
BToZogT.Tdrist

NORA TAMS
B£o£ogZ,itu.cLizve.j£.

INGE THIRSING
Ettanik, zngeZhk

ANETA HEIKEL VINTHER
Fg^Zfe

LONE THOMSEN
EngzZik.,Tdwt

STEEN USSING 
l&o£ogZ, g eog/ta^Z

PER (VERGE MARI ANNE VOLL
LaZin, otdtidi kundi kab

EBBE WORSOE
VaM k, oZdiLcLs ku.ndt> kabHZitofiA,z, g zag/ta^L, 

itucLizvzjtzdeA
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GERPA FRIIS 
SekAetsen.

KATHE SCHULZE
SeknetM.

BENTE SØRENSEN
Sefe/ieXs/t

MONA HEINRICHAS ELLEN MIKKELSEN
læÆeAvæÆeZieZi Kantine
kantine

Eøtgende koWegen. ^Zk vZ ikke Aotognaienet

HUGO BOPNIA, HiAto^e,o.EdticLiku.nd!:kab
PETER V7TLEVSEN, Piykotogi
NIELS OTTO STEEN, EngeZik
UFFE ANPERSEN, PedeZ



SKEMAER OVER MEDTÆLLENDE KARAKTERER TIL STUDENTEREKSAMEN

Den sproglige linjes nysproglige gren

Fag Ars- Eksamenskarakter
karakter Ved prøve Overførte

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

Skriftlig dansk....................................................... 39 3g —
Mundtlig dansk ................................................... 39 3g 30
Fransk/russlsk ....................................................... 39 3ø 3g
Historie ................................................................... 3g 3g 3g

Biologi ........ .......................................................... 3g 3g 30
Matematik ............................................................... 2g 2ø 20

Skriftlig engelsk ................................................... 3ø 3ø —

Mundtlig engelsk................................................... 3(1 3g 3g

Skriftlig tysk........................................................... 3g 3a —

Mundtlig tysk ....................................................... 3(1 3g 3g

Latin.......................................................................... 29 2g 2g

Oldtidskundskab ................................................... 2g 2g 2g

Geografi ............................................................... 19 ig iø

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

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

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

Den sproglige linjes samfundsfaglige gren

Fag Års- Eksamenskarakter
karakter Ved prøve Overforte

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 29 2g

Skriftlig engelSk/tysk ........................................... 3g 3g —

Mundtlig engelsk/tysk........................................... 3g 3g 39
Tysk/engelsk........................................................... ig —■— —

Latin............................................... . ........................ (g — —

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 tysk/engelsk (tæller Vj) .....................

Mundtlig tysk/ehgelBk (tæller ’/j)......................

Arskaraklerer

’g 

’g
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Den sproglige linjes klassisksprogllge gren

Fag Års
karakter

Eksamenskarakter
Ved prove Overlorte

Religion ................................................................... 30
----------Skriftlig dansk ....................................................... 30 3g

Mundtlig dansk ................................................... 30 30 30

Fransk/russisk ....................................................... 3g 30

Historie ................................................................... 3g 3g 30

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

Matematik ............................................................... 2g 20 20

Engelak ................................................................... ig — —

Tyak.......................................................................... ’ø — —

Skriftlig latin............................................................ 3g 30 —

Mundtlig latin.......................................................... 3g 30 30

Græsk ...................................................................... 30 3g 30

Geografi ............................................................... ’0 10 10

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

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

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

Særkarakterer 1 engelsk og tysk Arskarakterer

Skriftlig engelsk (tæller Vj) ............................... 10

Mundtlig engelsk (tæller ’/>)............................... 10

Skriftlig tysk (tæller V») ................................... 10

Mundtlig tysk (tæller ’/j) ................................ 10

Matematiske linjes matematisk-fysiske gren

Fag Ars- 
karakter

Eksamenskarakter
Ved prøve Overførte

Religion ................................................................... 3g —
Skriltlig dansk ....................................................... 3g 30
Mundtlig dansk ................................................... 3g 3g 3g

Engelsk/tysk ........................................................... >9 ig ig
Fransk/russisk ....................................................... 3g 3g 3g

Oldtidskundskab ................................................... 2g 30 20

Historie .................................................................... 3o 3g 3g

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

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

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

Skriftlig fysik .......................................................... 3g 30 —

Mundtlig fysik ....................................................... 3o 3g 30

Skriltlig matematik ............................................... 3g 3g —

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

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

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

Fag Ars- 
karakter

Eksamenskarakter
Ved prøve Overførte

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

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

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

Engelsk/tysk ........................................................... i« Ifl '0
Fransk/russisk ....................................................... 39 3g 30

Oldtidskundskab ................................................... 29 29 2g

Historie ................................................................... 3g 30 3g

Geografi ............................................................... 3g _ 39 3g

Skriftlig biologi...................................................... 3g 30 —
Mundtlig biologi ................................................... 3g 39 3g

Kemi ..................................... .................................. 29 2g so

Fysik ....................................................................... 3g 3g 3g

Skriftlig matematik ............................................... 3g 3g —

Mundtlig matematik ........................................... 3g 39 3g

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

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

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

Matematiske linjes samfundsfaglige gren

Fag Ars- 
karakter

Eksamenskarakter
Ved prøve Overførte

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

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

Munatlig dansk ................................................... 30 30 39

Engelsk/tysk ........................................................... ig 19 ig

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

Oldtidskundskab ................................................... 2g 2g 2g

Historie ................................................................... 3g 3g 30

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

Mundtlig samfundsfag......................................... 3g 39 30

Geografi ............................................................... 3« 3g SO

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

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

Fysik ........................................................................ 3g 3g 3g

Skriftlig matematik ............................................... 3g 3g —

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

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

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

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

42



Redaktion: Lissy Lumbye, Ebbe Worsøe 
Tryk: A.Søe Knudsen, Stoholjn


