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THOMAS KINGO
der i det forløbne skoleår fyldte 300 år, er til dato skolens berømteste elev. 
Uden ham kunne dens liv være blevet meget kort, hvis man skal tro den 
omfattende beretning man har om skolen fra 1738, og det er der god grund 
til ifølge skolens senere historiker Bjørn Kornerup.
Den gamle beretning fortæller om et for skolens skæbne afgørende møde i 
1682:
»Nogle store herrer, lidet velsindede, forebragte Hans Kongelige Majestæt 
Christian V, at Frederiksborg Skole var unyttig, og at kongen forden skoles 
capital kunne holde et kompagni ryttere, hvilket var landet til større nytte. 
Da spurgte kongen, hvad der var blevet af dem, som havde frekventeret 
skolen, og da der iblandt mange andre berømte mænd, gejstlige, civile og 
militære, også blev nævnt Kingos navn, sagde kongen offentligt for alle 
sine herrer:
Er der og kommen sådanne mænd fra Frederiksborg Skole, hvorledes tør 
vi understå os den at ruinere?«

Jørn Bendix

Busten af Kingo er skænket skolen i 1874 af forfatteren Frederik Barfod og billedhuggeren Th. Stein.
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OPTAGELSE I FREDERIKSBORG STATSSKOLE
Optagelse i 1. gymnasieklasse
Optagelse i 1. gymnasieklasse sker i overensstemmelse med undervis
ningsministeriets bekendtgørelse af 8. januar 1981. Ansøgere, der skal 
have gennemgået 9. eller 10. skoleår, skal søge om optagelse på særlige 
skemaer, som fås på ansøgerens hidtidige skole, og som fremsendes 
gennem den hidtidige skole.

Optagelse i 1. hf
Man kan optages på hf, hvis man har gennemført 10 års folkeskoleunder
visning afsluttet med prøver med tilfredsstillende resultat. I dansk kræves 
folkeskolens udvidede afgangsprøve, mens der i engelsk, tysk og matema
tik kræves folkeskolens afgangsprøver. For ansøgere fra perioden før den 
ny folkeskolelov kræves 10 års skolegang op til et tilsvarende niveau. Det 
er ikke en nødvendig betingelse for optagelse, at man har gennemført alle 
folkeskolens 10 år samlet. Det er også muligt ad anden vej at skaffe sig det 
grundlag, som hf-kursernes undervisning bygger på. Nogle års erhvervser
faring vil f.eks. kunne give en modenhed og evne til selvstændigt arbejde, 
som kan være et lige så godt grundlag som friske skolekundskaber.
Ansøgningsskema indsendes (af elever i 10. klasse) gennem den hidtidige 
skole. Andre ansøgere kan få skema her på skolen fra ca. 10. januar. 
Skemaet afleveres senest 15. februar personligt i forbindelse med en 
samtale med studievejlederen.

GRENDELING
Elever i skolens sproglige linie vil med udgangen af 1. g kunne vælge 
mellem at fortsætte i denne linies nysproglige, musiksproglige, fransk
sproglige eller samfundssproglige gren.
Elever i skolens matematiske linie vil ved udgangen af 1. g kunne vælge 
mellem at fortsætte i denne linies matematisk/fysiske gren, matematisk/ 
naturfaglige, musikmatematiske eller samfundsmatematiske gren.
Ved udgangen af 1. g kan eleverne i stedet for musik vælge at deltage i 
formning/kunstforståelse i 2.g og 3. g.

STATENS UDDANNELSESSTØTTE
Stipendier og statsgaranti for lån i pengeinstitutter kan søges af skolens 
elever fra de er 18 år efter regler, der bekendtgøres på skolen. Nye elever vil 
tidligst kunne søge i slutningen af august.

BEFORDRINGSGODTGØRELSE
Amtet yder befordringsgodtgørelse til elever, hvis skolevej er mindst 11 
km. De nærmere regler meddeles på skolen, hvor ansøgningsskemaer 
også udleveres.

3



SKOLENÆVNET
Medlemmer til skolenævnet er valgt af og blandt forældre til elever, der er 
under 18 år: Hans Ahlefeldt-Laurvigen, Jørgen Olsen, Tove Tovgaard og 
Lars Toksvig. Valgt af lærerne er Bent Vincentzen og Hans Jørgen 
Bregnhøi, der fungerer som nævnets sekretær. Rektor er nævnets 
formand.

FREDERIKSBORGENSERSAMFUNDET
Frederiksborgensersamfundet er en sammenslutning af tidligere elever, 
hf-studerende og lærere fra Frederiksborg Statsskole. Formanden er 
tandlæge Wenche Knudsen. Der afholdes generalforsamling med efterføl
gende festligt samvær på skolen fredag den 15. november 1985 kl. 19.30.

FREDERIKSBORG STATSSKOLES FOLKEDANSERE
er en forening af nuværende og gamle elever, som kan lide at danse 
folkedans. Foreningen giver en opvisning i dragter søndag den 25. august 
1985 kl. 14.00 på Frilandsmuseet.
Sæsonens danseaftener bliver bekendtgjort på skolen i starten af skole
året.
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LEGATER

Provstinde Knudsens f. Bergs legat:
Robert Jensen, 3v

Frederiksborgensersamfundets rejselegat:
Karen Bang 3v - Stine Raunkiær, 2r

Nanna Gandils gymnastik- og idrætslegat:
Frank Jensen, 2p - Pernille Langhans, 3z

Overlærer Reinhardts legat til F.S.:
Anders Lassen, 3u

Antoinette Reinhardts legat til F.S.:
Anne Mette Svendsen, 3b

Henning Skovs mindelegat til F.S.:
Carina Madsen, 2q - Morten Lassen, 3y

Dr. Anna Salchow, f. Bahnsons legat:
Karin Olsen, 3x

Pastor Christian Peder Pedersens legat:
Bodil Carlsson, 2b - Charlotte Rasmussen, 2a - Charlotte Jensen, 2b

Lektor A. H. Andersen og hustrus legat:
Eva Rasmussen, 3x

Professor Dahl og hustrus legat:
Anne Maj Vigh, 3b

Stipendium Kornerupianum:
Robert Jensen, 3v-Jacob Henriksen, 3u

Lektor Eva Rindals legat:
Troels Hermansen, 2ø - Claus Jensen, 2ø

Marie og Viggo Mathiesens legat:
Mayanna Jayasinghe, 2r - Peder Nattestad, 2r

Moltkes legat:
Michael Toksvig, 2x

Lektor Boisen og hustrus legat:
Lars Brix Nielsen, 2a - Helle Løvind, 2a

Frederiksborg Statsskoles Mindelegat 1983:
Stud.med. Lene Meldgaard Knudsen - Stud.polit. Per Nielsen
Stud.odont. Henrik Riisager Hansen

Jydens legat 1984:
Stud.mag. Marianne Lykke Thomsen

Stipendiefondet:
Frank Elmelund Nielsen, 3x
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ELEVTAL OG EKSAMINER
Ved begyndelsen af skoleåret 1984/85 var elevtallet i gymnasiet og hf 840.1 
løbet af skoleåret udmeldtes 44 elever og indmeldtes 4, således at antallet 
af elever pr. 1.4.85 var 675 gymnasieelever og 125 HF-studerende. I 
eksamensterminen maj-juni 1984 bestod 179 elever studentereksamen og 
57 elever højere forberedelseseksamen.

Sproglig linie
(S) efter elevens navn betyder sam
fundsfaglig gren, (N) nysproglig gren, 
(F) fransksproglig gren, (M) musik
sproglig gren.
a-klassen

1. Jane Birgittha Eriksen (N)
2. Georg Forchhammer (F)
3. Susanne Glending (F)
4. Gitte Maria Godby (F)
5. Anette Ærboe Hansen (F)
6. Charlotte Lind Hansen (F)
7. Madeleine Skjøtt Hansen (F)
8. Peter Kjær Hansen (F)
9. John Heegaard (F)

10. Steen Ove Jensen (N)
11. Karoline Knudtzon (N)
12. Anne Langhoff (N)
13. Anette Westi Lauritsen (F)
14. Helen Jennifer Mac Lean (N)
15. Tine Benedikte Mauritzon (S)
16. Hanne Frimodt Nielsen (S)
17. Lars Stensby Nielsen (S)
18. Liss Charlotte Petersen (N)
19. Inger Ishøy Rasmussen (N)
20. Anne Roos (N)
21. Karin Munk Simonsen (S)

b-klassen
1. Jette Albertsen (S)
2. Charlotte Lørup Andersen (S)
3. Helen Andersen (F)
4. Kate Christiansen (F)
5. Jeanette Ørbech Fryhling (F)
6. Charlotte Egebjerg Hansen (F)
7. Dorthe Hanne Hansen (M)

8. Anette Hovmand (S)
9. Jens Michael Maulund (M)

10. Pia Nielsen (S)
11. Maiken Opheim (F)
12. Helle Rågård Pedersen (F)
13. Line Pedersen (M)
14. Bo Winther Pedersen (M)
15. Morten Slanina Petersen (S)
16. Iben Hendel Philipsen (M)
17. Laila Lentz Rasmussen (F)
18. Anette Sonne (M)
19. Anne Mette Svendsen (M)
20. Connie Svendsen (S)
21. Michael Thaysen (F)
22. Jette Thylstrup (S)
23. Anne Maj Vigh (N)
24. Lene Kirsten Winther (M)
25. Carsten Aagesen (F)

c-klassen
1. Allan Paul Albrecht (M)
2. Helle Andersen (S)
3. Marianne Schwenger 

Andersen (S)
4. Nana Kirstine Blaabjerg (N)
5. Marianne Olga Brogaard
6. Susanne Danø (M)
7. Pia Friberg (S)
8. Michael Robert Føns (S)
9. Maria Holmgren (N)

10. Elsebeth Ingerslev (N)
11. Anne Marie Jensen (S)
12. Michael Jepsen (S)
13. Mariann Ingrid Kofoed (S)
14. Mette Helene Kristiansen (F)
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15. Jette Kurz (F)
16. Tine Kurz (S)
17. Helle Berit Nielsen (F)
18. Jane Bay Nielsen (N)
19. Tim K. Pichard-Sørensen (S)
20. Bo Torben Ratsach (M)
21. An ne-Sophie Rosenstand (S)
22. Bettina Arnbak Sørensen (N)
23. Vivi Anette Zöllner (S)

Matematisk linie
(N) efter elevens navn betyder natur
faglig gren, (S) samfundsfaglig gren, 
(F) matematisk-fysisk gren, (M) musik
matematisk gren.

x-klassen
1. Asger Bek(N)
2. Charlotte Enghave (N)
3. Tina Grønsund (S)
4. Charlotte Hansen (N)
5. Torben Bo Hansen (F)
6. Christian Sølling Jensen (N)
7. Michael Koch Larsen (S)
8. Anders M. Støvring Leth (N)
9. Anne-Mette Madsen (N)

10. Søren Louis Madsen (N)
11. Søren Hjorth Mikkelsen (F)
12. Lisbeth Møller (M)
13. Margit Nielsen (F)
14. Karin Merethe Olsen (F)
15. Kenneth Blütgen Petersen (F)
16. Jes Christian Steffensen (S)
17. Christian Claus Veng (F)
18. Lars Ulrich Aamand (S) 

y-klassen
1. Joan Irene Andersen (N)
2. Jeanette Stokholm Falk (F)
3. Pierre Morin Frederiksen (F)
4. Flemming Heidtmann (F)
5. Mogens Heidtmann (F)
6. Tim Heinzelmann (F)
7. Peter Holten (N)

8. Klaus Thejll Jakobsen (M)
9. John Jailer (F)

10. Brian Jensen (N)
11. Robert Kelvin Kofod (F)
12. Charlotte von Bruhn Krarup (S)
13. Morten Lassen (M)
14. Annette Nielsen (S)
15. Lars Lyngby Nielsen (F)
16. Frank Pedersen (S)
17. Thomas Roswal I (F)
18. Torben Simonsen (N)
19. Anneli Textor (N) 

z-klassen
1. Maibritt Bansholm Andersen (F)
2. Dorte Dahl (N)
3. Peter Ejlskov(F)
4. Merete Krogsaa Evers (S)
5. Charlotte B. Gregersen (N)
6. Henrik Sick Hansen (F)
7. Inge Hansen (F)
8. Sally Jane Huntingford (N)
9. Thomas Thøger Jensen (M)

10. Jakob Jeremiassen (M).
11. Bo Ivar Jørgensen (N)
12. Niels Jakob Keller Knudsen (F)
13. Pernille Langhans (N)
14. Anders Lumholt (M)
15. Michael Gjølbye Madsen (F)
16. Jan Marup (F)
17. John Heine Mogensen (N)
18. Kim Munkholm (F)
19. Finn Møller (S)
20. Lærke Hoffmann Pedersen (N)
21. Steen Pedersen (F)
22. Peter Porsing (F)
23. Anne Mette M. Svendsen (N)
24. Nina Vincentzen (F) 

u-klassen
1. Thomas Hartmann Bernhard (F)
2. Thomas Bjerg (S)
3. Torben Klæbel Blomsterberg (F)
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4. Lars Buhl Christiansen (N)
5. Tine Mose Curtis (S)
6. Mama Arge Ellingsgaard (M)
7. Trine Karen Haim (N)
8. Claus Osorio Hansen (F)
9. Henrik Emil Hansen (F)

10. Jacob Steen Henriksen (F)
11. Torben Helleskov Jybæk(F)
12. Michael Kuhlmann (F)
13. Anders Bildsøe Lassen (S)
14. Anne Marie D. Lind (F)
15. Karen Lindberg (N)
16. Jørn Mester-Christensen (F)
17. Kenneth Kjær Nielsen (N)
18. Karin Holst Nissen (M)
19. Mette Brandt Olsen (N)
20. Thomas Dyregård Olsen (N)
21. Marianne Pedersen (N)
22. Søren Rose (N)
23. David Skov (F)

v-klassen
1. Charlotte Marianne Andersen (S)
2. Karen Bang (N)
3. Lars Christiansen (N)
4. Tomas Engelbrechtsen (M)
5. Tine Forsberg (S)
6. Anne Helene Graumann (S)
7. Monika Halle (N)
8. Dorte Keith Hansen (F)
9. John Hansen (F)

10. Jette Fli Helmersen (S)
11. Ellen Stine Holm (F)
12. Ole Ibsen (F)
13. Anne Bech Jensen (S)
14. Anne Mette Keller Jensen (N)
15. Robert Rosenkrantz Jensen (S)
16. Lotte Kreilgård (F)
17. Mette Skalshøi Kristensen (F)
18. Helle Køie(M)
19. Lotte Olesen (N)
20. Poul Erik Olsen (F)
21. Tina Strøm Pedersen (S)
22. Jeanette Schönem. Petersen (N)

23. Mette Skovby (S)
24. Ann-Michelle Ulsø (F)
25. Lotte Rye Vind (N)
26. Eva Winther (S)

p-klassen
1. Søren Møller Andersen
2. Charlotte Bjerregaard
3. Helle Møller Frederiksen
4. Bettina Helle Hansen
5. Annette Jensen
6. Brith Windbæk Jensen
7. Frank Bøgelund Jensen
8. Gitte Juul Jensen
9. Jane Jensen

10. Helle Jørgensen
11. Regitze Jørgensen
12. Susan Merete Larsen
13. Vibeke Kjems Larsen
14. Jane Arkir Nielsen
15. Lone Kirsten Nielsen
16. Eva-Maria Schwarz
17. Randi Valeryd

q-klassen
1. Bibi Andersen
2. Linda Kongaard Andersen
3. Lena Bjørnskov Bertelsen
4. Vivi Christensen
5. Anita Jane Cordrey
6. Charlotte Engelsted
7. Ulla Marianne Erlandsen
8. Morten Galatius-Jensen
9. Karina Madsen

10. Henriette Mohr
11. Claus Henrik Munk
12. Dominique Mary Muller
13. Jette Nielsen
14. Lars Kure Juul Nielsen
15. Per Højland Nielsen
16. Kari Petersen
17. Mette Lise Petersen
18. Anoop Sharma
19. Ulla Bomann Sørensen
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r-klassen
1. Mette Baungaard
2. Claus Vitus Brix
3. Mette Normann Christensen
4. Esther Eriksen
5. Tina Louise Henriksen
6. Mayanna Jaysinghe
7. Rolf Jørgensen
8. Elisabeth Lausten Knudsen
9. Sanne Pia Larsen

10. Tina Holmehøj Lindegaard
11. Dorthe Buch Madsen
12. Pia Nedergård Mikkelsen
13. Peter Nattestad
14. Bente Klit Nielsen
15. Dorthe Nielsen

16. Janne Klit Nielsen
17. Ninette Bjørnbak Nielsen
18. Susanne Olsen
19. Stine Raunkiaer
20. Elisabeth Stein
21. Michael Adrian Sørensen

Gæsteelever:
Dorthe Grube 2 c (Tyskland) 
Larry Winchester 2c (USA)
Elena Adlemann 2y (USA) 
Joan Marshall 2z (USA) 
Susan Moss 2u (Australien) 
Christopher Hanson 3b (USA)

SKOLENS LÆRERE OG FAGFORDELING
Beiert, Keld, studielektor - dansk 1c, 2x, 3ø - fransk 2a
Bendix, Jørn, lektor - dansk 2c, 2p - religion 2c
Bjernum, Jørgen, lektor - oldt. 1a, 1 y, 2z, 2ø - historie 1y, 2r- latin 1a
Bonnesen, Arne, adjunkt - geogr. 2xzN, 2yuvS, 3acS - idræt 1x, 1z, 3abc, 3z, 2POR, 
1pgr, 1u
Bregnhøi, Hans Jørgen, adjunkt - geografi 1a, 1b, 2abcS, 2yuF, 2yvN, 3bS, 3xøN, 
3xuvS
Bruun, Kresten, lektor - kemi 1v, 2yvF, 2uøN+øM, 2PQR, - fysik 2xzøS - naturfag 3a
Capito, Mogens, adjunkt - samf. 2yuvS, 1r, 2 PQR, - hist. 3c, stud.vejl. 1b,c,x,y, 2z,u, 
3c,v
Christophersen, Steen, adjunkt-engelsk 1c, 2acMS - hist. 1z, 1u, 2v, 3u
Deleuran, Casper, adjunkt - geografi 1c, 2xzyøS, 3yzøS, 1p - samf. 3yzøS, 1 p, - 
datavej I.
Dupont, Birte, lektor-engelsk 1z, 2cNF, 1RQ
Dupont, Ernst, studielektor - engelsk 3bMS, 2R- latin 1c, 2c
Egebjerg, Jørgen, lektor - fysik 1y, 2uøN+øM, 3yzNM, 2PQR - matm. 2uøN+øM - 
naturf. 3c
Garvin, Tove, lektor - oldt. 1b, 1z, 2a, 2b, 2y, 2v - engelsk 1q - latin 1b, 2abMN
Gudnason, Jørn, lektor - kemi 1y, 1 u, 2xzF, 2xzNM - natf. 1a, 2b - matematik 1z - 
fysik 2yvNM+UM
Hagel-Sørensen, Vibeke, adjunkt - fransk 1a, 2b, 2z, engelsk 1v, 2abNF
Hall, Søren, adjunkt - fransk 2abcFF, 2v, 3aNSM, 3y
Hansen, Niels Bille, lektor-tysk 1c - dansk3c, 3y, 3z
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Hansted, Birgit, S., adjunkt - hist. 1c, 1v, 2b, 2ø, 1r- idræt 1b, 1c, 3vø, 3c, 1v
Iversen, Jan, adjunkt - engelsk 1a - fransk 1 u, 2c, 2u, 3abcFF
Jakobsen, Kurt, adjunkt - matematik 1x, 1v, 3xuvS - fysik 1PQR
Jensen, Ellen Bastholm, adjunkt - samfundsfag 2abcS, 3bS - dansk 2v
Jensen, Erhard, lektor - dansk 1u, 2b, 3b - religion 2b, 3a, 3b, 3v
Jensen, Kåre Dag, adjunkt - historie 2x, 3a, 3z, 3v - fransk 2x, 3c, 3u
Jensen, Palle Mørch, adjunkt - historie 1a, 2a, 2y, 3x, 3ø, 2p - religion 2a, 2y, 3ø 
Joensen, Sverre Eide, adjunkt - matematik 2yF, 3yzN, 3uvN, 1p - datavejl.
Jørgensen, Jytte, lektor - biologi 2yvN, 3yzøS, 1r-naturfag 2a
Karsdal, Bent, undervisningsinspektør-samfundsfag 3xuvS
Kjeldmand, Birgit, timelærer-formn. 2ax, 2by, 2cz, 2u, 2vø, 3y, 3xz, 1 p, 1 q
Knudsen, Connie, adjunkt-fransk 1c, 1x, 2ø - idræt 1xy, 1zu, 2c, 3y, 1 p, 1q
Kohl, Anders, adjunkt - biol. 2xzN, 1p - naturfag 1a - idræt 3xy, 3ø - studievejl. 
1a,z,u,v, 2y, 3x,y,ø
Kristiansen, Kirsten, adjunkt - biol. 3yzN, 3uvF - naturfag 2b, 3a - idræt 1a, 2b, 2zu
Larsen, Hans Rosenkilde, adjunkt - dansk 1 v, 1 p - musik 1v, 2abcM, 2cv
Larsen, Per Schou, adjunkt-fysik 1u, 2xzMN - matematik 2xzMN, 2xzS - data 2PQR 
Lembche, Steen, adjunkt-fransk 1z, 1v, 2PQR - musik 1z, 1u, 2byu, 3a, 3xz 
Levinsen, Claus, adjunkt - dansk 1q - musik 1x, 1b, 2z, 3MS, 1ø, 1q
Lewinsky, Jette, adjunkt - dansk 1 b, 2z, 3x - religion 2ø, 2z, 3x
Mondorf, Hella, lektor-tysk 1a,3abcFF, 1p, 1r-studievejl. 1p,q,r
Mynster-Nielsen, Inge, adjunkt - tysk 1b, 1x, 2abcFF-fransk 2y, 3x
Nielsen, Bo, adjunkt - dansk 1x, 2a, 3a, 2r - formn. 3abcuøv
Nielsen, Lotte Sahl, lektor - engelsk 1x, 1y, 1p, 2p
Nissen, Eva, lektor - tysk 2abcNS, 3abcNS - oldt. 1c, 1x, 2c, 2x-religion 2x,3c
Obel, Stig, studielek. - matematik 2yvuS - fysik 3uvNM, 3yuvS - fysik-kemi 2yuvS - 
natf. 3b
Olsen, Jørgen, rektor-engelsk3aNF
Pantmann, Jørgen, lektor - biologi 2uøN, 3xøN, 3uvxS - naturf. 3c
Petersen, Orla, adjunkt - matematik 1 y, 2c, 2uøF - idræt 2xø, 3u, 3v
Petersen, Palle Bak, lektor - matematik 2xzF, 3yzF, 3uvF
Petersen, Viggo, studielektor - matematik 2yuvNM, 3xøF, 3xøNM - naturf. 2a
Prins, Lissi, adjunkt - engelsk 2bMS - studiev. 2ø, 2p, 2q, 2r
Salling, Knud, studielektor - matm. 1c, 1q, 2PQR
Schomacker, Gert, adjunkt - matm. 1b - fysik 2xzF, 3uvF
Sivertsen, Ole, adjunkt-geografi 2uøN, 2M, 3yzN, 3uvN, 1r
Skelboe, Ditte, adjunkt - engelsk 2qr, 1 r, 1p - spansk 1y
Skrydstrup Flemming, adjunkt - dansk 2u, 3u, 3v-oldt. 1u, 1v, 2u - religion 2u
Ingeborg Springborg, adjunkt - fransk 1y, 3b, 3v, 2PQR - ital. hf - studievejl. 
2a,b,c,x,v, 3a,b
Smith, Ditte, adjunkt - dansk 1y, 2ø, 1r - idræt 2a, 2vø, 3b, 3x.
Stensgaard, Connie, adjunkt-historie 2z, 1q, 2q-samf. 3xzøS, 3acS, 1q
Stenvang, Bodil, adjunkt - biologi 3uvN - nat.f. 3b- idræt 2xy, 3a, 3zu, 1 r, 2PQR
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Storr-Hansen, Lasse, adjunkt - fysik 1 v, 2yvF, 3xøF
Tandrup, Birte, adjunkt - engelsk 1b, 1u - musik 1a, 2ax, 3zy, 2PQR, 1p
Teglbjærg, Leif Stubbe, adjunkt-engelsk 3acMS, 3bcNF, 2PQ
Vedeisby Mette, lektor - matematik 3xzøS - fysik 3yzF -studievejl. 3z, 3u
Vincentzen, Bent, lektor - historie 2c, 2u, 3y, 3b, 1p
Wåhlin, Peter, adjunkt - fysik 1z, 2uøF, 3xøNM - kemi 1z, 1x, 2uøF, 2yuvNM
Aaen, Hans, lektor - dansk 1a, 1z - fransk 1b, 3z - religion 3u, 3v, 3z
Danving, Kirsten, adjunkt - musik 1c, 1y, 2M, 3b, 3c 3u
Ditlevsen, Peter, timelærer - psyk. 2PQB
Hansen, Annemette, adjunkt - dansk 2y, 2q - fransk 3ø
Hilligsø, Anders, adjunkt - geografi 2uøF, 2xzF, 1q
Jensen, Ole, adjunkt- matematik 1u, 1 r- fysik 1x- idræt 1abcv
Krabbe, Therese, adjunkt - idræt ass. 2a, 2zu
Larsen, Helle Vang, adjunkt-tysk 1g, 2PQR - religion 2v, 2p, 2q, 2r
Reumert, Grete, timelærer-dramatik 2. g og 1. hf
Steeensbjerg, Niels Kristian, adjunkt - historie 1b, 1x
Stenstrøm, Aksel, adjunkt - biologi 3yzF, 1q, 2PQR - idræt 2abcv, 2y, 2uø

LÆRERKANDIDATER
I efterårssemestret 1984 har følgende lærerkandidater gennemgået kursus 
i undervisningsfærdighed:
Cand.phil. Madeleine Bondy - fransk
Cand.mag. Else Margrethe Ravn Grum - dansk-tysk
Cand.stat. Krista Nørgaard - matematik
Cand.mag. Ulla Pia Zinn Ohrt - italiensk - dansk
Cand.scient. Bo Svenning Petersen - biologi
Cand.mag. Jesper Mikael Sørensen - engelsk - idræt
Cand.scient. Hans Peter LøysemosSørensen - datalære.

I forårssemestret 1985 har følgende lærerkandidater gennemgået kursus i 
undervisningsfærdighed:
Cand.scient. Keld Hilding Hansen - geografi - idræt
Cand.mag. Claus Poul Hornemann - dansk - religion
Cand. mag. Folke Kelstrup - historie - engelsk
Cand.mag. Karen Rasch Noltensmeier - italiensk - fransk
Cand.stat. Krista Nørgaard - matematik
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REKTOR HANS W. LARSEN IN MEMORIAM
Rektor Hans W. Larsen døde den 10. april 1985 efter kort tids sygdom. Da 
Hans W. Larsen efter sommerferien i 1954 overtog rektorembedet ved 
Frederiksborg Statsskole var der store opgaver at løse. Det passede ham 
udmærket, han var en dynamisk og initiativrig skoleleder, der gerne tog 
den store udfordring op at få bygget en ny skole på arealerne ved 
Teglgårdssøen. Han følte det selv som en livsopgave og gik hurtigt i gang 
med opgaven.
Byggeriet blev færdiggjort i 1959. Hans W. Larsens naturlige myndighed og 
forhandlingsevner klarede undervejs de vanskeligheder et sådant projekt 
naturligt rummer. Der skete store ændringer i gymnasieskolen i rektor 
Larsens 23-årige funktionsperiode. På grund af den nye skolelov i 1958, 
der bl.a. afskaffede mellemskolen, kom der en ny gymnasiereform i 1961, 
der skulle tilgodese de krav, det ændrede samfund stillede. Rektor gik 
varmt ind for «det nye gymnasium« og tog initiativ til en række succesrige 
pædagogiske faggruppemøder.
Hans W. Larsen var måske lidt mindre begejstret for den udvikling, der 
satte ind under påvirkning af studenteroprørene i 1968, og som fik 
indflydelse på gymnasiereformen i 1971, der dels betød en ændring af 
fagenes indhold, dels en begrænsning af rektorernes kompetence ved 
oprettelse af lærer- og elevråd samt samarbejdsudvalg. Han havde sine 
tvivl om det rimelige i at uddele kompetencen. Han følte et klart ansvar som 
skoleleder og stod ved det; men han administrerede loyalt de nye bestem
melser. At rektors administrative byrder blev øget, hørte man ham aldrig 
beklage sig over, tværtimod udtalte han altid glæde over arbejdet og 
samværet med eleverne, lærerne og hans nærmeste medarbejdere i 
administrationen.
Rektor Larsens undervisningsfag var engelsk og fransk, og der var effekti
vitet og fart i hans timer. Gamle elever ser tilbage på timerne med ham med 
stor glæde. Man fik udbytte af undervisningen, og som krydderi på timerne 
kunne eleverne nyde rektors evne til at læse op eller fortælle om egne 
oplevelser i England eller Frankrig.
Hans W. Larsen tog sin afsked i 1977, og han forstod at være pensionist. 
Han gik til undervisning i italiensk, han og hans kone forlængede deres 
sommerophold i deres skønne hus på Nordstrand, og han fulgte levende 
med i udviklingen også med jævnlige besøg på sin gamle skole. Rektor 
havde fortjent at få et betydeligt længere otium end de 8 år, der blev ham 
tildelt. Vi vil her på skolen tænke tilbage på ham og hans virke.
Æret være hans minde. Bent Vincentzen
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BIRGIT KJELDMAND
blev ansat ved Frederiksborg Stats
skole 1957. Hendes fag er formning 
og hendes speciale kreativitet inden 
for alt, hvad hun kommer i berøring 
med.
Med sin opfattelse af at samvær, akti
vitet og oplevelse er grundlaget for al 
undervisning, tilførte Birgit skolen og 
formningsundervisningen fornyelse 
på mange måder: nye materialer og 
metoder blev taget i brug, og form
ningslokalet blev tidligt et »åbent« 
lokale, hvor eleverne kunne komme i 
mellemtimer og frikvarterer. Der hvi
lede en afslappet og hyggelig atmos
fære over timerne, og der blev indført 
kogeplade og tekrus. Samtidig med at eleverne lærte værdien af oprydning 
og orden, blomstrede kreativiteten; og resultaterne blev taget alvorligt: 
mangt et elevarbejde dekorerer skolens vægge. Undervisningen begræn
sedes dog ikke til skolens bygninger, eleverne blev sendt »i marken« med 
blok og farvekridt, og der blev foretaget hyppige exkursioner til forskellige 
kunstudstillinger. Intet under, at formning blev et populært fag.
Birgit er altid gået varmt ind for tværfaglighed og projektarbejde, bl.a. 
konkretiseret i lejrskolen. Hendes fag kan indgå i alle kombinationer, og 
gennem en lang årrække har Birgit energisk medvirket til vellykkede 
lejrskoleophold, på Hvide Klint med mellemskoleeleverne, i Bergen, på 
Brændstoft og ikke mindst - på Gotland med gymnasiasterne.
Birgits virke sporedes imidlertid også uden for den egentlige undervisning, 
først og fremmest i forbindelse med skolekomedierne. Vore mange fine 
skolekomedier havde ikke været, hvad de var, hvis ikke Birgit og hendes 
elever havde leveret sprudlende scenografi med alt, hvad dertil hører.
I kunstudvalget har Birgit været den drivende kraft. Hun har forestået 
skolens udsmykning både med henblik på registrering, ophængning, 
vedligeholdelse og indkøb, ligesom hun har sørget for, at skiftende 
udstillinger har fundet vej til skolen.
Birgits store interesse for indretning og design præger skolens lokaler lige 
fra lærerværelsets moderne, behagelige og sobre møbler til trappeafsat
sernes gamle skolebænke, malet i muntre farver. Skolens årsskrift er 
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ligeledes præget af Birgit, idet hun har stået bag både tegninger og 
fotografier.
Nu vil Birgit have fri. Hun går, som det hedder, i utide. Men hun vil gerne 
have tid til at prøve sine mange planer af og bruge sin store energi. Med sin 
bo-bil vil hun, som sneglen med sit hus, blive fri til at drage omkring i 
verden for med penslen eller kameraet at indfange sine motiver, medens vi 
vil nikke en ekstra gang til hendes smukke billedtæpper, som hver dag 
glæder os med motiver fra den hverdag, hun nu lægger bag sig.

Birte Dupont

JØRGEN BJERNUM
Efter at have taget skoleembedsek
samen i 1946 i historie, latin og 
græsk kultur var Jørgen Bjernum an
sat ved forskellige skoler og kom til 
Frederiksborg Statsskole i august 
1954, hvor han blev, til han søgte sin 
afsked i juni 1985.
Med Jørgen Bjernum fik skolen en 
stor faglig kapacitet. Hans belæsthed 
og viden i alle tre fag har gang på 
gang været til stor glæde og inspira
tion for fagkolleger og for interesse
rede elever. Henvendte man sig til 
ham med et fagligt spørgsmål, fik 
man altid et udtømmende svar på 
stående fod.

I 1961 udgav Jørgen Bjernum »Kilder til Vikingetidens historie«, en bog der 
dengang var en nyskabelse med den tematiske disposition og grundige 
oplysninger og kommentarer til materialets art. Bogen var langt mere 
elevvenlig og lærervenlig end de eksisterende kildesamlinger.
I disse år var der i faglærerkredse en ivrig diskussion i gang om ændring af 
historiefaget fra det stærkt lærebogscentrerede til en friere undervisning, 
hvori der i højere grad skulle indgå kildemateriale. Jørgen Bjernum deltog 
med stor iver og dygtighed og bidrog med vægtige indlæg i denne debat.
Et andet af Jørgen Bjernums interesseområder var antikken. Hans studie
ophold i Rom i 1967 resulterede bl.a. i det sympatiske kildehæfte »Pax 
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Romana», der både var elev- og lærervenligt, og som ifølge tidens ønsker 
ikke var rettet så meget mod kejsere og soldater som mod menneskene og 
deres omgivelser. Vi blev inspireret af hans egne billeder fra opholdet og af 
hans glimrende kommentarer, der klart viste hans indgående kendskab til 
Romerriget og de gamle klassikere.
Udenfor det daglige skolearbejde har Jørgen Bjernum været en energisk 
og dygtig deltager i lejrskolearbejdet, f.eks. på ture til Sønderjylland eller 
Stockholm, hvor hans grundige kendskab til netop disse lokaliteter udnyt
tedes til veltilrettelagte lejrskoleophold.
Det er med stor beklagelse, at vi kolleger må konstatere, at Jørgen 
Bjernum forlader os og oven i købet lidt før den egentlige pensionsalder. 
Men vi tror, at han nok skal få tiden til at gå godt. Hans læselyst og 
interesse for, hvad der rører sig i samfundet, vil holde ham fint beskæftiget. 
Vi håber, han sammen med sin kone, der også kan se tilbage på et langt og 
travlt liv i gymnasieskolens tjeneste, vil få en lang række rige år i det nye 
hjem ved Fredensborg. Bent Vincentzen

Fra 2. hf's sidste skoledag
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SKOLEN ER ANDET END TIMER OG FAG
Når man tilbringer så megen tid på en skole, som elever faktisk gør, er det 
klart at samværet kommer til at betyde næsten lige så meget (nogle vil 
sige: mindst lige så meget) som arbejdet med fagene. Et af skolens formål 
er da også, at eleverne skal have muligheder for at opleve, at udfolde sig, 
og at være sammen, ikke blot i timerne, men også uden for den daglige 
undervisning.
F. S. har mange tilbud, der kan dække disse behov, her kan først nævnes 
de aktiviteter der ligger i forlængelse af undervisningen, og som henven
der sig til desærligt interesserede.
Der er skolens kor, der øver sig hver mandag eftermiddag, og som dels 
giver en efterårskoncert, dels deltager i forårskoncerten, og undertiden 
optræder ved morgensamlingerne.
Så er der skolens orkestre, der især præger forårskoncerten, skolens »big 
band«, foruden «onsdagsorkestret« (der mødes hver torsdag), og endelig 
det nydannede symfoniorkester, der også som sine medlemmer har 
tidligere elever, forældre og venner.
Nok en mulighed for kreativ udfoldelse er den årlige skolekomedie, som 
spilles to aftener i træk for elever og pårørende, med efterfølgende 
skolebal. I år opførtes brødrene Capeks »Insektliv«, som sædvanlig dygtigt 
instrueret af Grethe Reumert.
Nok en mulighed for kreativ udfoldelse er den årlige skolekomedie, som 
spilles to aftener i træk for elever og pårørende, med efterfølgende 
skolebal. I år opførtes brødrene Capeks »Insektliv«, som sædvanlig dygtigt 
instrueret af Grete Reumert.
Også skolens folkedansere må nævnes her, de mødes otte gange om året, 
hvorefter de optræder den sidste søndag i august på Frilandsmuseet i 
originale dragter eller kopier af originale dragter.
Folkedans, drama, musik og sang indgår desuden ofte som indslag i 
skolens morgensamlinger, der finder sted to gange om ugen, med mor
gensang, meddelelser og forskellig underholdning.
Foruden de kreative aktiviteter findes også en del supplerende faglige 
tilbud.
Ved hvert skoleårs begyndelse arrangeres nogle særlige introduktions
dage, hvor de nye 1. hf’ere og 1. g’ere lærer hinanden - og fagene - og de 
ældre elever - at kende på en lempelig og hyggelig måde.
Senere på skoleåret findes et noget lignende arrangement, men for 
samtlige klassetrin, temadagene (der dog ikke nødvendigvis gennemføres 
hvert år), hvor elever og lærere har valgt et fælles emne, som så bliver 
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genstand for behandling og studier på forskellig vis og under forskellige 
arbejdsformer. Og med fælles fremlæggelse af resultatet.
Herudover skal nævnes de faglige ekskursioner, lejrskoler, samt skolerej
ser til udlandet, der tilrettelægges af lærere og elever i fællesskab.
Endelig findes der interessebetonede arrangementer og klubber. Skolen 
tilbyder en eftermiddag om ugen frivillig idræt i forskellige discipliner, især 
skolens volleyballhold udmærker sig fortiden. Der er bordtennisturnering, 
skakklub, samt den årlige fodboldturnering klasserne imellem.
Går vi til sidst til de mere oplevelsesbetonede muligheder, må først nævnes 
de fællesarrangementer, der 4-6 gange årlig afholdes i skolens sal i 
undervisningstiden: foredrag, diskussioner, lysbilleder, film, og udefra 
kommende teaterforestillinger.
I kantinen under salen foregår desuden nogle af de allervigtigste af alle 
begivenheder på F. S.: de elevarrangerede skolefester, der med jævne 
mellemrum ryster bygningerne, og ryster folk godt sammen.
- Jovist er der mere end timer og fag på Frederiksborg Statsskole!

Keld Belert

Fra årets skolekomedie
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FUGLETYVERIET

Et af de store samtaleemner i det forløbne skoleår har været tyveriet af en 
stor del af skolens værdifulde samling af udstoppede fugle.
Samlingen er af en anselig størrelse, hvilket hænger sammen med, at 
Frederiksborg Statsskole er et gammelt gymnasium og derfor for år tilbage 
havde mellemskole. Og i mellemskolen blev der undervist i naturhistorie, et 
fag, hvori planters og dyrs systematik indtog en væsentlig plads. Skoler 
med mellemskole havde derfor altid en samling af padder og fisk i sprit, 
præparerede sommerfugle, udstoppede pattedyr og fugle o.s.v.
Statsskolens samling af fugle er imidlertid meget stor, specielt hvad angår 
rovfugle, derimellem sjældne arter som havørn og rød glente. Det er fugle, 
som i mange år har været totaltfredede og derfor er meget vanskelige at 
skaffe som udstoppede eksemplarer.
Hvor gamle de enkelte udstoppede dyr og fugle er, er ikke til at afgøre, men 
de fleste er fra før århundredeskiftet, og et enkelt eksemplar er dateret 
1834.
Lykkeligvis er alle de stjålne fugle kommet tilbage og er nu mærket, 
ligesom skabene er sikrede, således at nye tyverier skulle være 
umuliggjort. Hans Jørgen Bregnhøi
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OM OPERATION DAGSVÆRK
Torsdag d. 21. marts 1985 så man i Hillerød og omegn, at over 600 elever 
fra Frederiksborg Statsskole frivilligt afgav en skoledag for i stedet at 
arbejde en dag og tjene penge til støtte for andre unge i den 3. verden. Alt 
dette gik ikke ubemærket hen over hovedet på byens borgere, da elevernes 
mangfoldige, kreative og fantasifulde måder at samle penge ind på, skabte 
opmærksomhed omkring »dagsværket«!
Det kan her nævnes, at elevernes samlede resultat af indsamlingskampag
nen blev på: 107.000 kr.l og de arbejdende elever samlede i gennemsnit pr. 
elev: 190 kr. Dette betød også, at Frederiksborg Statsskole blev det danske 
gymnasium, der bidrog med flest penge til Operation Dagsværk kampag
nen.
Men bag dette flotte resultat lå der en stor arbejdsindsats fra elever og 
læreres side.
Operation Dagsværk kampagnen startede for skolens vedkommende alle
rede i november måned 1984, hvorto elever deltog i et seminar, der oplyste 
om det væsentligste omkring Dagsværk-begrebet, samt om organisering 
af kampagnen.
Ideen med »dagsværk« stammer oprindeligt fra Sverige. Det var en hyldest 
til afdøde Dag Hammarskjöld fra den svenske gymnasieungdom, »dags- 
värk för Dag«, der udviklede mottoet: UNGE HJÆLPER UNGE.
På foranledning af det igangværende ungdomsår fandt man sammen på 
nordisk plan om det fællesnordiske Operation Dagsværk, der organisere
des af de nordiske landes elev-organisationer. Der besluttedes det, at 
temaet for nordisk Operation Dagsværk skulle være raceadskillelses
politik, også kaldet apartheid, og de indsamlede penge skulle gå til en 
frihedsskole i Tanzania, hvor unge sorte og hvide flygtninge fra apartheid
systemet i Sydafrika kan få undervisning. Skolen hedder Solomon Mah- 
langu Freedom College og drives af den officielt anerkendte Sydafrikanske 
frihedsorganisation ANO, African National Congress. SOMAFCO-skolen 
bliver opretholdt med hjælp fra DANIDA og Folkekirkens Nødhjælp, som 
også er gymnasie/hf-elevernes organisation, der skal formidle hjælpen fra 
os til SOMAFCO i Tanzania.
Et af Operation Dagsværk-kampagnens mål var også, at eleverne, bl.a. 
gennem undervisning, blev bekendte med problematikken i Sydafrika, 
hvilket var lige så essentiel en del af kampagnen som indsamlingen.
Alle disse var intentionerne og ideerne bag kampagnen, og det kunne 
tidligt forudses, at det krævede en meget stor indsats at få bragt disse ud til 
i første række elever og lærere, og i anden række den almindelige 
offentlighed i Hillerød og omegn, incl. forældre.
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Men allerede fra den første præsentation af kampagnen, mærkedes den 
samme interesse fra elevernes side, som undertegnede havde/har, hvilket 
blev grobunden for det arbejde, der lå fremfor os.
Fra dette tidspunkt (dec. 1984) kunne den nedsatte arbejdsgruppe på 
15-20 personer begynde planlægningen, og med den store opbakning fra 
elever, lærere, administration, pedeller og ikke mindst rektor, udviklede 
Operation Dagsværk på Frederiksborg Statsskole sig til en stor succes, 
hvilket også må lette jobbet for den næste Operation Dagsværk i efteråret 
1986. En afgående elev siger ihvertfald held og lykke til de næste 
»dagsværk'ere«.

Claus Nielsen, 2r
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FÆLLESKURSUS I EDB
Fra skoleåret 1984/85 er der efter nogle forsøg i de foregående år indført et 
fælles kursus i edb for 1. g med formålet
1) at opnå kendskab til fundamentale datalogiske metoder og begreber.
2) at opnå fortrolighed med anvendelse af edb og datalogiske tænkemåder 
gennem arbejde hermed i forskellige fag.
3) at få indblik i samspillet mellem edb og individ, kultur og samfund ud fra 
såvel naturvidenskabelige og humanistiske som samfundsvidenskabelige 
synsvinkler.
I fælleskurset indgår besøg på en virksomhed eller institution, som 
anvender edb.
Efter fælleskurset skulle eleverne have et vist grundlag for at følge og 
deltage i diskussioner om edb's betydning for den enkelte og samfundet 
og for at deltage i planlægningen af den opfølgende edb-undervisning i 2. 
og 3. g.
De 30 timer, som er brugt til Fælleskurset, har i år været fordelt over de 
sidste 3 uger inden påskeferien, således at de forskellige fag hver har 
bidraget med ca. det antal timer, som faget har på en uge.
Da fælleskurset ved redaktionens slutning netop er afsluttet, er det for 
tidligt at vurdere kurset.
Først om et par år vil det vise sig, om eleverne har fået det ønskede udbytte 
i den opfølgende del. Sverre Joensen
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AF SKOLENS DAGBOG
August 
13.
13.-17.
17.

Det nye skoleår begynder 
Introduktionsuge for 1.g og 1.HF 
Elevfest

September
3. Skolens golfhold placeret som nr. 3 i Air Lingus turnering for 

danske skolehold.
3.
7.
9.-15.
9.-14.

10.-14.

3uvN kystanalyse i Tisvilde med Ole Sivertsen
3yzN til Nicaraguaudstillingen i København med Ole Sivertsen
3acS i Hjørring med Connie Stensgaard og Arne Bonnesen
3xøN i Lemvig med Hans Jørgen Bregnhøi og Jørgen Pantmann 
3yzN+3uvN i Høgild med Bodil Stenvang, Kirsten Kristiansen og 
Aksel Stenstrøm

10.-14.
10.-14.
10.-14.

3bS i Fåborg med Ellen Bastholm
3xyvS i Nykøbing S. med Stig Obel og Bent Karsdal
3uvF kernefysik på Frederiksborg Statsskole med Gert 
Schomacker

10.-14.
14.
26.
27.-28.
28.-30.
28.

3yzøS projektarbejde på Frederiksborg Statsskole
2uøN til Nicaraguaudstillingen i København med Ole Sivertsen
3a i Alexander Newsky Kirke i København med Bo Nielsen
Teknologikursus
Korweekend
Elevfest

Oktober
1. 1c til Vikingeskibsmuseet og Roskilde Domkirke med Birgit 

Svane
1.
2.
5.
5.-12.

1zser »When the Wind Blows« med Birte Dupont
2a til Grafitti-udstilling på Louisiana med Bo Nielsen
2c ser »When the Wind Blows« med Birte Dupont
3x til Tunesien med Inge Mynster-Nielsen og Hans Jørgen
Bregnhøi

5.-12.
6.-12.
6.-13.

10.
11.

3ø i Paris med Palle Mørch Jensen
3a i Leningrad med Kåre Dag Jensen og Bo Nielsen
3y i Prag med Mette Vedelsby og Bent Vi ncentzen
1,g forældremøde
2b i Brede for at se Nationalmuseets udstilling »Drømmen om
Amerika« med Birgit Svane

26. Elevfest
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November
1.

12.
Musikaften
3abcuøv formning på Frederiksborgmuseet til Chr. Zahrtmann- 
udstilling med Bo Nielsen

13.
16.
20.

3c på Centret for Tibetansk Buddhisme med Eva Nissen 
Frederiksborgensersamfundets generalforsamling og fest 
2c ser Erasmus Montanus i Betty Nansen teatret med Jørn 
Bendix

20.
21.-23.
23.

2R ser ekspressionistudstillingen på Louisiana med Bo Nielsen
Temadage (»Fremtiden«)
Elevfest

December
3. 3abcuøv formn. + 3abcFF ser ekspressionistudstillingen på 

Louisiana med Bo Nielsen
5. 2a ser Holberg-forestillingen »Erasmus vender tilbage« på 

Betty Nansen Teatret med Bo Nielsen
6.

10.
11.
13.

Forældrekonsultationer 1z, 1v
Forældrekonsultationer 1a, 1x, 1u
Forældrekonsultationer 1b, 1c, 1y
Fællesarrangement med musik, orientering om Operation
Dagsværk og omtale af Kingo (300 år)

21.
21.

Juleafslutning
Elevfest

Januar
3.
9.

16.
25.-26.
30.

Skolen begynder efter juleferien
Orienteringsmøde for 1. g - ansøgere
Orienteringsmøde for 1 .hf - ansøgere
Skolekomedie og bal, »Insektliv« af Joseph og Carel Capek 
Forældrekonsultationer 2. g spr. og 3. g mat.

Februar
3.
4.
5.

Musikgrenene har besøg af komponisten Wayne Siegel 
Forældrekonsultationer 2. g mat. og 3. g spr.
3abcNS ser Schiller: »Røverne« på Gladsaxe Teater med Eva 
Nissen

5.
22.
28.

2a på Frederiksborgmuseets Holberg-udstilling med Bo Nielsen 
Elevfest
Fællesarrangement: Operation Dagsværk + musikindslag
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Marts
9.-29.

14.
21.
22.
25.

30 timers edb-kursus for alle 1. g klasser
Studieorienterende møde for 2. g, 3. g, 1. hf og 2. hf
Operation Dagsværk
Elevfest
3abcuøv formning på Frederiksborgmuseet med Bo Nielsen

April 
10.
11.
18.
23.
24.
24.

Fællesarrangement om ny gymnasiestruktur
2c og 2x på Glyptoteket og i Latinerkvarteret med Eva Nissen
2ø ekskursion til Folketinget med Birgit Svane
Fællesarrangement i anledning af rektors 50 års fødselsdag
1v på Frederiksborgmuseet med Birgit Svane
2uøxzF på ekskursion til Odsherred med Anders Hilligsø og 
Keld Hilding

Maj
2.
7.
7.

Sidste skoledag for 2. hf 
Sidste skoledag for 3. g 
Elevfest

Juni 
20.
20.
21.

Afslutning for 1. g, 2. g og 1. hf 
Optagelsesprøver til 1. g 
Translokation

FERIER 1985/86
Sommerferie: mandag d. 24. juni - fredag d. 9. august 
Efterårsferie: mandag d. 14. oktober-fredag d. 18. oktober 
Juleferie: tirsdag d. 24. december - onsdag d. 1. januar 
Vinterferie: mandag d. 10. februar-fredag d. 14. februar 
Påskeferie: mandag d. 24. marts - mandag d. 31. marts 
Sommerferie: mandag d. 23. juni - fredag d. 8. august

SKOLENS AFSLUTNINGSHØJTIDELIGHED
Skolens afslutningshøjtidelighed finder sted fredag d. 21. juni 1985 kl. 10.

DET NYE SKOLEÅR
Det nye skoleår begynder mandag d. 12. august 1985 kl. 9.00.
Elever og lærere samles i festsalen.
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