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Velkommen til
Metropolitanskolen
Det er altid med spændt forventning, at 
man begynder på noget nyt. Det gælder såle
des for de nye Ig’ere, som skifter fra en ’tryg’ 
tilværelse i folkeskolen til et nyt og ukendt 
forløb i gymnasiet. Det gælder i nogen grad, 
når man rykker op i næste klasse. Og det 
gælder selvfølgelig i høj grad de studenter, 
som vi tager afsked med hver sommer, som 
skal begynde et helt nyt afsnit af deres liv.

Som lærer er det også med forventning, 
man ser frem til at få nye klasser. Uanset 
hvor mange gange man har påbegyndt et 
undervisningsforløb, er man altid spændt 
på mødet med de nye elever.

For gymnasiet som institution er det også et 
nyt forløb, der tages hul på. Det kommende 
skoleår betyder den mest vidtrækkende 
reform af gymnasiet i over hundrede år. Gym
nasiereformen betyder ændringer i fagenes 
indhold, den betyder nye samspil mellem 
fagene, den betyder en ny organisering af 
undervisningen, og den betyder nye samar
bejdsrelationer mellem elever og lærere.

På Metropolitanskolen har vi de seneste år 
forberedt os grundigt til Gymnasiereformens 
indførelse. Der vil ganske givet dukke mange 
overraskelser op undervejs, og der vil være 
mange udfordringer for såvel elever som 
lærere og ledelse.

Vi er klar til at møde disse udfordringer, og 
vi glæder os til at gå i gang med de mange 
spændende nyskabelser, som reformen inde
bærer.

lens 800 års jubilæum i 2009. Men Metro
politanskolen er på samme tid et moderne 
gymnasium midt i storbyen, metropolen, 
med alle dens mangeartede facetter af befolk
ning og kulturer. Dette afspejles i særlig grad 
på skolen med dens mange forskellige typer 
af elever, hvor respekt og tolerance er nøgle
ordene såvel i den daglige undervisning som 
i frikvartererne. Det er vores gymnasiums 
klare mål, at vore elever vil bringe denne 
holdning ud i samfundet efter endt skolegang 
- som en ekstra kompetence.

De nuværende elever, lærere samt ledelsen 
vil gøre vort bedste for at give de nye elever 
tre gode år på Metropolitanskolen med 
spændende og nye oplevelser samtidig med, 
at de lærer noget.

Rigtig hjertelig velkommen !

Hans Lindemann 
Rektor

Metropolitanskolen er Københavns ældste
skole, og vi begynder med den kommende
årgang af gymnasieelever at se frem mod sko
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Metropolitanskolens elever
3a
Maria Ali
N usaibah Andersen 
Ann-Sofie Bromer 
Andreas Evert
Hanne Haddad 
Henriette Ibsen
Kaja Erland Jørgensen 
Emil Korshagen 
Suliman Lamrabet 
Louise Larsen 
Sisse Lauesen 
Irene Loukakis 
Andrea Marquard 
Maja Storm Mortensen 
Hadiyah Munawar 
Maja Westergaard 
Hanaa Omar
Lea Sindberg
Johannes Adam Strange 
Julie Svensson
Kenan Tahirovic
Freja Rendebo Thorbech 
Tel Vanter
Natasja Villumsen 
Songül Yumusak

3b
Diane Abboud 
Marie Bachmann 
Caroline Barhoma 
Lucy Xiaoyue Chen 
Maria Fehrn Christensen 
Marie Devald
Regine Beyer Egholm 
Dilara Gürcan
Pernille Lillesøe Rye Hansen 
Wibeke A.B. Hansen 
Lise Frederikke Holst
Signe Hviid-Holm 
Shireen Laftah
Jimmi Larsen 
Nadine Levy 
Lasse Mollerup 
Sarah Packness 
Ditte Rasmussen 
Sara Christina Rasmussen

Sandro Ratkovic 
Mawash Yasmin Tariq

3x
Farida Al-Imam 
Mikkel Ammonsen 
Nabel Anjum
Abdi Bojazar
Frederik Christian Ene
voldsen
Rola Ghadban
Brian Glenn Hansen 
Rasmus Olesen Hove 
Hajar Jai
Esben Svane Krarup 
Huda Haider Kufaishi 
Malak Mansour
Peter Philip Michaelsen 
Aftab Perveez
Jeppe Kløft Sørensen 
Kocher Dilsher Taher 
Sarah Øberg

3ySøren Andersen 
Siham Berrhili 
Thomas Bracker 
Isabella Lina Hansen 
Mehmet Emin Kayiran 
Mia Holmbo Lind 
Elisabeth Probst Lyng 
Mohammad Asad Nazir 
Kasper Andreas Nielsen 
Andre Vidas Olsen 
Stephanie Cecilie Skytte 
Esben Warming Strange- 
Hansen
Sara Scheel Sandskov 
Theisen
Michael Leslie Thomsen

3z
N isren El-Laham 
Fatuma Farah
Ulrik Skogstad Fejerskov 
Nadia Nagib Galal 
Linnea Karoline Hoick

Bjørn Gjedde Kristensen 
Janni Uyen Hoa Lam 
Line Michelle Ruberg Lassen 
Safa Maarouf
Zartasha Ibtehaj Mahmood 
Sadhia Mengal
Betül Mehtap Mengi 
Raghad Riyadh Mohammed 
Tea Pedersen
Rune Juris Håber Thykier

2a
Josepha Harms Axelsen 
Houdaifa Azzouz
Louise Bachmann 
Hanan El Makhokhi 
Rasha Suhiela Eleish
Jill Barbara M. Halgreen 
Kimie Malene Vestring 
Hansen
Malene Cordua Hansen 
Rebekka Kjær Hougaard 
Khadijah Ijaz Ahmad Imami 
Rizwana Iqbal
Anna Kirstine Thing Japsen 
Zainab Mojaddedi 
Charlotte Louise Mette 
Olivier
Chra Hemin Omar
Ann Sophie Ditlev Pedersen 
Isnisha Qamili
Mia Reichgrüber
Catharina N. W. Roneklindt 
Benedikte Catharina Skov 
Kristian S. S. Vincents 
Hana Warde
Jens Corfitz Willumsen

2b
Fatima Ali
Michelle Sascha C. Aaker- 
berg
Josefine Boye Andersen 
Irene Atemad
Penelope Antonia S. Carlos 
Cecil Sara Pihl Clausen 
Camilla Dabek
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Sara Nordling Drevfors Lennart Jacinto Escandor Susane Mohammed Monsour
Iman El Falak i Karina Møller Hansen Sylvester Steinbeck Møller
Shkurte Emini Sandra Janischefska Ditte Amanda Pedersen
Sofie Fogt Aji Jatta Nazish Rasul
Sarah Bloch Frandsen Zübeyde Kilinc Rifat Redzepi
Morten Egeberg Lindholm Rosa Torp Lund Aicha Rguez
Hansen Dennis Soo Rahr Lærke Holmsteen Røijen
Ndey Marie Holst Malene Eslund Rasmussen Anders Shah
Nakheel Hashim Kadhum Viljam Rene Rasmussen Frederik Emil Kazhel Søren
Arturo Thøt Lewerissa Swaleha Farooq Rathore sen
Yi Zhao Liang Dawid Risan Bangin Turan
Wenhui Ma Amra Vehabovic
Mette Korsholm Marquardsen 2x
Tue Mollerup Rim Bassam Aych 2y
Aleksander Raj novic Maria Bollerup Mohammad Ali
Louisa Lafifi Winkler Anna Sabine Clausen Stine Bengtsson-Thomsen

Merouane Dekkar Rikke Lentz Brolev
2c Weaam El-Bajaj Mohammed Adeel Chaudry
Atika Naz Ahmed Lama Awad El-Haj Emilie Paaske Drachmann
Blerta Ameti Fatima Ghelam Karen Anbro Gammeltoft
Maja Munkberg Andersen Mathias Grønbech Michael Sejer Jakobsen
Tasmia Aslam Anders Michael Hansen Fatima Bautista Kanan
Mira Berg Mathias Ankjær Hansen Mads Lehnert
Cloé Bolle-Picard Nicolai Hansen Magnus Sigge Lynge
Iskandar Chebil Adam Borch Jacobsen Lea Schultz Nordentoft
Arwa Mohammed El-Subaihi Mikkel Kirkeskov Knudsen Julie Hertel Rasmussen
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Camilla Schæbel 
Anna Kiel Steensen 
Nicholas Lanka Cooray Veje 
Anna Emilia Viggosdottir 
Peter Christian Voss-Knude

2z
Besime Aslani 
Klement Brink 
Serpil Ciftci 
Martin Kisbye Ædelsten 
Edslev
Sumaya El Hassouni 
Rikke Hansen
Mikkel Reple Jannerup 
Zeinab Mauwafag Jawad 
Anja Kajinic
N ima Kourahzadeh 
Iman Mahmoud Kurdi 
Anja Lagoni
Thure Søren Larsen 
Hana Riad Maarouf 
Gjejlane Qehaja 
Mohamed Saidi 
Martin Lund Størup 
Fredrik Sønderholm

Mamona Tahir
Anna Cecilie Klint Wandahi

la
Shahida Ali Khanum
Bilal Andersen
Asmaa Mohammed Chahabat
Rikke Christensen 
Annemette Rosenkrantz
Holtz
Rami Ibrahim Iversen
Heike Jensen
Caroline Aminvi Johnson
Julian Toldam Juhlin
Hawra Kassim
Anna Maskell Knudsen
Jannik Kristensen
Emil Andeasen Kærså
Sigrid Møller Larsen
Mathieu Erik Sander Levassor
Morten Lundbye
Ajaja Hee Ok Kim Mikkelsen 
Kasper Grove Nielsen
Simon Skildal Nielsen 
Patrick Alexander Kenn 
Poulsen

Jannick Lilholm Reitz 
Anne Lind Sorth 
Trond David Tvedt 
Zara Lea Palmquist Werge 
Oya Yavas 
Ceylan Yilan

lb
Amanda Boye Andersen 
Amanda Amadea Badu 
Jonas Gianni Begnigna 
Lene Borre Christensen 
David Kuffa Fisiha 
Ann Sofie Frangø 
Julie Anna Tarp Hansen 
Anna Emilie Søndberg Hol
lensen
Emil Werner Jensen 
Line Skovgaard Juhl 
Catarina Kragh 
Eva Hamburger Nielsen 
Victoria Touveneau Petersen 
Sara Sønderskov Ravn 
Monica Birgit Roer 
Anwar Saleh
Robin Sikker Schneidermann
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Awista Sekandari 
Sahar Sekandari 
Julie May Nielsen 
Rasmus Lang Hedegaard 
Marie N ilsson

lc
Narges Alizadeh 
Clara Andersen 
Siham Benamor 
Hanifeh Hafez 
Mathias Koue Hansen 
Loke Kaae Holm 
Sabrin Said Hussain 
Cliff Nunez Jakobsen 
Jonas Jensen
Anna Rosa Lange
Mette Marie Lyng-Petersen 
Jenna Hall Andreasen Man- 
gulad
Asia Mansour 
Mie Mølsgaard 
Julia Emilie Miinnecke 
Laura Berivan Nilsson 
Mads Richardt Nørgaard 
Mathias Kobberrød Rasmus
sen
Ida Maria Graff Righolt 
Sofia Simmons
Astrid Sørensen 
Simon Victorson

Id
Carl Sebastian Abrahamsen 
Rawan Al-Nasser
Ali Ibrahim Alievski 
Katharina Maria Kjeldgaard 
Søren Håkansson Auring 
Falak Shahraz Bazai 
Luanna Roberta C.Bonfils 
Mikkel de Vries Bækgaard 
Pernille Barbara Hilton-Staun 
Ida Kenskov
Natasja Kirstine Bak Larsen 
Olivioa Joof Lewerissa 
Siri Søgaard Lindskrog 
Cecilie Mittet 
Ali Muhammad 
Sebastian Birk Nielsen 
Jesca Nyamwihura
Anne Sofie Hjort Pedersen

Adrian Adler Petersen 
Michael Ulrich Rølling 
Nicoline Sylvest Simonsen 
Charlotte Anni Søndergaard 
Andreas Vestergaard Under
bjerg
Stephanie Kim Vinther 
Louise Wahl
Nikolaj Winder 
Mads Erbo Helbak

lx
Hans-Martin Bojsen Abild 
Laila Othman Abu Hassan 
Hacer Atalay
Sebastian Schäffer Bach
Mai Bayer
Gregers Bjørnboe
Ghazwan Daniel Cheikh-
Youssef
I mane Chourak
Christian Vestergaard Dietz 
Kasper Dreyer
Nikolaj Brandt Enevoldsen 
Jesper Aagaard Friis 
Hibah Ghadban
Kamran Zaffar Hussain
Sarah Inrahim Idris
Salmo Jongo
Rabie Khodr Jradi
Anders Kruse
Elias Ramadan Lamrabet 
Anaum Hafssah Mansha 
Sarah Marzouk
Nathalie Kristine Miro 
Yasmin Nabulsi
Benjamin Arena Pläge 
Neperus
Youmna Adnan Obeidi 
Ahmed Moussa Adam Omar 
Silja Wintheig
Zi Xia

iy
Musarat Zahoor Ahmed
Rafah Abdulhassan Al-Jaberi 
Marie Albrecht
Hussain Ali Alhaldary 
Amina Bazai
Anna Berg
Darvish Mikkel Berg Sørensen

Ronnie Brandt 
Neslihan Büyükkahveci 
Loa Carlslund 
Mads Degel
Olivia Reddersen Gauguin 
Jens Jakob Helbo Hansen 
Sheila Hansen
Christian Hjort Larsen 
Lukas Tvorup Mardorf 
Lameck Felix G.P.Mgonja 
Rie Pedersen 
Linnea Rechter 
Irsa Syed
Jais Sylvester Sørensen 
Zehra Øzcan
Cecilie Lauenborg Harpøth

Iz
Mariam Aharrar 
Kasper Sebastian Brandt 
Jensen
Souad Buhalate 
Gökan Büyükkahveci 
Nada Chahrour 
Katrine Balsløv Dester 
Sahra Ahmed Farah 
Lisbeth Gabrielsen 
Siff Norman J ensen 
Lumnije Kamilji 
Line Gruschy Kreiner 
Sara Bo Young Kjærbye 
Rachida Lahrache 
Emil Fosgaard Lund 
Muhammad Sadeq H. 
Marashdeh 
Nick Pilegaard 
Karan Lykke Rathje 
Sidrah Farooq Rathore 
Hafed Amin Saidane 
Haleemah Saleem 
Sarah Ben Soltane 
Carmela Somma 
Anna Louise Wille Bastian 
Poulsen
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Projekter på 
Metropolitanskolen

Borgerrettigheds- 
bevægelsen i USA

København - Ira 
middelalderby til 

indutriby

Dette er blot nogle af de mange spændende 
projekter, Metropolitanskolen har gennem
ført i dette skoleår, hvor de overordnede 
temaer har været demokratiske værdier, 
kulturforståelse og sprogudvikling. Fokus 
har været på tværfaglighed, lærer- og 
elevsamarbejde og evaluering. Lærerne har 
samarbejdet på tværs af de traditionelle 
faggrænser mellem humanistiske og natur

videnskabelige fag og har dermed fået nye 
vinkler på stoffet. Eleverne har samarbejdet i 
selvstyrende grupper, en arbejdsform der stil
lerstore krav til selvstændighed og faglighed. 
Både elever og lærere har evalueret projek
terne skriftligt og mundtligt, og de mange 
erfaringer indgår i skolens kompetenceud
vikling frem mod gymnasiereformen.
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Model European Parliament
Model European Parliament, Baltic Sea 
Region(MEP) finder sted 1 gange om året ien 
europæisk by. I Danmark samarbejder Sankt 
Annæ Gymnasium og Metropolitanskolen 
om MEP-konferencerne. MEP; Baltic Sea 
Region er denne gang udviddet med Østrig, 
Tyskland, Spanien og Italien.
De ordinære medlemslande er Estland, 
Letland,Littauen, Finland, Polen, Sverige 
og Danmark.
Konferencens hovedformål er at øge kend
skabet til EU’s institutioner, de enkelte 
landes kultur og at skærpe interessen for at 
diskutere politiske emner på tværs af EU- 
landene.
Det første deltagerne bliver udsat for er team
building. Deter ikke-faglige aktiviteter, hvor 
deltagerne lærer hinanden at kende.
Dernæst er der komitearbejde, hvor man i 
hver komite diskuterer et specielt emne f.eks. 
ØMU, landbrugsstøtte o.l.
Resultatet af dette arbejde bliver 5 resolutio
ner. Disse resolutioner bliver sendt til debat 
og afstemning i The General Assemnbly.
I år fandt konferencen sted i Danmark, Så det 
var Sankt Annæ og Metropolitanskolen der 
stod for arrangementet. The General Assem
bly blev holdt i byrådssalen på Københavns 
Rådhus.

Men vi deltog også i det større MEP i War- 
zawa i efteråret 2004, hvor elever fra alle 
EU-landene deltager.
wwww
Bjørn Elm
MEP-koordinator

Udtalelser fra elever:
(om MEP i Stockholm)
»Det var en oplevelse at møde folk fra områder 
(Baltikum) med en anden politisk og historisk 
fortid og så især at se, at de ligner os så meget«

(om selve turen til Stockholm)
»Det var rigtig sjovt. Og så var der nogle gode 
sild« (ha-ha)

(om MEP i Warszawa)
Det var spændende at møde så mange kulturer 
på een gang. Man lærte mere der end ved at 
læse 10 bøger.«

(om turen til Warszawa)
»Vi lærte en masse at kende, som vi stadig har 
kontakt med.«

(om turen til Helsinki)
Trods mange indvendinger og mange forklarin
ger (ikke mindst fra deltagerne fra det sydlige 
Europa) virkede det som om at finnerne er det 
eneste folkefærd der ikke helt har forstået hvor 
koldt der er i Finland. Teambuildingen forløb i 
hvert fald med oplevelser som snefodbold, søvan
dring og stiv-mands-støvlekast. Alt sammen 
foretaget udendørs. Det blev endda også til en 
omgang natlig isbadning (for de hårde drenge!!) 
og som en anden deltager så rammende udtalte 
det: “Det her er jo ligesom Ibiza... bare 50 grader 
koldere!".
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Aret rundt i glimt
August
De nye Ig’ere blev modtaget af elevguiderne 
fra 2g og 3g.
Rektor bød alle velkommen i Salen, og 
herefter var der præsentation, fotografering, 
orientering, skemaskrivning, bogudlevering 
og rundvisning på skolen.

Introfesten finder sted.

Lektiecaféen er åben igen, og afholdes som 
tidligere år i Salen og på Biblioteket.
Den naturvidenskabelige lektiecafé er i 
lokale 29 mandag fra 16-17.

September
Ig’erne er på idrætsekskursion , og ligesom 
sidste år går turen til Skovbyholm.

Arets idrætsdag ”Tons & Leg” afvikles i 
Fælledparken, med efterfølgende høstfest 
om aftenen på skolen.

Igen i år står DUF for skoleårets første fæl
lestime, og ”Velfærdsstaten” er på program
met.

Elevfotografering.
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Frivillig billedkunst begynder, og foregår 
hver onsdag i billedkunstlokalet.
Frivillig musik hver torsdag i musik 2.

Forældremøde for de nye lg’ere.

Elevrådseftermiddag afvikles.

Skolens kombinerede pige- og drengehold 
”Metrostars” er til fodboldturnering, og får 
en flot 4. plads.

3g’erne vælger fag til deres større skriftlige 
opgave.

Elevforeningseftermiddag afvikles.

Oktober
Årets første MetroFest finder sted med 
temaet ”Beach Party”.

Skolens drengehold er til fodboldturnering.

EFTERÅRSFERIE altid i uge 42

Efterårets 4 ugers BRO-forløb starter.

Emne til 3g’ernes større skriftlige opgave 
vælges.

November
Audition til musicalen ”Skatteøen”.

OPERATION DAGSVÆRK løber af sta
blen, og i år samles der penge ind til fordel

for unge kvindelige tekstilarbejdere i Mel
lemamerika.

Skolen deltager endnu en gang i Projekt 
Samtidskunst, som forløber over 3 år.

Traditionen tro afholdes Gamle elevers aften 
den anden fredag i november måned.

BRO-bygningsforløbet slutter.

I forbindelse med Den Internationale 
Uddannelsesuge får skolen besøg af The 
Vision Five Team, som skal diskutere demo
krati og internationale forhold med nogle 
elever.

MEP-eleverne er på efterårs-session i War
szawa.

Gymnasieskolernes badmintonturnering 
løber af stablen.

j 

j i _ -
)

\ y \\ r ' ''

• ’ X *. - VA r \
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Arets julekrønike starter, og Ig’erne folder 
talenterne ud.

December
Der afholdes forældre/elev-konsultation for 
2g og 3g.

Studieorienterende møde for alle elever i 
2g og 3g.

Fællestime med Copenhagen Art Ensemble 
som opfører ”Up Against the Wall”.

Dramaholdet opfører ”Romeo og Julie”.

Demokratiprojekt i 2g.

Titlen på 3g’ernes større skriftlige opgave 
udleveres, og opgaven afleveres på kontoret 
en uge efter.

JULEFERIE

Januar
Demokratiprojekt for 3g’ere.

Konsultation for Ig’ere.

Skolens hjemmeside kan udover at vise 
skemaændringer via Lectio Fronter, også 
snart vise karakterer og forsømmelser på 
www.virtuel-met.kk.dk.

Den årlige matematiske Georg Mohr kon
kurrence løber af stablen, og skolen har 
tilmeldt 14 deltagere.

Gymnasieskolernes basketballturnering for 
piger finder sted.

Gymnasieskolernes håndboldturnering for 
drenge i Kalundborg.

Valg-fællestime i samarbejde med DGS.

Orienteringsaften for kommende gymna
sieelever.

Februar
Valgfagsorientering for Ig og 2g.

Et af de årlige højdepunkter finder sted, 
nemlig Årsfesten.

VM-kvalifikationskampen mod Græken
land vises på storskærm i Salen.

VINTERFERIE

Besøgsdage for folkeskoleelever.

1 . og 2g’erne afleverer deres valgfagsønsker.

Skolen får besøg af Danmarks Radio, som 
laver en udsendelse i anledning af 100 året 
for Hans Scherfig.

12
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Marts
Fællestime med Johannes Møllehave, ”Kær
lighed og dæmoni”.

Årets musical ”Skatteøen” opføres.

Studierejser for 2g’eme til Lissabon, Madrid 
og Rom.

3g’ernes terminsprøver.

PÅSKEFERIE

April
2g’ernes terminsprøver.

Skolen er værter for MEP, Baltic Sea Region
konferencen i samarbejde med Sankt Annæ 
Gymnasium.

Aflevering af 2g’ernes historieopgave.

Studievalgsorientering for 3g’erne.

Fællesarrangement på skolen i forbindelse 
med Hans Scherfigs 100 års fødselsdag.

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, 
DGS, fylder 40 år, hvilket markeres med 
en fødselsdagsreception som skolen lægger 
hus til.

Maj
3g’erne har sidste skoledag den 4. maj.

3g’ernes skriftlige eksamen starter.

Optagelsesprøver for nye ansøgere.

Årsprøver og mundtlige eksaminer.

Traditionen tro er der fodboldturnering i 
Fælledparken.

Juni
Årsprøver og mundtlige eksaminer fortsæt
ter.

Arets Gallafest finder sted, og eksamen og 
huer fejres.

Sommerafslutning, hvor translokationen 
som tidligere afholdes i Radiohusets Kon
certsal.
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2 .a. i Lissabon
Efter afstemninger, sved og tårer blev målet 
for vores studietur valgt. Hovedstaden Lis
sabon.

Så søndag d. 13 marts kl. 21.00 ankom vi til 
Lissabon efter en flyvetur med stærk mad, 
uforstående piloter og forsyninger af alkoho
liske drikker som nogen udnyttede til fulde. 
Aftenluften var lun og der var liv i byen. 
Efter en kort taxa tur til alt for mange penge 
ankom vi til hotellet. Residencial Princesa et 
lille hotel med runde snoede gange, gode senge 
og en velbrugt øl/vand/slik automat, som vi i 
løbet af ugen fik udtømt til irritation for den 
nattevagt, som var på hotellet, da forbruget 
var størst kl. to (eller senere) om natten. Men 
dette var jo ikke kun en ferie, men også en 
faglig tur. Og til guider fik vi Jesper Jansson 
og Peder Enevoldsen. Inden turen virkede det 
som en god ide, men man kan jo diskutere om 
meningen efter turen er den samme... Til jer 
som ikke kender disse to skal der siges at de to 
ikke rammer ved siden af det mysterium, som 
hører sig til en gymnasium lærer. Den ”unik
hed” som karaktestere dem. Geografilæreren 
Jesper har en stor forkærlighed til Møn og 
hydrotermfigurer. Historielæreren Peder er 
enhver jydes frygt med sit konstant sigende 
ik’, sine osv. osv. og en ting, der gav sig udtryk 
på turen, sin påstand om at han kender Lis
sabon som sin egen bukselomme, hvilket førte 

os hen til en gyde, der skulle have været vejen 
op til Kirken Sé.

Men for ikke at kaste dem i for dårligt lys skal 
der påpeges at programmet, som blev lagt var 
rigtig godt. Vi var bl.a. på en lang gåtur op af 
et fantastisk smukt bjerg, hvor der for enden 
var et særpræget slot. Det havde mange farver 
og var dekoreret med figurer af sten der lig
nede tang, muslinger og andet godt fra havet. 
Den lange gåtur var for nogen længere end 
de nogensinde havde gået og de blev ikke 
mindre trætte da de fandt ud af at der faktisk 
gik en bus derop.

Men oplevelserne sluttede ikke der. Vi var 
utrolig heldige med vejret og en af de 27 gra
ders varme dage sprang Charlotte, Kristian 
og Catha i vandet. Ud over det var shopping 
centret Columbus en stor succes bort set fra 
den store overvågning. At smide skoende og 
slappe var ikke noget der kunne tillades. En 
ting som vi synes er vigtig at i får at vide er at 
vi som den eneste klasse var inde og se en fod
boldkamp. Stemningen var høj specielt hos 
taberne, hvilket var til stor fornøjelse og grin 
for os andre. Så alt i alt var det en rigtig god 
tur der var fyldt med mange gode oplevelser. 
Surprise party for Mia, sejltur til Cristo Rei og 
hyggelige ture i byen. Så selvom Peder ikke fik 
scoret sin sangerinde på Fado restauranten var
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2 .b. i Amsterdam
Den lange ventetid på at det endelig skulle 
blive den 13.marts kom endelig og 2.b stod 
klar i lufthavnen klokken 7:00. Klokken 11: 
00 var 2.b sluppet løs i Amsterdams gader 
hvor spadsereturen gik til Rembrandts hus. 
Vejret var skønt da det pludselig styrtede ned 
og kanalrundfarten blev aflyst.

Hotellet var ikke af bedste kvalitet men 
alligevel kunne 7 piger indlogeres i et 7 m 
lille værelse.
Men for det meste var vi ude af huset.

Vi alle havde lagt en plan for de næste dage 
sammen med vores lærere Leif og Lone. Vi 
fik set lidt af hvert.

V i så mange spændende ting som: Anne 
Franks hus, Rigsmuseet, Tropemuseet og 
Søfartsmuseet.

Der var også tid til at spise noget. Vi alle fik 
anbefalet gode thai, mexicanske eller itali
enske restauranter men vi foretræk alligevel 
gode gamle McDonald’s og det var tit der 
man så 2.b spise sammen med alle duerne.

Men det var altså ikke kun en hygge tur med 
klassen. Mange af os holde nemlig oplæg om 
diverse malere og perioder som eksempelvis: 
Rembrandt og 1600 - tallet.

Lone fik os rigtig på benene da vi fik af vide 
at vi skulle lave en billedkunstopgave og Leif 
fortalte os om byens historie og Amsterdams 
arkitektur.

Den sidste aften var vi alle samlet og gik ud 
og spiste. Der fik vi ristaffel og næsten alle 
gik mætte derfra.

Mange samlede sig sammen på hotellets 
gange og vi havde en hyggelig aften.

V i havde en kanon tur og kom tættere på 
hinanden. Vi så en smuk by men: AMSTER
DAM skal ses med egne øjne for det er en 
enestående by.
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2>c> i Madrid
Hurra.

V i kender det alle sammen. Gymnasiedruk- 
turene. Vi hører om dem i radioen, vi hører 
om, hvordan unge, der starter på gymnasiet, 
automatisk drikker mere og mere. Og, ja, det 
er da også rigtig, at der bliver drukket godt 
til, til diverse gymnasiefester og cafeaftener. 
Værst af alt står det dog til med Studieturene. 
Det kan jeg roligt konstatere efter 6 dage i 
Spaniens hovedstad Madrid. Og en ting må 
jeg sige om mine klassekammerater; de har 
en meget stærk lever! Jeg tror ikke, der var 
en aften hvor folk ikke var på druk. Selv den 
aften vi ankom, endte folk med at drikke sig 
fulde på trods af, at de havde sagt, de ikke 
ville... Men en ting jeg ikke synes, folk taler så 
meget om, når det kommer til unge og druk, 
er, hvor kedeligt det er at høre på folk brokke 
sig over deres tømmermænd op til 2 dage 
efter, de har været ude. Selv drak jeg kun to 
af dagene, og jeg er heldigvis så heldig at jeg 
ikke får den mindste form for tømmermænd, 
når jeg har været ude for, at drikke. Måske 
er det også derfor, at jeg lægger mere mærke 
til de totalt intetsigende samtaler, som ellers 
normalt velformulerede unge kan føre efter 
en nat med druk.

Det starter med, at de ikke kommer op til 
morgenmad. Og når man endelig ser dem, 
har ingen af dem været i bad, og alle går 
stort set stadigvæk rundt i deres nattøj, når 
vi skal på udflugt. De går alle sammen rundt 
med solbriller og ligner vaskeægte rock
stjerner, som har taget en overdosis natten i 
før. Mens klassen så går samlet rundt i byen, 
skal alle deri med tømmermænd mindst 
stoppe to gange for at købe enten kaffe eller 
donuts. Det lader til, at være den eneste kur 
mod tømmermænd. De første fem timer af 
udflugten kan således gå med kaffedrikkeri og 
selvynk. Og aldrig har jeg hørt folk fortælle 
om, hvor dårligt de har det. Og det er svært 

at overhøre, da størstedelen af klassen har 
været på druk. Når den ene bliver træt af at 
tale om sine tømmermænd, bliver den anden 
pludselig mindet størstedelen meget kvalme 
vedkommende egentlig har på grund af blan
dingen af ingen søvn, druk og donuts.

Og når alt kommer til alt, kan jeg alligevel 
ikke lade være med, at smile, når folk brokker 
sig over deres tømmermænd. For selvom det 
er lidt belastende i længden er det væsent
lig mere underholdende end,, at lytte til en 
uforberedt klassekammerat fremlægge om en 
eller anden maler. Derfor vil jeg slutte af med 
et hurra for de danske unges drukmentalitet!! 
HURRA!
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2.x i Barcelona
Så var det endelig vores tur til at tage på 
Studietur. Vi havde valgt at tage til den fan
tastiske by Barcelona. Vi mødtes i lufthav
nen kl. 5.30, selvom vi var meget trætte var 
humøret højt. Så lettede flyveren, Barcelona 
here we come.

Med 4-timers søvn i bagagen ankom vi. 
Vejret var skønt, og som alle naive danskere 
smed vi straks tøjet og gik i bare arme. 
Efter en bustur var vi ved vores 4-stjernede 
hotel, vi blev indkvarteret og håbede på at 
indhente den manglende søvn. Men, næeh 
nej, Ole havde andre planer. Nemlig et dejlig 
langt maraton i Barcelonas gade og stræder. 
Da vi endelig kom hjem kl. sent, fik vi frie 
tøjler, og det benyttede de fleste sig af til at 
føre en samtale på snorke-sprog. Enkelte 
vågnede op om aftenen og gik i krig med 
hotellets bar. Andre gik ture i byen og fik en 
smagsprøve på Barcelona.

Næste dag vågnede vi til den dejligste 
morgenmadsbuffet, nogle mere medtaget 
af gårsdagens hændelser end andre. Et 6 
m langt bord, med alt fra 2 forskellige slags 
champagne til lagkage mødte os i al sin 
pragt. Vi så Gaudis Modernista bygninger 
den ufærdige kirke, La Sagrada Familia, 
og derefter var der et (efter Oles mening) 
”kort/hurtigt” foto-marathon hvor folk i 
grupper konkurrerede om at tage billeder 
af byen. Igen gik langt de fleste kolde, da vi 
kom hjem omkring sent. Om aftenen var der 
hygge i foyeren med kortspil, snak og hvad 
der dertil følger. (Tandpasta i underbukserne 
på uskyldige sovende elever, inkriminerende 
billeder, og krigsmaling i ansigtet.)

Tirsdag gik vi så langt, at selv Ole ind
rømmede det var i overkanten. Vi spiste 
picnic på Montjüic-bjerget, så de olympiske 
sportsanlæg og borgen Castell de Montjüic. 
Derefter tog vi ud for at se Camp Nou, hvor

vi så stadionet og fik et glimt af spillerne. 
Om aftenen var vi ude for at opleve bylivet 
og hvad det medfører, men få husker hvad 
den aften gik ud på.

Onsdag var vi ude og se Montserrat kloste
ret. Desværre strejkede togene i en time, så 
flere fik lejlighed til at få noget velfortjent 
søvn. Klosteret og dets omgivelser var utro
lig smukt, og det var drengekoret også. Om 
aftenen tog nogle ud for at se Casa milå, og 
det var bestemt også turen værd. Om aftenen 
oplevede vi Barcelonas diskoteker, hvor en 
foruroligende stor del af gæsterne var dan
skere, (dvs. samtlige blonde piger!), og det 
var der en del drenge der benyttede sig af. 
Af etiske årsager udelader vi navne.

Torsdag, den sidste dag, var vi en (kort) tur 
i Pare Güell, hvorefter der var frit slag for 
at benytte shoppingsmulighederne i byen. 
Om aftenen var vi alle ude og spise en 
fantastisk hyggelig, (men ikke videre vel
smagende) afslutningsmiddag, synge sange, 
etc., og om aftenen igen på diskotek, og de 
fleste snorkede stadig da vi næste dag stod i 
lufthavnen.

Tak til Ole, Beth og os selv for en fantastisk 
studietur!
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De søde elever fra 2.y valgte at tage på en 
lidt utraditionel studietur til det smukke og 
geotermiske Island. Her følger et lille uddrag 
af den dagbog, vi skrev på vores fantastiske 
tur. Vi håber, det vil give jer udenforstående 
et lille indblik i 2.ys spændende verden.

Sladredagen tirsdag d. 15/3-05:
Nej nej nej. Om vi nogensinde kan tilgive 
Emilie ved jeg ikke. Det bliver svært. Men 
med lidt tålmodighed skal det nok gå. 
Tømmermænd så meget i bussen i morges, 
Peter og jeg havde jo været godt glade i går 
aftes. Puh ha. Og jeg kan love for at det ikke 
er specielt skønt at have tømmermænd og 
skulle kigge på vand, som stinker af rådne 
æg. Føj. (-Rikke)
JH og Troels slog sig løs i baneafdelingen af 
souvenirbutikken ved Geysir og endte op 
med 2 flotte strikkede huer, der matchede 
deres respektive jakker (JH rød og blå - passer 
til den bordeauxrøde vest og Troels i hvid- 
grå-sorte toner).
Emilie spiste god islandsk pølle. Og vi var ude 
at bade - igen (Peter blev våd på gipsen).
Der er lissom en del halvlumre kommenta
rer, der fyger gennem luften, når man er ude 

at observere de islandske urkræfter (»nu 
kommer gejseren«, »The crack of Mother 
Earth« osv.).
Stødte ind i Helsingør Gymnasium på det 
geotermiske kraftværk.
Vi har fundet et billigt sted at købe Oreo’s 
+ fået nys om en bøssebar, der skal opsøges 
i morgen.
Peter har anskaffet sig en Bambi-ged. (- 
Emilie) Fatima, Stine, Lea & Viggo blev 
smidt ud af en bøssebar!!!? Bagefter gik 
de/vi på café hvor vi godt kunne købe ØL... 
(selvom at aldersgrænsen er på 21) sejt.
Så tog de en taxa på Stines Dankort. Mht. 
bøssebaren må man ikke ind efter kl otte hvis 
ikke man er over 20 år. Lige nu ligger Julie+ 
Anna under dynen og fniser. Gad vide hvad 
de dog laver! (-Anna Viggo)
Peters jokes:
Forhistorie: Gejseren ville ikke sprøjte - den 
fik præstationsangst.
Jeg er tigeren i skjul, skal du have dragen på 
spring. (-Peter)
..Alle er lidt gået i seng nu, og vi glæder os 
allerede til at stå op i morgen til en ny, geoter
misk dag i det skønne Island(dur). (-Julie)
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2.z. i Madrid
I uge 11 pakkede 2.z kufferterne og drog en 
uge til Madrid. Sen-vinteren havde sat ind i 
Danmark, og det var med varsel om snestorm 
at vi forlod det kolde Nord, så glæden var stor 
da vi landede i 18 graders varme. Det viste 
sig så kun at være de første spæde varme
grader i en uge, der stod i sommerens tegn. 
Da toppen blev nået var der et sted mellem 
25 og 28 grader. Sneen lå stadig og smeltede 
langsomt i Danmark.

I den madrilenske forårsvarme skulle vi så 
få ugen til at gå med forskellige aktiviteter. 
Idet et af fagene vi rejste med var idræt, var 
det oplagt at lægge vejen forbi Real Madrids 
træningsanlæg. Der var desværre ikke kamp 
mens vi var i byen, men vi fik da råbt hej til 
Thomas Gravesen. At han så sneg sig uden 
om autografskriveriet.... primadonna!

Det andet rejsefag var engelsk, og vi besøgte 
Mærsks spanske hovedkvarter, hvor vi fik 
et foredrag om virksomheden og lidt om 
hvordan de brugte engelsk som et internt 
koncernsprog. Det mest imponerende var 

nu deres adresse, der lå på de øverste etager 
af den højeste bygning i Madrid, med udsigt 
ned over Santiago Bernabeu (Reals hjem
mebane).

Herudover var vi et smut i Toledo. Hvis der 
er nogle der står og mangler et sværd, skal de 
bare slå et smut forbi. Hvad shawarmabarer er 
for Nørrebro, er sværd og våbenbutikker for 
Toledo. Det er vist noget med den berømte 
Toledo-klinge.

Men det vigtigste ved turen var at opleve 
klassen sammen i en hel uge på godt og 
ondt. Vi fik oplevet hinanden under nogle 
nye vilkår og vi fik set skjulte talenter hos 
mange. Specielt shopping-talentet synes at 
være ekstremt stort i klassen.

Trods stor frygt for overvægt i flyveren, 
kom vi alle med tilbage til Danmark. Her 
regerede Kong Vinter stadig, og chokket var 
stort da vi landede i frostvejr tre timer efter 
at vi havde forladt et solbeskinnet 22 grader 
varmt Madrid.
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Alle elever skal i løbet af de tre gymnasieår 
have ca. 100 timers undervisning med 
tilknytning til IT. I Ig gennemgås et fælles, 
introducerende brugerkursus på 10-15 
timer; de øvrige timer bruges fagspecifikt 
gennem hele gymnasietiden, når informati
onsteknologi kan anvendes som et natur
ligt hjælpemiddel i undervisningen. Hver 
enkelt lærer bruger informationsteknologi 
ud fra et fagligt skøn, og derfor varierer 
anvendelsen ret meget fra fag til fag.

Anvendelsen af IT i det daglige arbejde 
har ofte den konsekvens, at man føler sig 
mere dus med elektronisk databehandling 
end med papir og blyant. Derfor kan man 
vælge at bruge computer som hjælpemid
del til skriftlig eksamen i de fleste fag.

Metropolitanskolen har IT-klasser, hvor 
eleverne disponerer over bærbare compu
tere.
I datalokalet på 3. sal (nr. 35) er der 14 
arbejdspladser til alle elevers rådighed. 
Endvidere er der i computere i skolebiblio
teket og i faglokalerne.
Alle maskiner er koblet sammen i et 
netværk med en central server og med 

ubegrænset internetadgang via undervis
ningsministeriets Sektornet.
Udover specifikke fagprogrammer anvendes 
MS Office 2000 (med bl.a. Word og Excel) 
samt
Internet Explorer som standardprogram
mer.

Der er fri elevadgang til skolens computere 
i den almindelige åbningstid, men data
lokalet kan være reserveret af lærere til 
undervisning, som kræver brug af compu
tere.
Det skal endvidere fremhæves, at elever 
med behov for computere til opgaveløsning 
eller udprintning af opgaver har fortrinsret 
til brug af arbejdspladserne i datalokalet.

PS!
Metropolitanskolens hjemmeside: 
www.metropolitanskolen.dk

Metropolitanskolens e-mail: 
gym@metropolitanskolen.dk

Hans Jørgen Koch 
Datavejleder

20

http://www.metropolitanskolen.dk
mailto:gym@metropolitanskolen.dk


De fik huen i 2004
3a
Martin Bøgsted
Salim Bouziaren
Khuram Khan
Brian Nebelong
Maria Lundbye
Charlotte Richter-Hansen
Silas Lundkvist
Trine Christensen 
Matilde Winther-Jensen 
Sanaz Khodabandeh

3b
Ronja Vejdegren
Pervin Rusitouska
Sofie Hviid Andersen
Ata Ghillassi
Isaldina Rocha
Fatime Salai
Amel Mohammed
Manal Eikot
Rosa Reincke
Nadia Labrowzi
Nadja Koltchina

3y
Amal Berrhili
Tine Atavi-Nakhjavani
Jacob Pedersen
Søren Rasmussen 
Cemil Hursidovski 
Anine Kirner
Aqsa Malik 
Birgyl Kruezi 
Perihan Erman 
Christine B. Steffensen 
Christina Droob-Hamilton 
Pil Saugmann 
Caroline Røddik 
Mubeen Ashig
Vita Jørgensen 
Kristina Vad Larsen 
Rana El-Haj
Zeinab Al-Jizani

3x
Mikkel Schubert 
Kasper Ahmild 
Torsten Holtse 
Muqeet Ahmad 
Teis Nielsen Gilbe 
Igor Petrov 
Anne Bruun 
Maria Bastian 
Lilyan Almousawi 
Maria Nabi 
Mobina Hussain 
Anja Johansson
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Lg-fagekskursion til Skovbyholm
I løbet af de første par måneder på Metro
politanskolen kommer de nye 1 .g’ere på en 
faglig ekskursion med overnatning. Turen 
går til Skovbyholm på Falster. Der er invol
veret forskellige fag, og i år var det idræt og 
biologi, der stod for det faglige indhold.

Det blev en kombination af arbejdskræ
vende og fornøjelige aktiviteter, såsom 
udforskning af flora og fauna, fodbold, løb, 
kanoture, gamle idrætslege og orienterings
løb; i det hele taget ting, som man ikke på 
samme måde kan lave hjemme på Metropo
litanskolen.

Der er masser af mulighed for frie aktiviteter 
og social hygge, men der stilles også krav. 
Om aftenen bliver der danset og snakket, og 
det er en flok trætte elever, der efter mor
genmad og oprydning vender hjem til den 
kendte verden igen.

Jens Henrik Lynge Jensen

24



LEGATER 2004
Ved afslutningen af skoleåret 2003/2004 uddeltes følgende legater:

Det Bornemann-Lassonske Legat:
V. Andræs Legat
Carl Foghs Legat
A. Gameis Legat
Karl Hudes Legat
P. M. Plums Legat
E. Valentiners Legat
Week-end Legatet

Igor Petrov, 3x
Lilyan Almousawi, 3x
Mobina Hussain, 3x
Pil Saugmann, 3y 
Zeinab Al-Jizani, 3y 
Caroline Røddik 
Mikkel Schubert, 3x 
Cemil Hursidovski, 3y

Stipendiefonden:
Oplægsstipendium Teis N.Gilbe, 3x
Stipendium 1 Christine Bang Steffensen, 3y
Stipendium 2 Rana El-Haj, 3y
Stipendium 3 Maria Lundbye, 3a
Stipendium 4 Trine Christensen, 3a
Stipendium 5 Pervin Rusitoska, 3b

Tove og Chr. Lypperts Legat:
1. Ata Ghillassi, 3b
2. Fatime Salai, 3b
3. Amal Berrhili, 3y
4. Tine Alavi-Nakhjavani, 3y

De Klarupske Stifteisers Legat:
1. Teis N.Gilbe, 3b
2. Silas Lundkvist, 3a
3. Sofie Andersen, 33
4. Anine Kimer, 3y
5. Anja Johansson, 3x

Lektor Hagel og Lektor Bjørns Legat: Kasper Ahmild, 3x

Lektor Heltbergs Legat: Rosa Reincke, 3b

Andrea Jensens Legat: Fatime Salai, 3b

Rønnaus Legat :
Matilde Winther-Jensen, 3a
Ronja Hougner Vejdegren, 3b
Igor Petrov, 3x
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Eksamensfagene offentliggøres
Bekendtgørelsen af hvilke fag 3.g'eme 
skulle op i til mundtlig eksamen gav de 
traditionsrige udbrud af begejstring og det 
modsatte. Som det sig hør og bør, trak rektor 
spændingen ud med meget lange instruktio

ner og jokes med endeløse opremsninger af 
fag-som de andre skulle op i. Det var svært at 
forstå et levende ord, når samtidig følelserne 
lå helt uden på tøjet.
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Scherfigsalen kalder vi vores bibliotek, fordi 
det er udsmykket med en række af Hans 
Scherfigs billeder. Flere af billederne har i 
år været udlånt til udstillinger i anledning 
af lOOåret for hans fødsel. Hans Scherfig 
var både maler og forfatter og har givet 
en levende beskrivelse af, hvordan det var 
at være elev på Metropolitanskolen i sin 
berømte roman, Det forsømte Forår (1940). 
Han blev student i 1924.

Metropolitanskolens bibliotek har eksiste
ret i 12 år og rummer nu ca. 10.000 bøger. Det 
er et håndbogsbibliotek, som skal bruges af 
elever og lærere til at supplere lærebøgerne 
i den daglige undervisning og ikke mindst i 
forbindelse med større skriftlige arbejder.
Bibliotekaren Tove er altid parat til at hjælpe 
elever med at finde de bøger og artikler de 
søger enten på vores eget bibliotek eller på 
andre biblioteker.

På skolens hj emmes ide (www. me tropol i tans 
kolen.dk) kan eleverne selv finde links til en 
række informationer og også til biblioteket 
og videre til oplysninger om åbningstider, 

brug af biblioteket, søgemuligheder og hjælp 
til opgaveskrivning m.m.

Skolen har et biblioteksudvalg som foruden 
bibliotekaren har to elevrepræsentanter og 
to lærere som medlemmer. Udvalget mødes 
to gange om året og diskuterer budgettet, 
nyanskaffelser og den daglige brug af biblio
teket. Til brug for elevernes opgaveskrivning 
er der tre computere, en scanner og en printer 
på biblioteket.

Biblioteket bruges dagligt af mange elever 
som ønsker at arbejde i fred og ro alene med 
større opgaver eller i forbindelse med grup
pearbejde i deres mellemtimer eller pauser. 
Eleverne kan her få råd og vejledning af bib
liotekaren, eller de kan på egen hånd finde 
de relevante håndbøger, leksika, tidsskrifter 
eller dagens avis. I eftermiddagstimerne 
bruges biblioteket desuden til Sprogcafé hvor 
eleverne kan få hjælp til lektielæsningen af 
en sproglærer.

Tove Sørensen og Kirsten Hagemann.
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IDRÆT FOR SJOV

METROS IDRÆTSDAG

Metropolitanskolens idrætsdag med efter
følgende høstfest finder sted i starten af 
september måned, og indholdet skifter fra 
år til år.
I år drejede det sig om ”Tons & leg”, hvor man 
kunne vælge mellem 6 discipliner: volley
ball, basketball, langbold, fodbold, ultimate 
og vikingedyst, en ret alternativ 1 O-kamp. 
Alle elever og lærere er i sving, og i år blev det 
afviklet på en dejlig dag i Fælledparken.

Det er noget for alle, og de forskellige poster 
byder på udfordringer for krop og sjæl. Man 
kan tonse derudad til fx fodbold og basketball 
eller kan vise sine evner i den avancerede 
disciplin gummistøvlekast. Der er klodsgang, 
petanque og kryds-og-bolle-stafet men også 

mulighed for at vise sine evner med en 
frisbee.

Om eftermiddagen gøres der klar til høstfe
sten, hvor der er konkurrence mellem klas
serne om det mest gennemførte tema mht. 
mad, borddækning og påklædning. Efter 
præmieuddeling er der diskotek i salen, hvor 
der danses, grines og grædes til midnat.
Det blev en lang og vellykket dag, hvor 
mange vendte hjem godt matte i knæene.

METRO-MESTERSKAB ’04

På en solfyldt dag i maj er der tradition for, 
at 1. - & 2.g’eme dyster om det prestigefyldte 
Metro-mesterskab i m/k-fodbold på mini
fodboldbanerne på Klosterfælled.
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Det drejer sig både om at være med og så 
sandelig også om at vinde. Sidste år vandt 
opkomlingene fra 1 .x, og de havde sat alt ind 
på at genvinde pokalen. De spillede sig da 
også i puljefinalen sammen med pigeholdet 
(nå ja: og Sandro) fra 2.b og næsten-pige
holdet fra l.a, der stillede op med meget 
stærke piger. Efter hård kamp i sol og støv 
med både seværdige detaljer og publikums
opmuntrende indslag vandt 2.x igen og blev 
dermed den første dobbelte Metromester.

GYMNASIETURNERINGER I
IDRÆT

Metropolitanskolen deltager naturligvis i 
diverse idrætsturneringer, hvor der kæmpes 

med andre gymnasier. Vi deltager normalt 
i fodbold, basketball og håndbold for både 
piger og drenge samt med et blandet hold i 
badminton. Vi deltager nu også i ultimate, et 
frisbee-holdspil, og det har været rigtig sjovt. 
Faktisk klarede holdet sig sig godt, at vi som 
det eneste med utraditionelle metoder slog 
Danmarksmestrene. I år vil vi så se, om der 
også er basis for at deltage med et eller flere 
volleyballhold.
Metro-ånden fornægter sig aldrig, så der 
bliver kæmpet bravt, men det er lige så 
vigtigt at komme ud og lave noget sammen 
med elever fra andre klasser og møde elever 
fra andre gymnasier.

Idrætslærerne/JH.
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Et skoleskift er nok altid både spændende 
og lidt skræmmende. »Kan jeg leve op til de 
krav, der bliver stillet? og hvordan bliver jeg 
modtaget?« Du vil på mange måder opleve 
gymnasiet som noget nyt og anderledes, men 
også som en naturlig fortsættelse af folke
skolen, fordi både lærere og studievejledere 
gør et stort arbejde for, at de to skoleformer 
skal hænge sammen.
Fagligt vil dine lærere begynde undervisnin
gen der, hvor du befinder dig og i starten gå 
langsomt frem, for at alle skal opnå et godt 
fagligt grundlag og blive fortrolige med de 
nye arbejdsformer, og samtidig vil din studie
vejleder følge med i, hvordan det går både for 
klassen og for den enkelte elev.
I løbet af de første uger vil studievej lederne 
fortælle, hvilken form for vejledning, vi 
kan tilbyde jer, og vi vil give en indføring 
i almen studie- og notatteknik. 1 løbet af 
året taler vi med hver enkelt elev om jeres 
første erfaringer med fagene, lærerne og 
klassekammeraterne. Disse samtaler er også 
et godt udgangspunkt for den vejledning, 
der vil finde sted i forbindelse med de valg, 
I skal foretage blandt de nye fag, der tilbydes 
i 2g og 3g.

Vi orienterer generelt om principperne 
for karaktergivning. I forbindelse med hele 

bedømmelsessystemet er det vigtigt, at 1 ved, 
at studievejledningener et tilbud til alle, som 
har problemer, der på en eller anden måde 
påvirker skolearbejdet. Er der personlige 
eller psykiske problemer, har Metropoli
tanskolen et godt samarbejde med bl.a. 
rådgivere i Københavns Kommunes PPR 
(Pædagogisk-Psykologisk rådgivning). , 
og som studievejledere har vi naturligvis 
tavshedspligt.

I starten af l.g vil 1 også blive orienteret 
om brugen af uddannelsesportalen og SU- 
systemet vil blive gennemgået. I 2. og 3.g 
er der arrangementer der orienterer bredt 
om uddannelses- og erhvervsmuligheder. 
Herudover vil I blive orienteret om optagel
seskrav, og hvordan og hvornår man søger 
ind på de enkelte uddannelser.

En studentereksamen åbner dørene til 
virkelig mange uddannelser, også selvom 
gennemsnittet ikke er tårnhøjt, og derfor 
gælder det om, at I får de bedste betingelser 
for at gennemføre gymnasiet.

Hanne Kromann-Larsenog Ingelise Hansen 
Tackie
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o

Arets Gallafest
Intet skoleår uden den traditionelle Gal
lafest.

Denne fest som er den sidste for 3g’erne, 
blev der i høj grad lagt kræfter i.

Studenterne mødte op i de flotteste rober og 
festligste skrud, middagen var i topklasse, og 
tjenerne fra Ig og 2g gjorde hvad de kunne 
for at servicere både lærere og elever. Der 
blev danset lancier, skålet og sunget, og alle 
nød denne særlige aften.
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igen i år fandt translokationen sted i 
Radiohusets Koncertsal, som dannede en 
fantastisk ramme om denne glædesfyldte og 
bevægende dag.

Studenterne var flotte og forventningsfulde, 
bilerne var pyntet og humøret var højt.

Rektor holdt en fin tale for studenterne. Der 
var flot underholdning fra musikeleverne og 
familie, gæster, lærere og personale var med 
til at gøre denne dag uforglemmelig for de 
nyudsprungne studenter.

Held og lykke til alle fremover!

Dog var det samtidig en lidt vemodig dag, da 
der skulle siges farvel til klassekammerater, 
lærere og gymnasielivet gennem 3 år.
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Metropolitanskolens opbygning 
og ledelse

Skolebestyrelsen
Skolebestyrelsen fastlægger efter indstilling 
fra rektor det maksimale elevtal i klasserne 
og skolens fagudbud, samt ferieplan. Besty
relsen skal herudover formidle det sociale 
samarbejde på skolen, blandt andet ved at 
fastsætte skolens ordensregler. Endelig fast
lægger bestyrelsen efter indstilling fra rektor 
skolens budget inden for de rammer, der er 
fastsat af Uddannelses- og Ungdomsforvalt
ningen. Rektor er sekretær for bestyrelsen. 
I skoleåret 2004/2005 er følgende personer 
medlemmer af bestyrelsen:

Kim Christensen (afd.leder - udpeget af 
Borgerrepræsentationen)
Jesper Langebæk (projektleder)
Benny Pedersen (skoleinspektør ved Brøns
høj skole)
Gitte Bengtsson (forældrerepræsentant)
Peer Hull Kristensen
Lilian Rønne (lærerrepræsentant)
Lissie Struer (lærerrepræsentant)
Gregers Bjørneboe
Serpil Ciftci (elevrepræsentant)
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Rektor
Rektor er skolens daglige ieder og har dermed 
det pædagogiske ansvar for elevernes under
visning og eksaminer samtidig med at han 
har det overordnede økonomiske ansvar.

Inspektorer
1. Ledende inspektor, rektors stedfortræder.
2. Administrativ inspektor.
3. Økonomiinspektor

Pædagogisk råd
Det pædagogiske råd omfatter alle skolens 
lærere og rektor. Pædagogisk råd høres bl.a. 
om skolens fagudbud, holdoprettelse, time- 
og fagfordeling, forsøg, temadage, principper 
for ekskursioner samt alle sager, som er af 
interesse for skolen.

Lærerforsamlingen
Lærerforsamlingen består af rektor og 
samtlige lærere for en klasse eller et hold. 
Lærerforsamlingen drøfter elevernes faglige 
standpunkt og forsømmelser.

Elevrådet
Til elevrådet, hvis formål er at varetage ele
vernes fælles interesser, er valgt en repræsen
tant samt en suppleant fra hver af skolens 
klasser. Alle elever har valgret og er valgbare. 
Eleverne sætter deres præg på skolen ofte 
efter drøftelser i klasserne. Disse drøftelser 
initieres og samles i elevrådet.

Fællesudvalget
Fællesudvalgets opgave er at sikre kontakt 
mellem rektor, pædagogisk råd og elevrådet. 
Lærerne er repræsenteret ved elevkoordina
toren samt to lærere, mens fire elever, valgt 
af elevrådet, varetager elevrepræsentatio
nen. Herudover deltager forskellige elever 
som observatører, uden stemmeret. Rektor 
leder udvalgets møder, som afholdes, når der 
er behov for det.
Fællesudvalget drøfter afholdelse af introduk
tionsdage, fællestimer og temadage, ligesom 
skolefester og idrætsstævner m.m. aftales her.

Samarbejdsudvalget
Som institution under Københavns kom
mune har skolen et samarbejdsudvalg med 
repræsentanter fra ledelsen og de forskellige 
personalegrupper. Det er bl.a. udvalgets 
opgave at fremme samarbejdet på skolen og 
dermed sikre effektiviteten, samt øge medar
bejdernes tryghed og trivsel.
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Årsfest 2005
♦ ♦♦en succes blev tradition
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Valgfag på Metropolitanskolen

HØJNIVEAUFAG:

Sproglige Fælles Matematikere

ENGELSK
MATEMATIK

/ BIOLOGI N 
MUSIK

SAMFUNDSFAG 
TYSK 

FRANSK 
ITALIENSK 

\ SPANSK /

ENGELSK 
MATEMATIK 

FYSIK 
KEMI

MELLEMNIVEAUFAG:

Sproglige Fælles Matematikere

Latin 
Matematik 
Fysik 
Kemi

Musik X 
Datalogi 

Billedkunst 
Erhvervsøkonomi 

Samfundsfag
Biologi 

k Psykologi / 
N. Idræt

Latin
Kemi

Valgfagene kan du ikke sammensætte helt frit. Følgende krav skal opfyldes:

1. Du skal vælge mindst to valgfag på højt niveau.

2. På sproglig linie skal du vælge mindst ét sprogfag på højt niveau.

3. På matematisk linie skal du vælge mindst ét af fagene: Mat., fys., kemi, bio., musik eller 
samfundsfag på højt niveau.

4. Hvis du på mat. linie vælger samf. eller musik på højt niveau, skal du vælge mindst ét af 
følgende fag: Mat. eller fys. på højt niveau, bio., geo. eller kemi på mellemniveau.

NB! Du skal dog vide, at holdoprettelse er afhængig af elevtilslutningen!
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Steffen Andersen 1949 - 2004

Meddelelsen om Steffens alt for tidlige død 
kom som et chok. Steffen var netop mødt 
igen efter 3 uger som leder af den danske 
delegation ved Handicap-OL i Athen, og vi 
havde glædet os til at se ham, hvad vi lige 
nåede om mandagen, men i løbet af natten 
sov han stille ind.

Sidste år fejrede vi 25-års jubilæum med Stef
fen, der i alle disse år har været en meget 
væsentlig del af Metropolitanskolen, som 
dansk- og idrætslærer, men også i alt det, 
der ligger derudover og ind i mellem. Stef
fen interesserede sig levende for sine fag, som 
han praktiserede engageret og på sin egen 
måde, hvilket gjorde ham til en afholdt lærer. 
Han var hele vejen rundt som bog- og infor
mationsinspektor og medlem af ledelsen, 
men valgte at vende tilbage til sine fag.

Steffen var elskelig i ordets egentlige for
stand. Eleverne elskede ham, fordi han 
var dygtig, kontant og aldrig gjorde forskel. 
Det samme oplevede vi som kolleger, hvor 
hans hjælpsomhed og kærlige drilleri var 
et oplivende moment i gymnasiets liv. Han 
kunne ligefrem glæde sig til et slagfærdigt 
drilleri - også selv om det var ham selv, det 

gik ud over. Her så vi også Steffens evne til 
på effektiv men også humoristisk vis at skære 
igennem over for gymnasieverdenens mere 
absurde og besynderlige påhit.

Steffen lagde igennem årene en betydelig 
indsats som næstformand i Handicapidræts
forbundet, som han var med til at udvikle fra 
starten. Her brugte han alle sine evner til at 
få handicapidræt placeret som en naturlig 
del af det danske idrætsbillede.

Steffen var en livsnyder, der elskede at rejse 
- med familie, med elever og kolleger, og i 
forbindelse med handicap-idræt, og mange 
er de festlige stunder, som vi har tilbragt i 
Steffens selskab på rejser og i nærkontakt 
med god mad og vin.

Steffens fornemmeste egenskab var en 
evne til ikke at gøre forskel. Selv om han 
var ualmindelig god til at se bag facaden, 
behandlede han alle ens - i respekt for det 
enkelte menneske. Ligegyldigt i hvilke 
sociale sammenhænge Steffen befandt sig 
- om han var sammen med elever eller 
skulle repræsentere, så var Steffen altid den 
samme, med en veludviklet evne til at kom
munikere med alle.

Det er stadigvæk svært at forstå, at Steffen 
ikke er her mere, og vore tanker går til Stef
fens kone, Tove, og hans datter, Marie. Det er 
svært ikke at tænke på, hvad de og vi endnu 
burde have haft til gode, men i det tomrum, 
som Steffens død efterlader, må vi forsøge at 
være taknemmelige for alt, hvad han gav.

Æret være Steffens minde.

På kollegerne på Metropolitanskolens 
vegne
Kirsten Bernhoff
Jens Henrik Lynge Jensen
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Befordringsgodtgørelse:

Der kan efter særlige regler, som fastsættes 
af amterne, ydes befordringsgodtgørelse til 
elever. Ansøgningsskemaer hertil udleveres 
på skolens kontor ved henvendelse til Kir
sten Bernhoff.

Bibliotek:

er åbent dagligt kl. 9 - 14-
Bibliotekar Tove Sørensen vil være behjæl
pelig med at:
- finde litteratur på stedet,
- lave online litteratursøgning i databaser, 
- finde ud af, på hvilke biblioteker du kan 
låne bøgerne.
I forbindelse med de store skriftlige opgaver 
vil bibliotekaren være til stede ud over den 
normale åbningstid.
Bøgerne kan under normale omstændighe
der ikke hjemlånes, men snak med bibliote
karen, hvis du har ønske om hjemlån af en 
bog.
Brug biblioteket - bibliotekaren er ansat til 
også at hjælpe dig.

Bogdepot:

Bogdepotet findes i kælderen ved hovedind
gangen og ledes af boginspektor Ulf Schla- 
mowitz. Der er åbent hver dag i frikvarteret 
9.45 - 10.00. En del bøger udleveres første 
skoledag, men flere kommer til i løbet af 
skoleåret. Eleverne er økonomisk ansvarlige 
for alt det lånte materiale, herunder også den 
computer man kan låne i IT-klasserne.

Datalokale:

Findes på 2. sal og er åbent for alle elever i 
skoletiden, når det ikke anvendes til under
visning. Eleverne kan her løse opgaver ved 
hjælp af edb og i øvrigt afvikle fagprogram
mer til hj ælp ved deres forberedelse. Fra data
lokalet er der ubegrænset Internetadgang via 
Undervisningsministeriets sektornet.
Bemærk, at der findes særlige regler for 
brugen af datalokalet.

Eksamen:

Studentereksamen omfatter i alt 10 skrift
lige og mundtlige prøver, som kan aflægges i 
alle obligatoriske fag undtagen idræt, musik 
og billedkunst, samt i alle valgfag. Prøven 
aflægges på det klassetrin, hvor eleven afslut
ter undervisningen i faget. Hvis eleven har 
valgt et valgfag, der også er et obligatorisk 
fag, aflægger eleven kun prøve i valgfaget. 
Efter 3g aflægger alle elever skriftlig prøve i 
dansk samt i valgfagene på højt niveau. For 
elever, der har valgt latin, biologi eller kemi 
som valgfag på mellemniveau i 3g, bortfalder 
en eventuel prøve aflagt efter Ig.

Erstatningspligt:

Skolen er ikke erstatningspligtig i forbin
delse med tyverier; derfor tilrådes det, at 
1. undlade at medbringe større pengebeløb, 
smykker og lign.
2. undlade at efterlade værdigenstande i 
tasker og overtøj.
3. sikre cykler og knallerter effektivt mod 
tyveri.
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forsømmelsesregistreringen også omfatter 
aflevering af skriftlige opgaver.
I særligt graverende tilfælde - altså hvis for
sømmelserne fortsætter-overføres eleven til 
at gå til eksamen på særlige vilkår, dvs. i alle 
fag, som afsluttes det pågældende år og i fuldt 
pensum. Eleven har i denne situation stadig 
pligt til at følge undervisningen.
Hvis forsømmelserne trods alt fortsætter, 
risikerer eleven at blive bortvist fra skolen, 
hvilket betyder, at vedkommende ikke kan 
fortsætte i næste klasse.

4. undersøge personlige forsikringer og even
tuelt ændre dem, så de også dækker tyveri 
på skolen.
Hvis man en dag er nødt til at have en større 
sum penge med i skole, kan disse opbevares i 
skolens pengeskab.

Ferieplan 2005/2006:

Skolestart 08/08-05
Efterårsferie 17/10-05-21/10-05

Juleferie

(uge 42) begge dage 
incl.
21/12-05-10/01-06

Vinterferie
begge dage incl.
13/02-06- 17/02-06

Påskeferie
(uge 7) begge dage incl. 
10/04-06 - 12/04-06

Arsafslutning
begge dage incl. 
17/06-06

Forsømmelser:

Skolen skal føre regnskab over elevernes 
forsømmelser. Kun de elever, der følger 
undervisningen i tilstrækkeligt omfang og 
afleverer de stillede skriftlige opgaver, kan 
gå til eksamen i begrænset pensum, dvs. på 
normale vilkår.
Hvis skolen skønner, at en elevs forsømmel
ser når et betænkeligt omfang, indkaldes 
eleven til en samtale med rektor, hvor der 
gøres opmærksom på konsekvenserne af 
at forsømme. Fortsætter forsømmelserne 
alligevel, gives en skriftlig advarsel. Det er 
i denne forbindelse vigtigt at præcisere, at 

Frivillig billedkunst:

Undervisning finder sted med 3 ugentlige 
timer. Der kræves ingen forudsætninger, kun 
interesse. Alle kan deltage. Undervisnings
forløb samt tidspunkt for undervisningen 
aftales nærmere mellem billedkunstlæreren 
og deltagerne. Tilmelding i august.

Frivillig idræt:

Frivillig idræt, som annonceres ved opslag, er 
et tilbud, der står åbent for alle, som har lyst 
til at være med. Der kræves ingen forudsæt
ninger. Der har i det forløbne år været tilbud 
om volleyball og basketball, men vi prøver 
også at tilgodese elevernes egne ønsker.
Metropolitanskolen har deltaget i gymnasie- 
og hf-turneringer for piger og drenge i volley
ball, basketball, badminton samt fodbold.



Frivillig musik:

Alle, der har lyst til at synge og spille, kan 
deltage i skolens frivillige musik. Metro 
har et kor, der øver en gang om ugen og 
optræder ved forskellige lejligheder i løbet 
af året: caféaften, juleafslutning, forårskon
cert, årsafslutning m.m. Herudover deltager 
koret sammen med andre københavnske 
gymnasiekor i større fælles projekter.
Foruden kor er der mulighed for at lave bands 
eller andre grupper i et af vores musiklokaler, 
hvor alle elever har mulighed for at spille 
og synge.

Karaktergivning:

Der gives standpunktskarakterer 2 gange 
årligt, i november/december og marts. 
Desuden gives årskarakterer og årsprøve- 
og eksamenskarakterer i maj/juni. For at 
bestå studentereksamen kræves karakteren 
6 i gennemsnit, både i årskarakter og i eksa
menskarakter.

Klasselærer:

For at hjælpe klassen og den enkelte elev 
til at fungere bedst muligt, fagligt og socialt, 
har vi en klasselærerordning. Klasselæreren 
fungerer også som bindeled mellem klassen 
og administrationen.

Konsultationer:

Forældre- og elevkonsultation afholdes 
1 gang om året. Her har forældre, elever 
og lærere lejlighed til at drøfte det faglige 
standpunkt og andre forhold af betydning for 
samarbejdet. I øvrigt kan forældre og elever 
altid kontakte rektor og studievej ledere, hvis 
der opstår problemer.

Lektiecafé:

Lektiecaféen har i år været åben to gange 
ugentligt. Eleverne har haft mulighed for at 
benytte skolens PC’ere samt få vejledning 
og hjælp i forbindelse med udarbejdelse 
af opgaver, øvelser, rapporter etc. af 1 - 2 
tilstedeværende faglærere. Denne ordning 
fortsætter næste skoleår.
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Metro-Nyt:

er en lille informationsskrivelse, der udkom
mer hver mandag og kan findes på skolens 
hjemmeside. Det primære formål er at infor
mere alle, dvs. elever, lærere ogTAP’ere, om 
det, der sker på Metro. Med andre ord, at 
samle alle de informationer, der findes på 
opslagstavlerne rundt om på skolen, samt 
ikke mindst alt det, der måske ellers ikke når 
ud til alle. Alle er velkomne til at bidrage 
med indlæg. De bedes afleveret til rektor 
senest fredag kl. 12, men gerne før.

Metrosamlinger:

afholdes jævnligt ca. hver 14- dag efter 2. 
lektion. På Metrosamlingen gives medde
lelser af almen interesse for skolens elever 
og ansatte, men Metrosamlingen skal også 
ses som et forum, hvor alle kan komme til 
orde.
Endelig kan Metrosamlingen bruges til for
skellige former for underholdning.

Mødepligt:

Der er mødepligt i gymnasiet. Det betyder 
dels, at du skal møde til alle timer, dels at 
du skal aflevere alle skriftlige opgaver. Som 
hovedregel gælder det nemlig, at de elever, 
der deltager i undervisningen i mindst 85% af 
det afholdte timetal i hvert fag og som afleverer 
de skriftlige opgaver til tiden, får en »bonus« i 
form af reduceret eksamenspensum.

Du er velkommen til at meddele årsagen 
til dit fravær på en seddel og aflevere den 
på kontoret (evt. aflevere lægeattest). Men 
husk, at alt fravær registreres.

Ordensregler:

Alle skal i adfærd på skolen og i skolemæssig 
sammenhæng udenfor:
1. handle med respekt og tolerance over 
for alle.
2. medvirke til at alle får mulighed for at få 
maksimalt udbytte, såvel indlæringsmæssigt 
som arbejdsmæssigt i undervisningen.
3. værne om bygninger, inventar og under
visningsmidler.

Ringetider 2005-06:

l.blok 8.00-8.50
2. blok 8.55-9.45
3. blok 10.00-10.50
4. blok 10.55-11.45
frokostpause
5. blok 12.15-13.05
6. blok 13.10-14.00
7. blok 14.05 - 14.55
8. blok 15.00-15.50

Skemaændringer:

Findes på www.metropolitanskolen.dk 
eller www.lectio.dk

Skolens kontor:

er åbent hver dag i skoletiden, men elever og 
lærere bedes fortrinsvis henvende sig mellem
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Statens uddannelsesstøtte:

Alle elever over 18 år kan få støtte fra Statens 
Uddannelsesstøtte (SU). Oplysninger om 
regler og ansøgningsskemaer fås på kontoret 
hos Kirsten Bernhoff.

Studiekredse:

Hvis du har et emne, der interesserer dig, 
kan der, efter rektors godkendelse, oprettes 
studiekredse (højst 10 timer), hvis mindst 
10 elever ønsker det, og hvis der kan skaffes 
en lærer.

Sygeeksamen:

Hvis en elev på grund af sygdom bliver 
forhindret i at møde til en af de mundtlige 
eller skriftlige prøver, skal der straks gives 
besked til skolen, der sender en blanket til 
ansøgning om sygeeksamen. Denne skal afle
veres til rektor senest den 19. juni. Ansøg
ningen skal udfyldes af skolen, eleven og en

læge. Hvis ansøgningen imødekommes, kan 
eleven komme til sygeeksamen i august-sep
tember samme år. Hvis en elev udebliver fra 
eksamen af anden grund end sygdom, betyder 
det normalt, at eleven skal gå klassen om.

Terminsprøver:

afholdes i 2g i skriftlig engelsk for sproglige og 
i skriftlig matematik for matematikere.
13g afholdes terminsprøve i skriftlig dansk og 
i højniveaufag. Tidspunkt: marts/april.

Årsprøver:

1 lg er der skriftlige årsprøver i dansk og 
engelsk/matematik. I 2g er der skriftlige 
årsprøver i dansk og højniveaufagene. Det 
samlede antal mundtlige årsprøver og offi
cielle mundtlige eksaminer er normalt 3. 
Det er en forudsætning for at rykke op i 2g 
og 3g, at eleven har deltaget i de fastsatte 
årsprøver.
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Metropolitanskolens 
personale 2004-2005

Lene Breum Andersen (LA): 
Latin, græsk, oldtidskundskab

Mirian Andersen (MA): 
Italiensk, billedkunst

Birgitte Bergmann (BB): 
Dansk, idræt

Karin Bøhrk (KB): 
Historie, samfundsfag

Kirsten Bernhoff (KBe): 
Sekretær

Helle Bjorholm (HB): 
Engelsk, dansk
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Lisbeth Brix (BR): 
Kemi, Naturfag

Hanne Busk (BU): 
Kemi, Fysik

Allan Curt Christiansen (AC):
Fysik, matematik

Mark Chytræus (MC): 
Musik, spansk

Susanne Dostorp (SD): 
Historie, religion, 
oldtidskundskab

Rasmus Dyrholm (RD): 
IT-medarbejder

Lone Elliot (LE):
Italiensk, billedkunst

Bjørn Elm (BE): 
Samfundsfag, historie, 
erhvervsøkonomi

Peder Enevoldsen (PE): 
Historie, geografi
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LeifFramke (LF):
Idræt, tysk

Lise Gaarde (LG): 
Matematik

Wangdi Gyaljen (WA): 
Skolebetj entmedhj ælper

Johanna Haas (JO):
Tysk, engelsk

Kirsten Hagemann (KH): 
Dansk, engelsk

Beth Drewsen (BtH): 
Kemi, fysik, naturfag

Puk Lyngaa Hansen (Puk): 
Sekretær

Niels Erik Hassert (NH): 
Tilsynsassistent

Ditte Høffding (DH):
Fransk, dansk
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Jens Henrik Lynge Jensen (JH): 
Historie, idræt, dansk

Kjeld H. Jensen (KJ): 
Dansk, fransk

Hans Jørgen Koch (HK): 
Biologi, datavejledning

Me Svejstrup Laurberg (ML): 
Fransk, idræt

Hanne Kromann-Larsen (KL): 
Billedkunst, geografi, studie
vejledning

Anette Larsen (AL):
Musik, dansk

Leif Calundann Larsen (LC): 
Historie, tysk

Bent Lindelund (BL): 
Skolebetjent

Hans Lindemann (Li): 
Rektor. Matematik, fysik, 
naturfag
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Mette Nielsen (MN): 
Engelsk, retorik

Britt Pedersen (BP): 
Religion, dansk

Jeppe Ingemann Petersen (JP): 
Spansk, engelsk

Ole Reiter (OR): 
Historie, dansk, 
studievejledning

Tom Rundqvist (TR): 
Tysk, engelsk

Lilian Rønne (LR): 
Biologi, geografi

Niki Salimian (NS): 
Fysik, kemi, naturfag

Ulf Schlamowitz (US): 
Historie, samfundsfag

Lars Schneidelbach Scheuer (SC): 
Tysk, dansk
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Eva Krarup Steensen (ES): 
Engelsk, Film/TV

Lissie Struer (LS): 
Historie, spansk

Peter Bech Sørensen (PS):
Engelsk, idræt

Tove Sørensen (TS): 
Bibliotekar

Ingelise Hansen Tackie (HA): 
Fransk, idræt, studievejledning

Susanne Tarp (TP): 
Matematik, fysik, naturfag

Henrik Tarp-Johansen (TJ): 
Fysik, matematik, naturfag

Marianne Achille (CH): 
Biblioteksmedhjælper
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Følgende årsvikarer har været ansat i skoleåret 2004/2005:

Bertha Bielefeldt Coley (BC): 
Historie, engelsk

Niels Gjerding (NG): 
Dansk, historie

Anders Gudme-Knudsen (AG): 
Idræt

Jakob Hermann (HE): 
Biologi, datalogi

Jesper Knud Jansson (JJ): 
Idræt, geografi

Troels Jørgensen (JØ): 
Fysik, idræt

Terese Koksehy (TK): 
Italiensk, engelsk

Peter Edwin Poulsen (PP): 
Musik

Hanne Block Lauridsen (HL): 
Idræt
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Alette Raft Rasmussen (AR): 
Drama

Lisbet Risager (RI): 
Samfundsfag, psykologi

Vibeke Salmonsen (VS): 
Samfundsfag, fransk

Christian Schlelein (CS): 
Matematik

Maja Aamot Schomacker (MS): 
Spansk, erhvervsøkonomi

Peter Morten Schrøder (PM): 
Dansk, teatervidenskab

Uddannelsesstillinger 2004/2005:

Thomas Jørgensen (TH): 
Fysik, naturfag, musik

Eva Rothenberg (ER): Biologi, 
idræt

Malene Nørreris Kaul (MK): 
Matematik, religion
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ÅRSAFSLUTNINGEN finder sted i Radiohusets Koncertsal 
lørdag den 18. juni kl. 9.30.

DET NYE SKOLEÅR begynder mandag den 8. august 2005

De nye elever i Ig møder kl. 10, mens 2g og 3g møder kl. 12.

METROPOLITANSKOLEN, den 23. maj 2005

Hans Lindemann 
rektor
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