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tid. Det var virkelig hyggeligt at 
sidde i et mørkt hjørne, hvor sko
lens eneste lampe dannede en nærmest 
kultisk lysramme om den lækre mad. 
Vi sad på ølkasser, og bordet var af 
ølkasser, Men efterhånden blev sce
nen mere ulækker. Hver dag faldt le- 
verposteg, spegepølse eller noget 
andet ned mellem sprækkerne i ølkas
serne, og efterhånden blev man op
mærksom på det af en mystisk lugt-r 
Det var stadig næsten de samme men

nesker, som ryddede op - for at appe- 
lere til andre på skolemøderne hjalp 
ikke. Opfattelsen af begrebet "Det 
frie Gymnasium" gik vist nærmest ud 
på, at vi havde frihed til at lade 
andre lave det, man ikke selv gad.
Efterhånden gik det mere trægt 

med maden. Det var svært at få sam
let nok penge sammen hver dag, især 
sidst på måneden. Så det var kun de 
hurtigste, der blev mætte. En eller 
anden samlede penge ind i det sid-
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ste stykke tid af timen før frokost, 
og flere begyndte at blive irrite
rede over afbrydelsen. Tit varede 
frokostpausen over 1 time, fordi 
maden kom så sent, og timen bagef
ter røg så mere eller mindre i va
sken. Alt dette førte til at ord
ningen, hvis man ka' kalde det så
dan, blev ret utilfredsstillende.

Madordningen
I december blev en arbejdsgruppe 

nedsat, for at organisere det he
le mere. De lavede spørgeskemaer, 
for at finde ud af, hvor mange,der 
ville være med til ordningen, og 
på hvilke vilkår. Et budget blev 
opstillet, så man ku" regne ud, 
hvor meget hver enkelt sku' be
tale om måneden. Når man fik ind
betalingerne mere samlet, ku' man 
købe ind i store portioner, og 
dermed blev det billigere. Vi fik 
bragt mælk hver morgen, fik en af
tale i stand med en brødfabrik og 
indkøb af alt andet skete i Kødby
en og på Grønttorvet til en gros- 
priser. Nu blev ordningen mere sta
bil, og der var stor chance for at 
blive mæt hver dag. Ca. 60 meldte 
sig til.
Da størstedelen af de fællesspi

sende stadig ikke vaskede op, men 
lod et mindretal gøre det, kom pro
blemet for alvor op på skolemødet. 
Vi snakkede om det og fandt ud af, 
at det ville være smart, hvis man 
lavede en turnusordning,så arbejr 
det blev mere retfærdigt fordelt. 
Så lavede vi nogle køkkenhold på 
ca. lo personer, der skifter en 

gang om ugen. Køkkenholdets opgave 
er at sætte brød, bellis, pålæg, 
mælk og service ud på bordene og 
bagefter at sætte maden væk, vaske 
°P °S gøre ryddeligt i køkkenet. 
Samtidig blev nogle enkelte perso
ner gjort ansvarlige for indkøb af 
forskellig art og regnskab. Det 
hele kom til at fungere bedre end 
før - men absolut ikke godt. Tit 
forsømte køkkenholdet sin opgave, 
og maden kunne så stå og blive 
dårlig, og servicet blev ikke va
sket op, hvis andre ikke gjorde 
det. Vi fandt ud af, at folk,som 
forsømte sin pligt, skulle gå vi
dere på næste hold. Men det funge
rede heller ikke, for næste hold 
tænkte ikke på at se efter, om der 
var nogle overløbere, og overløber
ne ku' så bare blive ved med at væ
re overløbere.
Selvom det hele lyder lidt mis

lykket, synes jeg ikke, at det er 
det. Vi har haft dårlige erfarin
ger med hensyn til det fælles ini
tiativ, men det skyldes jo nok køk
kenarbejdets kedelige sider. Derfor 
måtte vi ta' konsekvensen og gøre 
det til noget tvungent, men det sy
nes jeg er udemærket, for så ka' 
alle få at føle, at man ikke altid 
ka' nøjes med at lave det sjove ar
bejde, men også må yde noget på an
dre punkter for at få det hele til 
at køre. En lille morale, man enten 
ka' brække sig over eller ta' ved 
lære af er: ”Vil du nyde, må du yde" 
og det er faktisk meget relevant for 
næsten alt - i hvert fald madordnin
gen.
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Næste år
Årets allersidste arbejdsopgave, 

nemlig introduktionen for de nye, 
voldte en del hovedkval. Hvordan skul
le vi gøre? Vi kunne jo ikke så godt 
stille os op og sige: ”Sådan er det 
og det", for sådan var det og det, 
hvad der ikke er ensbetydende med, 
at det ville blive ved med at være 
det, når loo nye mennesker med nye i— 
deer og impulser ville blive en del 
af skolen. Vi kunne ikke lave et pro
gram for introduktionen - men kun et 
forslag, som enten ville blive ved
taget eller forkastet, for loo nye 
stemmer skulle ta"s med i betragt
ning. Men det var ikke det største 
problem, for som det er skrevet tid
ligere, skulle hele 1. sal nu tages 
i brug. Den var bare et stort bart 
rum, der skulle indrettes til klas
ser m.m., og hvor meget skulle la

ves på forhånd? Nogle mente, at det 
meste skulle være i orden til efter 
sommerferien, for ellers ville for 
meget tid gå med at ordne det, og 
undervisningen ville starte for sent 
endnu en gang.
Andre - at betydningen af selv at 

ha' skabt sine omgivelser stod i før
ste række. Desuden ville man nemme
re lære hinanden at kende, når man 
indrettede sig sammen. Der var nu
ancerede argumenter for og imod, og 
resultatet blev et kompromis. Nem
li' at nogle håndværkere i sommer
ferien satte skillerum og lofter op 
efter en vedtaget plan fra "Ny sko
le gruppen".
Efter sommerferien bli'r den første 

praletiske opgave altså at gøre 1. 
sal færdig. Der ska' velsagtens ma
les, lægges tæpper på, møbleres og 
gøres hyggeligt at være - så noget 
konkret er der i hvert fald at gå 
i gang med.
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Bedømmelse
Vi har under det treårige fagfor

løb på Det Frie Gymnasium, ingen 
former for termins-, opryknings el
ler almene prøver før den endelige 
eksamination i et fag. Dette forud
sat at vi ikke, samlet eller i de 
enkelte klasser, bliver enige om 
at afholde en sådan (som f.eks. ø- 
velse i eksamenssituationen o.a.)

I stedet har vi en obligatorisk, 
halvårlig samtale mellem hver en
kelt elev og hans/hendes faglærer 
i de forskellige fag. Under denne 
samtale foretager de i fællesskab 
en standpunktsbedømmelse.
Denne samtale skulle dog ikke 

udelukkende finde sted for at be
stemme en elevs standpunkt, idet 
der udover eller i forbindelse med 
denne, kan være en hel række pro
blemer, som i høj grad kan have be
tydning for en elevs arbejdsind
sats på skolen.
Vi er klar over, at manglende ar

bejdsindsats ikke kun afhænger af 
ens ”intelligens” eller ens uvilje 
imod et fag, men langt oftere har 
grund i de sociale problemer eller 
forhold udenfor skolen. I virkelig
heden er ens sociale liv udenfor sko
len nok langt mere bestemmende for 
ens arbejdslyst og koncentrations
evne, både i positiv og negativ ret
ning, end man selv gør sig klart.
Vi er også klar over, at usikker

heden omkring et arbejde ofte .er så 

stor, at man ikke finder sig i stand 
til selv at foretage en planlægning 
eller bedømmelse af det.
Alle de problemstillinger man vil 

komme ind på omkring disse ting,vil 
formodentlig kræve mere end den 
halvårlige samtale, så derfor har 
vi formuleret en gylden regel, som 
hedder noget som: Enhver elev har 
til enhver tid ret til bedømmelse 
og vejledning af hans/hendes fag- 
lærer i et fag, eller af studie
vejleder (det er klart, at man ikke 
direkte forstyrrer en lærer, prin
cippet er bare at man ikke kan næg
tes denne studievejledning).
Vi har faktisk bedømmelse i næ

sten alle fag, også de såkaldte 
frie fag som f. eks. drama og andre. 
Dog blev der nok mest lagt vægt på 
bedømmelse i eksamensfagene, engelsk 
(mat), matematik (sprog), geografi 
(sprog) og kemi, idet vi nærmede 
os slutningen af året.

Bedømmelse som samtale
Bedømmelsen foregår på normal 

samtalevis, hvor man dog kan starte 
med udgangspunkt i faglærerens og 
ens egen oplevelse af fagniveauet, 
d.v.s. ens standpunkt. Man kan også 
prøve at gøre klart, hvilke proble
mer der forbinder sig med den rent 
faglige forståelse, og på grundlag 
af det diskutere, hvilke forholds- 
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regler der kan tages i undervisnin
gen
Væsentligt er det, at man efter

hånden når ind til de dybere grunde 
til de problemer, der forbinder sig 
med det faglige arbejde; problemer 
som ofte kan have lige så meget so
cial og miljømæssig karakter, som 
ren og skær vanskelighed ved forstå
else. Og væsentligt er det, at man 
ikke stopper ved de problemer, der 
ligger umiddelbart inden for skolens 
rammer, men også bevæger sig uden for 
disse, og taler om de ofte større og 
mere tilgrundsliggende sociale van
skeligheder i livet udenfor skolen. 
Man kan vel sige, at en elevs problem 
på en måde må være hele skolens pro
blem. Og selvom vi ikke kan være en 
socialinstitution i den forstand,må 
vi, så godt vi kan, hjælpe hinanden, 
og derigennem skabe en fælles tryg
hed, som vi måske enkeltvis ikke kan 
få andet steds.
Det er klart, at det er begrænset, 

hvad der kan rummes i sådan en en
kelt samtale, så hvis man virkelig 
følte behov for en længere samtale 
om disse ting, stod Adrian til rå
dighed .

Studievejledning
Adrian har som før nævnt fungeret 

som studievejleder for det første 
år. En studievejleders første opga
ve er vel at forsøge at hjælpe en 
elev i så mange henseender som mu
ligt, hvis et eller andet socialt 
så vel som fagligt volder ham/hende 
problemer. F.eks. kan studievejle

deren hjælpe eleven med at tilret
telægge hans/hendes studium, så at 
det er særligt formålstjenligt med 
henblik på en speciel uddannelse.
Vi håber meget på at kunne udvi

de studievejlederens opgave til at 
omfatte flere og flere af de soci
ale aspekter, der kan have en ind
flydelse på ens uddannelse (så som 
boligproblemer, forældre, penge 
m.m.). Primært er det i denne sam
menhæng, at studievejlederen til 
forskel fra de fleste lærere vit
terlig har tid til at gå i dybden 
med nogle problemer.

Der, hvor vi virkelig har kunnet 
mærke noget af den praktiske betyd
ning, det ville have med en studie
vejleder, er der, hvor Adrian igen
nem en direkte samtale mellem ham 
og en elev, har kunnet anbefale den
ne at søge hjælp hos en socialråd
giver. Det var vel også der, hvor 
det fremgik tydeligst, hvor meget 
sammenhæng det sociale liv udenfor 
skolen, har med det på skolen.
Alt i alt har vi oplevet, at be

hovet for vejledning på en skole 
som vores, var så stort at det har 
taget en betydelig del af lærernes 
og Adrians tid. Vi har derfor an
modet ministeriet om at få lov til 
at oprette specielle stillinger som 
studievejledere på skolen. Disse 
skulle bestrides af nogle af sko
lens lærere. Ministeriet har svaret, 
at man kunne godkende oprettelsen af 
en sådan funktion for skoleåret 
71/72, der kunne aflønnes med i ti
mes ugentlig løn pr. grundklasse,og 
burde fordeles på et fåtal af lærere.
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Studievejledning skulle optages som 
særlige timer på skemaet, og der 
skulle aflægges rapport ved skole
årets slutning.

Samtalens form
Under bedømmelsen havde vi et styk

ke papir liggende foran os, hvorpå vi 
nedskrev de væsentligste ting fra 
samtalen.
At man i fællesskab med sin faglæ

rer planlægger for det kommende ar
bejde, er også et vigtigt led i disse 
samtaler, og det er dér ens optegnel
ser kan være til hjælp som påmindelse 
om de aftaler, man eventuelt har ind
gået. Disse papirer skal opbevares i 
ens mappe, i det ”store kartotek", 
men er elevens ejendom, d.v.s. at in
gen har lov til at se papirerne uden 
tilsagn fra eleven selv.
Selvom man måske ville synes, at de 

ting, der her er ridset op, ville 
være mere end nok i denne samtale, må 
det principielt være sådan, at vi ik
ke kan udelukke nogen form for pro
blemer, eller i hvert fald skal det 
være læreren og eleven i fællesskab, 
der afgør, når et problem er uvæsent
ligt. Men alligevel ville det være 
godt, hvis eleven i forvejen gjorde 
noget for at lette samtalen.
Klart er det, at man ikke kun be

høver at beskæftige sig med det nega
tive, men også snakke om de lyse si
der af undervisningen, fortælle hin
anden hvor det går godt, finde ud af 
hvorfor det gik særligt godt i den 
og den time og tale om det positive 
j undervisningen.

Bedømmelsen i social 
sammenhæng
Når man skal prøve at bedømme den 

betydning, denne form for bedømmel
se har haft for enkeltpersoner, ren
der man uværgeligt ind i vanskelig
heder, for hvordan skulle man i lø
bet af et år kunne registrere en ud
vikling, som for mange ikke engang 
er fuldt bevidst. Og hvis man kunne 
fornemme det klart, hvordan skulle 
vi så kunne vide, at det var et ud
slag af denne samtale, og ikke et 
udslag af elevens personlige udvik
ling.
Måske er det bare nok, at vi ved, 

det ikke har nogen virkninger i 
negativ retning.

Bare det, at man har et sted at 
henvende sig, eller at man i hvert 
tilfælde ikke behøver at stå alene 
med sine vanskeligheder, er i og for 
sig eksistensberettigelse nok for 
disse samtaler.

Det er ligesom nemmere at drage 
betydninger af bedømmelsen ud af 
helheden.
Det betyder primært, at der er 

grundlag for, at der skabes et mere 
nært forhold mellem lærerne og ele
verne; derved skabes der også en 
større gensidig tillid, som gør det 
langt nemmere at samarbejde. Og det 
betyder, at læreren får oprettet 
kontakt med de mere tavse elever, 
tavse på den måde, at de ikke del
tager ret meget i aktiviteterne i 
klassen eller på fagholdet, ikke 
deltager i diskussioner eller yt
rer deres meninger om undervisnin-
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gen. Og der er større chance for, 
at denne kontakt oprettes på en må
de, som ikke forekommer eleven una
turlig og/eller pinlig.
Det gør også, at både lærere og 

elever bliver klar over visse hen
syn de godt kan tage i f. eks. un
dervisningen .
I det hele taget virker disse sam

taler meget som forbedrende faktor 
på det mistillidsforhold, der desvær
re altid har været mellem lærere og 
elever (sammenlign med generations
kløf ten) . Kun forbedrende i den for
stand, at det måske netop er en for
udsætning for denne samtales fore
komst, eller i hvert tilfælde udfald, 
at der allerede eksisterer et vist 
tillidsforhold, opbygget f. eks. 
gennem undervisningen.
Men først og fremmest kommer vel 

betydningen af den sociale tryghed, 
som vi vel har taget første skridt 
til at skabe på skolen.
Dog, skal man nok passe på med ik

ke at overvurdere bedømmelsens be
tydning i praksis, idet resultater
ne af den, er noget vi kun lige er 
begyndt at fornemme, og det er langt 
fra alle der mener, at den har nogen 
særlig betydning.
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Arskarakterer
Hvis man betragter hele vor måde 

at arbejde på, d.v.s. den måde un
dervisningen forløber på, den måde 
vi selv vil vores undervisning, el
ler ganske enkelt de arbejdsmeto
der, vi tager i anvendelse (indivi
duelt eller i grupper), vil man 
snart erkende, at den traditionelle 
karaktergivning ikke er nogen indly
sende måde at bedømme vore s.rbejds- 
resultater på.
Grunden hertil kan bl.a. være, at 

der på DFG er langt større chancer 
for at de forskellige færdige arbejds
opgaver eller arbejdsfremlæggelser 
bliver individuelt meget personligt 
prægede. Dette grunder bl.a. i fri
hed til anvendelse af utraditionelt 
kildemateriale, f. eks. ikke aner
kendte skolebøger, engelsk, ameri
kansk og tysk faglitteratur, univer
sitetslitteratur og ikke mindst egen 
iagttagelse, faktisk er meget stor. 
Dertil kommer også den medfølgende 
kritik af den anvendte litteratur og 
selve anvendelsesmetoden. Alt i alt 
kan disse omstændigheder udvirke, at 
ensretningen af arbejdsresultaterne 
ikke bliver så stor, som hvis man 
var blevet pålagt at anvende et sær
ligt kildemateriale, f.eks. en be
stemt historiebog.
Ved det at løsninger af en og sam

me opgave kan virke ret væsensforskel
lige på grund af et personligt præg, 
bortfalder mere eller mindre en nok 

så vigtig faktor ved den traditionel
le karaktergivning, nemlig aammen- 
ligningsgrundlaget,
Dog mener vi ikke, at DFG indta

ger nogen udpræget særstilling med 
hensyn til irrelevansen i at bedømme 
udfra det eksisterende karaktersy
stem. Vi mener ikke, at karaktersy- 
sternet, som det er i dag, kan være 
noget godt grundlag for bedømmelse 
af en elevs faglige kvalifikationer, 
på nogen skoler overhovedet.

Ingen karakterbog
Konsekvensen, vi tog af disse ting 

tilsammen, blev, at der under det 
treårige fagforløb på DFG, ikke gi
ves nogen former for tvungne karak
terer, før den afsluttende eksamen. 
Der foretages ejheller nogen former 
for prøver, med karakterer der med
går ved udregningen af elevens års
karakter (eller eksamenskarakter).

Dog er det obligatorisk, at en e- 
lev skal have en årskarakter, i det 
år hvor han/hun går op til en afslut
tende eksamen i et fag.
Men som det er nævnt, kunne denne 

årskarakter ikke udregnes på basis 
af terminsprøver, stile etc. Derfor 
gjaldt det for os at finde en måde, 
at give disse karakterer på.
En af diskussionerne på skolemødet 

det år, blev derfor hvordan vi, på 
trods af vore principper, skulle be- 
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nytte den traditionelle 13-skala. Vi 
havde stort set ikke mange alterna
tive muligheder, men alligevel fik 
vi et eller to skolemøder til at gå 
med den diskussion.

Retfærdighed i et uretfærdigt 
system?
Det væsentligste i diskussionen 

var; retfærdighed eller ikke. Et for
slag gik f.eks. ud på, at vi simpelt
hen tog et normalt gennemsnit for et 
gymnasie, og dereftef fordelte karak
tererne ved lodtrækning. Modargumen
tet var at det ville være for dumt, 
hvis en god matematiker fik et 5-tal, 
bare fordi der ifølge statistikken 
skulle være så og så mange 5-taller, 
og at karaktererne jo kun ville være 
en manifestation udadtil, og der vil
le de blive taget alvorligt. Hertil 
blev der sagt, at det ville være tå
beligt med retfærdighed i et system, 
der i forvejen ikke var retfærdigt, 
og at de karakterer, der ville blive 
kigget på udefra, jo nok ville være 
vore eksamenskarakterer, og ikke så 
meget årskaraktererne.
Den endelige afgørelse om metoden 

blev lagt op til klassemøderne, men 
som det blev sagt, ville det nok væ
re bedsi, hvis alle klasser brugte 
nogenlunde samme metode.

Fremgangsmåden
Fremgangsmåden (taget for én klasse) 
var følgende: Karakteren blev givet 
indenfor den klasse eller det fag
hold, hvorfra eleven gik til eksamen.

Både læreren, eleven og klassen/fag- 
holdet var inddraget som karaktergi
vende instanser. Der gaves tre karak
terer for hver enkelt elev i række
følgen: lærerens, elevens egen og 
klassens/fagholdets. I hvert enkelt 
tilfælde kunne man bede om begrun
delse for en karakter, d.v.s. at den 
kunne tages op til diskussion. Nar 
der så var opnået enighed om de tre 
karakterer, anslog man et gennemsnit, 
som så blev den endelige årskarakter.

Oprykning uden årskarakter
Hvad årskarakteren betyder i prak

sis, eller mere præcist, årsks.rakte- 
rens udelukkelse betyder i praksis, 
er at alle elever på DFG- rykker fra 
l.g. op i 2.g., uden nogen former 
for oprykningsprøver. Man skal en
ten helt selv, eller i samråd med 
studievejlederen, afgøre hvorvidt 
man vil fortsætte eller anser det 
for formålstjenligt at gå en klas
se om. Her skal lige nævnes, at vi 
(eleverne) i år blev rådet til ik
ke at gå l.g. om, men til at ven
te, og vurdere i slutningen af 2.g., 
om vi på det tidspunkt ønskede at 
gå 2.g. om. Grunden hertil var, at 
vi måtte erkende, at vi havde kørt 
under et vældigt pres det første 
år, både tidsmæssigt og med hen
syn til mængden af aktiviteter. 
Og at det var derfor, vi ikke hav
de opnået så meget fagligt, som vi 
kunne ønske.
Denne selvbestemte oprykning 

har bl.a. den fordel, at man kan 
planlægge sit studium på et tre
årigt plan, i stedet for at man
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føler sig begrænset af næste ter
mins- eller oprykningsprøve. Man 
kan i et fag som f.eks. dansk, la
ve en studieplan for tre år, og 
derved har man tid til at fordybe 
sig mere i stoffet.
En helt anden betydning har 

fjernelsen af årskarakteren også, 
nemlig i retning af det daglige 
skolestress (karakterjageri m.m.), 
man bliver fri for, op til det 
punkt hvor det virkelig gælder. Det 
er måske den mest afgørende faktor, 
når det gælder om at gøre et skole
miljø rart at være i. Det betyder, 
at man får meget større ro på sig, 
ens interessefelt bliver ligesom 
udvidet, man får mere tid til at om
fatte ting på en måde, som man al
drig gjorde, da det lå en i blodet 
hele tiden at kæmpe for en bedre 
karakter. Man får lidt mere interes
se for at være med til at indrette 
ens omgivelser. Man væmmes ikke ved 
at gå i skole hver dag. Man får 
lyst til at lave ting på skolen ef
ter skoletid. Det er nemmere at le.

Det er klart, at vi ikke helt har 
kunnet frigøre os fra traditionerne 
omkring karaktersysternet. Det er ik
ke mærkeligt, når man tænker på, at 
de fleste af os har 9-1° års skole
gang bag os, hvor det næsten altid 
har været karaktererne og traditio
nerne omkring dem, der har stået i 
f o rgrund en.
Men ligesom det har været med de 

fleste ting i år, er det et stadie, 
noget vi håber at forbedre.



Eksamen

Det Frie Gymnasium er, når det gæl
der eksamen, underlagt nøjagtig de 
samme bestemmelser, som alle andre 
gymnasier. Og dermed er et af vore 
hovedformål; at gennem en treårig 
undervisning føre eleverne frem til 
en endelig studentereksamen.
Alligevel er eksamen ikke noget vi 

har spekuleret dybt og længe over. 
Vi har aldrig haft nogen lærere eller 
nogen andre instanser, som gang på 
gang har mindet os om eksamen, og al
drig nogen der helt alvorligt har 
truet os med, at vi ikke kunne kla
re eksamen. Vi er faktisk aldrig på 
helt samme måde blevet konfronteret 
med eksamen og karaktererne, som det 
sker på mange andre skoler, gennem 
utallige prøver og stadigt gentagne 
erklæringer som; ”på jeres nuværende 
intellektuelle stade, må gud se i 
nåde med jer, hvis I overhovedet 
skal klare jer til eksamen” og "det 
er i hvert tilfælde ikke mig, der 
tager ansvaret, når hele klassen 
her dumper til eksamen” osv.
Jeg ved ikke, om vi ikke nærmest 

bar gjort det til en uskreven lov, 
ikke at tale for meget om eksamen, 
og ikke tage den for alvorligt.
Dog blev der alligevel også lagt 

helt anderledes og måske vægtige 
perspektiver ind, når det gjaldt 
eksamen; nemlig at det kunne gælde 

vor eksistens. Og når vi har talt 
om eksamen, har vi også talt udfra 
disse perspektiver, men i høj grad 
lagt vægt på, at de ikke blev veri
table skræmmebilleder og opfordrin
ger til af ren og skær pligtfølelse, 
at beskæftige sig mere med opgivel
serne til eksamen, end andre og me
re interessante ting.

Matematik
Det var måske en lidt for ihærdig 

forfægtigelse af denne "uskrevne 
lov", f.eks. i matematik, hvor vi 
skulle læse det sproglige pensum på 
1 år i stedet for som normalt for
delt over 2 år, som på en måde gav 
bagslag: Den erkendelse kom sent til 
folk, at det på det tidspunkt måtte 
tage sig godt sammen for at klare 
sig til eksamen, Og dog, synes det 
mere sandsynligt, at det skyldtes 
vor sene start og den tid, det tog 
os at komme reelt igang, på grund 
af flytninger og det overvældende 
antal arbejdsopgaver i forbindelse 
hermed•
Denne sene erkendelse gav sig ud

slag i et mere målbevidst og inten
sivt arbejde i de fag (matematik 
for sproglig linje, engelsk for ma
tematisk linje og kemi (geografi 
blev ikke udtrukket til eksamen!), 
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hvorfra der udgik elever til ek
samen.
I matematik, hvor nok den største 

rådvildhed, eller i hvert tilfælde 
den største usikkerhed herskede, 
fik man med hjælp fra både lærere 
og elever, der har matematik på 
højeste niveau, arrangeret et fri
villigt matematikkursus om aftenen. 
Dette frivillige matematikkursus 
formål var; at på den hurtigst mu
lige tid, gennem repetition af ek
samensstoffet, at forberede elever
ne til eksamen.
Kendetegnet for vor usikkerheds

følelse omkring matematik dengang, 
var at praktisk taget alle deltog, 
selvom det både var meget tidskræ
vende og krævede megen åndelig ener
gi. Det blev faktisk en mådelig suc
ces, det gav i alt fald gode resul
tater.

Repetition
Hvad der afgjort også havde stor 

betydning , var den separate time
plan, vi lavede for den periode,hvor 
vi officielt havde læseferie (se 
nærmere i afsnittet: Fra påske til 
sommerferien). Her bestræbte vi os i 
høj grad på at repetere effektivt, 
især i eksamensfagene. Jeg tror, det 
havde meget stor betydning, at man 
fik gennemgået stoffet sammen og fik 
diskuteret det ordentligt i en mindre 
gruppe. Desuden havde det vel stor 
betydning for ens motivation for at 
arbejde med stoffet, når man havde en 
timeplan at gå efter, og at man sam
tidig kunne få hjælp fra læreren, så
ledes at man ikke sad fast i en ube
tydelighed.

I denne periode havde vi også spør
gedage og prøveeksamener i de for
skellige eksamensfag.

»Dommens dag«!?!!
Eksaminationen blev foretaget i 

vort bibliotek på første sal, og vi 
aflukkede derfor hele denne sal for 
al uvedkommende trafik og medfølgen
de støj. Men for at komme ind i bi
blioteket, måtte man først igennem 
vores entré, hvadenten man kom oppe
fra, nedefra eller fra forberedel
sesrummet. I eksamensdagene blev en
tréen faktisk det mest interessante 
rum på liele skolen; det var nemlig 
det rum, hvor alle resultater og 
informationer om sidste nyt strømme
de igennem. I det rum udviklede der 
sig på eksamensdagene et helt eget 
og særpræget folkeliv, et meget 
stemningsfuldt folkeliv. Det er klart 
at alle var mere eller mindre nervø
se, noget situationen næsten tvang 
os til at være, men det syntes at 
være en meget ”blid” nervøsitet, en 
anden form for nervøsitet, end man 
ellers plejer at opleve omkring ek
samen. Måske et udtryk for en miljø
forskel mellem DFG og andre skoler.
Ellers er det svært at beskrive 

nogen generel stemning, nok mest 
fordi man selv var i den samme si
tuation, og derfor ligesom omtåget 
af nervøse tendenser, enten på eg
ne eller andres vegne.
Generelt kan man måske sige, at 

selvom vi ikke tænkte på det el
ler snakkede om det, så opstod der 
ligesom et ubevidst fællesskab, 
deri at det ikke kun betød noget 
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for en selv, men ligesom havde no
get med skolens videre eksistens 
at gøre.
Svært var det engang imellem at 

bryde igennem den sfære af ”halv 
nervøsitet”, der var omkring folk, 
selvom man kunne mærke, at de nu 
og da tog sig selv i det.
Vi prøvede ikke i år at få dis

pensationer på, eller protestere 
imod eksamen. Og vi prøvede heller 
ikke på, i alt fald ikke med vo
res gode vilje, at genere, eller 
lave aktioner imod eksamen. Dette 
dels fordi vi ikke helt ville ne
gligere den venlige indstilling, vi 
har mødt udefra, som f.eks. under
visningsministeriet og en del gym
nasier, og dels fordi vi følte, vi 
ikke havde tid til at forberede no
get sådant.

E k sa men sresultat
Vi vil her fremlægge vore eksa

mensresultater sammenlignet med re
sultaterne for resten af landet, men 
man skal måske nok tage sammenlig
ningen med et vist forbehold, da vo
re gennemsnit er udregnet på basis 
af et meget lille antal elever i 
forhold til landsgennemsnittets, 
hvor det kan svinge meget for de 
enkelte skoler:

Matematik, sproglig linje: 
Mundtlig eksamen.
Det frie Gymnasiugi: 6,6 (60 elever) 
Landsgennemsnit : 7,2
Engelsk, mat.faglig linje: 
Mundtlig eksamen.
Det frie Gymnasium: 8,3 (26 elever)
Landsgennemsnit : 8,1

Kemi:
Mundtlig eksamen (6 deltog)
Det frie Gymnasium: 7,8 
Landsgennemsnit : ---

Det er klart, at vi ikke lige 
netop vil søge at vurdere vores 
resultater efter, hvor høje ek
samener folk får.
På den anden side har der været 

en del skepsis, om vi med vores 
specielle form ville klare de 
samme eksamener som andre. Efter 
de få eksamensresultater fra i 
år, kan vi måske skønne, at det 
går lige.
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Det sociale klima og stemningen 
på skolen

Vi havde allesammen en masse for
ventninger, da vi startede på Char
lottenberg, om et frit gymnasium 
og nogle andre og bedre samværsfor
mer. Det var noget med en skole, 
hvor man ikke var fremmedgjort over
for skolen og hinanden. Vi troede 
også, at vi med det samme ville ar
bejde enormt godt sammen, ville væ
re meget åbne og tolerante overfor 
hinanden. Vi glemte helt, at vi var 
vidt forskellige mennesker, som 
var opvokset i et autoritært og kon
servativt samfund og skolesystem,og 
at vi derfor alle havde vores for
domme og hæmninger. Selvom vi 
startede med masser af energi og 
begejstring, så der var noget at 
tære på, var der mange, som kom med 
enormt meget høje forventninger til 
det sociale klima og arbejdsmiljøet, 
som blev meget skuffede over, at vi 
havde en masse problemer med hinan
den, og for nogle få var det så 
slemt, at de meldte sig ud i løbet 
af efteråret.

De første måneder
Allerede kort efter starten prø

vede vi derfor at forbedre det so
ciale klima på skolen med noget 
gruppedynamik, drama, en masse dis

kussioner og praktisk arbejde. No
get af det, der nok har hjulpet mest, 
er det praktiske arbejde. Vi havde 
meget let ved at lære hinanden at 
kende, når vi stod overfor en prak
tisk opgave, som vi skulle løse sam
men .
De første måneder arbejdede vi me

get hårdt, dels fordi vi på Krogshøj
vej mødte nogle store, store, meget 
store tomme fabrikslokaler, hvor hun
drede mennesker intet fyldte, vi li
gesom gled væk fra hinanden i de sto
re rum, derfor prøvede vi ihærdigt 
at fylde noget i rummene, men det 
lykkedes ikke rigtigt, før her i star
ten af det nye år, hvor 1. sal ende
lig er blevet fyldt op, og hvor sko
len også er blevet fyldt med elever. 
Når jeg skriver tomme lokaler, pas
ser det ikke helt, idet Lewison var 
derude de to,tre første måneder sam
men med os. Der blev trykt plakater 
og pas endnu, og vi havde altid 
punkter med Lewison på dagsordenen, 
fordi der var en masse forbud om
kring trykkeriet, som var svære at 
følge. Vi havde også nogle sjove op
levelser med deres personale, f.eks. 
lavede vi i psykologi nogle underli
ge forsøg. En gang skulle vi prøve, 
hvordan det var at være blind, være 
tvunget til at have ubegrænset til- 
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lid til et andet menneske; vi fik 
bind for øjnene og en.fører, som 
skulle vise vej uden at tale. Plud
selig så Lewisons folk så nogle un
derlige par, som famlede sig rundt 
på fabrikken, de kunne slet ikke 
forstå, hvad der foregik og styrte
de op til Adrian for at få det stop
pet, og spurgte ham om vi var på 
L.S.D. eller nogle andre stoffer.

I starten lavede vi gruppedyna
mik, og især dramatimerne kunne med
virke til, at vi lærte hinanden at 
kende og mistede nogle af de hæm
ninger, vi havde overfor hinanden. 
Det var måske begrænset, hvad det 
hjalp i den retning, men for mange 
bl.a. mig selv havde det stor betyd
ning at lære at bruge sin krop, som 
udtryksmiddel for, hvad man tænker 
og føler.

Et barskt mil jø
Med alle disse ting og den undervis

ning, som efterhånden kom i gang, lær
te vi ligesom at leve med hinanden. 
Vi havde hurtigt fået lært navnene 
på hinanden, og vi lærte hinanden at 
kende ikke kun fra en undervisnings
situation, som det er normalt, men i 
alle situationer, når vi savede sam
men, hamrede, spiste sammen, var gla
de, sure, sov, legede, lavede under
visning osv. Gennem de mange diskus
sioner, lærte vi efterhånden ikke at 
lytte efter ordene, men efter menin
gen bag dem. Det var faktisk fanta
stisk, at vi kunne lære hinanden at 
kende så hurtigt og så godt. Jeg 
blev selv så fanget af miljøet, at 

jeg i slutningen af sommerferien op
dagede, hvor meget jeg savnede det 
(miljø). Men alligevel var det på 
mange måder et barskt miljø, som vi 
havde skabt. F. eks. eksisterede 
sådan noget som tak og ros overho
vedet ikke, og hvis en lille gruppe 
havde afsluttet et stykke praktisk 
arbejde og var glade over det, hav
de det meget svært ved at trænge i- 
gennem til resten af skolen. Det 
var kun når hele skolen sammen la
vede et stykke arbejde, at det vir
keligt mærkedes, som da vi lagde 
tæpper på, hvor hele skolen i flere 
uger efter, var enormt glade, og 
vi fik et saligt udtryk i øjnene, 
når vi gik nå tæpperne, men det 
har nok også noget at gøre med, at 
tæpperne fyldte lidt op på de tom
me fabrikslokaler.
Det var også ligesom om, at det i 

det miljø, vi havde fået skabt, gik 
lettere for de psykisk stærkere og 
mere selvstændige, mens de mere psy
kisk svage og uselvstændige havde 
meget sværere ved at deltage i sam
været. Forstået på den måde, at hvis 
man på forhånd havde let ved at få 
kontakt med de andre og kunne arbej
de selvstændigt, så gik det godt, 
men hvis man havde svært ved disse 
ting, blev man alt for let overset 
og følte sig udenfor. Det var kun i 
to af klasserne, dette var et virke
ligt. stort problem; i de to andre 
klasser var der en kraftig vilje til 
at skabe et socialt fællesskab, hvil
ket osse lykkedes, for den ene me
get hurtigt og for den anden i løbet 
af året.
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Roller
Det var meget tydeligt, at stem

ningen på hele skolen og i særdeles
hed i klasserne havde enorm stor ind
flydelse på, hvordan undervisningen 
gik. De underligste ting lykkedes i 
timerne, når vi var i godt humør, 
når humøret derimod var dårligt, vil
le selv de mest selvfølgelige ting 
ikke lykkes. Det er meget sjovt, at 
ligesom i det normale skolesystem 
og samfund fik mange elever ganske 
bestemte roller i løbet af året; det 
var mest udpræget for de to klasser, 
som det gik dårligt med og i admini
strationen. I de to klasser blev det 
altid de samme, som tog initiativet 
til at starte undervisningen og hele 

tiden sagde en hel masse, og det 
var de samme, som altid sad passive. 
Til sidst blev de helt faste roller, 
lidt af en selvforstærkende ond cir
kel, de aktive sagde hele tiden no
get, ellers blev der slet ikke sagt 
noget, og de passive sagde ikke no
get, fordi de aktive altid sagde 
noget. På samme måde blev de elever 
i administrationen, som deltog me
get aktivt i denne, embedsmand. En
kelte af disse følte det så kraf
tigt, at de troede sig i en rolle 
som pampere. Der var også et rolle
mønster på et helt andet plan, men 
ikke nær så kraftigt; der var flip
pere, to klovne, kommunister, anar
kister, fysikere, aktive, sure, gla
de, passive, kedelige, grønne, om
vendte, høje, tykke, små m.m.
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Manglede bevidstheden? Lærer-elev forholdet

Hele efteråret var vi stort set 
meget lidt bevidste overfor, hvad 
der skete med skolen, klasserne og 
undervisningen, og hvorfor netop 
dette skete. Vi lavede bare et el
ler andet udfra de forestillinger, 
vi havde bragt med os, da vi star
tede. Vi havde ligesom ikke over
skud nok til at tage den tid, der 
behøvedes, til at se på, hvad det 
Viele egentlig drejede sig om, hvor
for vi skulle lære et fag, hvorfor 
der var sat netop disse pensumkrav, 
hvilke rammer faget burde have, 
hvis det overhovedet skulle være 
der. lort sagt en målsætning og a- 
nalyse.

Vi tog os heller ikke tid til en 
målsætningsdebat for hele skolen. 
Den debat har vi forøvrigt ikke 
haft endnu.
På grund af den manglende be

vidsthed overfor undervisningen og 
skolen i det hele taget, kunne det 
tit være svært at finde grunden til 
at et eller andet slog fejl og at 
finde nye og bedre måder at gøre 
tingene på. I slutningen af efter
året og i december blev vi meget 
trætte af det hele, dels på grund 
af det ovenfor nævnte, dels på 
grund af det store pres, det prak
tiske arbejde og de store tomme 
lokaler havde været. I december 
måned foregik der derfor ikke ret 
meget, vi var meget trætte og ven
tede faktisk kun på juleferien.

Dette var nok den vigtigste grund 
til, at vi aftalte det store to
dagesmøde. (På mødet skulle vi 
også diskutere lærer-elev forhol
det, for ganske vist havde vi 
det enormt godt sammen med lærer
ne, men det var tit svært for læ
rerne at placere sig i en social 
sammenhæng med resten af skolen 
ud over deres eget fag og under
visning. De havde svært ved at 
følge udviklingen på skolen, de 
kunne ikke, som eleverne, der hav
de alle mulige fag og var med i 
udvalg, som læreren kun havde me
get lille mulighed for at delta
ge i, da de ikke så let som ele
verne kunne gå fra en time,- ople
ve sammenhængen mellem de enkelte 
små ting, der skete og hele sko
len. De kunne heller ikke følge 
med i don. enkelte klasses udvik
ling, fordi de kun havde den i få 
timer og ikke kunne være med til 
ret mange af de mere principielle 
diskussioner og senere klassemøder, 
som der var. Deres rolle i under
visningen var også svær at define
re. Det var klart, at det ikke 
skulle baseres på lærerforedrag og 
overhøringer af den enkelte elev, 
men hvad så? Kunne læreren være til
freds med at virke som konsulent? 
Det var spørgsmål som disse, vi skul 
le besvare, hvilket vi ikke kunne og 
stadig ikke har formået.
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Det store møde blev holdt, og det 
kan diskuteres, om der kom meget me
re end 117 underlige forslag, klas
semøderne og et forsøg på en semester- 
ordning, ud af det, men i hvert fald 
var stemningen lige efter mødet sta
dig langt nede, selvom der var nogle, 
som håbede på de 117 forskellige for
slag. Så kom vi pludselig i tanke 
om, at vi havde en dag til at lave 
et møde for ansøgerne til næste år, 
og så kan det nok være, at der kom 
fut i gøjemøjet. I løbet af ingen 
tid fik vi stablet mødet på benene, 
og det gik helt eminent godt. Efter 
det møde havde vi endelig fået over
stået december måned og kunne med 
lidt mere energi tage fat på de fag
lige og praktiske opgaver.

Fremmødet

Resten af vinteren og det første 
forår havde vi en lang række dis
kussioner om fremmøde, som vi hav
de store problemer med. Det var ret 
ringe, og det virkede meget hæmmen
de på undervisningen og samværet i 
klasserne, når der var forskellige 
mennesker hver gang. Det dårlige 
fremmøde skyldes nok de store pro
blemer, der havde været med under
visningen og det sociale klima.Det 
er betegnende, at for de to mindre 
heldige klasser, var der det dår
ligste fremmøde. Og problemet ak
tiv-passiv, det var efterhånden gan
ske få mennesker, som deltog aktivt
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i det praktiske arbejde og i admini
strationen. Under forsøgene på at. 
løse disse problemer, mundede det 
hurtigt ud i det principielle spørgs
mål: represalier - ikke represalier 
og tvang - ikke tvang. Vi havde man
ge, lange og udmarvende skolemøder 
om disse problemer. Vi fandt ikke 
frem til en bestemt linie, men vi 
har i de konkrete sager omkring pro
blemerne ikke brugt represalier el
ler tvang.
På et tidspunkt vedtog skolemødet 

en turnusordning for at trække alle 
ind i det praktiske arbejde, men 
den gik hurtigt i sig selv igen og 
blev glemt, vi huskede den kun som 
et morsomt eksempel på en skolemøde- 
beslutning, som faldt totalt til 
jorden.

Stemningssvmg
Jeg anser det for meget væsentligt, 

at vi ikke har forsøgt at lave nog
le faste rammer, som man skulle pres
ses ind i med hensyn til fremmøde, 
skriftlige opgaver, praktisk arbejde 
m.m. Så man har kunnet se, at udvik
lingen stadigt er gået videre uden 
at stagnere, og selvom ingen pro
blemer er blevet løst, er det dog 
med tiden blevet bedre.

De mange, lange udmarvende skoler 
møder havde en fantastisk indvirk
ning på ens person. Jeg var helt 
hjernevasket efter sådan et skole
møde, hvor man ævlede op og ned af 
stolper i 3-^ timer. Skolemødet 
havde i det hele taget en vigtig so

cial rolle på skolen. Mår vi havde 
haft et eller flere skolemøder,hvor 
der var en god og frugtbar diskussi
on, og sagerne blev behandlet hur
tigt og effektivt, steg hele stem
ningen på skolen, og man så optimi
stisk på alt. Hvis vi derimod havde 
haft skolemøder, hvor diskussionen 
drejede sig om petitesser, og hele 
tiden bevægede sig i cirkler, så 
blev vi sure og pessimistiske. Om
vendt hvis et eller andet gik godt 
for skolen, hyggede vi os sammen på 
skolemødet og havde intet besvær 
med at træffe beslutninger.

Til allersidst havde vi, som en 
værdig afslutning på året, en stor 
frokostfest med øl, snaps og silde
madder m.m. Det blev en vældig hyg
gelig afslutningsfest. Vi legede 
sammen, lavede drama sammen og spil
lede selv. Denne fest og starten af 
det nye år har vist, at den store 
arbejdsindsats, vi har lagt i at ska 
be et godt og frugtbart socialt kli
ma, ikke har været spildt, selvom 
vi på grund af alle de problemer, vi 
har haft i årets løb, helt har glemt 
at vi i virkeligheden er nået ret 
langt.
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Opsumering af erfaringer
Når vi (redaktionskomiteen)ser 

tilbage på året 197o/71 og prø
ver på at gøre nogle erfaringer 
op, synes vi, at vi kan fremdra
ge følgende væsentlige træk ved 
sidste års arbejde:

Det at starte en skole er et 
kompliceret foretagende i sig 
selv, og med de mange nye ting, 
vi har villet lægge i den, har 
vi måttet beskæftige os med et 
utal af områder og opgaver i 
årets løb. Vi har ofte stået 
helt uden forudsætninger og er
faringer og har måttet starte 
på bar bund. Det er derfor kun 
i enkelte tilfælde, at vi har 
kunnet løse et problem til 
bunds, for det meste opgaver, 
der forpligtede os udadtil. På 
alle andre felter har vi måt
tet nøjes med at klare os til 
overlevelsesniveau, d.v.s. at 
få bragt så megen orden i et 
område eller få diskuteret en 
sag så meget igennem, at skolen 
kunne fungere videre. Prøvede 
vi at gå dybere ind i et emne, 
viste det sig for det meste, at 
vi endnu ikke var godt nok fun
derede til at gå så langt, eller, 
hvad der var mere almindeligt, 
der var imens opstået andre pro
blemer på skolen, der skulle lø
ses. Beskrivelsen af skolens ar
bejde må ses i lys af dette.

Når vi forlod en opgave, har vi 
dog altid prøvet at gøre os klart, 
at vores løsning kun var foreløbig, 
og at der her var noget, vi senere 
måtte vende tilbage til. Vi må 
sandsynligvis hele raden rundt igen 
til næste år og prøve på at komme 
lidt dybere ned i tingene.

Året har i høj grad været præget 
af, at vi var helt nye for hinanden 
Meget af vores tid og energi er gå
et med bare at lære hinanden at ken
de. Mange af opgaverne kunne egent
lig først klares, da vi var kommet 
tættere ind på hinanden. På den an
den side kunne vi kun lære hinanden 
at kende ved at gå i gang med arbej
det.
Det har været så godt som umuligt 
at gøre sig nogen principielle o- 
vervejelser i sig selv. Når vi har 
gjort det, har det altid været i 
forbindelse med en reel konflikt el
ler en konkret opgave. Ellers var 
der ikke energi til det. Dette vil 
nok være tilfældet i lang tid frem
over, muligvis er det et særkende 
for hele vores form.
En meget væsentlig erfaring har 

været den, at bevidsthed følger 
med processen. Meget sjældent har 
vi kunnet opstille en helt klar 
målsætning for vores handlinger. Vi 
har prøvet at gardere os mod de 
værste dumheder og er gået i gang.
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0% har oplevet at benåd forløbet 
kom vi til at vide mere og mere om 
hvad vi ville, og hvilke motiver 
der egentlig lå bag det, vi fore
tog os. Vi betragter efterhånden det
te som en helt naturlig, måske den 
eneste, metode når man begiver sig 
ud i noget nyt og ukendt.

T mange situationer har folk hand
let på en måde og fremført synspunk
ter, der klart viser en forskellig 
holdning til og opfattelse af sko
lens placering i deres liv. Nogle 
har opfattet friheder som muligheder 
for at den enkelte kan udfolde sig i 
overensstemmelse med hans indre sand
hed, mens andre i den frihed, vi har 
fået, har set en forpligtelse til i 
fællesskab at foretage sig noget væ
sentligt. Problemstillinger? er jo 
ikke ny, men vi har søgt at undgå en 
polarisering i dette, bl.a. fordi 
flertallet vist ikke ser nogen e- 
gentlig modsætning. Problemet er 
snarere, at vi endnu ved alt for 
lidt om friheden og os selv.
Fælles for hele skolen har dog væ

ret, at man bar været fantastisk ban
ge for at gribe ind i andres frihed. 
Selv når bølgerne har gået højt på 
skolemødet, når man følte at enkel
te personer eller grupper havde svig
tet, så er man altid i den sidste en
de veget tilbage for at vedtage re
elle sanktioner imod nogen. Det er et 
spørgsmål om denne holdning er hold
bar i længden.
Vi har i år først og fremmest kon

centreret os om det sociale og admi
nistrative arbejde omkring skolede

mokratiet. Den form, vi har fundet 
frem til i administrationen synes os 
stort set så tilfredsstillende, at 
vi mener, den vil kunne bære fremover. 
Måske skal den strammes noget, når 
vi bl.iver flere. Med hensyn til det 
sociale klima og forholddet til hin
anden er der stadig lang vej igen, 
nok med flere kriser undervejs, før 
vi når frem til noget, der blot lig
ner det, vi kunne tænke os i ret- 
r.ing af åbenhed, tillid, varme og 
ansvar.
Det har ikke kunnet undgås, at 

det faglige arbejde har lidt under 
alt det andet, vi skulle nå. Dels 
er vi bagefter i næsten alle fag, 
dels har de reelle forsøg, der har 
været med andre undervisningsfor
mer, været sporadiske og spredte. 
Stemningen ved årets slutning kun
ne tyde på, at 2. g. til næste år 
vil koncentrere sig mere om un
dervisningen og eventuelt overla
de det meste af administrationen 
til l.g.
Vi har i år været så optaget af 

DfGs og vore egne problemer, at 
det kunne se ud som om vi var os 
selv nok og med rette kunne beskyl
des for at være indadvendte. Som 
eksempel kan nævnes, at det ikke 
har været muligt at få elevgrup
pen som helhed til at interessere 
sig aktivt for arbejdet i Danske 
Gymnasieelevers Sammenslutning, 
hvilket ellers måtte være natur
ligt for en skole som vores. Der 
kan findes adskillige undskyld
ninger for dette, men tilbage står,



at det er et problem vi i høj grad 
må være opmærksom på fremover og se 
at få gjort noget ved, Hvis vi i- 
solerer os og kun prøver at hytte vo
res eget skind, mister vi enhver ek
sis tensberettigelse.

Efterhånden som vi nærmede os årets 
slutning, svandt antallet af elever, 
der deltog aktivt i udvalgsarbejde og 
administration, ind til en gruppe på 
lo-2o, der mødtes på kryds og tværs 
i et stort antal arbejdsopgaver. Den
ne gruppe er rigt repræsenteret i re
daktionskomiteen for årsrapporten, og 
vi mener, at hvis skolemødet skal be
vare sin kvalitet, og vi i det hele 
taget skal blive ved med at tale om 
skoledemokrati, så er det afgørende 
nødvendigt, at vi næste år finder en 
form, så at ikke blot alle deltager 
i beslutningerne, men at de også ak
tivt medvirker til at forberede den 
og føre dem ud i livet.

Denne opsummering har som den ene
ste del af rapporten været forelagt 
skolemødet til godkendelse.



II. PERSONLIGE INDLÆG
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Det frie Gymnasium - 
en skole på vandring i sig selv
(Tale holdt på skolemødet i september).

Vi har på baggrund af gentagne opfordringer, prøvet at formulere 
årsagen til vor optræden på skolen. Det lyder som følger:

Når man sammenligner skolens idegrundlag (som ikke endnu af ele
verne er klart uddeffineret, men som trods alt fungerer i praksis), 
og de ideologiske strømninger, der gør sig gældende i det danske 
samfund og i hele den vestlige verden, vil man kunne konstatere, at 
D.F.G-. er et forsøg på at realisere nogle af de frihedstanker og i- 
deer, som er opstået i og har præget det såkaldte "ungdomsoprør".

"Oprøret" startede i begyndelsen af 1960erne, og var rettet mod 
det statusjag, den sociale utryghed, den fremmedgørelse og dan u- 
menneskelighed, der præger det bestående samfund.

"Ungdomsoprøret" fik i løbet af 60erne større og større udbre
delse i næsten alle dele af ungdommen, til trods for denne eksplo
sive udvikling, der afslørede en enorm utilfredshed med de eksiste
rende tilstande, blev oprøret aldrig organiseret og koordineret på 
en måde, så det virkeligt udgjorde en fare for de tilstande, det kæm
pede imod.

"Ungdomsoprøret" er spontant og uorganiseret og er rettet mod 
virkningerne af et samfundssystem, hvis sande karakter og drivkræf
ter oprørene ikke kender.

Det samfund vi lever i idag, er et kapitalistisk klassesamfund, 
hvilket i alt korthed vil sige, at der i samfundets basis findes en 
herskende og udbyttende klasse og en undertrykt og udbyttet klasse. 
I et sådant samfund, vil arbejdet for almindelige mennesker miste sin 
egentlige skabende karakter, - den der arbejder for at frembringe no
get, bliver faktisk helt eller delvis berøvet resultatet af sit ar
bejde, det bliver derved gjort til noget fremmed for ham. Det er alt
så. selve den kapitalistiske produktionsmåde, der rummer fremmedgørel
sen .

De ideer og tanker der opstår i et sådant system, altså et frem
medgørelsens system, må selv være ideologisk fremmedgørende. Dets 
funktion er at få mennesket til at affinde sig, med det system, som 
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frarøver dem frugten af deres eget arbejde.
Den herskende ideologi i klassesamfundet, må således være en frem- 

medgørende og en forfalskende ideologi, en ideologi, der stiller sig 
mellem mennesket og virkeligheden, og som derved bidrager til, a: hol
de det tilbage fra at søge sig fuldt udfoldet som menneske*

Disse ideologier finder mange udtryksformer - mysticisme, virke
lighedsnægtende ideer og verdensanskuelser, religiøsitet med tilhøren
de fordomme og politisk og ideologisk sekterisme.

Disse fremmedgørelsens ideologier er idegrundlaget for hele det 
såkaldte ‘'ungdomsoprør’'. Da det bedste for 4 år siden skrev en arti
kel om hippiebevægelsen, under overskriften: "Hvad kan vi lære af 
hippierne", kunne det svagt anes hvilken "samfundsomvæltende” bevægel
se hippierne satte igang. Da den borgerlige presse med Ekstra Bladet 
i spidsen i forbindelse med studenterurolighederne lancerede det nye 
modebegreb - "ungdomsoprør", var det udelukkende, fordi man ønskede 
at aflede menneskenes opmærksomhed fra den kendsgerning, at oprørene 
var rettet mod nogle af klassesamfundets uretfærdigheder. I stedet 
lykkedes det at få folk til at tro, at oprørene var rettet mod den 
ældre generation, og man formåede derved at skabe modsætninger blandt 
menneskene, som i realiteten intet eksistensgrundlag havde. Narkoti
seringen af en stor del af ungdommen, er ligeledes et forsøg på at 
ødelægge en eventuel organiseret og konstruktiv modstand mod samfunds
forholdene .

Men hvilken rolle spiller da D.F.G. i denne sammenhæng?
Da Det Frie Gymnasium startede, var det primære ønske for mange 

mennesker, at denne skole skulle indlede og forårsage en ny udvik
ling indenfor gymnasie-skolen. D.F.G. er skabt som et alternativ til 
de eksisterende gymnasieforhold, men hvad er skolen i realiteten?

Allerede et par dage efter starten sidste år, viste de første 
virkeligheds nægtende tendenser sig i en diskussion, der drejede sig 
om, hvorvidt det var frihedsbegrænsende at have ure på skolen eller 
ej. Disse tendenser var de første symtomer på en uhelbredelig sygdom, 
og kun kort efter brød sygdommen ud for alvor. Elevernes interesse 
for skolen faldt til stadighed. Allerede efter et par måneder var 
fremmøde procenten mellem $o-6o procent. Trods elevernes fulde ind
flydelse i skolens demokrati, forblev beslutningsprocessen kedelig, 
desorganiseret og udemokratisk, og det faglige arbejde stagnerede.

Den revolution som skolen skulle have realiseret, sivede stille og 
roligt ud i en permanent og total desorganisation. Udviklingen til i 
dag har kun yderligere bekræftet rigtigheden i de ting, vi siger.

Men hvorfor og hvordan kan et ærligt forsøg på at skabe et alter
nativ i uddannelsessystemet, udvikle sig til hvad det er på Det Frie 
Gymnasium.
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Det umulige alternativ

Hvis man ønsker at ændre tilstande i uddannelsessystemet, er det 
vigtigt at man angriber de mest grund læggende uretfærdigheder i dette 
system. Det samfund vi lever i, er som før nævnt et kapitalistisk ud
byt ters amf und, hvor et lille mindretal tilegner sig resultatet af den 
brede befolknings arbejde. Dette udbytningssystem vil selvfølgeligt 
afspejle sig i samfundets overbygning, hermed nener vi retsvæsenet, 
grundlov, samfundets ideologi o.s.v. lien også i uddannelsessystemet 
vil klassesamfundet afspejle sig. - Den sociale skævhed i uddannelsen 
er uddannelsessystemets væsentligste uretfærdighed, ethvert forsøg 
på at ændre uddannelsens karakter, må således være nøje forbundet med 
arbejderklassens og den brede befolknings interesser.

Men hvori består da D.F.G.'s "alternativ"? Lad os først fastslå 
at D.F.G. ikke er og aldrig vil blive noget rigtigt alternativ. 
D.F.G. har forsøgt at lave et demokrati i et udemokratisk samfund, 
men resultatet er også blevet derefter. De forhold gymnasiet har væ
ret i stand til at ændre, som f.eks. lærer og elev forholdet, opret
telsen af et skole demokrati (som ikke fungerer), har ikke ændret en 
tøddel ved uddannelsens klassestruktur. Et virkeligt alternativ,vil
le være noget ganske og aldeles andet, - et aktivt arbejde blandt al
le uddannelsessøgende, med kravet om en uddannelsesstøtte som dække
de de faktiske leveomkostninger et ungt menneske har, ville være et 
værdifuldt alternativ.

Pædagogiske eksperimenter og julelege, kan kun borgerskabet få 
tid til at sysle med i det danske klassesamfund.

D.F.G. er et alternativ, men for hvem og hvilke interesser står bag 
det - svaret er let.

Historien har vist, at mange af de ideologiske og politiske orga
nisationer er redikalistiske og af virkeligheds fornægtende karakter, 
som er at finde i den s.k. venstrebevægelse har deres rødder i den del 
af borgerskabet, som gennem monopoliseringen i det kapitalistiske 
samfund, er blevet ruineret i både åndelig og fysisk forstand, ligele
des er rekruteringen af den småborgerlige intelligens til disse orga
nisationer meget stor. Vi har således på baggrund af ovenstående kends
gerninger og ud fra betragtningen af D.F.G. som en af disse organisa
tioner, undersøgt fra hvilke sociale lag eleverne på Det Frie Gymnasi
um er rekruteret fra.
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Kapitalister, erhvervsdrivende, højt lønnede funktionærer, universi
tets uddannede, ingeniører og arkitekter:

117 elever 71»7 pro.
Middelklassen, pædagoger, funktionærer o.s.v.:

3^ elever 21,o pro.
Arbejdere, husmødre, pensionister:

12 elever 7»3 pro.
Det bemærkelsesværdige ved disse tal er ikke, at der er en social 

skævhed, det ved enhver at der er, det bemærkelsesværdige er at det 
procentvise antal af arbejderbørn på D.F.G. er ca, halvt så stort som 
det tilsvarende procentvise antal i det øvrige gymnasium i Danmark. 
Dette faktum kan ikke slåes hen som en tilfældighed, procent angivel
serne er nemlig næsten de samme for både første og anden g'erne. Et 
andet argument kunne være, at arbejderne er borgerliggjorte og de 
derfor ikke i samme grad som de intellektuelle er interesserede i op
rør og ændringer.

Også et sådant argument falder ved nærmere eftertanke totalt til 
jorden. Grunden til den sociale skævhed i de andre gymnasier er klar. 
Arbejderne har med deres ringe løn simpelthen ikke råd til at bekoste 
en uddannelse, der tvinger deres børn til at forblive i hjemmet til 
uddannelsen er afsluttet. Men arbejderne har selv med den bedste vil
je, absolut ikke råd til at lade deres børn tilbringe 3 år på et 
frit gymnasium, der med desorganisation og kaos, som et tilstræbelses- 
værdigt grundlag for en studentereksamen, gør chancerne for beståelse 
af denne eksamen højst tvivlsomme.

D.F.G. beviser hermed den sekterisme som er grundfæstet i selve 
skolens struktur. Ikke nok med at skolen ikke formåede at udligne den 
sociale skævbed. Skolen har direkte og uden omsvøb tjent borgerska
bet og det kapitalistiske samfunds interesser og har uddybet den socia 
le skævhed.

Det frie gymnasium er frit, - det er frit for borgerskabets sønner 
og døtre, og ikke for den store arbejdende befolkning.

Skolens struktur og samfundsmæssige placering og de idealer, som 
var grundlaget for skolen, står i et afgrundsdybt modsætningsforhold 
til hinanden.

En rigtig erkendelse af skolens samfundsmæssige placering blandt 
skolens elever, ville være ensbetydende med, at D.F.G. ville forsvin
de fra jordens overflade. Derfor er de tanker, ideer og ideologier, 
der er fremherskende i og i overensstemmelse med Det frie Gymnasium, 
ligeså fremmedgørende og virkelighedsnægtende, som ideologierne i 
det kapitalistiske samfund, hvorfra D.F.G.'s ideverden da også er 
hentet.
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Vi skal nu til at satse på en anden mennesketype med en anden sen
sitivitet og en anden bevidsthed: mennesker som vil tale et andet 
sprog, bevæge sig anderledes, følge andre impulser, vi skal satse på 
unge, hvis had brister i sang og latter og derved forbinder barika- 
den og dansegulvet, elskovsleg og heltemod.

Ikke noget med klassekamp, men sammen med mennesker af god vilje, 
rene i tankegang med nye instinkter skal vi danse os til revolutionen. 
Ikke klassebevidste arbejdere hærdet i kampen for de umiddelbare in
teresser, men sensitive studenter som taler et andet sprog. De revo
lutionære, den samfundsændrende faktor, ledes ikke mere af det marxi
stisk leninistiske parti, men af nogle forvandlede instinkter.

Det bliver en forbandet kortvarig, men sikkert meget sensitiv
revolution
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Vores forhold til skolen
Som en konsekvens af det grundsyn vi i det ovenstående kort op

ridsede, har vi allerede ved skoleårets begyndelse taget en klar og 
målbevidst stilling i vores personlige forhold til skolen.

De primære årsager til vores isolerede optræden skyldes dels at 
vi ikke vil udsætte os for det paradoks, det ville være at arbejde 
i et demokrati og en skole, der er tilbundsgående reaktionær, men 
som med en tåbes idealisme og ukuelighed betragter sig som revolu
tionens højborg. Vi vil og vi kan ikke spilde vores tid med at hol
de liv i denne kødklump - og vi hverken vil eller kan slå os selv 
ihjel.

Dette oplæg er skrevet af en gruppe på 4 elever.
Som en følge af den indstilling til skolen, som fremgår af indlæg

get, har de senere ment, at forholdene på D.F.G. var blevet så utåleli 
ge for dem, at de har set sig nødsaget til at melde sig ud. Dette ske 
te ved efterårsferien 71» hvor de blev overflyttet til et studenterkur
sus.

Redaktionskomiteen ønsker efter aftale med gruppen ikke at kommen
tere indlægget - undtagen for så vidt angår gruppens statistikker o- 
ver den sociale fordeling. Her mener vi, at gruppen har anvendt selv
valgte kriterier, som ikke svarer til dem, de sammenligner med, og vi 
har derfor bedt et sociologihold foretage en opgørelse af de samme 
forhold.
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En opgorelse over den sociale 
rekruttering

RAPPORT FRA SAMFUNDSFAGSGRUPPEN I A-KLASS EN.

Samfundsfaggruppen har på grund af DKP'ernes påstand om, at 
DfG' s forældrekreds procentvis består af flere personer fra. høje
re sociale lag end andre gymnasier, regnet det efter og fået føl
gende resultat:

Den højere overklasse og mellemste overklasse er ikke repræsenteret.

Den lavere overklasse og den højere middelklasse er repræsenteret 
med 64,6 pct.

Den mellemste middelklasse, den lavere middelklasse, den højere ar
bejderklasse og de ufaglærte arbejdere er repræsenteret med 35,4 pct.

Desuden bemærkes det, at ca. 9,5 pct. af forældrene er ufaglærte ar
bejdere (5,2 pct. i gennemsnit i hele landet I965/66), 6,7 pct. in
geniører og 8,4 pct. pædagoger.

Det har ikke været os muligt at få et egentligt sammenligningsgrund
lag, idet såvel Socialforskningsinstituttets som Undervisningsmini
steriets undersøgelser er af ældre dato og har andre kategorier.

Der er intet, som tyder på, at elevernes sociale rekruttering på 
Det frie gymnasium afviger principielt fra andre gymnasiers. Dog må 
det nok bemærkes, at et stort antal elever har forældre med mellem
tekniker-uddannelse, hvilket sandsynligvis er generelt for gymnasiet 
som sådan. Skulle det være rigtigt, kan man nok deraf udlede, at 
vandringen fra arbejderklassen til en akademisk uddannelse går over 
to eller flere generationer, hvor en mellemteknikkeruddannelse er 
et almindeligt trin på vejen.
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»Andet personale « - Agnes

Skolen består af en gruppe elever, en gruppe lærere, og andet per
sonale. Indtil nu er der kim een "andet personale”, og mit indlæg skal 
da handle om, hvordan det er at være den eneste, som ikke har en grup
pe at høre sammen med.

Det er måske sat lidt skarpt op, for det er jo netop meningen, at 
vi skal være een fælles gruppe. Det går efterhånden også meget bedre 
med at opfatte skolen på den måde som en helhed, men alligevel er der 
ind i mellem et savn efter andre, som har den samme uddannelse, de 
samme funktioner, som står tilsluttet samme fagforening, og som står 
midt i arbejdskampen, midt i klassekampen. Nogle at have helt "fælles 
sprog" med.

Men hvad er det så, der gør, at jeg alligevel kan li' at arbejde 
her?

Det er noget med at kunne li' at få et regnskab til at stemme, At 
holde styr på tal for i million kroner. Ordne ATP og kildeskat og pen
sion. Det er når Adrian kommer ind med posten om morgenen, og der kan 
blive tid til en ganske lille "forundringstime". Det er at udfylde 
statistik med administrativ inspector. Være med til at lave "kokserum" 
lige ved siden af mit kontor, for at jeg ikke skal være isoleret i 
den ende af skolen. Være med når hele skolen tager til filmmuseet, og 
vi alle bagefter sidder på en græsskråning på Christianshavns Vold, 
varme i hjertet over at filmens 2 hovedpersoner fandt hinanden til 
sidst. Hilse på Davids 4 forsøgsrotter (i bur). Overvinde generthed 
og tage ordet på et skolemøde. Få tid til et spil bordtennis ind i 
mellem.

Det er vist ganske enkelt noget med glæden over at se en skole 
gro ved hjælp af q6 elever, 17 lærere og Agnes.
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Tirsdag d. 12 januar

Morgen - 
glider sløvt gennem mine lemmer 
Jeg kan høre solen stå op 
glide op på himlen, 
mens nattens tåge forsvinder ud over Øresund. 
Men inde i hovedet kredser nattens tanker 
rundt og rundt 
morgenen er så stille 
efterlader et spor af mørkets gerninger 
efterlader de våde drømme i dynerne 
kysser blidt livet på næsen 
smiler og glider helt ind i de dovne legemer 
leger med håret, så man er ved at skrige 
kilder i ørerne 
jager de skrigende måger ud over vandet 
mens barnet sukker dybt i det sidste nattebillede 
klukker blidt mens hånden leger mellem lårene 
vender ansigtet mod himlen 
ånder lettet ud. 
iCndnu engang har solen overvundet mørket 
kaster sit lys ind gennem ruden 
glider søgende rundt i værelset 
for til sidst at finde min udflydende krop, 
sætter sig fast og masserer dagen ind i min hud 
På vej ind i dagen - 
på vej ud i dagen - 
på vej - på vej 
Morgen - 
denne store marcipanmasse 
som beruser hele verden.
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Tirsdag d. 16 februar

Jeg hørte dem snakke sammen 
kun flygtigt naturligvis 
Jeg så deres øjne, som flakkede hen over fliserne 
De så vidst ikke mig 
øjnene løb hen over mine snavsede støvler 
hvad mon de så - 
videre - videre 
hen til kantstenen hoppede ud på kørebanen 
ramte en susende bils bakspejl 
det brast - 
skårene sprang ud til alle verdenshjørner 
men øjnene for bare videre 
maste sig op over det modsatte fortov 
klistrede sig fast på et par lækre ben 
og fulgte dem et stykke ned ad gaden 
til de forsvandt om bag et hjørne 
her stoppede de forvirret op, 
men fattede sig hurtigt, 
så ind i hinandens - 
hvor længe - 
kom mere uskadt over gaden denne gang 
begyndte en møjsommelig klatretur op ad huset på 
den modsatte side af vejen 
Ordene var flydt sammen for mig 
jeg havde ikke hørt - 
var det forretningssnak ? 
hvilke tal blev talt da øjnene så benene 
hvordan var det nu med de ben . . . ? 
hvordan var det nu med det hele • . . ? 
var der overhovedet nogen der havde drøftet 
VERDENSSITUATIONEN 
mens jeg så at de så nogle dejlige ben 
var de.t overhovedet deres øjne der havde set dem 
ja, ja, ja, 
jeg så dem jo 
men så jeg at de så dem 
eller var der ikke andre end mig der så dem 
var der overhovedet nogle ben at se på 
havde jeg ikke hele tiden været alene 
hvad var det for stemmer jeg havde hørt 
havde jeg overhovedet hørt nogle stemmer 
hvad var det nu med 
VERDENSSITUATIONEN 
situationen har jo været der hele tiden 
men var der overhovedet nogen der havde sagt noget om den 
var der overhovedet nogen der havde sagt noget 
var der overhovedet nogen der sagde noget 
var der overhovedet noget at sige
JEG TROR IKKE JEG HAR VÆRET I DENNE SITUATION ....
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Skolens rolle i ét personligt liv

Jeg mødte den 1. dag på D.F.G. med blandede følelser og fornemmel
ser. Hvilken forskel ville der egentlig være på et traditionelt gym
nasium og D.F.G.? Allerede efter 1. dag følte jeg, at man kom hinan
den ved, på en helt ny måde. Lærere og elever var på kammeratlig fod. 
En tid gik man og vidste ikke rigtig, hvem der var lærere, og hvem 
der var elever, for der var nogle elever der var omkring 2o år, og nog
le lærere sidst i 2o.erne. Den autoritet lærerne på min gamle skole 
havde haft, var nu en helt absurd ting. Her var lærerens position en 
helt anden. Det at lave "fis" med en lærer eksisterede pludselig ikke 
mere. Man tullede rundt et stykke tid og vidste ikke rigtig, hvilken 
position lærerne ville antage. Skulle de bestemme, hvad vi skulle læ
re, eller skulle vi i samråd med dem finde ud af, hvad vi havde lyst 
til at beskæftige os med inden for pensumkravene. Jeg fandt hurtigt ud 
af, at det sidste gjorde sig gældende.

Det var så stor en omvæltning, så det tog mig faktisk hele første 
år at finde mig til rette på skolen - eller nærmere placere mig i for
hold til helheden. Skolen havde ingen regler, det var først noget, 
der skulle bygges op efterhånden, som problemerne trængte sig på. Ved 
flertalsbestemmelser blev efterhånden flere love, eller såka.ldte ret
ningslinier vedtaget.

Vi startede skolen med en stor bunke papirer og tomme lokaler, så 
der var nok at se hen til. Hele 1. år var da også på alle måder præ
get af en forvirring.

Vi skulle male, hænge lamper op o.s.v., o.s.v. Udover det også nå 
de faglige krav. I perioder var mødeprocenten lav, og jeg følte at 
man. gik en lille gruppe mennesker på skolen og manglede alle de andre. 
Det var som om skolemøderne var lyspunktet, hvor man følte en vis tryg< 
hed ved at være sammen.

Jeg følte, at skolemødet i sig selv havde gennemgået en udvikling. 
I begyndelsen var det få, der dominerede møderne, mens flertallet sad 
med store øjne og gloede, nærmest som om det var en teaterforestilling 
der blev forevist dem.

Efterhånden var det de dominerende, der fik bygget et motiv op, og 
flere kom med i snakken. Jeg synes ikke, at det er meningen, at alle 
loo mennesker skal sige noget for at fimgere på skolemødet, det væ
sentlige må vel være, at alle kan følge mødet og stemme for eller i-
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mod et forslag eller selv sætte nye op. Problemet ved skolemødets funk
tion må siges at ligge i, at mange folk ikke tør eller ikke føler sig 
kompetente til at fremføre deres meninger eller forslag. Derved lig
ger de på en måde under for et gruppepres, ved at de underkaster sig 
andres meninger, uden at være sig det bevidst. Jeg kan kun sige, at 
jeg nu opfatter skolemødet på en mere hyggelig måde, idet vi nu ken
der hinanden bedre, blot er det irriterende med folk, der råber op i 
munden på hinanden bare fordi de nu har frihed dertil - uden egent
lig at sige noget - men kun for at afreagere. Skolemødet trækker tit 
ud på grund af uenighed i små uvæsentlige detaljer.

I tider, hvor skolen har stået på den anden ende på grund af hånd
værksarbejde i skoletiden, har der hersket en uhyggelig passivitet 
hos mange. Jeg glædede mig utroligt til at hvile ud i week-enden oven
på en uge r.ied boremaskiner i væggene - der nærmest tudede.

Til tider følte jeg mig helt udmattet og indså, at hvis man vir
kelig skulle gå op i skolen, måtte den siges at være betydelig mere 
krævende end et traditionelt gymnasium. Jeg tror også, at det prak
tiske arbejde, som ikke eksisterer i samme grad på andre skoler, er 
med til at gøre eleverne modne og selvstændige. Det er bare som om, 
det for ofte tager overhånd. Er man interesseret i fagene, vil jeg 
sige, at man har størst mulighed her for at arbejde individuelt. Jeg 
føler ikke, at jeg går i skole, jeg føler nærmere, at jeg har valgt 
de fag, der virkelig interesserer mig, og er begyndt at studere dem. 

Det faglige er det, der kører dårligst på skolen, for ikke at 
sige, at det slet ikke kører. Meningen var jo, at finde nye og bed
re undervisningsformer, så man fik større udbytte af fagene. Tvært
imod føler jeg mig komplet forvirret og kan ikke finde ud af, hvad 
der kræves, og hvorvidt jeg opfylder kravene. Eksamen er så langt 
ude i fremtiden, at de fleste overhovedet ikke skænker den en tan
ke. Hvis man fik et overblik over de faglige ting, ville jeg ikke 
Cå kuldegys ned ad ryggen, når man nævnte "eksamen". Jeg mener, 
at de fleste elever på skolen er for umodne eller sig selv for lidt 
bevidste til at tage det ansvar, skolen i realiteten lægger på én 
selv, og jeg tvivler på, at alle i løbet af de 3 år, har nået at 
omstille sig og blive så selvstændige, så de har fået et overblik 
over hele undervisningsforløbet. Jeg tror, at det er omvæltningen 
fra den gamle skole, som man ikke køn nå at overvinde på små 3 år.
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Et digt

det hele begyndte sidste sommer
hvor jeg lige så stille inden i mit hovede 
gik og forestillede mig 
en hel masse mennesker
dejlige mennesker
sammen om at skabe en skole
sammen
bare os allesammen sammen
i en stor dejlig skole 

og så skete det pludselig 
vi var der 
allesammen 
sad tæt sammen 
i et rum
på Charlottenborg
og skulle prøve at være sammen 
om at skabe en skole 

usikre 
søgende 
ventende at noget skulle ske 
noget nyt og ukendt 
venter vi
men ingenting sker
først meget langsomt opdager vi 
at der er os
kun os der kan gøre det
så mange forskellige mennesker 
var vi
alle med forskellige forestilling* 
og vi skulle prøve at være sammen 
om at gøre noget
sammen om at bryde noget ned 
sammen om at bygge noget op 
at ændre
noget forskelligt 
vi havde i os
gamle måder, mønstre, minder 
gamle mennesker
forsøger 
at gøre 
ind tryk 
at være 
noget 
som de andre/sammen med de andre 

r i vores hoveder

nye former, frugter, fantasier 
fostre
forsøger
at gøre
noget
at være
sig selv
som en del af det hele
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det hele 
forandres 
med os
når vi sidder i fællesrummet 
og snakker
eller når hele klassen går ind og ta'r historie 
når vi sidder ved det samme bord 
og spiser den samme mad
når Adrians kontor summer af mennesker 
og en stemning pludselig griber alle sammen
det bevæger sig 
også på skolemødet 
selv om
det hele
nogen gange
kører forbi 
og forvirrer

deles op 
i tid og sted 
jer og os 
dig og mig

når vi ser 
hinanden komme for sent 
og gå uden at sige farvel 
mens andre ikke kommer mere 
føler at de glider ud 
og vi glider væk fra hinanden 
uden at forstå hvorfor

træt ta'r jeg hjem
prøver at tænke en klar tanke
men det hele kører rundt i hovedet på mig 
og jeg ønsker kun at slippe væk

fra skolen og alting 
bare flygte bort til noget helt andet 
andre mennesker
andre måder

men næste dag ta'r jeg mig alligevel sammen 
til at gå i skole

prøver at slappe af
og ta' det hele som det kommer

en ny dag
med nye oplevelser
hvor jeg måske opdager
at selv om det ikke er som det skal være
er det bare mig der har haft nogle forventninger 
som ikke blev indfriet

nu står vi altså hvor vi står
uden at kunne se hverken begyndelse

eller ende på det hele 
der er kun dette her og nu at acceptere
hvis vi skal gro større og stærkere
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Nogle betragtninger over den kendsgerning 

at vi har et lærerværelse der kaldes 

kokserummet, hvor man sjældent ser en 

lærer og hvor der aldrig kokses......

Det var meget tydeligt lige fra starten, at eleverne meget nødigt 
så lærerne stikke hovederne sammen. Det, at lærerne skulle skille sig 
ud og danne deres egen gruppe, kunne.kun ses som en trussel mod det, 
man ville med skolen, Man havde på en måde ingen tillid til at vi ik
ke - bag lukkede døre ville ændre os til frådende, demagogiske mani
pulatorer. Måske på grund af denne holdning blandt eleverne, men må
ske mest på grund af vores egen usikre opfattelse af vores rolle som 
lærere og medlemmer af skolemødet, holdt vi så at sige ingen lærer
møder det første halve år. På en eller anden måde føltes det som et 
forræderi mod eleverne at samles angående dem; og alligevel var der 
uendelig mange ting, vi følte, vi burde diskutere.

Da møderne efterhånden alligevel kom igang, var de da også som en 
selvfølge åbne, de tog aldrig nogen beslutning, og de beskæftigede 
sig ikke med problemer, der hørte under skolemødet.

Som fast lærer på skolen med mange skematimer følte jeg ofte et 
stærkt behov efter flere møder. Dels var vore pædagogiske problemer 
her ofte af en så speciel karakter, at det var meget vigtigt at få 
snakket med de andre lærere om en fælles holdning, dels kneb det 
simpelthen med at få nok kontakt med lærerstaben.

Vi har ingen frikvarter, og i spisepausen er vi med i spiseord
ningen sammen med eleverne. Derudover kommer mange af lærerne kun 
meget få timer i løbet af ugen, så alt i alt kendte vi eleverne 
langt bedre, end vi kendte hinanden.
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Elevernes holdning til lærermøder ændredes gradvist i løbet af 
året i takt med den tillid, der voksede op mellem elever og lærere. 
Der kom en mere afslappet holdning til de negative oplevelser, man 
måske havde haft i sin tidligere skolegang, og man kunne øse af 
de positive erfaringer, man. også havde haft.

Det var på baggrund af denne udvikling, at en gruppe lærere 
kort før sommerferien fik lyst til at indrette et værelse med et 
par skriveborde og reoler, altså et slags lærerværelse. Det blev 
mig, der skulle fremlægge sagen på skolemødet, og det blev en ret 
morsom oplevelse. Jeg mente selv, at vi var nået så langt i vores 
tillid til hinanden, at skolemødet straks ville forstå vores behov 
og respektere den løsning, vi havde fundet på. Alligevel var jeg 
klar over, at et så stærkt ord som lærerværelse - stadigvæk ville være 
en rød klud. Derfor fandt jeg i tidens ånd frem til ordet. - kokserum, 
(værelset skulle indrettes med et par brikse) og fremlagde sagen med 
de to ord som sideordnede. Reaktionen var voldsom. Uhørt! Et lærer
værelse! Og dog behøvede jeg ikke at argumentere selv for sagen. 
Andre elever kunne tage det afslappet og under nogen latter få over
talt det resterende skolemøde til forsøget. Resultatet blev, at vi 
ligesom klasserne skulle møde med et budget til skolemødet.

Det var en meget dejlig oplevelse for mig at være med til at ind
rette kokserummet sammen med en gruppe elever og lærere. Vi malede 
ølkasser og vægge med den samme indflytterglæde, som de 4 klasser 
havde gjort det i efteråret og følte en ny slags tilhørsforhold til 
skolen.

Snart var rummet et uundværligt led i skolemiljøet. Vi lærere 
fik anbragt vore ting i kasserne - og ser da også nogle gange et 
glimt af hinanden herinde på vej ud og ind ad døren. Men først og 
fremmest er det blevet et eftertragtet mødelokale for de utallige 
hårdt arbejdende udvalg, der tager sig af skolens administration. 
Det viste sig, at det var disse udvalg, der havde det allerstørste 
behov for rummet. - Ja, Og så kan det vel hænde, at man finder et
enkelt og let koksende skolemedlem på en sofa!
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Noget om at være antilærer
Det var først i løbet af det sidste halve år, at lærerrollen 

begyndte at stå mere klart for mig. Sådan burde jeg være - sådan 
burde jeg reagere - "burde" ud fra en bestemt opfattelse af, hvad 
jeg personligt ville med skolen. Jeg vil tro, de andre lærere og
så fandt frem til noget, de kunne holde sig til og gå ud fra frem
over; det har vi ikke talt så meget om, men vi har talt om den fa
re, der nu vil ligge i, at vi har lært en eller anden rolle. Nu 
kan vi se, hvor fantastisk åbne og afventende vi var, og det vil 
nok være en illusion at tro, at vi nogensinde vil kunne genvinde 
vor uskyld og præstere den samme uforbeholdne åbenhed.

Efter et år ved vi allesammen, når en time er lykkedes, og vi 
ved også, at når det sker, så er det helt fantastisk at være med. 
Men det har også kostet mange nederlag. Nederlaget at erkende, at 
man ofte svigtede det mål, man havde sat sig med undervisningen. 
Planlægningen der blev væk, aftaler der ikke blev holdt, arbejdet 
der ikke blev gennemført. Men trods alt ved vi nu mere om, hvad 
vi vil, og hvordan vi kan gøre det. Og vi ved, det er værd at kæmpe 
for.

Noget af det, vi har prøvet på at gøre var at gøre læreren o- 
verflødig. Med de ministerielle bekendtgørelser i hånden har ele
verne frit kunnet vælge de emner, de ville beskæftige sig med, de 
har bestemt hvilke metoder, de ville benytte til arbejdet, og de 
har under stadig tilbagevendende evalueringer/samvittighedskriser 
prøvet at tage de valgte arbejdsmetoder op til revision, I dette 
spil placerer vi læreren i rollen som en venlig vejleder, elever
ne hele tiden kan udnytte i den grad, de ønsker det.

Og hvad kan man så kræve at sådan et væsen. Det er det, jeg 
har prøvet at finde ud af, og her kan jeg kun fortælle, hvad jeg 
helt personligt har fundet ud af indtil nu. Først og fremmest 
kræver det et enormt overskud af livsglæde, optimisme, tillid, osv. 
Hvis man en dag er svag og trist, skal der ikke meget til før ens 
eget mismod smitter af på hele forsamlingen. Måske er det en faktor, 
der vil forsvinde, når eleverne er blevet så stærke i deres roller, 
at de virkelig kan reducere læreren til den passive rådgivers rolle; 
men det er de langt fra endnu, efter min mening, og her kommer min 
anden hovedopgave ind.
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Det er en illusion at tro, at elever, der har fungeret 9-1° är i 
et autoritært skolesystem fra dag til dag kan lære at forvalte den 
nyvundne frihed med den modenhed, vores skolesystem kræver.

De oplever nu timer, hvor læreren kommer ind, sætter sig ned og 
ser afventende på dem. Hvorfor går de ikke i gang? Hvad har de plan
lagt til idag? Ingen giver lektier for, ingen kræver dem til ansvar 
for deres arbejde. Jo, nogle gør til en vis grad. Men ikke læreren; 
klassen som gruppe administrerer nu de funktioner, der tidligere var 
varetaget af deres lærer. Mange klarer det forbavsende godt og synes 
at overkomme det utrolige, mens andre flipper ud over friheden.

Det er i de situationer, hvor undervisningen går dårligt og ens 
ansvarskomplekser overfor lødigheden af det faglige og pædagogiske 
vælder frem, at de virkelige kriser melder sig for vejleder-læreren. 
Og her mener jeg indtil videre, at man må handle efter gemyt. Det 
er ikke alle, der kan afskrive sådanne situationer som "pædagogiske 
lærestykker" og afvente bedre tider, andre må sætte ind med satire, 
humor, vrede, skuffelse for at ændre situationen og sparke folk til 
bevidsthed for at få dem til at indse, hvad det er, de gør med deres 
store gyldne frihed.

En dag, der er lykkedes for mig, er en dag, hvor eleverne suve
rænt har kørt undervisningen selv efter forudlagte planer; og dem 
var der mange af, især det sidste halve år, mens dage, hvor jeg har 
gået hjem og græmmet mig, har været dage, hvor jeg måtte gribe ind 
for at samle stumperne op. Men det var ikke kun mig, der oplevede 
situationerne på den måde. Eleverne oplevede dem mindst ligeså 
stærkt, og det var for det meste dem, der førte an i protesten i- 
mod dem som første skridt på vejen. Derfor ser jeg ikke de negati
ve oplevelser som noget, der vil true skolens idégrundlag. Jeg tror 
ikke, vi prøver at lave en skole efter idealer elever og lærere al
drig vil kunne leve op til. Jeg tror på, at vi hen ad vejen kan læ
re at administrere vores frihed, og jeg tror, at der skal et eller 
to års læretid til, før den enkelte når målet. Det er udfra denne 
tro, at jeg fortsat vil bruge alle midler for at gøre mit til at
hjælpe med at tage friheden op og bruge den.
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Før: rysten og bæven

Efter: drikken og kæven

Mange elever på det fri 
vågned op fra deres hi 
til en eksamen i matematikken 
som skulle medføre mangen en hikken 
fra dem der var rappe i replikken 
og dem som helt havde mistet musikken (høm)

En efter en kom de alle derind 
trætte i hjerner og bange i sind 
kun kvarttime sener' var de alle ude 
en lo en anden begyndte at tude 
15 minutter til at vise sin viden 
chancen vil aldrig vise sig siden. 
Et tal dig snart efter vil blive givet. 
Det kan få betydning for resten af livet. 
Så er dit tal højt - begyndt at fløjt' 
og er det det ikke - begyndt at drikke 

øllerne drikkes kasse for kasse 
en kan betale en anden kan nasse 
ræset er færdigt - gennemført værdigt 
nogle har tabt, andre har sejret 
det ene bli'r glemt, det andet bli'r fejret 
alle og hver en elev er nu fuld 
en efter en de falder omkuld 
sluttelig kan man kun høre en snorken - 
en snorken gjort af en intensiv orken.
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Noget godt gammeldags 

visse vasse vås

Stemningen skifter hele tiden på DFG.
Nogle dage går man jublende glad hjem. Alt er gået godt, man har 

haft nogle vidunderlige musiktimer, snakket med den ene og den anden; 
opvasken blev automatisk vasket op, der var ikke særlig store slås
kampe på skolemødet, hele dagen i det hele taget var succesfuld. Det 
er nok fordi vejret er godt. Til tider ser man verden i et lidt min
dre rosenrødt skær. Det er de dage, man går hjem med dundrende hoved
pine og svedig pande efter en rædselsfuld dag, hvor folk har ævlet og 
bævlet om det samme på skolemødet, ikke har kunnet blive enige om, 
hvilken bog man skal læse i dansk, og leverpostejen er blevet tør, ind
skrumpen og stinkende efter at have stået til udstilling en halv dag. 
Alt og alle har været i vejen. Der er sjældent almindelige dage, men 
de begynder nu at dukke op, efterhånden som tiden går.

Mine stemninger svinger i perioder.
Lige nu er her behageligt, fordi vi er i gang, og jeg er ved at 

lære noget. Fordi jeg har fundet ud af, hvordan jeg skal gå her uden 
at få nervesammenbrud og have det afslappet, være mig selv og lære no
get.

Jeg kan stadig være rædselsslagen, hvis jeg skal sige noget på sko
lemødet. Det har været et af mine største problemer på skolen. T forå
ret blev jeg langsomt mere og mere træt af skolen, fordi jeg ikke føl
te, det var min skole, da jeg ikke havde nogen indflydelse på skolens 
liv, sålænge jeg intet sagde. Mit forhold til de ting, man diskuterede 
og bestemte var temmelig ligegyldigt, da jeg ikke altid var engageret 
i det.

Det resulterede i, at jeg kom mindre på skolen og derfor kom ud 
af, hvor de andre var i stoffet. Jeg kunne ligeså godt lade være med 
at være der, for jeg lærte ikke noget særligt, havde ingen indflydel
se på skolens gang og gav ikke skolen en pind. Faktisk var det ikke 
kun mit problem. Det er hele skolens problem, da det er umuligt at 
drive en demokratisk skole, så længe flere ikke tør åbne munden og for
tælle deres meninger. Meningen er ikke, at alle skal sige noget. Pro
blemet er at der er nogle, som synes de har noget at sige og ikke tør 
sige det.
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Nu er jeg dog blevet klogere. Jo mere jeg presser mig selv til at 
gøre noget, jo mindre gør og siger jeg. For presset kommer i virkelig
heden ikke fra mig selv, men fra mine omgivelser. Jeg må tale for mig 
selv ikke for de andre.

Jeg koncentrerer mig nu mest om det faglige, og efterhånden som 
jeg kommer ind i det, bliver aktiv i timerne, bliver jeg automatisk 
mere aktiv i det hele, hvilket resulterer i en større tilfredshed 
med min person på skolen og med skolen i det hele taget. Hvis man vil 
holde til at være her 3 år, skal man bare tage det helt roligt og af
slappet .

Sigtet med skolen
Det nuværende danske uddannelsessystems målsætning er at arbejde 

for at bevare og styrke det kapitalistiske samfundssystem. Det er 
nok allerede unødvendigt at fortælle, at jeg er modstander af det 
kapitalistiske samfundssystem og som sådan kan acceptere en skole, 
der arbejder for det.

Derfor mener jeg, at vores arbejde med at lave et frit gymnasium 
har et dobbelt formål: 1) At skabe en skole hvor vi i praksis får mu
lighed for at efterprøve nogle af vores ideer, og hvor vi får mulig
hed for legalt at drive et samfundskritisk studium. 2) At arbejde for 
at skolesysternet i sin helhed ændres, således at det i stedet for at 
være reaktionens højborg, påvirker eleverne i progressiv retning, så
ledes at de får mulighed for til stadighed at arbejde for, at samfun
det bliver udviklet i positiv retning, og således at de modsætter sig 
undertrykkelse og udbytning.

Det ville selvfølgelig være urealistisk at tro, at alle lige fra 
den første dag skulle være sig dette bevidst og tilrettelægge studier
ne efter dette. Man må anse det for nødvendigt at folk en tid går 
rundt og finder ud af, hvordan og hvorledes. Det vil være urimeligt 
at forlange, at folk der i mange år har gået i autoritære skoler, 
hvor de ikke havde mulighed for selv at lave en målsætning, i løbet af 
få dage eller uger skal udnytte den mulighed de får, når de kommer ind 
på et frit gymnasium. Derfor gik også alle rundt de første par måneder 
og troede, at de kunne realisere deres egen private utopia.

Man gjorde sig ikke klart, hvilke muligheder man havde, og man 
gjorde ikke særlig meget for at nå frem til en fælles holdning. Det 
eneste man var enige om var denne højt besungne frihed.
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Friheden og det kapitalistiske samfund
Man var også enige om, at denne frihed var noget som udover at 

eksistere på DFG også bør indføres på alle andre skoler.
Men der var/er meget få, der havde prøvet på at definere denne 

frihed. De fleste tænkte vel, at nu skulle vi til at lave en skole, 
hvor alle vores behov skulle tilfredsstilles, hvor studierne skulle 
være baseret på motivation, hvor vores hæmninger af forskellig slags 
skulle nedbrydes osv. osv. Man var ikke klar over, at den frihed, som 
vi kunne skabe på DFG, vil være meget begrænset, sålænge vi lever i 
et i bund og grund udemokratisk samfund.

Virkeligheden er jo den, at vi lever i et samfund, hvor friheden 
består i, at en meget lille befolkningsgruppe har frihed til at under
trykke og udbytte resten. Dette vil også sige, at skolepolitik er at 
modarbejde ethvert forsøg på at rokke ved denne "de fås pseudofrihed”.

Ønsker man der-for at arbejde for at ændre forholdene i den danske 
skole, bliver man nødt til at indse, at det ikke kan. lade sig gøre, u- 
den at man aktivt modarbejder det monopolkapitalistiske samfundssystem.

Størstedelen af de mennesker, der ønsker at gå på DFG, er mennesker 
der har indset, at et samfund, hvor menneskene i den grad er fremmed
gjorte, som i det monopolkapitalistiske, er dårligt. De fleste har og
så en vision om et samfund, hvor menneskene er lykkelige, men da de 
har indset, at det ikke kan lade sig gøre i samfundet idag, er de i 
mange tilfælde bare flygi.et. Deres søgen efter en løsning har ikke væ
ret baseret på en analyse af det kapitalistiske samfund, men på en 
fornemmelse om, at det er noget lort der sker. Samtidig er vi et pro
dukt af det kapitalistiske samfund og er meget påvirket af den libera
listiske løgn om det enkeltes menneskes frihed til at tænke (løgnen 
om at det er ideerne der skaber verden), løgnen om at produktionsfor
holdene ikke har nogen indflydelse på menneskenes måde at leve på og 
tænke på. Det er klart, at når ens erkendelse af noget ikke bygger på 
en analyse af forholdene, har man også meget svært ved at kunne opstil
le klare alternativer. Det man formår at opstille vil altid være no
get uklart rod, som faktisk kun kar. betegnes som nihilisme. Det viser 
sig også, at størstedelen af den potentielle revolutionære ungdom i 
hele den vestlige verden bliver pacifiseret ved hjælp af forskellige 
former for mystisisme; i disse tider skyder prædikanter for alle muli
ge mystiske flipp-filosofier op af jorden, man prædiker lykken ved 
at spise mikro-makro, vibrationerne opnåes ved intens hash-rygning, 
gud er lige om hjørnet, hvis man ta'r LSD, ved at kigge stjerner for
står man den dybere mening med livet, Buddha er fed .... og sådan kan
man fortsætte med at flippe ned i borgerskabets lommer.



131

Fælles for alle disse flipp-ideologier er at ingen af dem rører 
ved det fundamentale, produktionsforholdene.

Allesammen prædiker de en revolution baseret på det enkelte indi
vid de tror allesammen på, at det er muligt at ændre samfundet ved at 
snakke til folk. De tror f.eks. at de kan standse forureningen uden at 
ændre produktionsforholdene. De har ikke indset, at det er umuligt at 
standse forureningen i et samfund, der er baseret på den højeste pro
duktivitet og det største udbytte uanset hvilke følger det vil få for 
andre.

Skinproblemer
Hele denne holdnin.gsløshed gør også, at man har en ganske bestemt 

måde at angribe problemer på. Den mest almindelige måde at løse pro
blemerne på har været, at man har konstateret et problems eksistens, 
og så er man uden videre gået udfra, at. problemet skyldes en eller 
anden medfødt fejl hos menneskene. Løsningen har så i almindelighed væ
ret den for et liberalistisk samfund så velkendte, nemlig at man har 
prøvet at lappe på det, sådan at problemet ikke har været så nemt at 
få øje på mere, men problemet er i virkeligheden ikke løst, det er 
bare skjult. Det samme gør sig gældende, når vi har sat os et projekt 
for. Somme tider standser vi op midt under projektet, fordi vi synes 
ikke det går godt nok, når vi sådan dropper et projekt, sker det uden 
videre snak; vi prøver ikke på at se hvilke faktorer der arbejdede 
for at projektet skulle lykkes, og hvilke der arbejdede imod.

Denne manglende linje, denne manglende målsætning med skolen gør, 
at vi bruger en meget stor del af tiden til at diskutere skinproble
mer. Mango af de ting, der optræder som problemer, store problemer, 
gør det udelukkende fordi vi driver skolen på en sådan måde, at den 
er umådelig følsom overfor selv de mindste bagateller. Et fænomen som 
fremmøde og trækker sig ud af undervisningen til fordel for selvstu
dier, optræder som et problem, fordi vi ikke driver skolen efter en 
linje, der klart definerer vores stilling i samfundet og hvilken rolle, 
vi spiller og kunne spille. Hvis vi havde en bestemt linje, havde det 
været muligt for os at behandle sådanne problemer ud fra noget bestemt, 
og man var klar over at det arbejde, man udførte på skolen skulle svare 
med skolens politik. De mennesker, der ikke kunne acceptere skolens 
linje, men gik ind for denne her udefinerede frihed, kunne der allige
vel være plads til, idet det ikke ville genere dem, at andre havde eh 
målsætning, de kunne arbejde selvstændigt med, og resten, der havde 
et defineret formål med at gå på skolen, kunne organisere arbejdet u- 
den at blive forstyrret af de individuelle.
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Det Frie Gymnasium har ikke nogen målsætning udover at føre ele
verne frem til en studentereksamen. Der er blevet gjort nogle spink
le forsøg på at lave en målsætningsdebat, men der er ikke kommet no
get ud af det. Vi har aldrig gjort klart for os selv, hvilket formål 
vi havde med at lave et FG. Dette medfører, at det er umuligt for os 
at arbejde sammen på en tilfredsstillende måde. Det vil ikke være mu
ligt fuldtud at gennemføre den frihed, vi ønsker for os selv og andre. 
For den frihed vi ønsker, kan ikke realiseres isoleret på et enkelt 
sted.

Jeg er ikke i tvivl om, at vi på denne skole kan klare at drive 
en undervisning, der, eksamensmæssigt set, fungerer, uden at vi har 
analyseret skolens rolle i samfundet. Men den undervisning vi på den 
måde vil kunne drive, vil ikke skille sig væsentligt ud fra den på 
de ”normale" gymnasier, Vi vil stadigvæk ubevidst eller bevidst arbej
de for det bestående samfund og i de besiddende klassers interesse.

Hvis vi har et ønske om at drive en undervisning, der giver os 
andet end en tom eksamen, må vi nu sætte os ned og finde ud af i hvil
ken retning uddannelsen påvirker og hvis interesser den tjener og i 
HVTLKi'N RETNING VI ØNSKER DEN SKåL PÅVIRKE OG HVIS INTERESSER VT GN- 
SKER DEN SKAL TJENE.

Uddrag 
af en veterans errindringer

Før skolen begyndte havde jeg er forestilling om D.F.G., som en 
moderne bygning med en masse forvildede mennesker, der rendte rundt 
og var dus med lærerne, og hvor man kunne få nogle mærkelige fag, 
som jeg ikke alle forstod, hvad gik ud på. Dette var mine allerfør
ste og helt spontane forestillinger. Mit motiv til, efter at jeg 
havde sat mig lidt mere ind i skolens idé, at vælge D.F.G. var at 
slippe for at gå på et sort gymnasium, og fordi jeg havde en stærk 
fornemmelse af, at D.F.G, ville opfylde mine krav til en skole.

Fra den første dag på Charlottenborg går udviklingen for mig at 
se fra det rene kaos til en mere bevids't holdning overfor tingene. 
Nogle floskler er blevet til virkelighed; man forstår pludselig, 
hvad det vil sige at være engageret, motiveret, "bevidstgjort" m.m.
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Især det faglige har været præget af denne udvikling. Det kneb 
med motivationen og interessen det første stykke tid, og stort set 
var det faglige udbytte i l,g. ret ringe og overfladisk, mer alt 
det, der var sket, gav stof til eftertanke; i år er det ligesom, de 
fleste .bar taget sig sammen og fået lyst til at lære noget, som man 
før har betragtet som dødsygt og kedeligt.

Hvis man skulle prøve at beskrive stemningen på skolen, finder 
man hurtigt ud af, at der for det første er meget store svingninger 
i humøret, og for det andet, at hele skolens ”psyke1’ minder utro
ligt meget om en enkelt persons, hvilket vel nok er betinget af, at 
man dømmer ud fra sin egen tilstand. Der er tit en stemning af træg
hed og træthed, modløshed og initiativløshed, hvad der ofte kan slå 
mange mennesker ud, især de meget følsomme, og bevirke at fremmødet 
daler. Mange skolemøder er præget af disse stemninger og ender som 
regel enten med at være kedelige,kaotiske eller aggressive. Det hele 
skyldes nok at skolen tærer så meget på ressourcer, som den gør.

Til gengæld oplever man tit en munterhed og aktivitet uden lige, 
som f. eks. da vi i år gik i gang med de praktiske opgaver; næsten 
alle puslede og arbejdede med et eller andet, og luften dirrede af 
aktivitet. Desværre ebbede det hurtigt ud, med det resultat, at det 
var nogle få, der gjorde arbejdet, hvilket er en typisk situation for 
skolen.

Hvis jeg ser på, hvad skolen betyder for mig, hvad jeg ville havo 
været, hvis jeg gik på et ordinært gymnasium, finder jeg først og frem 
mest ud af, at den giver mig nogle muligheder, som jeg ikke ville have 
fået andre steder; muligheden til at bruge skolen som et værksted for 
mine ideer, udvikle mig i nogle retninger og lære nogle ting, som er 
mindst ligeså vigtige som det faglige. Det gælder rent praktiske og 
jordnære såvel som administrative ting, for når vi selv arbejder med 
dem, kommer vi i forbindelse med den offentlige administration.

Alle disse begreber er noget, som man normalt bliver holdt væk 
fra og fremmedgjort overfor på en almindelig skole.

Målet for mig er, at skolen ikke bliver et isoleret led i min ti 1- 
værelse i form af et bogligt uddannelsestrin, men bliver en del af 
hele min personlige udvikling, uden at det føles som et pres at bruge 
sin tid på den.
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- Hvormange af diskussionerne i timerne fortsætter udover timerne? 
Hvormange studiegrupper fra timerne arbejder med opgaver udenfor ti
merne?
- Er der ikke bele tiden en latent angst - eller glæde - for det store 
flip der ligger lige om hjørnet? Hvor meget er undervisning, undervis
ningssituationer, arbejdsklima, og hvor meget er en venten på en af
brydelse, en inspiration, på et flip, på en intetsigende og intetmedfø
rende diskussion? - Hvormange i timerne er ikke bare passagerer men en
gagerede, koncentrerede folk?
- Hvad er der blevet af mit liv og hvor er det gået hen?
Hvad er der blevet af mine oprindelige tanker, ideer og håb om nogle 
engagerede mennesker forenede i en arbejdsgruppe studerende selvvalg
te og meningsfyldte ting?
- Om en atmosfære og et klima hvor man bakkede hinandens og sit eget 
arbejde op og mødtes i koncentreret arbejdsro?
Hvor man havde en fornemmelse af sine egne studier, hvad de omhandle
de, deres udstrækning, hvor de begyndte og hvor de sluttede, hvor man 
selv var i dem og hvilken andel man selv spillede i dem?
Og ensomheden.
Er man kommet den til livs? Har man overvundet den, lært at leve med 
den, fundet et alternativ til den?
Eller er det ikke stadig en kamp i det skjulte for at glemme at den 
er der, arbejder man ikke, fordyber man sig ikke i tingene på det til
syneladende grundlag at man studerer - eller vi studerer - koncentre
ret og engageret, mens der forneden ligger en overvældende usikkerhed, 
ensomhed og måske angst?
Eller går man ikke den lette vej? Gør man ikke bare som andre?
Drikker hvad andre drikker, elsker når andre elsker, snakker når andre 
snakker, griner med når der grines for i kor at glemme dette: At man 
er ensom og har det af hell 
er ensom og har det af helvede til?
At glemme, at man ikke kender nogen. At man aldrig kommunikerer med 
nogen på det plan hvor tingene hli'r levende under samtalen. At arbejde 
og studie kan have en værdi i sig selv. At kærlighed kan eksistere, op
leves og føles.
- Er dette ikke en jordvandring på klodens yderste skal, krydsende 
mellem hash, øl, erotik, diskuteren og påbegyndte projekter?
- Kan det være anderledes? Er det anderledes?
- Hvorfor tænker, føler og oplever jeg det sådan?
Er det forkert, kan jeg være anderledes, er jeg anderledes?



III. TILLÆG
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DET FRIE GYMNASIUM 28.1.1970

Forslag til pædagogisk-faglig opbygning af Det frie gymnasium

Forslaget bygger på de gældende bestemmelser for gymnasieskoler med 
dispensationer i henhold til gymnasielovens § 21.

1. Skoledemokrati
Det frie gymnasiums interne organisation følger nedenstående bestem
melser. Over for Undervisningsministeriet og bestyrelsen har rektor 
kompetence og ansvar ifølge gældende bestemmelser for private gymna
sier.
Regler for skoledemokratiet
1. Skoledemokratiet er et grundtræk i hele skolesamfundet og er såle

des ikke en afgrænset del af dette. Følgende bestemmelser er der
for kun den formelle kanalisering af demokratiet. Det er deres 
formål at give alle skolesamfundets medlemmer (elever, lærere, 
skoleleder og fast personale) en konsekvent medbestemmelsesret i 
alle skolesamfundets anliggender, således at enhver form for for
mynderskab udelukkes.

2. a) Skolemødet er skolens øverste myndighed. Alle skolesamfundets 
medlemmer er berettiget til at deltage i skolemødets forhandlingei1 
og afstemriinger, og hver har een stemme.
b) Skolemødet afholdes een gang ugentlig. Regler for indkaldelse 
af ekstraordinært skolemøde fastsættes af skolemødet.

3. Skolemødet vedtager reglerne for skolens virksomhed inden for de 
gi wie rammer. Desuden afgøres alle sager af betydning for skolen 
som helhed, herunder klager fra medlemmer. Skolemødet kan nedsætte 
arbejdsgrupper, der afgiver indstilling til mødet. Skolemødet be
slutter, hvorledes et vedtaget forslag skal gennemføres, og fast
sætter tidsfrist for gennemførelsen.

4. a) På skolemødet kan der kun træffes beslutning, når mindst 2/3 af 
samtlige mødeberettigede er til stede, og kun såfremt det punkt, 
beslutningen angår, har været annonceret som dagsordenpunkt tre 
skoledage før mødets afholdelse.
b) Mødet træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. 1/3 af de 
tilstedeværende eller skolelederen kan på mødet kræve et vedtaget 
forslag udskudt til senere vedtagelse. Retten til at begære vedta
gelsen af et forslag udskudt kan kun benyttes een gang og højst 
med virkning for en måned.
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5. Ansættelse af lærere og skoleleder sker efter gældende regler for 
private gymnasier. Skolemødet kan vedtage udtalelser i ansættelses
sager.

2. Fagstruktur
Læseplanerne opbygges efter et tilvalgssystem svarende til det, der er 
gældende på HF-kurser. Systemet bygger på studentereksamens fag og ni
veauer med visse ændringer og tilføjelser (se senere). Der skelnes mel
lem fællesfag, der er fælles for alle elever på et klassetrin, tilvalgs
fag, der er valgfrie med visse begrænsninger (se senere) og fører til 
eksamen eller anden tilsvarende evaluering, samt frie fag, der er valg
frie uden eksamen. Ved afslutningen af et tilvalgsfag tildeles eleven 
et antal points svarende til fagets omfang og niveau (se senere).
Der tilbydes indledningsvis undervisning i følgende fag og timetal 
(ved evt. ændringer af timetallene på andre gymnasier justeres de her 
anførte timetal tilsvarende). Nye fag og niveauer kan indføres efter 
godkendelse af gymnasiedirektoratet.

Fællesfag timetal (1., 2. og 3. klassetrin)
Dansk 4 - 3 - 3
Engelsk 4 -
Historie 3 - 3 - 3
Geografi 2 (sprogligt niveau)
Biologi 3
Musik/formning 2 - 2 - 2
Fællestimer 3 - 3 - 3

18 -14 -:11

Fællestimer omfatter foruden de aktiviteter, der finder sted i fælles
timerne på andre gymnasieskoler, også skolemøder og tværfaglige dis
kussioner. Skolemødet har ansvaret for tilrettelægningen af fællesti
merne.
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Tilvalgsfag timetal niveau points

Engelsk 1 - 2 matematisk 2
Engelsk 2 - 4-4 samfunds-sproglig 4
Engelsk 3 - 4 - 6 nysproglig 5
Tysk 1 3 - 3 matematisk 2
Tysk 2 3 - 3 - 5 sproglig 4
Fransk 6 - 5 4
Russisk 6 - 5 4
Latin 1 5 samfunds-sproglig 2
Latin 2 5 - 4 nysproglig 3
Oldtidskundskab 3 1
Samfundsfag 1 1 i tilkn. til historie
Samfundsfag 2 3 - 3 nyt niveau 2
Samfundsfag 3 3 - 3-4 samfundsfaglig 4
Geografi - 3 samfundsfaglig 1
Biologi - 7 naturfaglig 3
Kemi 1 3 samfund s-mat emat i sk 1
Kemi 2 3 - 2 matematisk-fysisk 2
Fysik 1 3 - 4 samfund s-mat emat i sk 3
Fysik 2 3 - 4-4 mat emat i sk-fysisk 4
Matematik 1 5 sproglig 2
Matematik 2 5 - 6 samfund s-mat emat i sk 4
Matematik 3 5 - 6-5 mat emat i sk-fysisk 6
Musik 5 - 5 musik-sproglig 4
Psykologi-sociologi 2 - 2-2 2
Idehistorie 3 1
Film-mediekritik 3 - 7 2
Databehandling 3 1

Undervisningen i et tilvalgsfag gennemføres kun, hvis der ved starten 
er tilmeldt mindst lo elever. Til et afsluttende niveau i fag med flere 
niveauer kræves dog kun 5 elever, der alle har afsluttet det underlig
gende niveau.
Niveauer, der er baseret på undervisning i mindre end 3 år, kan tages 
frit inden for det 3-årige forløb - dog forudsætter tilvalgsfagene en
gelsk, geografi og biologi, at eleven har afsluttet disse fag som fæl
lesfag. Hvor det er pædagogisk forsvarligt, kan undervisninger til for
skellige niveauer i samme fag foregå samlet.
For de fire sidstnævnte fag er der udarbejdet læseplaner, som er til
sendt gymnasiedirektoratet.
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Frie fag
Religion 
Legemsøvelser
Formning 2
Drama

2 timer ugentlig for interesserede 
do.
do.
do.

Filosofi do.
Undervi sn ingen 
tilmeldt minds

i frie fag gennemføres kun, hvis der ved starten er 
t lo elever.

Eleverne kan indstilles til studentereksamen med begrænset pensum 
efter gældende regler for gymnasiet, dog kan eleverne selv sammen
sætte deres fagkombination efter følgende regler:
1. Fagkombinationen skal omfatte fagene dansk,engelsk,historie, 

samfundsfag,geografi,biologi,matematik,samt mindst et af fagene 
tysk,fransk og russisk.

2. Fagkombinationen skal omfatte tilvalgsfag til mindst 19 points.
3. Fagkombinationen skal omfatte mindst et af fagene engalsk,sam

fundsfag eller matematik på niveau 3.
4. Hvis fagkombinationen kun omfatter 1 af ovennævnte fag på niveau 3, 

skal der desuden indgå mindst 1 af følgende fag:engelsk 2,tysk 2, 
fysik 2,matematik 2,musik.

5. Biologi som tilvalgsfag forudsætter,at kemi læses til niveau 2.
6. Fysik som tilvalgsfag forudsætter,at matematik læses til niveau 

2 eller'3.
Antallet af skriftlige og mundtlige prøver og valget af de fag,der 
prøves i,fastsættes af gymnasiedirektoratet i overensstemmelse med 
reglerne for almindelig studentereksamen med begrænset pensum.Prøver
ne skal aflægges samme år,som undervisningen til vedkommende fagniveau 
er afsluttet.Der kan således for den enkelte elev blive tale om en 
forskydning af antallet af prøver efter de enkelte klassetrin.Med 
gymnasiedirektoraiets godkendelse kan prøven erstattes af anden form 
for evaluering.
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Karaktergivning

Ved indstilling til studentereksamen med begrænset pensum gives årska
rakterer efter gældende bestemmelser for gymnasier.Regler for al anden 
bedømmelse af eleverne fastsættes af skolemødet.

j. Forsømmelsesbestemmelser

Ved optagelse af elever,der ikke er fyldt 18 år, anmodes elevens værge 
om at afgive en skriftlig erklæring,der giver eleven ret til selv at 
skrive forsømmelsessedler.
Eleverne har adgang til at være fraværende fra undervisningen i perioder 
på op til 12 skoledage for individuelt eller gruppevis at beskæftige sig 
med særlige opgaver.Elever,der ønsker en sådan fraværsperiode,skal 
over for deres lærere give en redegørelse for det påtænkte arbejde.Læ
rerne vil kunne udtale sig om planerne kan betragtes som fagligt relevan
te, og om opgaven må tilrådes eller frarådes,men den endelige afgørelse 
ligger hos vedkommende elev(er).Fraværelsesperioden skal resultere i en 
skriftlig rapport,der forelægges ved eksamen.

6. Introduktion
På første klassetrin indledes undervisningen med et 3-ugers introduk
tionsprogram, hvis væsentligste funktioner er
1. at give elever og lærere lejlighed til at lære hinanden at kende gen

nem gruppedynamiske øvelser,diskutioner,aftenarrangementer Os-lign.,
2. at introducere nye elever og lærere i skoledemokrati,
3. at give eleverne en indføring i studieteknik og samarbejdsprocesser,
4. at give eleverne en grundig orientering om de faglige valgmuligheder 

og om konsekvenserne af valg og bortvalg af de enkelte tilvalgsfag, 
herunder at visse fag eller fagkombinationer krøves for at få adgang 
til visse videregående studier.

Introduktionsprogrammets formål,indhold og varighed kan efter aftale med 
gymnasiedirektoratet ændres i overensstemmelse med indhøstede erfaringer. 
For at lette integrationen af de nye elever og lærere i skolesamfundet 
kan elever på 2. og 3. klassetrin deltage i en del af introduktionspro
grammet.

7. Faglige forsøg
Anmodning om dispensationer til forsøg med pensum og evaluering inden 
for de enkelte fag og faggrupper udarbejdes af elever og lærere i fælles
skab og indsendes til gymnasiedirektoratet til godkendelse.
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DET FEIE GYMNASIUM 16.2.1970

Til Undervisningsministeriet, 
Direktoratet for Gymnasieskolerne og HF 
Frederiksholms Kanal 25 B
122o København K

Som bilag til vor ansøgning om støtte til oprattelse og drift af Det 
frie gymnasium af 2.2.197o fremsendte vi et "forslag til pædagogisk
faglig opbygning af Det frie gymnasium". Ved en detaljeret gennem
gang af fagplanerne er bestyrelsen imidlertid blevet opmærksom på 
følgende forhold, som vi beder Direktoratet tage stilling til:

1. Forslag til 4, punkt 3.4.: I rækken af 2. hovedfag er ved en 
fejltagelse ikke nævnt biologi som tilvalgsfag (naturfagligt niveau) 
Vi går ud fra, at Direktoratet er indforstået med, at faget tilføjes 
i dette punkt, idet det fremgik af vort møde i Direktoratet den 
I.4.I969, at kriteriet for 2. hovedfag er, at der afholdes skriftlig 
prøve.

2. Da et stort antal fag ifølge forslaget får et 2-årigt forløb, opstår 
der ved den konkrete skemalægning let fagtrængsel det 2. år. For at 
øge systemets fleksibilitet ansøger vi derfor om tilladelse til
a) at tilbyde et 1-årigt tysk-kursus med 5 ugentlige timer, der fører 

frem til prøve i tysk på matematiker-niveau (dette tilbud er af 
særlig stor betydning for fleksibikiteten, fordi der kræves tilvalg 
i 2 sprog af alle),

b) at tilbyde et 1-årigt fysik-kursus med 5 ugentlige timer, der fører 
frem til prøve i fysik på matematisk-samfundsfagligt niveau (af hen
syn til de nødvendige matematiske forudsætning vil vi være indforstå
et med, at dette kursus kun tilbydes elever på 2. og 3. klassetrin).

3. Ligeledes af hensyn til fleksibiliteten ansøges om tilladelse til for
uden det 3-årige kursus i psykologi-sociologi med 2 ugentlige timer at 
tilbyde et 2-årigt kursus med 3 ugentlige timer.

4. Der ansøges om tilladelse til at tilbyde det frie fag drama som valgfrit 
fællesfag på lige fod med musik og formning.
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5. Under hensyntagen til, at fagkombinationerne ved den samfunds-sproglige 
og den musik-sproglige studentereksamen efter det opstillede pointsystem 
kun omfatter fag til 18 points, bedes Direktoratet overveje,om 18 points 
i fagkombinationen generalt kan anses for tilstrækkeligt minimumskrav til 
studentereksamens anerkendelse, i stedet for som oprindeligt foreslået 
19 points.

Da vi på grund af tidspresset finder det nødvendigt at arbejde videre med 
tilrettelægningen, uanset at vi ikke har fået tilsagn om statsstøtte, hå
ber vi, at Direktoratet vil hjælpe os i arbejdet ved så hurtigt som muligt 
og uafhængigt af sagens behandling i øvrigt at tage stilling til de 
anførte spørgsmål.

Med venlig hilsen 
DET FRIE GYMNASIUM 
på bestyrelsens vegne

Knud Illeris 
Birkevænget 3 
Gadevang 
34oo Hillerød 
tlf. (o3) 266533
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uf
UNDERVISNINGSMINISTERIET 
DIREKTORATET FOR GYMNASIESKOLERNE 
OG HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN 
Frederiksholms Kanal 25 B . 1220 København K 
MI (0154) *5282

j. nr. I0-04/68
(bedes anført ved henvendelser om denne sag)

d«o -1 MAJ 1970

Styrelsen for Det frie gymnasi
um, c/o hr. civilingeniør 
Edvard Wium,
Valdemar Holmersgade 9, 
£loo Kbhvn. 0.

Under henvisning til tidligere brevveksling,senest skri
velser fra Det frie gymnasiums bestyrelse af 2. og 16. februar 
dette år samt til stedfundne forhandlinger hos kontorchef Sjøgren- 
Nielsen og i direktoratet for gymnasieskolerne og HF, henholdsvis 
4. marts og 3. april dette år, skal man herved meddele følgende:

Direktoratet vil kunne godkende det som bilag til skri
velse af 2. februar 197o medsendte forslag til pædagog!sk-fag- 
lig opbygning af Det frie gymnasium med senere ændringer ved skri
velse af 16. samme måned med følgende modifikationer:

De i skrivelsen af 16. februar dette år under punkt 2 a 
og b omtalte kursus i tysk og fysik og det under punkt 3 omtalte 
2-årige kursus i psykologi-sociologi kan ikke godkendes under hen
syn til de hermed forbundne ekstraudgifter.

Man kan godkende, at 18 points i fagkombinationen generelt 
anses for tilstrækkeligt minimumskrav til studentereksamens aner
kendelse i stedet for som oprindelig foreslået 19 points.

Fagene film-mediekritik og databehandling kan ikke godkendes 
som eksamensfag, men vil kunne etableres som valgfri fag for elever
ne.

Fagene psykologi-sociologi og idéhistorie vil efter omstæn
dighederne kunne godkendes som eksamensfag. Det er dog en forudsæt
ning, at direktoratet kan godkende læseplanerne for de fag, for 
hvilke der ikke findes sådanne i bekendtgørelsen om undervisningen 
i gymnasiet og De vejledende regler om undervisningen i gymnasiet.
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Det godkendes, at der ikke finder karaktergivning sted 
hortset fra årskaraktererne.

Man kan godkende, at eleverne i 2. og 3. gymnasieklasse 
har adgang til at være fraværende fra undervisningen i perioder 
på op til lo skoledage årligt for individuelt eller gruppevis at 
beskæftige sig med særlige opgaver. Eleverne i 1. g vil med samme 
formål kunne være fraværende i 5 dage årligt.

Hvad angår det indsendte forslag til vedtægter for den 
selvejende institution skal man senere vende tilbage hertil.

Under tenvisning til mødet hos kontorchef Sjøgren-Nielsen 
den 4. marts dette år, ved hvilket man fra ministeriets side til
rådede lejemål med Gladsaxe kommune både for så vidt angår grund 
og bygninger, f.eks. over en lo-årig periode, således at lejebe
løbet skulle godkendes af ministeriet, erindrer man om, at den 
selvejende institution til ministeriet skal indsende:

1. Udkast til lejekontrakt.
2. Tegninger (hovedtegninger, oversigtsplan, situations

plan) .
3. Lejeberegningsgrundlag (baseret på anlægssum og af

skrivning over lo år).
4. Driftsbudget.
5. Liste i hovedposter over inventar- og undervisningsma

terielanskaffelser.
Man skal udbede sig en udtalelse fra bestyrelsen om, 

hvorvidt man vil kunne acceptere de her opstillede betingelser, 
idet man i bekræftende fald vil kunne godkende oprettelsen af Det 
frie gymnasium som en privat gymnasieskole fra 1. august 197o at 
regne, således at skolen - såfremt de i loven om statsstøtte "til 
visse private skoler af 18. juni 1969 og de i lovgivningen om gym
nasieskoler fastsatte tilskudsbetingelser i øvrigt er opfyldt - 
vil kunne modtage statstilskud fra oprettelsestidspunktet.

E. Rathlev 
ig.koatanM
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Vedtægter for den selvejende institution 
DET FRIE GYMNASIUM

i.
Institutioenes navn er "Det frie Gymnasium". Institutionens hjemsted er 
Gladsaxe.

2.
Institutionens formål er at drive en treårig undervisning til studenter
eksamen i henhold til lovbekendtgørelse nr. 328 om Gymnasieskolen af 
lo.7.I970 på en sådan måde, at elever, lærere og øvrige ansatte ved sko
len får størst mulig indflydelse på skolens virke.

3.
Institutionens anlægskapital tilvejebringes gennem økonomisk støtte 
fra offentlige myndigheder og "Det frie Gymnasiums støttekreds".

4.
Institutionens driftskapital tilvejebringes gennem tilskud fra de of
fentlige myndigheder i overensstemmelse med gældende lov og om nødven
digt gennem støtte fra "Det frie Gymnasiums støttekreds" og/eller 
skolepenge i den anførte orden. Eventuelle skolepenge fastsættes af 
"skolesamfundet".

5.
Institutionens bestyrelse består af:
a) 9 medlemmer af "Det frie Gymnasiums støttekreds".
b) 1 eller 2 repræsentanter udpeget af Gladsaxe Kommune, 
c) 1 juridisk eller økonomisk sagkyndig.
De under litra a) nævnte personer vælges af "skolesamfundet", som be
står af alle medlemmer af "Det frie Gymnasiums støttekreds" og alle 
medlemmer af "skolemødet", som består af elever, lærere, rektor og an
det personale ved "Det frie Gymnasium".
De under litra b) nævnte personer udpeges af Gladsaxe Kommunalbestyrelse. 
Den under litra c) nævnte person udpeges af den øvrige bestyrelse.
Ingen medlemmer af "skolemødet" kan vælges til institutionens bestyrel
se.
Alle valg gælder for ét år.
Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. 
Bestyrelseshvervet er ulønnet.
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Bestyrelsen holder møde, så ofte det er nødvendigt, dog mindst en gang 
i løbet af hvert regnskabsår.
Mødet indkaldes af formanden eller tre bestyrelsesmedlemmer. Der føres 
protokol over møderne, som underskrives af deltagerne.
Bestyrelsens møder indkaldes med 14 dages varsel, og senest 8 dage før 
udsendes dagsorden. Indkaldelsesvarslet kan undtagelsesvis forkortes i 
tilfælde, hvor en sags afgørelse ikke tåler opsættelse.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed - se dog 
femtesidste afsnit i paragraf 5« Hvis stemmerne står lige, er forman
dens stemme afgørende.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlem
mer er til stede.
Er bestyrelsen ikke beslutningsdygtig, kan der til behandling af samme 
forhold med to ugers varsel indkaldes til nyt bestyrelsesmøde, på hvil
ket der, uden hensyn til de mødendes antal, kan tages beslutning om de 
spørgsmål, til hvis afgørelse det første møde var indkaldt.
Ved salg og pantsætning af fast ejendom kræves altid mindst 2/3 ? s fler
tal af den samlede bestyrelse. Beslutning om institutionens opløsning 
kræver ligeledes mindst 2/3's flertal i bestyrelsen samt vedtagelse på 
generalforsamling.
Skolens leder deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.
Til varetagelse af det løbende arbejde nedsætter bestyrelsen et forret
ningsudvalg .
Regler for bemyndigelser til forretningsudvalget skal godkendes af Un
dervisningsministeriet.
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for institutionens for
pligtelser.

6.

Institutionen forpligtes a.f formanden for bestyrelsen i forening med 
skolens rektor. Ved dispositioner over fast ejendom og anden formue 
kræves der underskrift af yderligere to bestyrelsesmedlemmer.
Ved dispositioner over fast ejendom kræves tillige Undervisningsmini
steriets godkendelse.
Der kan meddeles rektor prokura.
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7»
Institutionens regnskabsår er finansåret. Regnskabet føres og aflæg
ges af en af bestyrelsen udpeget regnskabsfører, revideres af en af 
bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor og godkendes af "skole
samfundet ”.

8.
"Skolesamfundet" ansætter og afskediger rektor efter indstilling fra 
bestyrelsen og "skolemødet".
Rektor har som indehaver af eksamensretten det fulde ansvar for sko
lens pædagogiske ledelse i overensstemmelse med de af Undervisnings
ministeriet givne bestemmelser.
Rektor foretager, sammen med "skolemødet", indstilling til bestyrel
sen vedrørende ansættelse og afskedigelse af skolens lærere. Rektor 
kan på egen hånd ansætte timelærere, vikarer samt andet midlertidigt 
ansat personale.
Rektor står til ansvar over for "skolesamfundet" for overholdelse af 
skolens formålsparagraf.

o.

De nødvendige dispositioner i forbindelse med skolens daglige drift 
foretages af rektor under ansvar over for bestyrelsen.
Eventuelt overskud fra institutionens drift må kun anvendes til udbyg
ning af institutionens anlæg, indgå i institutionens fremtidige drift 
eller henlægges til fonds, der kun må tjene disse formål.
Den del af institutionens kapital, der ikke er bundet i institutionens 
faste ejendom, eller er nødvendig for skolens drift, skal anbringes 
efter reglerne for anbringelse af umyndiges midler.

lo.
"Skolesamfundet" afholder ordinær generalforsamling én gang om året, 
senest inden udgangen af juni måned. Mødet indkaldes af bestyrelsen 
med mindst 14 dages varsel.
På dagsordenen, som udsendes sammen med mødeindkaldelsen, er følgende 
punkter obligatoriske:
Skolemødets beretning.

Bestyrelsens beretning.

Fremlæggelse af regnskaber.
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Valg af bestyrelse.

Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, rektor 
eller skolemødet med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Enhver lovligt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig.
11.

Vedtægter kan ændres af "skolesamfundet” med "skolemødets" og Under
visningsministeriets godkendelse.

Vedtægtsændringer skal vedtages på en generalforsamling, og forsla
gene til vedtægtsændringer skal udsendes sammen med dagsorden og mø
deindkaldelser.

Vedtægtsændringer skal ske med 3/4 majoritet; hvis denne ikke opnås, 
kan der indkaldes til ny generalforsamling med 14 dages varsel, hvor 
samme forslag kan vedtages ved almindelig stemmeflerhed.

12.
Såfremt forholdene bevirker, at institutionen ophører med at drive 
skolevirksomhed, skal institutionen opløses. Bestyrelsen træffer med 
Undervisningsministeriets godkendelse bestemmelse herom og om frem
gangsmåden ved likvidation.

Institutionens formue bliver i så fald - efter at al gæld er betalt - 
at anvende efter bestyrelsens nærmere bestemmelse og efter indhentet 
godkendelse fra Undervisningsministeriet til fremme af en demokrati
sering af uddannelsessystemet.

Vedtaget på generalforsamling i Det frie Gymnasiums skolesamfund 
den 11.11.1970.
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Vedtægter for
DET FRIE GYMNASIUMS STØTTEKREDS

i.
Foreningens navn er DET FRIR GYMNASIUMS STØTTEKREDS.

Foreningens hjemsted er København.

3.
Foreningens formål er at yde støtte til den selvejende- 
institution Det frie gymnasium i København på følgende 
måder:
Økonomisk dels til anlægsudgifter i forbindelse med gymna
siets oprettelse og senere udvidelser, dels til sådanne 
andre udgifter som skolen ikke har midler til at dække på 
andre måder.
Informativt ved at medvirke til udbredelse af kendskabet 
til gymnasiet og dettes idégrundlag og skaffe støtte til 
disse formåls gennemførelse.
Idémæssigt ved aktiv deltagelse i skolesamfundet, der i 
henhold til gymnasiets vedtægter består af nærværende for
eningsmedlemmer, skolens elever og lærere, dens leder og 
øvrige faste personale.
Adgang til medlemskab i foreningen har enhver, der positivt 
tilslutter sig gymnasiets idégrundlag, således som dette er 
formuleret i brochuren DET FRIE GYMNASIUM, udarbejdet af 
gymnasiets første bestyrelse.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der 
afholdes én gang årligt, senest inden udgangen af juni må
ned. •
På generalforsamlingen aflægger formanden beretning og regn
skab, hvorhos en bestyrelse på fem medlemmer vælges. Besty
relsen vælges for et år ad gangen. Medlemmer af skolemødet 
er ikke valgbare til bestyrelsen.
Kontingent fastsættes for et år ad gangen.
Såvel generalforsamlingen som bestyrelsens beslutninger 
træffes ved simpel stemmeflerhed.
Såvel generalforsamlingen som bestyrelsen er bundet af de 
beslutninger som gyldigt og endeligt er vedtaget af skole
samfundet .
Foruden de i E, angivne funktioner vælger generalforsamlin
gen 5 medlemmer til DET FRIE GYMNASIUMS bestyrelse. Disse 
kan helt eller delvis være de samme som udgør støttekred
sens bestyrelse.
Med hensyn, til foreningens organisatoriske forhold gælder i 
øvrigt dansk rets almindelige regler om foreningers rets
forhold .




