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ÅRSBERETNING

1971



Rektor træffes som regel på kontoret mandag, tirsdag, tors
dag og fredag kl 12.15-13.

Skolens adresse: Fuglsangvej 66, 2830 Virum.
Telefoner: Kontor 85 22 41

Lærerværelse 85 23 51
Pedel 85 23 73

Tegningen på omslaget er udført af tegneren 
Nicolai Klitgaard til skolens segl.



VIRUM STATSSKOLE

SKOLEÅRET 1970-71

ÅRSSKRIFT VED REKTOR FOLKE ROIKJER

TRYK: K. LARSEN & SØN, SØBORG



Foto: Ole Mørk

VIRUM STATSSKOLE

Skolen blev taget i brug den 12. august 1957 og officielt ind
viet den 11. december samme år.

Med udgangen af skoleåret 1970/71 er realafdelingen afvik
let, og direktoratet for gymnasieskolerne og HF har da be
stemt, at der fra og med skoleåret 1971/72 til skolen knyttes 
et kursus til højere forberedelseseksamen.

Virum Statsskole består derefter af en gymnasieafdeling 
med 7-8 spor og et HF-kursus med 2 spor.

Gymnasiet er treårigt og består af sproglig linie og matema
tisk linie. På begge linier kan man vælge russisk i stedet for 
fransk, og på den matematiske linie kan man vælge mellem 
engelsk og tysk. I de to sidste gymnasieår foregår undervis
ningen på forskellige grene.
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Den sproglige linie er delt i nysproglig gren, musiksproglig 
gren og klassisk-sproglig gren.

Den matematiske linie er delt i matematisk-fysisk gren og 
naturfaglig gren.

På kursus til HF læses følgende fag som fællesfag: dansk, 
kristendomskundskab, historie, biologi, geografi, matematik, 
engelsk, tysk, samfundsfag, legemsøvelser, sang og formning. 
Derudover skal der vælges et antal fag som tilvalgsfag. Føl
gende fællesfag kan også vælges som tilvalgsfag: biologi, mate
matik, engelsk, tysk, samfundsfag, legemsøvelser, formning, 
sang og musik. Derudover er følgende fag tilvalgsfag: fransk, 
russisk, fysik, kemi og psykologi.

Undervisningen er vederlagsfri, og der stilles bøger m.m. til 
elevernes rådighed. Udgifter til gymnastiktøj og deltagelse i 
ekskursioner må dog afholdes af hjemmet.
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Ansøgning om understøttelse fra studiefondet sker inden 1. 
juni på særlige blanketter, der fås på skolen.

7) Virum Statsskoles Skolefond har til formål at yde sko
len som helhed, grupper af elever eller enkelte elever støtte til 
fremme af skolelivet også uden for den egentlige undervis
ningstid samt at give økonomisk dårligt stillede elever tilskud 
til udgiften til ekskursioner.

Fondets midler tilvejebringes ved årlige bidrag fra forældre
kredsen. Det administreres af rektor, til hvem de elever, der 
ønsker støtte fra fondet, henvender sig personligt.

8) Skomagermester Becker og Hustrus Mindelegat, der er på 
ca. 450 kr. årligt, kan søges af velbegavede mandlige elever, 
hvis forældre har boet i Lyngby-Tårbæk kommune i de sidste 
3 år. Ved uddelingen foretrækkes sønner af håndværkere og 
blandt disse skomagere, hvis betingelserne i øvrigt står lige.

Skriftlig ansøgning indsendes til den sociale forvaltning, 
rådhuset, Lyngby, inden den 1. februar.

9) En gammel elev har indstiftet et legat på 300 kr., der 
uddeles i forbindelse med skolens fødselsdag. Det kan ikke sø
ges, men tildeles en elev, som samarbejdsudvalget efter elever
nes indstilling finder har haft særlig betydning, enten for sko
lelivet i almindelighed eller for sin klasse.

Det tilfaldt i år Jens Nielsen (3a).
10) Alliance Francaise uddeler hvert år ved en særlig høj

tidelighed i december måned en boggave til en elev i 3g, der 
har vist særlig dygtighed i fransk. Den tilfaldt i år Birte Kri
stensen (3a).
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ORDENSREGLER

§ 1. FORMÅL
Formålet med skolens ordensregler er at sikre, at under
visningen kan foregå uforstyrret, at skolens bygninger og 
inventar bliver ordentligt behandlet, og at det daglige 
samvær kan forløbe gnidningsløst.

§ 2. CYKLING M. V.
a. Cykler skal anbringes i cykelkælderen på den anviste 

plads.
b. Knallerter skal henstilles på parkeringspladsen.
c. Motorkøretøjer skal parkeres ved fortovskanten over 

for skolen.

§ 3. ELEVERNES FORHOLD M. V.
a. I frikvartererne kan eleverne opholde sig på den store 

plads, eller de kan opholde sig i det klasseværelse, hvor 
de skal være den følgende time. Eleverne i 3. g kan des
uden opholde sig i den lukkede gård og i spisefrikvar
teret i gårdhaven. — Det er endvidere tilladt eleverne 
at forlade skolens område i frikvarterer og fritimer. 
Der må i så fald udvises stor forsigtighed over for 
trafikken og tages hensyn til beboerne i skolens nær
hed.

b. Der må normalt kun spises i frokostkælderen.
c. I frokostkælderen skal taburetterne hænges på plads og 

papir lægges i papirkurvene.

§ 4. RYGNING
a. Inden for skolens område er rygning kun tilladt på den 

store plads.
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b. De opstillede askekummer skal benyttes til affald hid
rørende fra rygningen (tændstikker, cigaretstumper 
m. v.); andet affald må ikke lægges i kummerne.

§ 5. FORSØMMELSER OG FRITAGELSER
a. Anmodning om fritagelse og meddelelse om forsøm

melse skrives i den særlige bog, der udleveres af skolen.

b. Efter enhver forsømmelse afleverer elever, der er un
der 18 år, skriftlig meddelelse fra hjemmet om forsøm
melsens årsag og varighed; elever, der er fyldt 18 år, 
afleverer selvstændig meddelelse.

c. I karakterbogen udfylder skolen en rubrik med det an
tal dage, hvor der har været forsømt hele dage eller 
enkelte timer.
Hvis en elev har forsømt 25 dage eller derover, kan 
lærerforsamlingen bestemme, at den pågældende elev 
ved årsprøven skal prøves i samtlige fag. Drejer det 
sig om en elev i 3. gymnasieklasse, kan lærerforsamlin
gen bestemme, at det skal indstille til direktoratet for 
gymnasieskolerne og HF, at den pågældende ikke kan 
aflægge studentereksamen.

c. Eventuel fritagelse for undervisningen kan kun ske ef
ter forud indhentet tilladelse. Denne gives af inspektor 
i 12-frikvarteret efter skriftlig anmodning fra hjem
met; elever over 18 år kan selv skrive anmodningen.
Fritagelse i forbindelse med ferier vil fremtidig kun 
blive givet, når der foreligger helt ekstraordinære 
grunde.
1. og 2. g kan dog ved skriftlig henvendelse herom fri
tages for at møde til translokationen.

d. Fritagelse for gymnastikundervisningen: Elever kan 
efter skriftlig anmodning fra hjemmet - for elever, der 
er fyldt 18 år, fra eleven selv - fritages helt eller delvis 
for én uge ad gangen, dog højst i 4 sammenhængende 

58



uger. I tvivlstilfælde forelægges sagen for skolelægen. 
Fritagelse ud over 4 uger kan kun tilstås efter læge
attest på autoriseret blanket (udleveres på skolen), der 
af lægen sendes til skolelægen. Fritagelse kan også be
vilges af skolelægen.

e. Ved forsømmelser ud over en uge må skolen have med
delelse om årsagen hertil.

f. Hjemsendelse i tilfælde af tilskadekomst eller ildebe
findende kan ske efter henvendelse herom til kvindelig 
inspektor, i dennes fravær til kontoret.

g. Elever, der indstiller sig til teoretisk og praktisk køre
prøve, kan som regel ved på indmeldelsesblanketten at 
gøre opmærksom på, at de er gymnasieelever, få prø
verne lagt uden for skoletiden. Der gives derfor ikke 
frihed til aflæggelse af prøverne.

§ 6. FUNDNE SAGER
a. Penge eller værdigenstande bør ikke efterlades i klas

serne eller i tøj, der hænger på gangene.
b. Fundne sager afleveres til inspektor.

Hveranden måned, regnet fra 1. oktober, skal alle 
fundne sager, glemt tøj o. 1., overgives til politiet, 
hvorefter henvendelse herom må ske til hittegodskon
toret, Lyngby Politistation (åbent mandag—fredag kl. 
9-15, torsdag til kl. 18).

§ 7. ORDENSDUKS
a. Hvervet som ordensduks bestrides af alle klassens ele

ver efter tur. Dette sker i alfabetisk rækkefølge og for 
en uge ad gangen.

b. Ordensduksen har ansvaret for:
1. At lokalet er i orden ved hver times begyndelse.
2. At lokalet er udluftet.
3. At tavlen er aftørret, og at kridt, svamp og klud er 

til stede.
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4. At klassens bord i frokostkælderen rengøres efter 
spisningen.

c. Ordensduksen foretager desuden:
1. Indsamling af stile, opgavebesvarelser og rapporter, 

der afleveres på kontoret i 1 O-frikvarteret, med
mindre der foreligger særlig aftale med pågældende 
lærer.

2. Indsamling af kontingenter, betaling for ekskursio
ner m. v.

§ 8. HENVENDELSER TIL KONTORET
Alle henvendelser til kontoret (rektor, inspektor, sekre
tær, bogholderske) skal ske i 12-f rikvarteret.

FERIER OG FRIDAGE
Undervisningsministeriet har fastsat følgende ferier og fri

dage i skoleåret 1971-72 (de nævnte dage medregnet):
1971

Mandag d. 18. oktober til fredag d. 22. oktober: efterårs
ferie.

Torsdag d. 23. december til tirsdag d. 4. januar: juleferie.
1972

Mandag d. 27. marts til tirsdag d. 4. april: påskeferie.
Mandag d. 5. juni: grundlovsdag.
Mandag d. 19. juni til fredag d. 4. august: sommerferie.

Translokationen finder sted fredag den 18. juni 1971 kl. 10. 
På grund af pladsforholdene er der kun adgang for studenter 
og deres forældre samt elever fra 2. g.

Skoleåret 1971/72 begynder mandag den 9. august 1971 
kl. 10 med en kort modtagelse, hvortil nye elevers forældre er 
velkomne.

Virum, maj 1971. Folke Roikjer
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