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SKOLENS SILKEBANNER
kan i år holde 75 års jubilæum. I årsskriftet for 1909 læser man »Den 14. 
Maj 1904 afholdtes offentlig Sangopvisning, og i forbindelse hermed 
indviedes et kunstnerisk udført Silkebanner, der var blevet skænket 
Skolen ved Indsamling af en Kreds af Damer, der står Skolen nær.«
Den ene halvdel af midterskjoldet viser Danmarks rigsvåben, skolen er jo 
den dag i dag statsskole. Den anden halvdel, slottets tre tårne, skal vise 
tilknytningen til by og opland, det er Frederiksborg Birks segl, der er lagt 
til grund for udformningen. Banneret har siden været med ved alle 
translokationer, og et billede af det var i årene 1904 til 1969 fast 
illustration på årsskriftets bagside.
Skolens fane, den, der bæres foran, når rektor fører dimittenderne ind i 
salen, er yngre. Den blev i 1938 højtideligt overrakt skolen af rektor L. J. 
Ring i forbindelse med skolens idrætsdag. Bernhard Andersen
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SAVONIUSROTOR
Bagsideillustrationen er skolens ny vartegn - en savoniusrotor (en vind
mølle). Rotoren er blevet fremstillet af 3xyS og adjunkt Gert Schomacker 
som et led i fysikundervisningen. Klassen arbejdede en uge i efteråret 78 
på Teknisk Skole, Hillerød, i stedet for almindelig skolegang.
Tegningerne er udført af afdelingsleder Ole Olsen, som ledede arbejdet 
sammen med afdelingsleder Thomas Stenrevle, begge lærere på Teknisk 
Skole. Forsøget er gennemført med stor velvilje fra Teknisk Skole og med 
økonomisk støtte fra Direktoratet for Gymnasieskolerne og HF.
Rotoren er nu opstillet på bakken ved skolens sportsplads. Den vil indgå i 
skolens fysiksamling og kunne bruges til specialeprojekter i forbindelse 
med fysikundervisningen.
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OPTAGELSE I FREDERIKSBORG STATSSKOLE
Optagelse i 1. gymnasieklasse
Optagelse i 1. gymnasieklasse sker i overensstemmelse med undervis
ningsministeriets bekendtgørelse af 13. december 1977. Ansøgere, der 
skal have gennemgået 9. eller 10. skoleår, skal søge om optagelse på 
særlige skemaer, som fås på ansøgerens hidtidige skole, og som frem
sendes gennem den hidtidige skole.

Optagelse i 1. HF
Man kan optages på HF, hvis man har gennemført 10 års folkeskoleunder
visning afsluttet med prøver med tilfredsstillende resultat. I dansk kræves 
folkeskolens udvidede afgangsprøve, mens der i engelsk, tysk og mate
matik kræves folkeskolens afgangsprøver.For ansøgere fra perioden før 
den ny folkeskolelov kræves 10 års skolegang op til et tilsvarende niveau. 
Det er ikke en nødvendig betingelse for optagelse, at man har gennemført 
alle folkeskolens 10 år samlet. Det er også muligt ad anden vej at skaffe 
sig det grundlag, som HF-kursernes undervisning bygger på. Nogle års 
erhvervserfaring vil f.eks. kunne give en modenhed og evne til selvstæn
digt arbejde, som kan være et lige så godt grundlag som friske skolekund
skaber.
Ansøgningsblanket fås på skolen fra omkring 1. februar og afleveres 
inden 1. april personligt i forbindelse med en samtale med studievejlederen.

GRENDELING
Elever i skolens sproglige linie vil med udgangen af 1. g kunne vælge 
mellem at fortsætte i denne linies nysproglige, klassisksproglige eller 
samfundssproglige gren.
Elever i skolens matematiske linie vil ved udgangen af 1. g kunne vælge 
mellem at fortsætte i denne linies matematisk/fysiske, matematisk/natur- 
faglige (biologiske) eller samfundsmatematiske gren.
Ved udgangen af 1. g kan eleverne i stedet for musik vælge at deltage i 
formning/kunstforståelse i 2. og 3. g.

KARAKTERSKALA
Ifølge bekendtgørelse af 4. feb. 1963 skal enhver bedømmelse af eleverne 
i gymnasiet og HF udtrykkesved en af følgende karakterer: 13-11-10-9 
-8-7-6-5-03-00.
Om anvendelsen af de enkelte karakterer gælder følgende:
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