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Velkommen på Rungsted Gymnasium

Du der begynder i år på Rungsted Gymnasium, bliver først student i det næste 
årtusinde. Og hvis du er en af vores Team Danmark-elever med 4 gymnasieår 

kan du være med til først at fejre årtusindskiftet og derefter skolens 100-års 
jubilæum. Det fejrer vi i september 2000.

Det er altså en gammel skole du nu begynder på. Samtidig er det netop en 
skole der rækker ind i det næste årtusinde. Vi vil forbinde vores mange traditio

ner med glæden over alt det nye der sker i vores forunderlige verden. Vi glæder 
os til at forberede dig bedst muligt til dit voksne arbejdsliv, familieliv og fritidsliv 

i det 21. århundrede.

Man taler om "den politiske forbruger". At man med sine indkøb af både daglig
varer og mere varige forbrugsgoder kan vise sin holdning til de anvendte fabri

kations- og salgsmetoder eller til bestemte firmaer. Man viser hvad man anser for 
politisk korrekt i en mere og mere uoverskuelig verden.

Etikken er kommet i højsædet.

Også eleverne er i dag om ikke politiske så i hvert fald kritiske forbrugere af 
uddannelse - og af skoler. Derfor er vi glade for at du har valgt at gå på 

Rungsted Gymnasium. Det tager vi som en tillidserklæring.
Vi vil prøve at leve op til tilliden, men det kræver jo også noget af dig selv. Nok 
hedder det "at få en uddannelse" - men det hedder også "at uddanne sig".
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Det går ikke uden en aktiv indsats fra din side. Her op til årtusindskiftet giver infor
mationsteknologien hidtil uanede muligheder for at den enkelte tilrettelægger 
sin uddannelse efter egne behov. Det allervigtigste er dog - nu som før - at du 

har lyst til at lære alt det nye spændende stof i gymnasiet enten du læser det i 
traditionelle skolebøger eller tager det ned fra Internettet.

Vi skal nok hjælpe dig med begge dele.

Så tag fat fra starten. Der er nok at se til!

Jeg ønsker dig nogle gode og udfordrende år på Rungsted Gymnasium
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Så kom vi på nettet

Mange hundrede meter netkabel er trukket rundt 
over lofter og bag paneler på skolen, så vi som et 
af de første gymnasier i landet nu har adgang til in
ternettet fra samtlige undervisningslokaler. Det 
kræver kun at en computer på rullebord køres ind i 
lokalet og sluttes til netstikket i væggen, så er der 
kontakt med hele verden.

Desuden er 20 af de ca. 50 elevmaskiner fast kob
let op til Internettet.
Og det bliver brugt! Både til strengt faglige formål 
og til de mere sociale.

Man vil næsten altid kunne finde en håndfuld ele
ver som er dybt engageret i en samtale via com
puterskærmen (en chat som det hedder i internet- 
jargonen) med en anden person et eller sted i 
verden - det kan være en dreng i Australien, en 
pige i Frankrig - men det kan også være en klasse
kammerat som fra computeren ved nabobordet 
benytter lejligheden til at afprøve en ny identitet 
som mr. Wiseguy fra Langtbortistan!

Det giver sprogtræning, og det giver også en 
stærk oplevelse af at de fysiske afstande i verden 
er uden betydning for udveksling af informationer 
og for menneskelig kontakt.

Den kolossale adgang til informationer på internet
tet giver muligheder i undervisningen som vi endnu 
kun kan fornemme. I mange år har vi vidst, at det 
var vigtigere at lære eleverne selv at skaffe sig in
formation end at fylde dem med information, der 
hurtigt forældes. Nu kan det afprøves på stedet. 
På få minutter kan eleverne på internettet få søge
robotter (dvs. særlige søge-programmer, der er 
placeret på gigantiske computere på internettet) 
til at gennemsøge millioner af dokumenter som lig

ger på computere over hele verden.

Nu opdager eleverne, at problemet ikke er at 
skaffe sig information, men at skaffe sig af med 
den irrelevante del af de enorme mængder af in
formationer der vælter ind, når man søger på inter
nettet. Kunsten er at stille så præcise spørgsmål, at 
der kommer 20 dokumenter som svar på søgnin
gen - og ikke 20.000!

COMPUTEREN - ET VÆRKTØJ

De fleste elever på skolen bruger computeren i det 
daglige arbejde. Mest som skriveværktøj. Men 
også som grafisk værktøj eller regneværktøj. Foru
den som nævnt, som informationssøgningsværktøj. 
Omsider er virkeligheden i det omgivende samfund 
trængt ind i skoleverdenen. Og nu går det stærkt.

Hvem havde for bare 3 år siden forestillet sig, at vi 
allerede ved dette års studentereksamen ville 
komme til at fylde idrætshallen med 126 elevers 
medbragte computersystemer, så eleverne kunne 
skrive dansk stil på samme måde som til daglig.

2/3 af eleverne skrev dansk stil på computer til studentereksamen.
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Også skolens egne 50 elevmaskiner var i sving 
den dag.

Og hvem kan i dag forestille sig, at den nu
værende eksamensform holder 5 år endnu? En 
eksamensform, hvor man er afskåret fra at søge 
informationer på samme måde man er vant til i 
det daglige arbejde, hvor det er den kritiske be
arbejdning af de indhentede informationer der 
er det centrale.

FREMTIDEN

Vi er på Rungsted Gymnasium nu i gang med 
tredje fase af en treårs handlingsplan for udbyg
ning af informationsteknologien på skolen. I 
dette skoleår vil vi modernisere den sidste halvdel 
af EDB-laboratoriets maskinpark, vi vil etablere 
vores egen web-server, og vi vil oprette en mail

server (et elektronisk posthus) her på skolen.

Store summer er investeret i fremtiden, og det er 
vigtigt at levetiden for disse investeringer ikke bli
ver kort. Vi har derfor valgt at prioritere netvær
ket højt - både det interne net, intranettet, og 
adgangen til det eksterne net, internettet. Maski
ner forældes desværre hurtigt, men behovet for 
informationsudveksling mellem maskinerne foræl
des ikke. Om få år vil det formentlig være 
næsten lige så økonomisk overkommeligt for ele
ver at have en lille personlig computer i tasken, 
som det i dag er at have en grafisk lommeregner. 
Og enhver vil fra en sådan computer kunne få 
adgang til skolens intranet og herigennem også 
til den tids internet.

Knud Fjeldsted
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Studiecenter på Rungsted Gymnasium

"Jeg skal lige over i studiecenteret for at finde 
nogle informationer".... det bliver en ganske al
mindelig vending på Rungsted Gymnasium i det 
kommende skoleår.

I takt med udviklingen af nye undervisningsfor
mer, der bygger mere på selvstændig indsamling 
og bearbejdning af oplysninger, øges kravene til 
tilgængeligt materiale inden for hele gymnasiets 
fagrække. Vi kommer nok ikke helt til at sige far
vel til bøgerne, men kan allerede nu konstatere 
en stigende efterspørgsel efter opdaterede infor
mationer om aktuelle emner på et rimeligt højt ni
veau - helst i kort og overskuelig form.

For at give eleverne de bedste studiemuligheder 
vil vi på RG indrette et studiecenter for alle sko
lens elever og lærere. Centeret bliver bemandet 
med en studiecenterleder, som er faguddannet 
bibliotekar, der kan vejlede i informationssøgning. 
Bibliotekaren ansættes i samarbejde med Hørs
holm Bibliotek.

I centeret placeres størstedelen af skolens 
bogsamling på ca. 30.000 bind, som registreres 
på stregkoder, så al søgning sker maskinelt. Her
udover bliver der adgang til et væld af elektroni
ske søgemuligheder. Foruden Internettet som vi 
nu har anvendt i over ét år - siden november 
1996 med fri adgang for elever - vil der være ad
gang til elektroniske databaser. I første omgang 
placeret på CD-ROM, eller gennem SKOlernes 
DAtabaseservice (SKODA). Allerede nu har vi fx 
adgang til i Artikelbasen at søge blandt ca. 
500.000 danske tidsskrifter, og gennem Poltext 
kan der suppleres med relevante artikler fra dan
ske aviser, som er et meget anvendt kildemateri

ale ved opgaveskrivning.

Studiecenteret skal kobles på folkebibliotekernes 
adgang til de almindeligste informationsbaser - 
lokalt gennem Hørsholm Bibliotek. Bøger og tids
skrifter kan herefter lokaliseres og bestilles direkte 
fra skolen.

På lidt længere sigt skal studiecenteret udvides 
med computere der kan håndtere lyd- og billed
produktion, så eleverne bliver i stand til selvstæn
digt at lave egentlige multimedie præsentatio
ner. Desuden er der allerede nu mulighed for at 
producere billeder (video eller stillbilleder) samt 
lyd i skolens AV-afdeling. Disse produktioner vil i 
stigende omfang blive foretaget digitalt så det 
bliver nemmere at forene medierne.

Som en forhåbentlig foreløbig løsning placeres 
studiecenteret i vores nuværende ydre kantine. 
Vores studiecenterudvalg vil nu fortsætte med 
den egentlige etablering så vi har et velfunge
rende center i skoleåret 1997/98. Vi glæder os al
lerede til dette næste skridt i vores IT-strategi. Og 
vil også glæde os til - forhåbentlig - at kunne 
indvi et nybygget studiecenter som en glasbyg
ning mellem kantinen, fællesrummet og lærer
værelset i år 2000 hvor vi fejrer skolens 1 OO-års ju
bilæum.

Steen Ussing
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Salut, hallo, hola, hello....

Igen i år har der været stor aktivitet på den inter
nationale front. 100 elever med et sprog på højni
veau tog af sted til vores udvekslingsskoler i Lu
ton, Southend, Weilheim, Paris og Sevilla i 
efteråret 1996.

Som altid var det en kæmpe oplevelse for både 
elever og lærere at blive integreret i en fremmed 
familie i et fremmed samfund med alt, hvad det 
indebærer af ny forståelse eller misforståelse. Det 

er koncentreret under
visning i kommunika
tion, menneskekund
skab og evne til at 
gebærde sig under 
uvante forhold.

I ugerne omkring påske 
var det tid til genbe
søg. Samtidig modtog 
vi oven i købet 30 ele
ver fra Roche-sur-Yon 
som Hørsholm kom
mune har et tæt sam
arbejde med. Vi har 
desværre ikke selv haft 
tid til at besøge dem i 
år. I over 2 uger sum
mede skolen derfor af 
fremmedsprog på gan
gene og i fællessalen. I 
klasseværelserne gik 
diskussionen højt på 
engelsk, tysk, fransk og 
spansk bl.a. om livsbe
tingelserne i de forskel
lige lande. Vores elever 

nød helt klart muligheden for autentisk kommuni
kation med gæsterne.

Et af højdepunkterne var den internationale af
ten, hvor gæster fra 4 forskellige lande og deres 
værter mødtes for at spise sammen med efterføl
gende socialt samvær og underholdning. Fransk- 
mændene lavede cabaret og sang Paris' natio
nalsang: Oh, Champs Elysées. Tyskerne lavede 
gætteleg, hvor de fire nationaliteter kæmpede 
indbyrdes. Spanierne dansede flot flamenco 
med inciterende klappen og stampen, og Lutons 
Performing Arts Students både spillede, sang og 
opførte teater af professionelt tilsnit.
Vi kan kun gætte på, hvordan det er gået i hjem
mene, men der været mange positive tilbage
meldinger fra forældre og elever. Endnu en gang 
vil vi gerne rette en hjertelig tak til alle de foræl
dre og elever, som stiller deres tid og hjem til 
rådighed for de fremmede elever. Uden jeres 
store beredvillighed kunne den slags projekter 
ikke lade sig gøre.

Georg Christensen
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Bliv Team Danmark-elev

Mange af vores elever er glade for at kunne forene eliteidræt og studentereksamen ved at gå i gymnasiet i 4 år. Så er der tid til det hele.
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Gymnasieungdommens krævementalitet

Det var 1 a's sidste time i dette skoleår. Flere 
havde taget kager med og solen bagte fra en 
skyfri himmel og fremhævede på usædvanlig vis 
RGs meget smukke omgivelser. Vi måtte bare ud. 
Placeret der på græsset balancerende med ka
ger og flødeboller fortalte jeg dem om noget så 
seriøst som et foredrag om lærer- og elevroller. 
De var friske og åbne i forhold til indholdet, og 
der udviklede sig en længere snak om hvordan 
det er at gå i gymnasiet.

Foredragsholderen jeg refererede var Katrin 
Hjorth - en af oplægsholderne på vores årlige 
personalekursus. Hun mener bl.a. at nutidens 
ungdom er bærer af en krævementalitet.

Rebecca: Ja, det er rigtigt. Vi er meget kræven
de. Vi tænker ikke altid over om læreren kan ka- 
perere det. Det er ret egoistisk. Der er jo 28 elever 
og kun én lærer.
Alex: Jeg synes faktisk der er alt for mange elever 
i klasserne.
Christina: Når man spørger læreren om noget i ti
merne, vil man gerne have hjælp hurtigt sådan 
at man kan nå at blive færdig.

Der var generel enighed om at unge i dag er ret 
krævende. Men gymnasiet stiller også krav. Og 
de er ikke altid lige gennemskuelige.

Anna: Når vi starter i gymnasiet, bliver vi mødt 
med at nu er vi voksne. Jeg oplever tit en vis 
dobbeltmoral på det område. For i mange sam
menhænge bliver vi behandlet som børnehave
børn. Gymnasiet er meget anderledes end i fol
keskolen. Det er meget sværere at hente hjælp. 
Det er lidt koldt. Det skal man vænne sig til.

Therese: Læreren forventer tit at man kan tin
gene, før man har lært dem. Og når man så 
prøver at lære dem, får man ikke altid hjælp. 
Birgitte: Nogle lærere er meget fagligt målret
tede. Professionelle kan man måske kalde dem. 
De giver ikke noget afsig selv. Det hele drejer sig 
om karakterer og studentereksamen. Det er som 
om vi "ubevidst" bare skal lære en hel masse.
Det er ikke indholdet som er vigtigt. Det synes jeg 
er lidt ærgerligt. Man kan blive bange for at gå 
ud over lektien fordi det måske vil give én en 
dårligere karakter.
Christian: Ja, og får man en dårlig karakter, bliver 
man let opgivende, og får en "så kan det også 
være lige meget" holdning.
Pernille: Det gælder om at tilfredsstille læreren 
lige præcis på hans måde.
Anna: Ja, for der er stor forskel på lærerne. Én er 
analytisk, én er akademisk osv. Jeg synes jeg skif
terpersonlighed flere gange hverdag. Her gang 
jeg skal have et nyt fag.

Katrin Hjorth mener at de unges krævementalitet 
bl.a. hænger sammen med at begge forældre 
er udearbejdende. Der er ikke så meget tid til at 
kommunikere med børnene. De fleste gymnasie
lærere - derimod - er opdraget i en anden tid. En 
tid hvor skyld og skyldfølelse stod meget centralt. 
Når eleverne stiller krav og læreren ikke synes hun 
kan opfylde dem, føler hun meget let skyld. Hun 
løber hurtigere for at komme af med den skyld 
og kan til sidst risikere at ende i en overbelas- 
ningssituation.

Christina: Hvis man klager over en lærer, er det 
ikke personligt, men fordi der er noget ved under
visningen som ikke fungerer. Læreren skal ikke 
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bære sine eventuelle skyldfølelser med hjem.
Med mindre det da sker for tit. Somme tider gør vi 
også vrøvl i en time hvor det slet ikke har noget 
med læreren at gøre.
Betina: Vores krav til læreren er ikke kærlighed el
ler kontakt, men faglighed. Det er rigtig at der 
ikke er så meget forældrekontakt i dag. Det har 
helt klart gjort os mere individuelle. Det er vigtigt 
at få en uddannelse og derfor stiller vi krav til 
lærerne.
Christina: Jeg mener ikke, det er kvantiteten sam
men med forældrene som tæller, men kvaliteten. 
Jeg har et meget fint forhold til min mor selv om 
hun har arbejde.

Anna: Jeg tror også at vi unge kan tale med vo
res forældre om mange flere ting end lærerge
nerationen kunne. Lige fra sex og venner til skole. 
Der er mange der taler godt med deres foræl
dre.

Vi kunne være blevet ved i timevis. Men mon ikke 
der allerede her er stof til eftertanke hos både 
lærere, forældre og elever? I hvert fald vil vi 
fortsætte debatten på Rungsted Gymnasium.

Irmelin Funch Jensen
i samarbejde med Nils Otto Steen
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Skolehverdagen på dagsordenen

En almindelig hverdag på Rungsted Gymnasium: 
en hurtig og ensartet rytme, hvor frikvarter med 
10 minutters hektisk aktivitet afløses af 45 minut
ters undervisningstimer hvor fællesrum og gange 
ligger næsten øde hen.

En blokdag på Rungsted Gymnasium: en rolig 
og samtidig varieret rytme, hvor der er en stadig 
summende aktivitet i både undervisningslokaler, 
fællesrum, edb-lokaler, filmlokaler. Pauser holdes 
når det falder naturligt i den arbejdsrytme som 
klassen eller gruppen har valgt.

Hvad er blokdage? Hos os betyder det en hel 
dag hvor alle klasser kun har to fag, ét fire timer 
om formiddagen, et andet tre timer efter frokost. 
Sidste år havde vi 14 blokdage fordelt over skole
året.

Blokdagene giver mulighed for fordybelse i stoffet 
og mere selvstændigt elevarbejde end de nor
male skolehverdage gør. De fleste lærere og 
elever er glade for blokdagene, og vi har derfor 
besluttet at fortsætte med blokdage i det kom
mende skoleår.

Men der er også elever som synes at blokdage er 
meget anstrengende. Og der er lærere som sy
nes at de når for lidt af deres pensum på blok
dage.

Blokdagene er et forsøg på at tilrettelægge 
nogle af skoledagene på en måde der kvalifice
rer det faglige niveau i undervisningen fordi man 
kan fordybe sig, og fordi eleverne får mulighed 
for at arbejde selvstændigt med stoffet. Det er 
et mål som alle ønsker at arbejde hen imod.
Men måske er blokdagene bare et skridt på ve

jen. Måske kan den hektiske skolehverdag om
lægges på andre måder.
Man kunne tænke sig at alle timer var dobbeltti
mer.

Hele skoleskemaet kunne tænkes at bestå af ti
meblokke, så man aldrig havde mindre end tre 
sammenhængende timer ad gangen.
Man kunne måske overveje at samle fagenes ti
mer i kortere perioder, så man f.eks. i Ig havde 
biologi i 6 timer om ugen i 1 /2 år og gik til eksa
men i januar - i stedet for som nu at have biologi i 
tre timer om ugen i et helt år og gå til eksamen i 
juni. Der er mange muligheder - og flere vil sikkert 
vise sig.

I de kommende år vil vi sætte skolehverdagen 
på dagsordenen på Rungsted Gymnasium. 
Lærere og elever vil diskutere og eksperimentere 
for at finde frem til de bedste rammer for faglig 
kvalitet, selvstændige arbejdsformer og fælles 
ansvarlighed for gode læreprocesser.

Ellen Krogh
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Idrætsdagen

Der varmes op...

til den store dyst
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Billedkunst

De færdige resultater fremvises på den årlige udstilling.
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Levende billeder
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Totalteater
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Vi kan også feste
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Forårskoncert
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Hvordan skaber vi vinderklasser?

Det var temaet for en dobbelttime for alle 1. 
g'ere og deres lærere. Idrætspsykolog Jens Han
sen som i samarbejde med studievejledningen 
forestod arrangementet lagde ud med at sætte 
alle på en psykologisk prøve. "Om lidt vil jeg 
bede to afjer om at komme her op. I skal være 
meget dygtige til matematik for jeg vil stille jer en 
opgave og den er ikke helt enkel. Men I er sikkert 
velbegavede og hurtige alle sammen, ikke? Jeg 
har allerede talt med en af jeres matematik
lærere. Hvis I ikke selv melder jer skal jeg nok 
finde et par stykker. En vanskelig matematikop
gave kan da ikke være et problem for jer osv!" 
Man kunne høre en knappenål falde i lokalet. 
Alle sad og gemte sig, kunne mærke pulsen stige 
og sveden begynde at melde sig. Ønskede bare 
at det ikke blev dem. Og det var også menin
gen. Ikke én elev kom op til Jens Hansen for at 
løse matematikopgaver!

Formålet var at afsløre hvordan vi i psykisk pres
sede situationer bliver stressede. Det sker også i 
de enkelte klasser, dog knapt så voldsomt. Alle
rede i de første måneder skabes der relationer i 1. 
g klasserne som kan få betydning for resten af 
gymnasietiden. Der opbygges psykiske spil. Ved 
at afsløre nogle af de spil som typisk foregår i en 
klasse, håbede Jens Hansen at eleverne ville 
blive mere bevidste om dem og dermed nem
mere kunne tackle dem og blive vindere. Ved 
sjove og til tider stærkt provokerende eksempler 
synliggjorde han forskellige elevtypers betydning 
for klasserelationerne. Fx den højtråbende som 
etablerer et hof omkring sig. Han prøver at styre 
stemningen i klassen og rakker gerne ned på an
dre. Eller øv-bøv'eren der altid synes at noget går 
galt. Hvorfor har jeg kun 1 sodavand tilbage? Det 

er også en måde at få opmærksomhed på. An
dre eksempler er den positive, den negative, den 
ledende og den ambitiøse. Jens Hansen kom 
med ideer til hvordan den enkelte type kan 
tackles så klassen kan fungere bedst muligt. Det 
var en spændende og anstrengende formiddag 
for alle.

Studievejledningen, Anne Krarup
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Omstilling til fremtiden...

I årevis er skolen blevet bygget op om et skole
skema som vi alle sammen kender det. Dansk i 
første time, matematik i anden time osv. Flere fag 
er kommet til og nogle er faldet fra. Men ellers er 
alt ved det gamle. Når klokken ringer lukkes 
døren, og lærer og elever er alene om faget. I 
vittighedstegninger, kryds og tværs'er o.I symboli
seres skolen da også stadig med en lærer, pege
pind og tavle. Ingen er i tvivl. For alle har gået i 
skole. Derfor kan alle også snakke med om sko
len. Om man er 10, 40, eller 75 år. Alle har en me
ning. Det gør skolen til noget særligt - på både 
godt og ondt. Det er altid dejligt at tale med folk 
med erfaringer, men kritik og bedrevidenhed lig
ger og lurer rundt om hjørnet

Vittighedstegningernes lærer og pegepind skjuler 
imidlertid at der er sket forandringer som må blive 
gennemgribende for gymnasieskolen. For det 
første bragte gymnasiereformen en række nye 
fag ind i gymnasiet og reducerede andre. Der ta
les om fagtrængsel. Vores forsøg med bloktimer 
og overvejelser om konsekvente dobbelttimer o.l. 
skal bl.a. ses som en konsekvens heraf - nemlig et 
stærkt behov for faglig fordybelse. For det andet 
er IT-udviklingen godt på vej til at påvirke skolen 
endnu mere. Indtil nu har vi kun set toppen af is
bjerget. IT's hurtighed og mængder af informa
tion harmonerer tilsyneladende ikke godt med 
fordybelse. Vi skal lære at vælge fra. Her skal - i 
første omgang - ikke analyseres, fortolkes og di
skuteres. Der skal sorteres - og gerne hurtigt. Det 
kræver overblik og sammenhængsforståelse. For 
det tredje er der i de senere år blevet sat spørgs
målstegn ved den ensidige, lærerstyrede under
visning. Vi har lavet udviklingsforsøg med under
visningsdifferentiering, Ansvar for egen læring 

osv, som alle opererer med ændrede elev- og 
lærerroller.

Der er altså sket forandringer, om end de ikke er 
grundlæggende - endnu.
Men - mon ikke et helt nyt og mere fremtidssikret 
gymnasium er på vej?

Udefra rettes der jævnligt kritik mod gymnasie
skolen:
“Gymnasieelever kan ikke matematik og kemi. 
De er dårlige til at stave og skrive." 
"Samarbejde, kreativitet og omstillingsevne bør 
betones langt højere i gymnasieskolen." 
- for blot at nævne nogle af de kritikpunkter vi 
jævnligt møder fra videregående uddannelser, 
det private erhvervsliv og mange andre - der alle 
sammen har gået i skole.

Det er givtigt og lærerigt at møde kritik. Men det 
er endnu mere konstruktivt med en åben dialog. I 
det forløbne år har vi haft et glimrende samar
bejde med folkeskolerne i Hørsholm og Karlebo 
kommuner om brobygning fra 10. klasserne til 
gymnasiet. Det vil fortsætte til næste år. Men vi vil 
meget gerne udvide det til også at omfatte de 
videregående uddannelser og det private er
hvervsliv. Det kunne være positivt om den kritik 
der rejses i medierne og i de enkelte hjem også 
blev bragt direkte ind i gymnasiet så vi i fælles
skab kunne udvikle et rigtig godt gymnasium.

Som det fremgår af andre artikler i dette årsskrift 
vil vi prioritere den fortsatte IT-udvikling, et studie
center og gymnasiets struktur meget højt. Måske 
skulle vi tage konsekvensen af de ovenfor om
talte ændringer og nye behov. Hvorfor ikke peri-
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odevis bryde strukturen helt op?

Vi kunne fx indføre studieuger. Eleverne kunne 
bruge ugerne til at afløse dele af pensum eller 
egentlige tværfaglige projekter. Inden for visse 
grænser - betinget af fagvalg - vælger eleverne 
selv, hvilket (tværfagligt) emne de vil arbejde 
med. Et overordnet tema kunne danne udgangs
punkt for samtlige elever. Læreren fungerer som 
konsulent i forhold til den enkelte elev eller elev
gruppe og som faglig ekspert. Som konsulent føl
ger læreren arbejdsprocessen og giver undervejs 
råd og vejledning. Det kunne bl.a. ske fra elevens 
hjem via computer til skolens eller lærerens pri
vate PC. Som eksperter kunne lærerne udbyde 
en række relevante forelæsninger, hvor eleverne 
på tværs af klasserne var forpligtet til at vælge et 
givet antal. Studieugernes projekt kunne evt. 
munde ud i et mundtligt forsvar der kunne afløse 
dele af pensum til eksamen.

Vigtigt er det imidlertid at holde fast ved grund
læggende faglige værdier som fx fordybelsen, 
men samtidig undgå at halte efter udviklingen. Vi 
ser frem til det kommende års arbejde hvor vi 
håber på en konstruktiv og udviklende dialog 
både udadtil og indadtil. Ikke mindst fordi Frede
riksborg Amt med sit perspektivrige udspil - "Frem
tidens gymnasieuddannelser" - har været med til 
at give bolden op.

Irmelin Punch Jensen
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Vejviseren
Der foregår meget på et gymnasium. Der er 
mange muligheder, regler, udvalg m.m. Vi har 
prøvet at samle det hele i en slags håndbog som 
er ordnet alfabetisk inden for hvert hovedemne. 
Et ord skrevet med kursiv betyder at det har sin 
egen rubrik. Gem årsskriftet og du vil altid kunne 
finde de vigtigste oplysninger om skolen.

FAGLIGT -1 OG EFTER SKOLETID:
Edb:
Edb-områderne er åbne for alle i hele skolens 
åbningstid. I forbindelse med større skriftlige ar
bejder er der mulighed for at benytte områderne 
også om aftenen og i weekenden. Datamaski
nerne er indbyrdes forbundne i netværk og har 
derved adgang til omfattende programbibliote
ker. På alle maskiner er der installeret Windows. 
Elevprogrammer og -data kan midlertidigt gem
mes på værtsmaskinen, men det anbefales at 
gemme tekster og andre data på egne disketter. 
Internet forefindes på computerne i edb-labora- 
toriet. Brug af multimedieværkstedet sker efter af
tale med læreren.

Frivillig idræt:
Efter skoletid er der rig mulighed for at dyrke for
skellige former for idræt. Undervisningen vareta
ges af skolens idrætslærere og er gratis. Der tilby
des fx fodbold, badminton og aerobic.

Frivillig musik:
Ligesom i idræt tilbyder musiklærerne gratis for
skellige aktiviteter efter skoletid. Der er fx kor, big 
band og klassiske og rytmiske sammenspilsgrup
per.

Fællestimer:
Elever og lærere i fællesudvalget finder frem til 
emner som kunne være spændende for hele 
skolen. Fællestimerne afvikles i undervisningstiden 
for lærere og elever.

Ordbøger:
Alle skal selv skaffe ordbøger til to sprogfag og til 
dansk.

Studiekredse:
Hvis der er mindst 10 elever, som er interesseret i 
et emne, kan der oprettes en studiekreds. Det 
kræver en kvalificeret leder og rektors godken
delse. Det kunne fx være Mode og design.

Studieture:
I 2. g rejser alle stamklasser og i 3. g ofte højni
veauhold på studietur til udlandet. Det er under
visningsforløb som forberedes hjemmefra og vi
dereføres på selve studieturen. Flere af dem 
foregår som udvekslingsrejser.

Udvekslingsrejser:
Vi har udvekslingsrejser til England, Tyskland, 
Frankrig og Spanien. Det er normalt de sproglige 
højniveauhold som rejser i 3.g og modtager gen
besøg samme år.

Valgfag:
På Rungsted Gymnasium kan eleverne vælge 
mellem næsten alle valgfag.

Højniveaufag:
Fælles for sproglige og matematiker^:
Biologi, engelsk, fransk, japansk, musik, samfunds
fag, spansk, tysk
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Kun for sproglige:
Græsk, latin, matematik

Kun for matematikere: 
Fysik, kemi, matamatik

Mellemniveau:
Fælles for sproglige og matematikere:

Billedkunst, biologi, datalogi, design, erhvervsøko
nomi, film- og TV-kundskab, filosofi, geografi, 
idræt, kemi, latin, miljøfag, musik, psykologi, sam
fundsfag

Kun for sproglige: 
Fysik, matematik

Udviklingsforsøg:
Højniveau i matematik og fysik i 2. og 3. g 
Højniveau i matematik og kemi i 2. og 3. g

REGLER, PLANER M.M.:
Bogudlån:
I 1. g sker udlevering af bøger ved skoleårets start 
fra bogkælderen. Har man været fraværende 
ved udleveringen foretages henvendelse til bog
inspektorerne, Steen Olsen og Eric Jul Andersen, i 
administrationen. Ellers vil det normalt være en 
lærer, der udleverer bøger. Ved modtagelse af 
en bog skal man kvittere på en udleveringsliste. 
Hvis man mister en bog udleveres en ny kun mod 
erstatning af den gamle. For bortkomne bøger i 
forbindelse med skoleårets slutning betales erstat
ning.

Ferieplan for 97/98:
Efterårsferie: mandag, d. 13. okt. -17 ,okt. 
Juleferie: mandag, d. 22. dec. - 2. jan. 
Vinterferie: mandag, d. 9. feb. - 13.feb.
Påskeferie: mandag, d. 6. april - 13.april

St. Bededag: fredag, d. 8.maj
Kristi Himmelfart: torsdag, d. 21 .maj 
Pinseferie: mandag, d. l.juni 
Sidste skoledag: fredag, d. 19 .juni

Fravær fra undervisningen:
Der er mødepligt i gymnasiet. Kun sygdom er lov
lig grund til forsømmelse. Ved for højt fravær risi
kerer man at komme op i fuldt pensum eller bliver 
bedt om at forlade skolen. Ved forsømmelse an
gives årsag og varighed på en blanket: hvid for 
elever under 18 år, grøn for de øvrige samt rød 
for enkeltimefravær. For elever under 18 år skal 
forældrene underskrive fraværssedlen når det 
drejer sig om sygefravær. Hvis sygdommen er af 
længere varighed bør hjemmet give skolen be
sked senest efter en uge. Ved ønske om fritagelse 
fra skolen må man i forvejen henvende sig til rek
tor.

Fritagelse fra idræt:
Al ikke aktiv deltagelse i idrætsundervisningen bli
ver betragtet som fravær med mindre lægeat
test foreligger. Blanketter til lægeattest udleveres 
på skolens kontor.

Karakterer:
Der gives karakterer i november og marts. Ved 
skoleårets afslutning gives årskarakterer og karak
terer for de skriftlige og mundtlige årsprøver. 
Årskaraktererne meddeles ikke før de er indskre
vet i skolens protokoller.

Ordensregler:
Det er ikke tilladt at indtage rusmidler i skoletiden. 
Der må kun ryges på balkonen. Det forventes at 
enhver rydder op efter sig. Efter spisefrikvarteret 
skiftes klasserne til at stå for oprydning i fællesrum 
og kantine.

Terminsprøver:
Der afholdes skriftlige terminsprøver i afsluttende 
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studentereksamensfag en gang om året. De vil 
normalt ligge i perioden mellem jul og påske.

Tyveri
Der forekommer desværre tyveri. Det dækkes 
ikke af skolen. I kælderen findes aflåselige skabe 
der kan lejes for 50 kr. om året ved henvendelse 
til pedellen.

Undervisningstiden
1. lektion 08.15-09.00
2. lektion 09.05-09.50
3. lektion 10.05-10.50
4. lektion 11.00-11.45
5. lektion 12.15-13.00
6. lektion 13.10-13.55
7. lektion 14.05-14.50
8. lektion 15.00-15.45

UDVALG
Aktivitetsudvalget (AU)
AU er oprettet og styres af eleverne. Det arrange
rer fester, koncerter m.m. Interesserede elever 
melder sig ved skoleårets start og deltager gratis i 
aktiviteterne. De arbejder aktivt ved møderne og 
deltager i oprydningen efter arrangementerne.

Elevrådet
Elevrådet er sammensat af en elev fra hver klasse 
som vælges ved skoleårets start. Møderne er 
åbne for alle. Ved afstemninger er det dog kun 
klasserepræsentanterne der har stemmeret. Elev
rådet vælger repræsentanter til diverse udvalg fx 
fællesudvalget og pædagogisk råd.
Elevrådsformanden er Anders Flymer, 3x

Fællesudvalget (FÆ)
FÆ består af rektor som formand, 1 pedel, 4 
lærere og 4 elever. Formændene for elev'festud- 
valget, elevrådet, pædagogisk råd og aktivitets
udvalget er fødte medlemmer. FÆ varetager 

samarbejdet mellem pædagogisk råd og elevrå
det og står for at arrangere fællestimer. FÆ er 
desuden bestyrelse for Rungsted Gymnasiums 
Skolefond. På medlemmernes opfordring indkal
der rektor udvalget.

Pædagogisk Råd (PR)
PR består af rektor og ansatte lærere. Det skal 
udtale sig om alle spørgsmål som forelægges af 
rektor eller skolebestyrelsen. I møderne deltager 
normalt også en af skolens sekretærer og 2 elev
rådsrepræsentanter. PR er rådgivende for rektor. 
Hans Krøyer er formand.

Skolebestyrelsen
Bestyrelsen består af 3 forældre, 3 politikere, 
2 elever, 2 lærere, 1 TAP og 2 særlige medlemmer 
valgt af bestyrelsen og med rektor som sekretær. 
Rektor og bestyrelsen leder skolen, men er natur
ligvis underlagt bestemmelser fra Frederiksborg 
Amt og Undervisningsministeriet.
Vedtægter for bestyrelsen kan rekvireres på sko
lens kontor.

STØTTE OG VEJLEDNING
Læsevejledning
Skolen har to uddannede læsevejledere, Bent 
Daugaard og Carsten Erichsen. De underviser 
elever som har svært ved at læse og stave fx 
ordblinde. Hvert år foretager de en screening af 
alle 1. g'ere og har du problemer, vil du blive til
budt gratis undervisning. Ellers kan du altid hen
vende dig til din dansklærer, studievejleder eller 
direkte til læsevejlederne.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) 
Ved en særlig aftale mellem RG og Hørsholm 
Kommune er der mulighed for at yde råd og vej
ledning til elever i gymnasiet. Hjælpen kan ydes i 
forbindelse med læse- og stavevanskeligheder 
(herunder i særlige tilfælde dispensation for den 

28



afsluttende eksamens form). Hjælpen der ydes af 
en psykolog kan bestå i at henvise til andre sag
kyndige hvis dette er formålstjenligt. Henvisning til 
PPR sker gennem studievejleder eller rektor. 
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har kontor 
på Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, tlf. 4517 7393.

Rungsted Gymnasiums Skolefond
Skolefondens midler tilvejebringes især fra over
skud på skolens fester arrangeret af aktivitetsud
valget.
Skolefonden yder tilskud til elevrejser, sportsstæv
ner og andet som ikke dækkes af amtets bevillin
ger.

Skoletandlæge
Alle unge med bopæl i Hørsholm Kommune kan 
ind til det fyldte 18. år få gratis tandpleje. Tand
plejens kontor er åbent alle skoledage kl. 8-15 på 
tlf. 4286 2277.

Studievejledning
Hver klasse har sin egen studievejleder. Du vil 
modtage faglig vejledning i fx valg af fag og fag
kombinationer og orientering om mulige uddan
nelses- og erhvervsvalg. Du modtager træning i 
studieteknik og kan opnå støtte og vejledning til 
løsning af problemer der kan opstå i skoleforløbet 
af økonomisk, social eller samarbejdsmæssig ka
rakter.
Studievejlederen kan henvise til læsevejleder, 
skolepsykolog og socialrådgiver, alternative ud
dannelser eller arbejdsformidling.

SOCIALT SAMVÆR
Fester
Der afholdes fester og caféaftener ca. en gang 
om måneden efter regler der fastsættes af rektor 
og fællesudvalget. De fleste fester arrangeres af 
skolens aktivitetsudvalg. Den årlige fest for 3. 
g'erne arrangerer de selv.

Forårskoncert
Hver forår får skolens bands, samspilsgrupper, 
egne bands, kor osv. mulighed for at optræde 
for hele skolen ved et stort aftenarrangement.
Vi har tillige et særligt arrangement for klassisk 
musik.

Hytteture
I august/september tager alle nystartede klasser 
på hytteture. Turene er lagt tidligt i skoleforløbet 
for at klasserne kan lære hinanden at kende. Ud 
over det sociale er der også et fagligt indhold.

Teater
Der er tradition for at eleverne hvert år er med i 
et teaterstykke. I de senere år har eleverne selv 
skrevet og instrueret et totalteater med dans, mu
sik, sang m.m i samarbejde med nogle lærere. I 
det kommende år er der planer om at lave en 
musical.

INFORMATION
Opslagstavler
Elevernes opslagstavler er et led i skolens interne 
kommunikation og kan benyttes af alle på skolen 
efter elevrådets nærmere anvisninger.
Administrationens opslagstavler er kun til brug for 
meddelelser fra skolens kontor m.m.

Morgenmøder
En eller flere gange om ugen afholdes morgen
møder for alle skolens elever og lærere. Her gives 
der besked om hvad der skal foregå i den næste 
uge og ofte peppes møderne op af forskellige 
former for musikalsk underholdning.

Skoleblad
Eleverne udarbejder og redigerer selv et skole
blad som udkommer 4-6 gange om året. Redak
tionen nedsættes i begyndelsen af skoleåret hvor
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alle interesserede kan melde sig.

Forældre og skolen
Forældrekontakten i gymnasiet er mindre end i 
folkeskolen. For nye elever og forældre holdes et 
møde omkring 1. oktober og et møde i januar ef
ter den første karaktergivning i december. I den 
forbindelse vil der også være mulighed for foræl
drekonsultationer. Desuden afholdes forældreaf
tener forud for studierejserne i hver enkelt klasse. 
Forældre er repræsenteret i skolebestyrelsen, 
men er i øvrigt altid meget velkomne til at hen
vende sig til skolen.

ANDET
Arte
Artes Ungdomsafdeling giver alle unge under ud
dannelse mulighed for at købe teaterbilletter til 
ca. 50 kr.

Rungsted-Samfundet
Rungsted-Samfundet blev oprettet i 1919. Målet 
er "at bevare sammenholdet mellem tidligere 
elever og at vedligeholde forbindelsen mellem 
disse og skolen." Alle tidligere elever og lærere 
samt nuværende lærere kan blive medlemmer. 
Foreningens formål realiseres ved årlige sammen
komster og besøg på skolen. Den årlige general
forsamling finder sted i løbet af efteråret. Med
lemskabet koster 40. kr. for russer de 3 første år, 
160 kr. for erhvervsaktive og 80 kr. for alle andre. 
Man bliver medlem ved indbetaling til: Rungsted- 
Samfundet, giro 54 333 ved Jes Andresen, Roskil
devej 39, 2000 Frederiksberg.
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Studentereksamen 1997

3a Andersen, Trine Nybo
3a Blankholm, Ulla
3a Christrup, Jannik Ulf
3a Echwald, Peter Grøn
3a Forgillo, Daniela
3a Genckel, Pernille
3a Grau, Simone
3a Holalam, Abid
3a Jensen, Christina Louise Rønne (TD)
3a Kirchheiner, Maria
3a Knudsen, Jakob Slaatorn
3a Kristensen, Katrine Kofoed
3a Krohn, Troels
3a Miyamoto, Maiko Barbara Cordelia
3a Mortensen, Katrine Granholm
3a Nielsen, Lena Agerbo
3a Paulsen, Cecilie von Haffner
3a Petersen, Malene Brøchner
3a Petersen, Mette Boel
3a Rosenqvist, Patrick
3a Thorell, Anne Marie
3a Tjellesen, Lea

3b Brosse, Julian True Lynton
3b Dengsø, Kristine Elberg
3b Eilertsen, Tinne
3b Fehmerling, Stine
3b Hansen, Malene Lauth
3b Haslund, Louise
3b Kam, Line Marcussen
3b Kjeldsen, Mette Hylleholt
3b Kureer, Pernille
3b Larsen, Gitte
3b Laursen, Mathias Hofman
3b Müller, Mikala Kragelund
3b Olesen, Claus (TD)

3b Pedersen, Mie Egsgård Fogh
3b Rud, Martin
3b Sandsten, Julia (TD) Maria
3b Schrøder, Rene (TD) Steen
3b Schubert, Ann Carina
3b Skjoldager, Mads
3b Sørensen, Mette Bregendal
3b Vedel, Jakob Nam
3b Wikke, Kristoffer
3b Østedgaard, Julie

3c Bjerrum, Esther Daell
3c Boye, Kirsten
3c Daugbjerg, Signe Walgren
3c Elmegaard, Benedicte Thiis
3c Frazzitta, Laura Gisele
3c Hansen, Hanne
3c Hansen, Jens Rasmus Bøgh
3c Hasselbalch, Gry
3c Hviid, Helene
3c Jensen, Linn Hoff
3c Jensen, Maria Skovgaard
3c Kessing, Marie Vedel
3c Knudsen, Louise Ortving
3c Lund, Christian Bo
3c Møller, Pernille Joy Rosenstand
3c Pedersen, Anne-Sophie Carsten
3c Pedersen, Lenka Roien
3c Petersen, Julie Borup
3c Raff, Lena
3c Schleisner, Kathrine Cecilie
3c Vestergaard, Christian Walsted
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3u Bayer, Martin Schoubo
3u Bovbjerg, Pia
3u Brixen, Jens Christian
3u Cour, Janus Dornonville de la
3u Dyhr, Thomas
3u Gregersen, Lise
3u Jespersen, Nicholas Bruun
3u Kunstmann, Jacob Christoffer
3u Nielsen, Søren Søby
3u Paustian, Nicole Egede
3u Poulsen, Marie Louise Hee
3u Rathsach, Jesper

3v Carlsen, Filip Dahl
3v Fischer, Kaare Velling
3v Fridberg, Marie
3v Friis, Peter Strange
3v Gjødvad, Kristoffer Finsteen
3v Heichelmann, Johan Toke
3v Jensen, Karen Faarbæk
3v Kristensen, Klaus
3v Kristensen, Martin Rener
3v Larsen, Tobias Bro
3v Munck, Peter Martin
3v Nielsen, Jakob
3v Nielsen, Lone Vind
3v Nielsen, Naja Nanette Bøje
3v Schiøtz, Lene
3v Skovmand, Allan Joakim Achton
3v Tengvad, Sofus Emil
3v Thulstrup, Hans David

3x Andersen, Peter Toldberg
3x Anker-Petersen, Anne Charlotte
3x Brønnum-Schou, Johan Oluf
3x Bærentsen, Henrik Peter
3x Christensen, Mette
3x Dorn-Jensen, Julie (TD)
3x Egdø, Kasper
3x Fischer, Ebbe Velling
3x Forchhammer, Lykke Juel
3x Hansen, Christian (TD) Stevns

3x Hansen, Katrine
3x Henze, Maria
3x Hjortø, Sverre Pelle
3x Jacobsen, Kim
3x Jürgensen, Michael Møllmann
3x Krogsgaard-Larsen, Niels
3x Kromann, Martin
3x Nielsen, Asger
3x Pedersen, Mikkel Vincentz
3x Petersen, Anne (TD) Sofie Brandi
3x Riemann, Laust Tune
3x Sonne-Schmidt, Carsten
3x Svejstrup, Kaare Fuglede
3x Sørensen, Michael Krogh
3x Vang, Nikolaj
3x Wohlfeldt, Nanna

3y Ahrens, Christina Julie
3y Andersen, Stine Jervelund
3y Andreasen, Camilla Rosenberg
3y Andreasen, Tone Karina
3y Bakmar, Christian Leblanc
3y Banck, Therese Elisabeth
3y Evendt, Caroline
3y Foder, Lene
3y Hansen, Adam Hasselbalch
3y Jacobsen, Lars Christian
3y Jacobsen, Maria (TD) Lehmkuhl
3y Jensen, Søren Juul
3y Johansen, Maja (TD)
3y Larsen, Hans Christian Winther
3y Mouritsen, Jens
3y Poulsen, Camilla Lund (TD)
3y Ramlyng, Stine
3y Thomsen, Dorte
3y Thyregod, Hans Gustav
3y Wiberg, Anders
3y Yde, Jens
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3z Aggernæs, Lene Skjerne
3z Behrens, Louise
3z Buga, Karungi Zomwa D Ajule
3z Clausen, Pernille
3z Dahlbergen, Morten Topp
3z Dambæk, Søren Morten
3z Dombernowsky, Martin Schouenborg
3z Gottlieb, Anne-Mette
3z Hammering, Frederik
3z Holmstrup, Mads Ulrick
3z Horneman, Theis Michael
3z Håkansson, Kåre
3z John, Sarah Schultz
3z Lauritzen, Rasmus Lau
3z Madsen, Trine Flensborg (TD)
3z Moltke, Elisabeth Sophie Pauline
3z Nielsen, Jacob Ramsgaard
3z Nielsen, Nikoline Juul
3z Nonboe, Pernille
3z Pedersen, Anne Sofie Munk
3z Raff, Marianne
3z Rannes, Julie Gundelach
3z Rasmussen, Kristoffer Bornø
3z Rasmussen, Steffen Bille
3z Riis-Madsen, Marianne Trojahn
3z Sichelkow, Thomas
3zTamakloe, Nikolaj Kpogbe

3æ Abildhauge, Kasper Munk
3æ Andersen, Jan Ussing
3æ Andersen, Michael Paag
3æ Baltzer, Christian Boris
3æ Bjerregaard, Nicolai
3æ Blåndal, Nina
3æ Ejlersen, Morten Munk
3æ Friis-Topholm, Rikke Ifversen
3æ Færtz, Carl Magnus Egerstrand
3æ Glæsner, Kenny Andersen
3æ Hansen, Camilla Allin
3æ Hejazi, Nabila Mohammed
3æ Holm, Anders
3æ Høybye, Jesper Mølskov

3æ Idorn, Lars
3æ Kierulff, Katrine Wenningsted
3æ Kilic, Faruk
3æ Larsen, Malene Dyhring
3æ Lass, Morten
3æ Lindhardt, Andreas Frederik
3æ Raith, Jacob
3ae Ørding, Christian

3ø Andersen, Astrid Holmegaard
3ø Dahl-Sørensen, Jesper
3ø Egund, Tove Lisa Ulrika
3ø Eirheim, Heidi Ugelstad
3ø Fich, Simon Brorson
3ø Flymer, Jakob
3ø Freiesleben, Thomas
3ø Hansen, David Schøndorff
3ø Haraldsted, Mie
3ø Holm, Erasmus
3ø Idorn, Thomas
3ø Jeppesen, Thomas
3ø Kiilerich, Anne Marie
3ø Klan, Tai Højer
3ø Mortensen, Tomas Mohr
3ø Nielsen, Christian Haarmark
3ø Ralfkiær, Sofie Mathilde Methner
3ø Richter-Friis, Nanna Nordstrand
3ø Rossing, Henrik Holm
3ø Schiolten, Lars
3ø Schønheyder-Vitek, Peter
3ø Spandet, Marianne Lundby
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3å Andersen, Tanja
3å Brock, Michala Julie Gregers
3å Carlsson, Daniel Engel
3å Christopherson, Peter
3å Clausen, Louise Skjødsholm
3å Frydenberg, Caroline
3å Grønholm, David
3å Hansen, Nina Letters
3å Holst, Thomas Lyngsø
3å Jensen, Peter Thage
3å Kristiansen, Maria
3å Lenzberg, Paul Preben Bretteville
3å Lund, Christina (TD)
3å Lund, Kristian Thomas Overdahl
3å Marxen, Kasper
3å Moltsen, Jakob
3å Paludan-Müller, Nicholas
3å Rast, Frederik Frei
3å Schmidt, Christina
3å Schultz, Martin
3å Svenningsen, Kasper
3å Sørensen, Camilla Stensler
3å Thomsen, Anne Skjoldborg
3å Thomsen, Jesper

TD: Elever der har gået på vores 4-årige Team 
Danmark-ordning.
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SKOLENS ANSATTE

Torben Amtrup (TA) 
fysik, matematik, naturfag 
4444 8048

Jes Bergholt (Be) 
historie, matematik 
4583 7528

Georg Christensen (GC) 
engelsk, fransk
4541 0464

Eric Jul Andersen (EJ) 
idræt, biologi 
4580 7441

Berit Bjørnow (BB) 
billedkunst, dansk 
3142 4748

Michael Dahl-Blumenberg (MD) 
tysk, dansk
4824 1746

Stig Munk Andersen (SA) 
matematik, fysik, naturfag 
3670 0138

Walter Boss (WB) 
historie, fransk 
4286 7478

Bent Daugård (BD) 
dansk, film/TV, psykologi 
4817 7747

Jens Bak (JB) 
geografi, datalogi 
4223 5037

Leo Bresson (LB) 
rektor 
dansk, religion 
4919 2167

Lene Debois (De) 
historie, idræt 
4257 0159
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SKOLENS ANSATTE

Margit Ebbesen (ME) 
tysk, dansk 
3186 3628

Jette Glargaard (JG) 
tysk, idræt 
3961 2729

Jens Erik Hansen (EH) 
historie, matematik 
4919 0829

Carsten Erichsen (CE) 
dansk, religion 
4280 1550

Yvonne Gunst (YG) 
matematik, erhvervsøkonomi 
4222 3377

Anne Hegelund (AH) 
matematik, fysik, naturfag 
4879 5090

Mogens Fenger (MF) 
historie, religion 
4257 1142

Flemming Hansen (FH) 
engelsk, idræt 
4580 7853

Bo Hilsted (BH) 
engelsk, religion 
4919 3856

Knud Fjeldsted (KF) 
matematik, fysik, datalogi 
4921 1677

Henrik Stevns Hansen (SH) 
dansk 
4286 8292

Povl Holm (Ho) 
fysik, matematik, naturfag 
4212 4859
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SKOLENS ANSATTE

Pia Houlberg (PH) 
engelsk, dansk 
3964 5859

Anne-Kirstine Johansen (An) 
tysk, dansk
4286 7545

Kirsten Jungersen (KJ) 
græsk, latin, oldtidskundskab 
4919 1113

Irmelin Punch Jensen (IF) 
historie, idræt, fransk 
3526 2087

Arne Johansen (AJ) 
historie, idræt 
4576 2778

Jeanne Juul (JJ) 
engelsk, fransk 
4286 6440

Jørgen Kofoed Jensen (JK) 
samfundsfag, fysik 
4036 3282

Susanne Johansen (SJ) 
fransk, idræt 
4286 5799

Søren Kofod (SK) 
historie, idræt 
4286 9189

Charlotte Jessen (CJ) 
matematik, kemi 
3677 3673

Knud Johnsen (Jo) 
biologi, geografi, miljøfag 
3123 0447

Anne Krarup (AK) 
biologi, idræt, miljøfag 
4444 3718
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SKOLENS ANSATTE

Conny Kristiansen (CK) 
tysk, dansk

Hans Krøyer (HK) 
idræt, geografi 
4580 6028

Annegrete Meldgaard (ØM) 
samfundsfag, historie 
4588 9528

Kristian Kristiansen (KK) 
kemi, fysik, naturfag

Per Juul Larsen (PL) 
musik, religion 
3965 8287

Anne-Lise Müller (AM) 
fysik, kemi, matematik, 
naturfag 4919 1823

Ellen Krogh (EK) 
dansk, engelsk 
4921 1677

Lisbet Lauritzen (LL) 
matematik 
4286 2362

Søren Møller (SM) 
fysik, matematik, naturfag 
4444 3498

Annette Kruhøffer (Kr) 
ledende inspektor 
historie, kemi 
4824 0273

Lissy Lumbye (LL) 
biologi

Kai Møller Nielsen (KN) 
dansk, oldtidskundskab 
3874 8898
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SKOLENS ANSATTE

Tyge Woetmann Nielsen (TW) 
religion, historie
3154 7425

Gertrud Permin (GP) 
fransk, billedkunst, design 
4286 8213

Randi Sabroe (RS) 
engelsk, dansk 
3181 0902

Claus Hartvig Olsen (CH) 
musik, datalogi 
4226 4244

Per Søgård Rasmussen (PR) 
dansk, fransk, film/TV 
4286 9095

Gunni Schmidt (Sc) 
matematik 
4286 2246

Sten Olsen (SO) 
samfundsfag, geografi 
3128 3105

Pia Reindel (Pi) 
spansk, idræt 
4257 2523

Bo Schrøder (BS) 
kemi, fysik 
004642-124814

Finn Pedersen (FP) 
fransk, idræt 
4585 5136

Ulla Ringgaard (UR) 
spansk, fransk 
3526 7240

Nina Skytte (NS) 
biologi, idræt 
4286 9170

39



SKOLENS ANSATTE

Jytte Skærup (JS) 
musik, dansk 
4593 5850

Elin Højgaard Thomsen (ET) 
dansk, film/TV 
3834 8879

Steen Ussing (SU) 
biologi, geografi 
4281 2219

Merete Stang (MS) 
dansk, billedkunst 
4257 2502

Lone Thomsen (LT) 
engelsk 
3990 0715

Lene Walgren (LW) 
dansk, billedkunst 
4286 2457

Nils Otto Steen (OS) 
dansk, engelsk 
3135 1369

Ole Trinhammer (OT) 
fysik, matematik, naturfag 
4585 1976

Per Werge (PW) 
historie, geografi 
4281 8971

Nora Tams (NT) 
biologi, spansk 
4286 3675

Peter Uhlig (PU) 
musik, tysk 
31181667

Mikael Westergaard-Nielsen 
(WN)
dansk, idræt, filosofi
3963 5901
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Mari Anne Woll (MW) 
latin, oldtidskundskab, japansk, 
engelsk 4585 5771

Edda Jensen Asta Andersen 
kantinesekretær

Uffe Andersen 
pedel

Bente Sørensen 
sekretær

Poul Skræm 
pedelmedhjælper

Uden foto:
Oliver Boserup Skov (OB) 
samfundsfag 
4593 3323

Eva Østergaard, 
servicemedarbejder

Alice Andersen 
kantine

Gerda Friis 
sekretær

41



Redaktion:

Per Søgaard Rasmussen

Lene Walgren

Irmelin Punch Jensen (ansv.)

Foto:

Per Søgaard Rasmussen m.fl.

Omslag:

Lene Walgren

Grafisk produktion:

Reklamehuset A/S, Hørsholm
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