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Velkommen på Rungsted Gymnasium

Vi er glade for at du har valgt at gå på HF eller i 
gymnasiet på Rungsted Gymnasium. Du har selv
følgelig så en masse forventninger til skolen, og 
dem vil vi prøve at opfylde!

Men det kræver jo også noget af dig selv hvis du 
skal have udbytte af dine 2 eller 3 år her. Jeg håber 
du hurtigt vil falde ind i skolens rytme og vise for
ståelse for det fællesskab, som både en klasse og en 
skole er. Så skal vi nok få det rart sammen.

De nye gymnasieelever er de første i et (næsten) 
helt nyt gymnasium. Reformen har naturligvis ikke 
lavet det hele om, men der er mange forandringer 
- og derfor også meget nyt for lærerne. Det bliver 

spændende at få det hele til at fungere sammen, det 
er altid spændende at være de første.

HF-kursisterne har vi en særlig interesse for. Vi 
har sidste år arbejdet med at gøre »et godt HF-kur- 
sus endnu bedre«, og det tror vi er lykkedes. Men 
igen kommer det meget an på den enkelte stude
rendes egen indsats.

Undertiden har man brug for et lille skub for at 
komme videre. Så kom hen på rektorkontoret og få 
en snak. Eller tal med studievejlederen - det er jo 
første og fremmest det vi er her for!

Leo Bresson
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Lærerrådet
Består af rektor og de ved skolen fastansatte lærere. 
Formanden for lærerrådet er for tiden Laila Ba
cher. Forretningsudvalget er Flemming Bruun, Bo 
Schrøder og Jytte Skærup. Elevrådsrepræsentanter 
indbydes, uden stemmeret, til at deltage i møderne, 
undtagen når sagerne falder ind under de i lærer
rådsbekendtgørelsens § 4, stk. 4 nævnte.

Til Fællesudvalget vælger lærerrådet 3 medlem
mer udover lærerrådsformanden, der er fast med
lem. I 1988/89 er det Annelise Müller, Kai Møller 
Nielsen og Søren Vinther.

Mangfoldiggørelse
Skolens kopieringsmaskiner kan kun anvendes i 
samarbejde med en lærer.

Meddelelser til eleverne
vil dels blive givet ved opslag, dels ved det ugentlige 
morgenmøde.

Morgenmøde
Der holdes morgenmøde hver uge i andet frikvar
ter, med skiftende ugedage. Her kan man henvende 
sig med meddelelser til hele skolen - man kan læse 
digte højt, synge eller danse for alles øjne til fælles 
glæde og fornøjelse. Dagsordener til elev- og lærer
rådsmøder forelægges.

Oprykning
Såfremt en gymnasieelev viser så megen forsømme
lighed, at skolens lærerforsamling nærer betænke
lighed ved at give en årskarakter og dermed ind
stille til eksamen, skal rektor til direktoratet afgive 
indberetning herom og direktoratet afgør da, om 
den pågældende elev kan komme op til eksamen. 

Bliver en elev nægtet adgang til eksamen, må han 
gå klassen om. For elever i 3. g er der særlige for
hold, læs herom i »Gymnasiehåndbogen.

Hvis lærerforsamlingen finder, at en elev af an
dre årsager ikke bør fortsætte i næste klasse skal læ
rerforsamlingen drøfte, hvilket råd man vil give ele
ven, men spørgsmålet om fortsættelse eller ikke af
gøres af eleven selv sammen méd forældremyndig
hedens indehaver.

For-HF elever gælder, at forsømmelighed kan 
medføre bortvisning fra kursus.

Opslagstavler
Elevernes opslagstavler er et led i skolens interne 
kommunikation og kan benyttes af alle på skolen, 
efter elevrådets nærmere anvisning.

De officielle opslagstavler er kun til brug for offi
cielle meddelelser fra skolens kontor m.v.

Ordblindhed
Skolen har som noget nyt to uddannede læsepæda
goger Bent Daugaard og Carsten Erichsen, der un
derviser elever, der har svært ved at læse og stave. 
Besvær med at læse kan forstærkes af den store 
mængde læsestof i gymnasiet/HF. Mener du, at du 
har sådanne vanskeligheder, bør du - helst i begyn
delsen af skoleåret - tale med din dansklærer om 
det. Du kan også henvende dig til studievejlederen 
eller læsepædagogerne. Hvis du ønsker det, kan du 
blive undervist og derved bl.a. få øget din læsehas
tighed.

Ordensregler
Rusmidler må ikke indtages i skoletiden. Overtræ
delse af denne regel kan medføre bortvisning. Det 
er kun tilladt at ryge i fællesrummet.
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Det forventes at enhver rydder op efter sig. Efter 
spisefrikvarteret skiftes klasserne til at stå for op
rydning i fællesrum og kantine.

Papir
kan købes i kantinen.

Pedellen
Uffe Andersen har sit kontor i kælderen under rek
tors kontor. Kontortid: kl. 9.15-10.45.

Re-eksamination for gymnasiet
For en række eksamensfags vedkommende afslut
tes undervisningen efter 1. eller 2. g med studenter
eksamen i de pågældende fag. Hvis en elev i et af
sluttende fag har årskarakteren 5 eller derover, og 
han ved eksamen får 00 eller 03, kan han forlange at 
tage prøven om efter sommerferien. Det bliver i så 
fald den sidst opnåede karakter, der bliver stående.

Hvis en elev i et af disse fag har fået årskarakte
ren 00 eller 03, kan han forlange sig eksamineret i 
faget, selv om faget ikke udtages til prøve.

Re-eksamination for HF-studerende
Enhver kan indstille sig til prøve 3 gange i samme 
fag. Der kan være tale om omeksamen, sygeeksa
men eller reeksamination. Se nærmere i HF-hånd- 
bogen.

Rungsted-samfundet
Den 12. december 1919 stiftedes Rungsted Kostsko
les Samfund. Navnet ændredes i 1939 til Rungsted- 
Samfundet. Ifølge lovenes § 1 er foreningens formål 
»at bevare sammenholdet mellem tidligere elever 
og at vedligeholde forbindelsen mellem disse og 
skolen«. Alle tidligere elever samt tidligere og nu
værende lærere kan blive medlemmer.

Foreningens formål søges realiseret dels ved år
lige sammenkomster, dels ved besøg på skolen, 
hvor der gives lejlighed til at opfriske minder fra 
skoleårene.

Den årlige generalforsamling finder sted i løbet 
af efteråret. Medlemskabet koster for russer 25 kr. 
og derefter erlægges 50 kr. årligt, og man bliver 
medlem ved indbetaling af dette beløb til: Rung- 
sted-Samfundet, giro 54 333, Aurehøjvej 6, 2900 
Hellerup.

M. Reimann, formand

Rungsted Gymnasiums Skolefond
Skolefondens midler tilvejebringes dels ved frivil
lige bidrag fra især skolens forældrekreds, dels ved 
overskud fra forskellige skolearrangementer.

Skolefonden yder tilskud til elevrejser, sports
stævner og andet, som ikke dækkes af amtets bevil
linger.

Skolefonden bestyres af Fællesudvalget.

Sekretariat og skolens regnskaber
forestås af Bente Sørensen, Gerda Friis og Käthe 
Schulze, der træffes på kontoret på skoledage mel
lem kl. 8.00-11.00 og 12.00-15.00.

Skemaændringer
Som følge af læreres fravær fra skolen på grund af 
sygdom, deltagelse i ekskursioner, kurser m.v. sker 
det, at klasserne vil få mellem- og fritimer. På op
slagstavlen over skemaændringer vil der blive givet 
meddelelse om, hvilke lærere der er fraværende 
samme dag, samt om fraværets varighed og hvilke 
læreres timer der varetages af vikarer. Desværre 
skal vi spare kraftigt på vikarkontoen, hvorved der 
bliver en del fritimer for eleverne. Brug dem til lek
tielæsning.
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Timeflytninger kan finde sted, hvis både lærer og 
elever kan finde mulighed derfor.

Sikkerhedsudvalg.
Skolens sikkerhedsudvalg består af rektor, pedelen 
og personalets sikkerhedsrepræsentant Bo Schrø
der.

Skolebladet
hedder »Forum« og udkommer ca. 4 gange om året. 
Interesserede kan melde sigtil redaktionsarbejdet.

Skolekomedie
Der er tradition for, at skolekomedien spilles af ele
verne i 2.g og l.HF. Arbejdet med indstuderingen 
foregår i efterårsmånederne og skolekomedien op
føres i januar-februar.

Skolepsykologisk rådgivning
Ved en særlig aftale mellem Rungsted Gymnasium 
og Hørsholm kommune er der mulighed for at yde 
råd og vejledning til elever på gymnasiet.

Bistanden kan ydes i forbindelse med læse/stave- 
vanskeligheder (herunder eventuel dispensation i 
særlige tilfælde fra karakterkrav ved den afslut
tende eksamen) og/eller problemer af social eller 
personlighedsmæssig art.

Bistanden ydes af psykolog og/eller socialrådgi
ver, der kan henvise til anden sagkyndig, hvis dette 
er nødvendigt.

Henvisning til skolepsykologisk rådgivning sker 
igennem studievejleder eller rektor.

Skoletandlæge
Alle unge med bopæl i Hørsholm kommune kan 
indtil det fyldte 18. år, få gratis tandplejé.

Tandplejen for gymnasieelever kan foregå på den 
hidtidige tandklinik eller på Vallerød-skolens tand
klinik.

Tandplejen for den enkelte kan tilrettelægges, så 
den ikke generer skolegangen.

Unge på 16 og 17 år kan, efter aftale med tandkli
nikken eller tandplejens kontor, vælge om behand
ling skal foregå på offentlig klinik eller hos privat 
tandlæge.

Tandplejens kontor er åbent for yderligere oplys
ninger kl. 8-15, 02 86 22 77, på alle skoledage.

Standpunktsmeddelelser
gives i december og i marts for gymnasiet. Derud
over gives der ved skoleårets slutning årskarakterer 
og karakterer for de skriftlige og mundtlige årsprø
ver. Årskaraktererne meddeles ikke eleverne, før 
de er indskrevet i skolens protokoller.

På HF gives kun eksamenskarakterer, men de 
studerende kan altid få oplysning om deres stand
punkt hos de enkelte lærere.

Statens uddannelsesstøtte
I henhold til bekendtgørelsen om støtte til unge un
der uddannelse kan elever i gymnasiet og ved HF- 
kurser efter det fyldte 18. år søge om stipendier fra 
Statens Uddannelsesstøtte.

Stipendiet søges for et skoleår ad gangen på ske
maer, der udleveres på skolen.

Elever, der er fyldt 18 år, kan endvidere søge om 
statsgaranterede studielån.

NB! Elever, der er under 18 år, kan søge om ung
domsydelse i deres hjemkommune.

Studiekredse
Sådanne kan oprettes efter elevernes ønske, hvis 
der er mindst 10 tilmeldte, og der er en kvalificeret 
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leder, gerne udefra, dog normalt ikke en elev. Hen
vendelse om oprettelse af studiekredse rettes til rek
tor, idet den enkelte studiekreds altid skal godken
des af fællesudvalget. I skoleåret 1987/88 har der 
f.eks. været afholdt studiekredse i politisk spil og 
som rejseforberedelser til Tunesien og Firenze.

Studievejledning
Hver klasse på skolen har en studievejleder.

Studievejledningen skal opfattes og benyttes dels 
som en funktion, der kan hjælpe med kontakter til 
skolepsykolog, socialrådgiver, arbejdsformidling, 
studievejledningen ved andre uddannelsesinstituti
oner O.S.V., dels som en funktion internt på skolen 
i forbindelse med økonomiske, sociale/kammerat- 
lige og studiemæssige forhold.

Endelig afholder studievejlederne timer omkring 
generelle studie- og uddannelsesmæssige forhold 
som skift fra folkeskole til gymnasium/HF, gren- 
valg/tilvalg og valg af videre studium/erhverv.

Studievejlederne har faste træffetider, der med
deles ved skoleårets start.

Telefonkæde
Det er yderst vigtigt, at hver klasse ved skoleårets 
begyndelse afleverer en »telefonkæde«, så kontoret 
kan ringe til den, der står øverst på listen, for at give 

besked om aflysninger. Dette har jo særlig interesse 
for aflysning af første time, hvor det dog er læreren 
der skal starte »kæden«.

Tyveri
forekommer desværre. Tag derfor dine værdier 
med dig eller deponér dem på skolens kontor, hvis 
det er nødvendigt at have dem med i skole. Skolen 
dækker ikke tyveri.

Ulykkesforsikring
Der er tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for ele
ver.

Undervisningstiden
Øvelser i fysik, kemi, biologi m.v. kan det af lokale
mæssige grunde være nødvendigt at lægge uden for 
den faste skoletid. Elever, der påtager sig erhvervs
arbejde o.lign, uden for skoletiden, kan ikke af den 
grund fritages for deltagelse i sådanne øvelser.

Årsprøver
Deltagelse i skolens årsprøver i maj-juni er obliga
torisk. Ved fravær på grund af sygdom foranstaltes 
sygeårsprøver.
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MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

08.15-09.00

09.10-09.55

10.05-10.50

11.00-11.45

12.15-13.00

13.10-13.55

14.05-14.50

15.00-15.45



Telefonkæde
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Georg Christensen 
Engelsk, fransk

Ole Christensen 
Historie, samfundsfag, 
studievejleder

Lene Daubjerg
Dansk, formning

Bent Daugård 
Dansk, filmkundskab 
Læsepædagog

Lene Debois 
Historie, idræt 
Studievejleder

Peter Ditlevsen
Psykologi

Marianne Dybbroe
Dansk, engelsk

Margit Ebbesen 
Tysk, dansk

Jens Elsig 
Samfundsfag, idræt
Inspektør

Carsten Erichsen
Dansk, religion 
Læsepædagog

Mogens Fenger 
Historie, religion, 
oldtidskundskab

Knud Fjeldsted
Fysik, matematik
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Yvonne Gunst 
Matematik

Henrik Stevns Hansen 
Dansk

Jens Erik Hansen 
Historie, matematik

John Erik Hansen 
Historie, tysk, oldtids
kundskab, studievejl.

Lissen Haugwitz 
Matematik

Bo Hilsted 
Engelsk, religion, 
inspektor, rektors 
stedfortræder

Pia Houlberg
Engelsk, dansk

Jørgen Kofoed Jensen 
Samfundsfag, fysik

Arne Johansen
Historie, idræt

Sanne Jørgensen 
Fransk,idræt

Knud Johnsen
Biologi, geografi

Kirsten Jungersen
Latin, oldtidskundskab
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Jeanne Juul
Engelsk, fransk

Anne Krarup
Biologi, idræt

Kjeld Kristensen 
Dansk, kemi

Conny Kristiansen
Dansk, tysk

Kristian Kristiansen
Fysik, kemi

Hans Krøyer 
Idræt, geografi

Ellen Krogh
Dansk, engelsk

Lisbet Lauritzen 
Matematik, studievej!. 
Datavejleder

Lissy Lumbye
Biologi, geografi

Ole Løppenthin 
Fransk, engelsk

Annegrete Meldgaard 
Samfundsfag, historie

Lise Munk
Dansk, studievejl.
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Anne Lise Müller 
Fysik, kemi

Søren Møller
Fysik, matematik

Inger Neerup 
Matematik

Kai Møller Nielsen
Dansk, oldtidskundskab

Lensa Gjede Olsen 
Historie, samfundsfag

Sten Olsen 
Samfundsfag, geografi, 
boginspektor

Finn Pedersen 
Fransk.idræt

Kaj Uhre Pedersen 
Matematik, fysik

Gertrud Permin
Fransk, formning

Per Søgård Rasmusen 
Dansk, fransk, film 
AV inspektor

Trine Regin
Engelsk, idræt

Pia Reindel
Spansk, idræt

58



Ulla Ringgård 
Spansk, fransk

Gunni Schmidt 
Matematik

Bo Schrøder 
Fysik, kemi

Nina Skytte
Biologi, idræt

Jytte Skærup 
Musik

Niels Otte Steen 
Dansk, engelsk

Peter Torsten Søgaard 
Musik

Nora Tams 
Biologi

Lone Thomsen
Engelsk

Ole Trinhammer
Fysik, matematik

Peter Uhlig 
Musik, tysk

Steen Ussing
Biologi, geografi
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Per Werge 
Historie, geografi, 
studievejl.

Mikael Westergaard-Nielsen
Dansk, Idræt

Søren Vinther
Samfundsfag, geografi

Karen Voetmann 
Latin, oldtidskundskab, 
religion

Mari Anne Woll 
Latin, oldtidskundskab, 
japansk

Ebbe Worsøe
Dansk, oldtidskundskab

Gerda Friis 
Sekretær

Käthe Schulze 
Sekretær

Bente Sørensen
Sekretær

Mona Heinrichas
Lærerværelsets kantine

Asta Andersen 
kantine

Ellen Mikkelsen
Kantine
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Uffe Andersen 
Pedel

Poul Skræm
Pedelmedhjælper
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Sir John - Totalteater 1988.
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Vi takker nedenstående leverandører og forretningsforbindelser for 
deres velvillige støtte til udgivelsen af dette årsskrift.

VVS-installatør J. Brillgaard-Pedersen
Bolbrovej 86, 2960 Rungsted Kyst

Gormsen’s EL-service
Johannevej 29, 2970 Hørsholm

Hørsholm Boghandel
Hafniahus 55c, 2970 Hørsholm

Tømrermester Arne Løgstrup
Glaciset 30, 2800 Lyngby

Malermester Kurt Nielsen
Svalevej 5, 2970 Hørsholm

Dana Gulvbelægning
Langesvej 11, 3400 Hillerød

Glarmester Poul Schou
Lyngby Hovedgade 36, 2800 Lyngby
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