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INTRODUKTION

Dette lille skrift skal tjene to formål. Det skal være en velkomsthilsen til vore nye 
elever fulgt af gode ønsker for jeres studier her og af gode råd, som forhåbentlig 
kan gøre den første tid lettere.
Men det skal også i anledning af skolens 10 års jubilæum være en hilsen til gamle 
venner, en hilsen med spredte tilbageblik over de 10 år.
Vi er i den forløbne tid blevet store - ikke gamle. Størrelsen giver os goder - men 
også vanskeligheder, som vi må hjælpe hinanden med at klare. Her er (næsten) 
plads nok, men det er for let at »blive væk« i mængden. Det er mit fødselsdags
ønske, at vi lærer at komme hinanden så meget ved, at ingen bliver væk.
Med en tak til gode medarbejdere og en speciel tak til redaktionen ønsker jeg 
held og lykke for os på vejen mod flere jubilæer.

Visti Jacobsen

4 Skolens fødselsdag bliver fejret den 12. og 13. november 1976.



FØDSELSVEER

Da jeg til Tårnby Gymnasiums jubilæumsskrift er blevet anmodet om at fremsætte 
nogle oplysninger om gymnasiets tilblivelseshistorie, har jeg gransket dels i min 
hukommelse og dels i opbevarede gamle papirer.
Den bedste og mest overskuelige oversigt findes i et brev, som jeg på opfordring 
tilsendte skoleborgmester Ove Weikop i København den 7. december 1963. På 
dette tidspunkt var alt klart til påbegyndelse af gymnasiebyggeriet, som der så 
blev givet igangsætningstilladelse til året efter.
Som det med al tydelighed fremgår af denne oversigt, vil man kunne se, hvilke 
store vanskeligheder der måtte overvindes i de 13 år, der arbejdedes for at få 
vort gymnasium gennemført. Men da vi nåede frem til indvielsesdagen i 1966, 
syntes også alle vi, der havde kæmpet for sagen, at resultatet var godt.

Hr. borgmester O. Weikop 
Københavns Magistrats 1. afdeling 
Rådhuset
København V

7/12 1963 96 Skd.j.nr. 31.7/1963

Efter derom fremsat ønske skal der herved meddeles følgende oplysninger om 
starten og den videre udvikling i sagen om et gymnasium på Amager:

11/1 1952: Skolelæge P. Dich retter henvendelse til Amagerkommunerne og 
Københavns Amtsråd om nødvendigheden af, at der nu etableres et 
statsgymnasium på Amager. Dette resulterer i, at Tårnby Kommunes 
Skolekommission den 13/6 1952 anmoder Tårnby Sogneråd om at 
rette henvendelse til Københavns Kommune om en drøftelse af 5 



spørgsmålet, således at Københavns Kommune og Amagerkommu
nerne i fællesskab kan rette henvendelse til undervisningsministeriet.

19/6 1953: Skrivelse fra det nedsatte gymnasieudvalg til Tårnby og Dragør Kom
munalbestyrelser og St. Magleby Sogneråd med rapport om forhand
ling i et møde den 20/51953 med borgmester O. Weikop.

9/121953: Tårnby Kommunalbestyrelse tilskriver undervisningsministeriet om 
opførelse af et gymnasium på Amager med bemærkning, at kommu
nen vil være villig til at stille grund til rådighed.

17/5 1954: Tårnby Kommunalbestyrelse tilskriver atter undervisningsministeriet 
og anmoder om, at der udover de planlagte 2 gymnasier nord og 
vest for København også placeres et inden for Amagerkommunernes 
område.

10/6 1954: Undervisningsministeriet svarer, at det foranlediget af skrivelsen af 
17/5 1954 har udbedt sig en udtalelse fra Københavns Kommune.

6/121954: Rapport fra Tårnby Kommunes kulturelle udvalg om et samme dag 
afholdt møde i undervisningsministeriet, hvorefter det fastslås, at den 
eneste udvej er, at gymnasiet bygges af Tårnby Kommune.

28/1 1955: København, Dragør og St. Magleby kommuner tilskrives om de førte 
forhandlinger og anmodes om at tilkendegive, hvorvidt de kan til
slutte sig, at gymnasiet bygges i Tårnby Kommune med refusion for 
de elever, der optages fra disse 3 kommuner.

24/2 1955: Københavns Magistrats 1. afdeling tiltræder skrivelse af 28/1 1955.
4/12 1956: Skrivelse fra undervisningsministeren til borgmestrene O. Weikop og 

Rich. Jacobsen, efter at gymnasiesagen er gået noget i stå.
22/121956: Københavns Magistrats 1. afdeling tilskriver undervisningsministeriet 

om det store behov for et gymnasium på Amager.
3/8 1957: Undervisningsministeriet tilskriver Københavns Magistrats 1. afdeling 

om godkendelse af forslag til overenskomst om refusionsordning.
27/11 1958: Københavns Magistrats 1. afdeling meddeler undervisningsministe

riet, at magistraten må befrygte, at situationen har ændret sig så-
6 ledes, at København ikke vil have brug for at sende elever ud i det 



påtænkte gymnasium.
22/4 1959: Tårnby Kommunalbestyrelse tilskriver undervisningsministeriet om at 

medvirke til oprettelse af et gymnasium i Tårnby Kommune primært 
som statsgymnasium, subsidiært som kommunalt under forudsætning 
af, at lovforslag af 6/3 1959 nyder fremme.

8/10 1959: Borgmester O. Weikop tilsender beregning over antallet af gymnasie
elever i hovedstads- og omegnskommunerne i årene 1959-66 med til
føjelse, at det er meddelt undervisningsministeriet, at København 
efter de foreliggende beregninger er interesseret i at få elever op
taget i et kommunalt gymnasium i Tårnby.

11/1 1960: Undervisningsministeriet meddeler, at det kan godkende, at der op
rettes et gymnasium i Tårnby Kommune under forudsætning af, at 
det opføres og drives af kommunen.

25/101960: Det vedtages, at gymnasiet opføres som faglokalegymnasium, og at 
der udskrives en arkitektkonkurrence. Kapacitet 450 elever i en fire
sporet gymnasieafdeling og en tosporet realafdeling. Placering: Føl- 
fodvej-lrlandsvejs forlængelse.

21/6 1961: Konkurrencen afgjort. - Vinder: arkitekterne Halldor Gunløgsson og 
Jørn Nielsen, der anmodes om at indsende ansøgning om materiale
bevilling.

3/8 1961: Undervisningsministeriet meddeler, at igangsætningstilladelse først 
vil kunne forventes, når der foreligger fuldt udarbejdet totalprojekt, 
men at ministeriet agter at optage gymnasiet på bygge- og anlægs
budget for 1962/63.

26/8 1963: Undervisningsministeriet meddeler, at det ikke har været muligt inden 
for beløbsrammen for 1963/64 at medtage Tårnby Gymnasium, men 
at der vil kunne forventes igangsætningstilladelse i 1964/65.

Forhåbentlig vil opførelsen af gymnasiet herefter kunne påbegyndes senest novem
ber 1964. vVenlig hilsen

J. Elkær-Hansen 7



SPREDTE TRÆK FRA TÅRNBY GYMNASIUMS FØRSTE TI ÅR

Den 15. august 1966 startede det nye kommunale gymnasium i Tårnby. Der blev 
ved denne lejlighed, naturligt nok, talt af både Tårnbys skoledirektør og skolens 
første rektor Rikard Frederiksen.
Den næste begivenhed, der bør standses ved, var en udflugt for hele skolen, som 
for gymnasiets vedkommende gik til Skåne; dette skete den 27. september.
Også i det humanitære arbejde placerede skolen sig tidligt, idet man efter et fore
drag af sekretær Hornemann om flygtningsproblemer efter 2. verdenskrig den 
24. oktober deltog i indsamlingen til »Flygtning 66«. Den 13. november viste det 
sig, at gymnasiet var blevet nr. 1 i indsamlingen blandt gymnasierne, mens Chri
stianshavns Gymnasium havde fået andenpladsen. Det smukke resultat markere
des ved en fest i Studenterforeningen i København.
Den 23. november afholdtes skolens første forældremøde, hvor rektor talte om 
»Gymnasieskolens særlige krav og ønsker til elever og hjem«.
Den 17. december afholdtes det første skolebal på skolen; skolens elevråd stod 
for dette arrangement.
Den 11. januar 1967 begyndtes en anden meget vigtig aktivitet på skolen, idet 
elevforeningen »Aiolos« blev stiftet, og som siden har virket som ramme om for
skellige elevaktiviteter på gymnasiet.
Den 3. februar udkom første nummer af skolebladet »Barmen«, og den 14. i samme 
måned holdt adjunkt Jellingsøe foredrag om Thailand.
Den 23. februar holdtes forældremøde med orientering om grenvalget i gymnasiet 
fra 2g, hvilket har været årligt tilbagevendende siden.
Den 4. april begyndte skolens forældreforening sit omfattende og gavnlige virke, 
bl. a. ved gennem årene at have givet støtte til elevers udenlandsrejser m. m.
Den 28. april indviedes skolen officielt med taler af bl. a. undervisningsminister 
K. B. Andersen og undervisningsdirektør Højby, skoledirektør Christensen og rek
tor. Den følgende dag opførtes en revy ved indvielsesfesten, hvori såvel elever 

8 som forældre og lærere deltog.



Nordregård



Den 3. juni indledtes skolens første eksamensperiode, og den 23. juni kom den 
tiltrængte sommerferie.
Opbygningen af skolens bibliotek påbegyndtes allerede i dette skoleår, idet Paul- 
Erik Jensen over de tre første år gjorde dette arbejde.
Da det nye skoleår begyndte den 14. august, tilsluttedes elevrådet DGS, og den 
21.-28. august startede de mange geologiske ekskursioner til Bornholm; i den 
første deltog 2 my under ledelse af Aage Jensen.
Skolens nære beliggenhed ved Kastrup Lufthavn blev den 30. august understreget 
ved, at en del af skolens elever deltog i en trafiktælling arrangeret af Luftfarts
direktoratet.
Et brændende spørgsmål tog »Aiolos« op i den følgende måned, idet man indbød 
læge M. Jacobsen til at tale om emnet »Narkotika«.
Den 20. september kom det første udenlandske selskab blandt mange, idet skole
inspektør Poul E. Hansen ledsagede 14 ungarske lærere, der var kommunens 
gæster. På lærerværelset var der frokost med velkomsttale af Lis Krunke.
Den 28. september afholdtes et forældremøde, og der var ikke færre end to skole
baller i efteråret.
Den 6. januar 1968 holdt dr. Gerhard Neumann et foredrag om Europarådet, hvori 
Rikard Frederiksen havde sæde, og den 17. januar talte rektor Edele Kruchow om 
FN’s arbejde.
I februar var der ikke mindre end fire foredrag, nemlig af overlæge Hoffmeyer 
den 7. om ungdomspsykiatri, en oplæsning den 8. af dele af Knut Hamsuns værker 
ved Finn Lange, den 21. februar af redaktør Danstrup om Kinas, USSR’s og USA’s 
indbyrdes forhold, og endelig sang den amerikanske sangerinde Ruth Reese nord
amerikanske negersange, og på tærsklen til marts holdt den svenske lektor Ting
björn foredrag om Strindberg og Lagerkvist.
Mens februar var præget af de mange foredrag, udmærkede marts sig ved større 
arrangementer såsom et besøg af 22 sovjetiske lærere, som Tårnby Kommune gav 
frokost på lærerværelset. Endvidere opførte skolen den 22.-23. marts både for 
første og foreløbig eneste gang skolekomedie; der opførtes Panduros »Kannibaler 

10 i kælderen« og »Kufferten«, begge stykker iscenesat af Leif Aage Rasmussen.



Den 29. marts var de internationale problemer atter på tapetet, denne gang i form 
af en u-landshøring, hvor Gert Mølgaard var ordstyrer. Ind imellem afholdt »Aiolos« 
den 2. april en diskussion om emnet »Militærtjeneste contra militærnægtelse«; 
kaptajn Johansen og seminarieelev P. Hansen fra »Aldrig mere Krig« indledte.
De internationale emner fortsattes ved et foredrag om Rhodesia af Mr. Austin 
den 4. april.
Den 22.-26. april skete der noget bemærkelsesværdigt nyt, idet rektor med 4 andre 
lærere deltog i et orienteringskursus om HF på Hindsgaul. Efter sommerferien 
skulle gymnasiet nemlig også have HF, foreløbig 2 IHF’er, og hermed var et spæn
dende tilskud til skolens hidtidige elevklientel sikret.
Den 16. maj løb så den første forårskoncert af stabelen. Mellem skoleorkestrets 
og skolekorets indslag, f. eks. tre kor af Handels »Solomon«, var der endvidere 
solooptræden af enkelte elever; f. eks. spillede Ketil Christensen fra 2. real solo 
i Pennequin:Morceau en concert.
Den 24.-25. maj var 1. real til gymnastikstævne i Holstebro under ledelse af rektor 
og tre lærere.
Skolen begyndte atter sit arbejde den 12. august; blandt de første begivenheder 
kan nævnes et foredrag af Dorothy Hutchinson fra Kvindernes Liga for Fred og 
Frihed med emnet: Hvordan kan man støtte »det andet Amerika«?
Den 17. september deltog nogle af eleverne i et boldspilstævne arrangeret af de 
københavnske gymnasier; den følgende dag fandt et regionsatletikstævne sted på 
skolen.
Den 14.-19. oktober med Paul-Erik Jensen og frue samt Leif Aage Rasmussen som 
ledere var der en rejse til Østrig; elever fra 3g deltog. Første halvdel af turen 
tilbragtes i Puch syd for Salzburg, anden halvdel i Wien. Tiden blev bl. a. for
drevet med vandreture.
Den 8. november afholdt »Aiolos« en høring over det aktuelle emne: »Er gymnasiet, 
som det burde være?« med bl. a. rektor Frode Andersen fra GI. Hellerup Gym
nasium samt vor egen rektor og repræsentanter for Det frie Gymnasium som 
deltagere.
Den 23. november holdt professor Mogens Pihl et foredrag om den moderne natur- 11 



erkendelse, og foredragene fortsætter i december, hvor der bl. a. er foredrag 
den 10. af Jan Bredsdorff om den kinesiske kulturrevolution.
Den 20. december opførtes julerevyen »Juleklip og klister«; aftenen sluttede med 
bal, og den 21. december opførtes to arier af Bachs Juleoratorium; foruden lokale 
kræfter medvirkede her blæsere fra PolyFonikerne, bl. a. Mona Hansen.
Blandt decembers øvrige vigtige tildragelser kan nævnes, at elevrådet vedtog at 
lade elevernes plenum træffe beslutninger på elevernes vegne efter derom ud
arbejdede regler.
I det nye år 1969 holdt Preben Wilhjelm foredrag om de danske venstreorienterede 
partier, og den 23. januar overværedes dele af narkotikadebatten i folketinget af 
3g’erne, et dengang aktuelt emne.
Den 14. februar holdtes for første gang et møde, hvor eleverne kunne tale faglige 
problemer med deres lærere, den såkaldte elevkonsultation, en fast del af pro
grammet siden, og man fortsatte den 21. februar i samme spor med den obliga
toriske forældreorientering om grenvalget i 2g; der sluttedes af med et egentligt 
forældremøde, hvorunder disse kunne tale med lærerne.
Den 23. februar oplevede skolen den triumf, at ældste gruppe, nemlig fra 2. og 
3. g, vandt regionsstævnet i volleyball for piger, som afholdtes på GI. Hellerup 
Gymnasium. Den 9. marts skulle de vindende piger til Esbjerg, hvor de deltog 
i finalen for hele landet.
Den 10. marts vistes af »Aiolos« den uhyggelige film »The War Game«, omhand
lende en eventuel atomkrigs følger for England.
Den 13. marts prægedes af vore toppolitikere, idet kommunisternes formand Knud 
Jespersen talte om sin rejse til Nordvietnam, og om aftenen samme dag var der 
forældremøde, hvor Bodil Koch talte.
Den 4. april fandt et møde sted på Tårnby Gymnasium med det formål at diskutere 
problemer omkring HF; HF-lærere fra både Søborg og Tårnby Gymnasium samt 
fra Metropolitanskolen deltog i debatten. Desuden var som undervisningsministe
riets repræsentanter lektorerne Ib Juul og E. Fuglsang-Damgaard til stede, og i 
fortsættelse heraf foranstaltedes på elevernes initiativ en diskussionsaften, hvor 

12 lærere og elever fra skolen diskuterede HF’s målsætning og undervisningsformer.



Lærerpersonale 1968
1) fra venstre: Emmy Greve, Rikard Frederiksen, Ina Damkjær Christensen, Jens 

Carstensen, Lise Jensen, Geoffrey Wilson, Helge Alstrup, Paul Erik 
Jensen.

2) fra venstre: Erik Frydkjær, Åge Hansen, Kirsten Paludan, Ruth Christensen, Lis 
Krunke, Finn Gotfredsen, Niels Tingsgaard, Jørg Gaugler, Gorm 
Hylsberg, Paul Ulff-Møller, Hanne Carstensen.

3) fra venstre: Inger Piepgrass, Preben Hasselbalch, Jens Erik Stolt, Lars Thiesen, 
Leif Aage Rasmussen, Poul Paludan. 13



Den 26. april var der for anden gang forårskoncert, hvor bl. a. nogle af skolens 
elever var solister i værker af Vivaldi, Kuhlau og Brahms. Efter at en gruppe havde 
opført moderne musik opførtes med stor succes Joseph Haydns oratorium »Års
tiderne« »Foråret«, ledet af Lars Thiesen.
Inden måneden sluttede holdtes nok et foredrag, idet professor Miller fra Los 
Angeles talte om emnet »Pre-Columbian Culture in Mexico«. Det bør endvidere 
fremhæves, at forældreforeningen i dette skoleår bevilgede 4000 kr. til skolens 
udsmykning, et meget kærkomment initiativ.
I den sidste del af dette års sommerferie var en del elever på tur til Rom med 
Preben Hasselbalch, Lars Thiesen og Niels Tingsgård som ledere. Deltagerne fik 
i løbet af en uges tid forevist mange klassiske og middelalderlige kunst- og byg
ningsværker, og turen sluttede af, netop som det nye skoleår begyndte.
Efter sommerferien var 2x under ledelse af Emmy Greve og Allan Lyhne på lejr
skole i Hald, og i tiden fra den 16. til den 21. september ca. 2 uger senere var 
2z på et lignende arrangement på Bornholm med Mona Hansen og Niels Tings
gård som ledere.
Så går vi frem til efterårsferien, da elever fra 3a og 3b var med Leif Aage Ras
mussen og Jørgen Olsen med frue som ledere på tur til Paris.
Som en slags eftervirkning af Apollo-rumfærden til månen sommeren 1969 holdt 
H. Stub foredrag om rumfart samt viste en film herom for 2. og 3. g den 5. no
vember.
På en anden front skete dette efterår noget nyt, idet det hidtidige skoleblad »Bar
men« i november afløstes af »Stifistikus«, som i endnu højere grad end forgæn
geren ønskede at beskæftige sig med ting, der havde tilknytning til skolen.
De vigtigste begivenheder i årets afsluttende måned var en koncert med Radley 
Colleges engelske orkester samt et »Aiolos«-arrangement med kgl. skuespiller 
Helge Kjærulff-Schmidt.
Den 12. januar 1970 genoptoges de udenrigspolitiske emner, idet Halldor Sigurds
son talte om emnet »Hvad blev der af Che Guevaras revolution?«
En vigtig ting var i øvrigt, at plenum i årets løb erstattedes af et ganske vist ikke 
beslutningsdygtigt elevråd, hvilket naturligvis bød på en del problemer.14



Februar og marts prægedes i øvrigt af idrætten, idet vore kvindelige elever den 
2. februar vandt det indledende stævne i gymnasiernes landsvolleyballturnering; 
ved finalen den 22. marts i Svendborg blev vi så nr. 4 - en fin placering, da vi jo 
har over 100 gymnasier her i landet.
En meget central begivenhed i foråret var atter skolens forårskoncert den 23. 
marts, hvori både lærere og elever fra gymnasiet optrådte med værker af Brahms, 
Mendelssohn og Dvorak. Purcells opera »Dido og Æneas« opførtes i uddrag af 
lokale kræfter.
Den 17. april havde »Aiolos« besøg af kunstnerne Jens Jørgen Thorsen og Jørgen 
Nash, som læste op og viste film.
Af skoleårets øvrige begivenheder kan eksempelvis nævnes en tur fra den 2. til 
den 6. maj for 2a med Preben Hasselbalch og Aage Hansen som ledere; turen 
gik til Lund, hvor domkirken bl. a. fremvistes.
Sidst, men ikke mindst, må det første skolenævn ved gymnasiet, valgt den 27. april, 
nævnes som en betydningsfuld nydannelse.
Efter sommerferien skiftede skolen leder, idet dens første rektor, Rikard Frede
riksen, blev ansat som undervisningsinspektør i Direktoratet for Gymnasieskolerne 
og HF; næste år konstitueredes han i øvrigt i stillingen som undervisningsdirektør 
Højbys efterfølger og var dermed blevet øverste chef for alle landets gymnasie
skoler.
Den nye rektor A. Visti Jacobsen var lektor ved Christianshavns Gymnasium, da 
han blev Rikard Frederiksens efterefølger; ved indsættelsen den 17. august ret
tede Visti Jacobsen en tak til Ruth Christensen, som i det sidste halve års tid 
havde aflastet Rikard Frederiksen, idet denne havde haft meget arbejde at udføre 
i direktoratet.
Skoleåret startede også på andre måder på ekstraordinær vis, idet både skolens 
elever og lærere deltog i et kursus i gruppedynamik ledet af den kendte psykolog 
A. Sjølund.
Den 26. august holdt skolen orienteringsmøde for forældrene til Ig’erne og 
IHF’erne, hvoraf der nu for første gang var 3.



Næste måned startede med et foredrag den 3. september, holdt af cand. jur. 
J. Jepsen om et kriminologisk emne.
Den 24.-28. september var Preben Hasselbalch med le på ekskursion til Helsingør 
og Helsingborg, hvor Kärnan blev beset, og midt under dette besøgtes udstillingen 
»Buddhas Veje« i Brede af 2a og 2c ledet af Paul Ulff-Møller.
Den 13. oktober var der atter elever i udlandet; denne gang drejede det sig om 
elever fra 3a og 3x, som var i Berlin under ledelse af Mona Hansen og Preben 
Hasselbalch.
Fra den 13.-17. oktober var der gæstespil af Den jyske Opera, som opførte synge- 
stykket »Kapelmesteren« af Pergolesi; et nyt gæstespil løb i øvrigt af stabelen den 
følgende måned, idet Det danske Teater arrangerede »En aften med Oscar Wilde« 
ved skuespilleren Erik Mørk.
Den 25. november stod noget helt andet på programmet, idet der var fællestime 
om byggeplanerne for en stor udvidelse af skolen; alle mulige sagkyndige, bl. a. 
arkitekter og ingeniører, medvirkede.
Blandt de resterende begivenheder i året kan nævnes en koncert den 15. decem
ber ved Sjællands Symfoniorkester. I slutningen af året oprettedes endvidere et 
samarbejdsudvalg for første gang på skolen, hvori rektor, lærere og elever i et 
bestemt antal sidder.
Den 15. januar 1971 vistes Rifbjerg-filmen »Danske Billeder«.
Den 25. i samme måned toges fat på aktuelle spørgsmål, idet der var møde om 
ungdommens boligproblemer, for hvilket arrangement bl. a. skolenævn og for
ældreforening stod.
Den 19. februar var der en pædagogisk paneldiskussion om fremgangsmåden ved 
varslinger og oprykninger af elever - et meget spændende emne.
Den 17. marts skete noget nyt, som siden er fulgt kraftigt op, idet 80 amerikanske 
studenter aflagde skolen et besøg, hvorunder man i øvrigt med skolens lærere 
og elever drøftede bl. a. universitetsforhold i USA, Vietnamkrigen og »Det andet 
Amerika«.
Atter havde man så traditionen tro den årlige forårskoncert den 26. marts, hvor et 

16 righoldigt program afvikledes; blandt de mange vægtige indslag kan eksempelvis 



nævnes Haydns trompetkoncert, hvori som solist medvirkede Ketil Christensen 
fra 3b, som umiddelbart efter endt eksamen blev tilknyttet Det kongelige Kapel; 
en meget bemærkelsesværdig præstation var Haydns »Die Schöpfung« (1. del), 
som fremførtes under ledelse af Lars Thiesen af Grønjordskollegiets orkester og 
Tårnby Gymnasiums udvidede kor.
Den 1. maj 1971 skete der i øvrigt det, at skolen fik sine tre første studielektorer, 
idet Ruth Christensen, Paul-Erik Jensen og Poul Paludan fik de tre stillinger, sko
len fik tildelt.
I eftersommeren arrangerede Foreningen »Norden« stipendiatrejser til de nordiske 
lande; en af vore elever, Jørgen Friis, deltog i rejsen sammen med andre fra 
Norden, og ifølge hans egen beretning i skolens årsskrift for 1971-72 var det 
væsentlige udbytte, at »vi fik knyttet en masse venskaber deltagerne imellem«. 
Af egne arrangementer i samme eftersommer kan nævnes en Rom-tur fra den 
30. juli til den 6. august efter nogenlunde de samme retningslinier som den første 
i 1969.
Sommeren 1971 skete i øvrigt det meget væsentlige, at en udvidelse af skolen 
mod øst samt en ændring af de eksisterende lokaler gik i gang med forventet 
afslutning foråret 1973, en nødvendig følge af det stigende elevtal.
I begyndelsen af det næste skoleår indførtes en stadig tilbagevendende nyordning, 
idet de nye elever de første skoledage fik en introduktion til skolens liv, og i til
slutning hertil fulgte 2 måneder senere et tre dages kursus for de nye elever i 
studieteknik.
På et andet felt placerede skolen sig smukt, idet nogle af drengene i en volleyball- 
turnering mellem nogle københavnske gymnasier kom i semifinalen.
Fra den 27. september til den 3. oktober var to af skolens klasser, nemlig 2x og 
2HFa, på klassevise tre-dages ekskursioner til Bornholm. Denne gang skulle man 
lære geografiske dataindsamlingsmetoder at kende; de lededes af Michael Habart, 
Per Thorsen og Solvejg Dupont.
På det musikalske felt skete også noget betydningsfuldt, idet det hidtil eksiste
rende Tårnby Gymnasiums Kor afløstes af Foreningen Tårnby Gymnasiums Kor 
og Orkester, som har været særdeles aktiv siden. 17



Det bør også nævnes, at den kendte skuespiller Ove Sprogøe underholdt i »Aiolos« 
den 6. oktober.
Af efterårets øvrige begivenheder kan nævnes en udflugt til Louisianamuseet 
samme dag med 55 deltagere under ledelse af Gunhild Paabøl.
Den 30. november havde »Aiolos« et arrangement med den kendte kunsthistoriker 
Broby Johansen, som talte om det nye Kina.
Inden vi sluttede året skete noget bemærkelsesværdigt, idet vor kommende stats
minister Anker Jørgensen kom og holdt foredrag på skolen den 13. december.
Samme dag toges et nyt initiativ, idet nogle af pigerne fra vort skolekor foranstal
tede et Luciaoptog på kommunens syge- og plejehjem; dette fulgtes i øvrigt op 
med en koncert sammesteds ved vort skolekor, der sang engelske Christmas 
Carols og danske julesalmer for patienterne. Ved juleafslutningen den 22. decem
ber havde vi den glæde at høre vort kor synge »Hallelujah« fra Händels »Messias«, 
atter under ledelse af skolens to sanglærere, Karin Olesen og Lars Thiesen.
I det nye år 1972 havde rektor taget et værdifuldt initiativ, idet alle elever og lærere 
inviteredes til prøve på to nye balletter på Det kongelige Teater, nemlig »Prisme« 
og »Dødens Triumf« den 16. februar 1972.
I påskeferien ledsagede Leif Aage Rasmussen og Jens Erik Stolt med frue elever 
fra 3a, 3b, 3c og 2a til Paris.
Den 21. april afvikledes traditionen tro forårskoncerten med bl. a. Orffs »Carmina 
Burana« på programmet.
Blandt andre initiativer i årets løb kan nævnes skolenævnets til en »Spørgeaften« 
med gymnasiedirektör Rikard Frederiksen.
Efter sommerferien var eleverne atter i Det kongelige Teater for at overvære prø
ver på nogle balletter af Flemming Flindt den 14. december.
Hovedbegivenheden i foråret 1973 var utvivlsomt et storstilet Vietnam-arrangement, 
hvis hovedformål var indsamling af penge til det humanitære hjælpearbejde i det 
krigshærgede Vietnam. Det fandt sted den 3. marts på gymnasiet. Begivenheden 
fik presseomtale, idet både »Amagerbladet« og »Berlingske Tidende« bragte illu
strerede artikler om dette.
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Den 6. april kom så igen forårskoncerten med værker af bl.a. Laub, Brahms og 
Händel.
Kort forinden fik på linie med landets øvrige kommunale gymnasier vort gymna
sium status som amtsgymnasium; pr. 1. april fik vi et amtskommunalt skolenævn 
(samtidig med overgangen til amtskommunal status) med tre medlemmer valgt af 
amtsrådet og to forældrevalgte.
På det kunstneriske område kan bl. a. nævnes en gave fra kommunens kunst
udvalg bestående af 17 værker af Markan Christensen.
Efter sommerferien fejrede skolen et par fodboldtriumfer, idet vore 2ax drenge 
vandt turneringen fra 2g blandt de københavnske gymnasier i midten af august, 
mens samtidig 1 cz nåede til finalen i sin gruppe.
I dette skoleår var kunstudvalget særdeles aktivt, idet en stor retrospektiv udstil
ling af Åge Fredslund Andersens arbejder løb af stabelen, og dertil kom en op
hængning af ca. 30 grafiske arbejder fra Gymnasiernes Vandreudstilling af kunst
nere som Ejler Bille, Asger Jorn, Richard Mortensen og Ole Schwalbe.
Efter årsskiftet 1974 lagde »Aiolos« for med humoristen Finn Søeborg den 13. fe
bruar.
I øvrigt stod dette forår i en ganske særlig grad i Berlin-turenes tegn, idet der 
noteredes ikke mindre end fire, hvor Claus Larsen lagde for med 3x med afgang 
den 22. marts.
Straks i starten af skoleåret, nemlig den 27. august, havde gymnasiet besøg af 
gæster fra England og USA, der overværede dele af undervisningen.
I midten af september fejrede vi atter sportslige triumfer, idet 1 ax både blev bedst 
i fodbold og håndbold på sit trin blandt de københavnske gymnasier - et smukt 
resultat.
Den 12. september foretoges ekskursion til Slesvig; 3a var med under ledelse af 
Karin Olesen og Claus Larsen.
Mod månedens slutning, nemlig den 24. september, havde skolen atter uden
landske gæster, idet elever fra gymnasiet i Bochum i Vesttyskland besøgte os.
Den 3. oktober var elever fra skolen atter til prøve på Det kongelige Teater; denne
gang stod Strindbergs »Erik XIV« på programmet. 19



I efterårsferien var et hold fra skolen under ledelse af rektor samt de tre musik
lærere gæster på drengekostskolen Radley College, hvor vore elever viste færdig
heder både i sang og gymnastik. Samtidig besøgte en del af skolens russisk-elever 
Moskva med Arne Biering og Claus Larsen.
Ved julekoncerten opførtes bl. a. dele af Franz Schuberts »Deutsche Messe« samt 
Johannes Nørgaards julekantate »Thi dit Lys er kommet«.
I de allerførste dage af 1975 besøgtes atter Berlin, denne gang af 2q ledsaget af 
Aage Hansen med frue.
Den 10. januar løb et meget stort arrangement af stabelen, idet de samfundssprog
lige 3g’ere besøgte Tunesien under ledelse af Gert Clevin, Arne Biering og Merete 
Winkel.
Den 23. januar vistes for engelskklasserne på skolen Orwell-filmen »Animal Farm«. 
Af skoleårets øvrige arrangementer kan nævnes operaudtog, bl. a. af »Carmen«, 
sunget af operasangere fra Det kongelige Teater, bl. a. Bodil Gøbel og Gurli 
Piesner, hvilket foregik ud på foråret.
I det nye skoleår havde skolen en interessant gæst den 8. september, idet vi havde 
besøg af undervisningsministeren for det tidligere Estland, nu en af de sovjetiske 
republikker.
Et par dage efter orienterede de to store landsomfattende elevorganisationer med 
tilknytning til vort gymnasium, nemlig LAK og DGS, vore elever om deres virke. 
I anden halvdel af september måned omdannedes det hidtidige studieteknik
kursus, således at det fra at være et alment orienterende kursus blev knyttet nær
mere til de enkelte fag.
Også på et andet område kunne samme måned melde nyt, idet skolen på et 
regionsstævne på Tårnby Stadion den 17. september placerede sig som en fin 
nr. 3 i atletik.
Endvidere kan af træk fra denne tid nævnes, at Finn Godtfredsen og Gert Clevin 
fra den 12. til den 19. september opholdt sig i Jakobshavn på Grønland, hvorfra 
de hjembragte værdifulde dias til skolens geografisamling.
Den 2. oktober besøgte de samfundsmatematiske 3g’er under ledelse af Helle 
Vikens Kina-udstillingen i Brede, og nogle dage efter, nemlig den 7. oktober, holdt20



skolen sin årlige idrætsdag på utraditionel vis, idet nu alle, både lærere og elever, 
deltog i forskellige idrætsgrene. Det blev en stor succes, som nok vil blive gen
taget.
Den 28. oktober fortsattes rækken af ekskursioner, idet 2z og 2x besøgte vikinge
skibsmuseet i Roskilde og Trelleborg, ledet henholdsvis af Lars Thiesen og Claus 
Larsen.
Den 14. november tog rektor initiativet til at fejre skolens fødselsdag for første 
gang; der var digtet forskellige morsomme sange til lejligheden, der var baller, 
og ind imellem kunne deltagerne forfriske sig ved hjælp af forskellige barer, f.eks. 
»Deutsche Bierstube«, en engelsk, fransk og israelsk bar. Den tråd vil sikkert blive 
taget op.
Kort før juleferien begyndte, nemlig den 17. december, tog hele skolen i busser 
til Louisianamuseet i Humlebæk for at se en omfattende udstilling af den verdens
berømte norske maler Edvard Munchs værker. På værdifuld vis havde Gunhild 
Paabøl orienteret såvel elever som lærere i kunstnerens produktion forinden.
På en særlig festlig måde tog skolen afsked med det gamle år den 19. december, 
idet Tårnby Gymnasiums Kor under ledelse af Annamaria Tebering, Karin Olesen 
og Lars Thiesen opførte et rigt varieret program, bl. a. fem sange af Benjamin 
Britten amt det uundværlige Halleluja-kor fra Handels »Messias«. Under Poul 
Paludans ledelse medvirkede desuden et nydannet kor, »T. G. Christmas Stars«, 
som sang en munter vise: »Nytårssang om kundskabstørstende skoleelever«.
I det nye år 1976 talte rector magnificus Morten Lange den 26. januar om adgangs
begrænsning ved de højere læreanstalter, et sørgeligt højaktuelt emne.
I anledning af Dansk Røde Kors’ 100 års jubilæum besøgtes skolen den 4. februar 
af en af de kendte hvide busser, og på selve 100 års dagen den 27. april ind
samlede elever fra Tårnby Gymnasium og Tårnbygård Skole under Preben Kristen
sens energiske ledelse ca. 17.000 kr. på egnen til det gode formål.
Den 23. februar skete der atter noget spændende, idet skolen da besøgtes af 
en 2g fra Eurajoki ca. 200 km nord for Åbo; de finske elever overværede deres 
danske kammeraters undervisning i Ig, og bagefter var der fælles sammenkomst 
for elever fra begge lande. 21
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Den 11.-13. marts løb atter en omfattende tur af stabelen, idet en del samfunds
faglige 3g’er under ledelse af Arne Biering og Finn Godtfredsen besøgte NATO’s 
fælleskommando i Rendsborg samt kiggede på Gottorp Slot.
Den 1. april talte arkitekt Lawner, rådgiver for Allendes regering i Chile, i en 
fællestime om forholdene i dette land.
Næste dag var der traditionen tro forårskoncert. Af det righoldige program kan 
nævnes Bobrowitz og Porter: »The Creation« med Connie Nielsen og Helen Elbjørn 
som solister; endvidere kan fremhæves Lars-Erik Larsson: »Förklädd Gud«, hvor 
bl. a. skolens lærere Leif Aage Rasmussen, Poul Paludan og Annamaria Tebering 
medvirkede samt skolens kor og orkester, dirigeret af Karin Olesen og Lars 
Thiesen.
Blandt de øvrige arrangementer i dette skolens tiende år nævnes til sidst, at 2y 
fra den 9. til den 16. april var på en interessant og vellykket ekskursion til London, 
hvor bl. a. The Tower og Westminster Abbey besås; de lededes af Merete Winkel, 
Ah Sam og Jens Carstensen.

Niels Tingsgård



FØDSELSDAGSHILSEN

Trods sin ungdom er Tårnby Gymnasium så veludviklet, at man kan indkalde 
»røster fra fortiden«. Fra en taknemmelig veteran fra de første fire år og en varm 
tilhænger af det særlige miljø, der er skabt på Tårnby Gymnasium, skal der da 
lyde en hjertelig lykønskning med det første lille jubilæum og lige så hjertelige 
ønsker for årene frem til det næste. Hvis skolens dygtige lærere og andre med
arbejdere kan lære eleverne lige så væsentlige ting, som de lærte mig i mine 
fire rektorår, er der grund til optimisme.

Rikard Frederiksen



SKOLENÆVN

Skolenævnet ved Tårnby Gymnasium har siden oprettelsen, hvor sammensætnin
gen var identisk med skolenævnene ved kommunale skoler, ændret denne sam
mensætning i 1973, idet Tårnby Gymnasium overgik til amtskommunal skole.
På dette tidspunkt blev der valgt et skolenævn bestående af 2 forældrevalgte 
repræsentanter, 3 amtspolitiske repræsentanter samt tillige rektor og lærerråds
formanden. Dette nyvalgte nævn nåede kun at fungere i 1 år, idet der skulle 
vælges nyt skolenævn for amtskommunalbestyrelsesperioden 1974 til 1978.
Det nuværende skolenævn, som har en funktionsperiode til 1978, består i dag af 
følgende:
Amtsrådsvalgte skolenævnsmedlemmer:
Arbejdskonsulent Svend Jensen
Læderhandler Aage Schwarz
Amtsrådsmedlem Hanne Lysen
Forældrevalgte skolenævnsmedlemmer:
Direktør Aage Laursen
Fuldmægtig Torben Henssel (formand)
Desuden er rektor og lærerrådsformanden medlemmer af skolenævnet.
I den forløbne periode har nævnet vedtaget også at optage elever i samarbejdet, 
hvilket har været særdeles frugtbart for nærkontakten med »brugerne« af skolen. 
Skolenævnet har i årenes løb behandlet budgetsager, elevsager, været medvir
kende ved læreransættelser samt mange andre opgaver vedrørende skolen.
Som formand for skolenævnet vil jeg benytte lejligheden til at lykønske Tårnby 
Gymnasium med 10 års jubilæet og ønske, at den gode ånd, som hersker på 
skolen, må vedvare. Samtidig bringer jeg en tak til politikere, lærere og elever, 
der har været medvirkende i nævnets arbejde i de forløbne år; især en tak til 
rektor Visti Jacobsen for behageligt samarbejde.

Torben Henssel
formand24



FORÆLDREFORENINGEN

Den 4. april 1967 stiftedes Tårnby Gymnasiums Forældreforening med det formål 
at virke som et bindeled mellem skolens forældrekreds og skolen samt at yde 
skolen økonomisk og anden støtte til en række formål, der ikke i tilstrækkeligt 
omfang støttes af det offentlige.
Selv om foreningen kun råder over de relativt begrænsede midler, der indgår ved 
forældrenes kontingentbetaling, har man dog i de forløbne år kunnet støtte en 
række aktiviteter såsom rejser og ekskursioner, deltagelse i koncerter, anskaffelse 
af kordragter m. m. - udgifter, der ikke har kunnet afholdes af skolens midler. 
Som alle offentlige budgetter begrænses skolens budget i disse år, og foreningen 
har derfor al mulig grund til at appellere til alle forældre om, igen i år, at blive 
medlemmer af forældreforeningen.
Kontingentet er for skoleåret 1975/76 fastsat til kr. 25,00 pr. hjem og kan ind
betales til foreningens girokonto nr. 6 49 96 94, eller man kan henvende sig til 
foreningens kasserer, fru G. Bisp Hansen, Torpebakken 9, tlf. 51 11 82. Henven
delse kan også ske til skolens kontor kl. 9-13, tlf. 51 36 00.
Foreningens bestyrelse består af fire medlemmer, der på generalforsamlingen 25



vælges af og mellem forældrene; desuden er rektor og en repræsentant for lærer
kollegiet fødte medlemmer.
Ved den sidste generalforsamling henstilledes det til bestyrelsen at søge forenin
gens vedtægter ændret, således at også andre end elevernes forældre kunne blive 
betalende medlemmer og således øge foreningens indtægter. Bestyrelsen vil frem
sætte forslag herom ved den kommende generalforsamling, der vil blive afholdt 
i september-oktober måned.
Sammen med indbydelsen til generalforsamlingen vil der blive fremsendt et giro
kort til indbetaling af kontingent.
I dette skoleår fejres Tårnby Gymnasiums 10 års fødselsdag. Forældreforeningen 
ønsker skolen til lykke, takker for godt samarbejde i de forløbne år og sender 
sine bedste ønsker for skolens fremtid.

Med venlig hilsen 
p. b. v. 

Aage Laursen 
formand26



STUDIEVEJLEDNINGEN

Da man i 1967 startede HF-undervisningen her i landet, indførtes samtidig - efter 
udenlandsk forbillede - en studievejledningsordning. Denne er almindeligvis blevet 
betragtet som en succes, hvorfor man fra lovgivernes side gentagne gange har 
stillet en tilsvarende ordning for gymnasiet i udsigt, men tidens sparebestræbelser 
har foreløbig hindret gennemførelsen.
Det er formodentlig ved optagelsen, at HF’eren første gang stifter bekendtskab 
med studievejlederen, der ved hjælp af mere eller mindre snedige spørgsmål 
anstrenger sig for at finde ud af, om ansøgningen kan imødekommes.
Det er forbundet med betydelige vanskeligheder nøjere at gøre rede for, hvad 
studielederen tager sig af; det er faktisk en særdeles blandet landhandel, han 
driver. Der er jo de selvfølgelige ting såsom rådgivning ved tilvalgsfag, studie- og 
erhvervsvalg, privatistproblemer og tilsvarende ret »kontante« punkter. Men udover 
dette kan et par eksempler måske illustrere, hvor bredt studievejlederjobbet op
fattes og efter vor mening bør opfattes.
Vi har fungeret som klagecentral, mæglere i ægteskabelige stridigheder, trøstere 
og sjælesørgere i snart sagt enhver sammenhæng; vi har fungeret som finansielle 
rådgivere, prøvet at redegøre for elevers synspunkter overfor rektor og lærerråd, 
forsøgt at berolige skeptiske forældre etc. Det siger sig selv, at vi har tavsheds
pligt.
Disse funktioner prøver vi at varetage uden synderlig uddannelse (igen en følge 
af spareønskerne), og det kan ikke nægtes, at vi ved nogle lejligheder har siddet 
tilbage med en følelse af magtesløshed, hvor vi måske kun har kunnet tilbyde 
sympati - og en lakridspastil.
Man er naturligvis velkommen til at prøve at fange os i et frikvarter, eller ringe 
til os privat, men ellers har vi træffetid fast to timer om ugen på studievejleder
kontoret.

Preben Hasselbalch
Poul Ulff-Møller 27



LÆRERE OG ADMINISTRATIVT PERSONALE

AS Ah-Sam, Eddy adj. Højlunds Vænge 3 3500 Værløse 48 45 47
PB Andersen, Peer Bjørn adj. Restrupvej 80 2770 Kastrup 51 56 44
AB Biering, Arne adj. Godthåbsvænge 25, 4. tv. 2000 F 34 74 78
FB Binderkrantz, Finn adj. Stationsvej 7 3480 Fredensborg 03-28 28 70
BR Braase, Anne adj. Fredens Plads 1 2920 Charlottenlund OR 1869
JC Carstensen, Jens adj. Johs. V. Jensens Allé 42 2500 Valby 46 31 30
DC Christensen, Ina D. adj. Glamsbjergvej 29 2770 Kastrup 51 39 78
RC Christensen, Ruth Ikt. Finsensvej 5 B, 5. 2000 F FA 1719
NC Clemmensen, Niels adj. Korsikavej 2,1.tv. 2300 S 59 57 54
GC Clevin, Gert adj. GI. Skovvej 13 2770 Kastrup 51 48 37
IF Eisbo, Ingelise Friis adj. Hasselvænget 34 4300 Holbæk 03-43 32 01
RE Eskildsen, Roar adj. Kastrupkrogen 9,2. tv. 2770 Kastrup 51 41 18
FR Fredvig, Erling Gunnar adj. Amerikavej 3 B, mezz.th. 1756 V 31 38 53
EF Frydkjær, Erik adj. Gustav Adolfsg. 10,1.tv. 2100 0 ØB 1050
FG Gotfredsen, Finn adj. Platanvej 22 A, 7. tv. 1810 V 21 61 92
EG Greve, Emmy adj. Baunehøjpark 29, st. tv. 3500 Værløse 02-48 39 38
GH Halkjær, Grethe Ikt. Ny Skelgårdsvej 15 2770 Kastrup 50 33 75
AH Hansen, Aage adj. Søvej 9 3400 Hillerød 03-26 58 57

28 CH Hansen, Christian adj. Birketinget 12, 3. nr. 1 2300 S 58 98 83



PH Hasselbalch, Preben adj. Ndr. Frihavnsgade 13 A 2100 0 TR 5967
HI Hinnum, Christel adj. Overbys Allé 25 2500 Valby 46 75 73
TH Hummel, Tove kunstp. Heibergsgade 16, 5. 1056 K 15 60 83
OH Høyer, Ole adj. Svenstrupvej 21 2660 Brøndby Strand 7313 51
VJ Jacobsen, Visti rkt. Tejn Allé 9 2770 Kastrup 51 3717
PJ Jensen, Paul Erik Ikt. Galgebakken-Sønder 1-1 2620 Albertslund 64 82 22
TJ Johannesen, Thyra adj. Lysbrovej 13 2700 Brønshøj 8417 21
PK Kristensen, Preben adj. Parkbo 8 2500 Valby 4611 37
SK Kristensen, Søren adj. Strandparksvej 20,3. tv. 2900 Hellerup HE 3699
EK Kudahl, Edith Hofmann adj. Breidablik Allé 17 2300 S 58 28 09
LK Krunke, Lis adj. Nebbegaardsbakken 2 2400 NV 28 34 77
KA Larsen, Carsten Verner adj. Storkens Kvarter 9 D 2620 Albertslund 64 7912
CL Larsen, Claus adj. Marstrandsgade 24 2100 0 TR 9468
KL Lassen, Kirsten adj. Lavager 26 2620 Albertslund 64 42 26
OL Olesen, Karin adj. Harsdorffsvej 7 B, 2.tv. 1874 V 22 15 57
KP Paludan, Kirsten adj. Sorrentovej 5 2300 S 55 67 74
PP Paludan, Poul B. Ikt. Sorrentovej 5 2300 S 55 67 74
GF Pedersen, Grethe Fog adj. Rubinsteinvej 21,2. th. 2450 SV 46 07 77
IP Piepgrass, Inger adj. Hollands Allé 28 2300 S 59 55 30 29



HP Ploug, Henrik adj. Lundagervej 27 2740 Skovlunde 91 91 87
GP Paabøl, Gunhild kunstp. Aaboulevarden 16,4. th. 2200 N 39 14 55
LR Rasmussen, Leif Aage adj. Ernst Meyersgade 8 1772 V 24 60 28
JS Schou, Jens adj. Kirsteinsgade 4 2100 0 26 06 68
ST Stolt, Jens Erik adj. Parkvænget 6 2920 Charlottenlund HE 7673
SR Straarup, Jens-Ole adj. Skovvej 27 2820 Gentofte OR 1041
AT Tebering, Annamarie adj. Prinsessegade 4 A, nr. 69 1422 K AM 2579
LT Thiesen, Lars adj. Buskebjergv. 40, Kyringe 4380 Nyrup 03 -60 32 76
NT Tingsgaard, Niels Ikt. Havrevej 16 2700 Brønshøj 28 02 15
BT Tuxen, Bente adj. Hjortespringparken 33 2730 Herlev 84 29 70
UT Tøgern, Ulla adj. Stormgade 5 2791 Dragør 53 02 44
PM Ulff-Møller, Paul adj. Bernstorffslund Allé 39 2920 Charlottenlund OR 2602
RW Wahl-Jørgensen, Ruth adj. I ran vej 8 2300 S 58 08 78
HV Vikens, Helle adj. Gøgevang 40 2970 Hørsholm 86 92 14
MW Winkel, Merete adj. Langesund 10,4. 2100 0 18 1978

Skolebetjent: Svend Johansen 
Skolebetjentmedhjælper: Knud Larsen
Sekretærer: Elisabeth Christensen 

Marianne Rhe Hansen 
Birthe Salling

Bibliotekar: Lone Drzal
Inspektorer: Finn Gotfredsen 

Gert Clevin30



UDDANNELSES- OG ERHVERVSORIENTERING

Uddannelses- og erhvervsorienteringen for gymnasieelever varetages på Tårnby 
Gymnasium af lærerne Erik Frydkjær, Emmy Greve og Preben Kristensen.
Den nyligt indførte adgangsbegrænsning til universiteterne og stramningen af 
adgangsbegrænsningen til andre videregående uddaneiser har tydeligt påvirket 
uddanelsesorienteringen. Sammen med den store arbejdsløshed har det vanske
liggjort elevernes valg af uddannelse og erhverv.
I 1 g har undervisningen været koncentreret om grenvalget, men det har også 
været nødvendigt allerede på dette tidlige tidspunkt at redegøre for adgangs
begrænsningens konsekvenser for situationen i gymnasiet.
I 2g gennemgås uddannelsesmulighederne, økonomiske forhold i forbindelse med 
uddannelse og erhverv, sociale forhold og generelle problemer i forbindelse med 
valget af uddannelse og erhverv.
I 3g foretages en dyberegående analyse af forskellige uddannelser og erhvervs
muligheder for studenter, ansøgningsprocedurer, optagelseskriterier, gymnasiale 
suppleringskurser m.v.
Endvidere afholdes der i marts måned et studieorienterende møde for elever i 
2g og 3g i samarbejde med arbejdsdirektoratet og studievejledningen ved for
skellige uddannelsessteder. Dette møde var i det forløbne skoleår meget vel
besøgt.
Stramningen på uddannelsesområdet og den vanskelige situation på arbejdsmar
kedet har yderligere forstærket behovet for en egentlig studievejledning i gym
nasiet.

Preben Kristensen 31



VELKOMSTDAGE
For eleverne i 1.g og 1. HF vil der i løbet af de første skoledage blive korte 
orienteringer om forholdene på Tårnby Gymnasium.
Disse orienteringer gives af rektor, klasselærerne, studievejlederne, adm. inspektor 
og bibliotekaren.
Fredag den 13. august kl. 19 afholdes der fest på skolen for de nye elever og 
deres lærere. Ruth Christensen

Studieteknikudvalget

LÆRERRÅD
Lærerrådet består af rektor, de ved gymnasiet fast ansatte lærere samt andre 
lærere, der har været ved skolen i mindst 2 år, og som det pågældende skoleår 
har mindst halv stilling.
Lærerrådets kompetence og rettigheder er fastsat ved ministeriel bekendtgørelse, 
der igen er baseret på skolestyrelseslovens §60. Blandt sager, der behandles i 
lærerrådet, kan nævnes skolens budget, stillingsopslag og undervisningsforsøg. 
Lærerrådet vælger ud af sin midte for ét år ad gangen en formand, der dels vare
tager lærerrådets løbende sager, dels indkalder til lærerrådsmøder, udformer 
dagsordenen og leder møderne.
Lærerrådet er gennem sin formand repræsenteret i skolenævnet samt i fælles
udvalget for gymnasieskolerne under Københavns amt.
Det blev i slutningen af skoleåret 1973-74 vedtaget at indbyde elevrepræsentanter 
til lærerrådsmøderne. Ruth Christensen32



STUDIETEKNIK

1 tiden indtil efterårsferien gennemgår alle nye elever et studieteknisk program, 
tilrettelagt af de enkelte klassers lærere ved en række møder i den første uge 
af skoleåret.
Blandt de emner, der tages op, kan nævnes: notatteknik, løsning af hjemmeopga
ver, lektieplanlægning, diskussionsteknik, håndbogsbenyttelse, læseteknik. Men 
programemt er ikke helt det samme for alle klasserne; ideen er tværtimod, at 
præsentationen af de studietekniseke problemer tilpasses de enkelte klassers 
normale skemaundervisning og flettes ind i gennemganget af stoffet i de enkelte 
fag. Det betyder også, at eleverne har indflydelse på programmets indhold og 
omfang undervejs.
Det, der skulle være sket, når vi når efterårsferien, er altså, at alle nye elever 
og kursister har fået skærpet opmærksomheden over for en række studietekniske 
problemer. Men arbejdet på at løse disse problemer må naturligvis fortsættes, 
indtil man forlader gymnasiet eller kurset. Hvordan kampagnen inden efterårs
ferien skal følges op, aftales mellem elever og lærere i de enkelte klasser.
Til orientering for andre skoler og kurser kan det yderligere oplyses, at grund
laget for tilrettelæggelsen ved lærermøderne oprindeligt er tre emnelister, som 
tidligere er opstillet af lærerne i henholdsvis matematisk-naturvidenskabelige fag, 
fremmedsprog og andre fag. De fungerer som idémateriale eller ønskesedler, men 
er altså ikke absolut bindende for de enkelte klasser. Møderne mellem de enkelte 
klassers lærere ledes af klasselærerne og kan efter omhyggelig planlægning 
afvikles i løbet af 2-3 timer. Der undervises ikke efter nogen grundbog i almen 
studieteknik, men efter fagtilpassede særprogrammer.

STUDIETEKNIKUDVALGET 
ved Poul Paludan 33



LÆRERFORSAMLINGEN

består af alle de ved skolen ansatte lærere. I lærerforsamlingen drøftes elevers 
standpunkt og arbejdsindsats.
Standpunktskarakterer gives i lærerforsamlingens møder, og det er også her, der 
rådgives med henblik på elevers oprykning i næste klasse, idet det dog - hvis 
der ikke er tale om forsømmelser og forsømmelighed - er eleverne selv, der 

34 træffer den endelige beslutning om oprykning.



BIBLIOTEKET

I 1966 indledte Tårnby Gymnasium og Tårnby Kommunebiblioteker samarbejde om 
oprettelse af en filial på Tårnby Gymnasium. Efter en 3-årig opbygningsfase blev 
der i 1969 ansat en faguddannet bibliotekar til varetagelse af den daglige ledelse 
af biblioteket. Herigennem blev der ikke alene skabt mulighed for kontinuitet i 
den fortsatte udbygning af bogbestanden, men tillige sikret elever såvel som 
lærere en meget høj servicestandard - en service, som de ændrede undervisnings
former i gymnasiet og ikke mindst oprettelsen af HF har skabt behov for. Tårnby 
Gymnasiums overgang fra primær til sekundær kommunal opgave har medført 
administrative ændringer, men ikke ændret det nære samarbejde med Tårnby 
Kommunebiblioteker, og samarbejdet betragtes af begge parter som ideelt.
Bogbestanden udgøres af bind, fordelt på udlån, referencesamling, faglokaler 
og lærerbibliotek; desuden findes et bredt tidsskrift- og avishold.
Biblioteket er åbent for elever og lærere i skolens normale undervisningstid. 
Mandag/tirsdag 12.00-14.30, onsdag/torsdag/fredag 9.00-12.00 har gymnasie- 
bibliotekaren udlånstid.
Udlån foregår efter selvbetjeningsprincippet ved, at låneren på bogkortet noterer 
fulde navn, klasse, dato og årstal og anbringer kortet i en dertil indrettet kasse. 
Ved tilbagelevering anbringes bogen på en speciel afleveringshylde. Lånetiden 
er 1 måned.
Kartoteket består af en fuldt udbygget alfabetisk og systematisk afdeling. Bøger, 
som ikke findes på gymnasiet, rekvireres efter ønske fra Tårnby Kommunebibliote
ker eller via læsesalen fra landets øvrige folkebiblioteker samt faglige og viden
skabelige biblioteker.
Bogvalget foregår i samarbejde mellem lærerkollegiet og gymnasiebibliotekaren. 
Bogvalgsmateriale i form af gennemsynsbøger, avisanmeldelser og lektørudtalel
ser fremskaffes efter bibliotekarens skøn fra hovedbiblioteket, hvorefter de enkelte 
faglærere tager endelig stilling til indkøb.
Bibliotekets samlede budget for finansåret 1976 (1/4-31/12) er på 79.500 kr.
Biblioteksorientering for 1. g og 1. HF indgår i studieteknikugen. Lone Drzal 35



SAMARBEJDSUDVALG

Samarbejdsudvalget er et kontaktorgan mellem rektor, lærerråd og elever. Udval
get består af to faste medlemmer, nemlig rektor og lærerrådsformanden, tre lærere 
valgt af lærerrådet samt fire elever, således at både HF og gymnasiet er repræ
senteret. Samarbejdsudvalgets opgave er gennem drøftelser at fremme samarbej
det mellem elever og lærere. Det kan dreje sig om problemer vedrørende fælles
timer, studiekredse samt en række områder, der vedrører »trivslen« på skolen. 
I det forløbne år har udvalget opfordret gymnastiklærerne til at få gennemført en 
idrætsdag med deltagelse af samtlige elever og lærere. Vi mener selv, at idræts
dagen har været årets ubetinget mest vellykkede arrangement, og håber, at der 
også i dette efterår vil blive pillet en dag ud af kalenderen til dette formål.
Fredag den 14. november 1975 fejredes skolens 9 års fødselsdag, tildels som 
generalprøve på skolens 10 års fødselsdag. Dette jubilæum har været under for
beredelse siden foråret og vil lægge stort beslag på det kommende samarbejds
udvalgs kræfter.
Som et led i bestræbelserne på at forbedre kontakten mellem udvalgets med
lemmer under mere uformelle former har vi i dette forår indført regelmæssige 
frokostmøder. Ideen hermed er, at de små dagsaktuelle problemer kan tages op, 
efterhånden som de opstår.
Samarbejdsudvalget fungerer netop så godt eller så dårligt, som skolens elever 
og lærere ønsker det. I stedet for at lade utilfredsheden komme til udtryk i en 
daglig surhed tror vi, det er langt sundere at få luft for sin kritik og få tingene 
diskuteret. Vi mener selv, samarbejdsudvalget er et godt sted at fremkomme med 
sine meninger. Vi tror ikke på, at vi kan løse alle problemer, men det at få dem 
belyst og gennemdebatteret er under alle omstændigheder et godt skridt på vejen.

Grethe Fog Pedersen 
Peer Bjørn Andersen36



OM DEN IDRÆTSLIGE AKTIVITET PÅ TÅRNBY GYMNASIUM

Udover den normale undervisning i idræt (2 ugentlige lektioner) er der en omfat
tende aktivitet uden for skoletiden. Denne aktivitet foregår på forskellig måde.

Frisport
På skemaet fastlægges ugentlige timer efter kl. 15 eller om lørdagen, hvor alle 
elever frivilligt kan komme til en eller anden idræt, som hun/han har særlig inter
esse for (ikke nødvendigvis er særlig dygtig til). På Tårnby Gymnasium var der 
i 1975/76 frisport i volleyball, basketball, atletik og redskabsgymnastik for både 
piger og drenge.

T urneringsdeltagelse
Gymnasieskolernes Idrætslærerforening arrangerer hvert år en række landsomfat
tende turneringer i forskellige idrætsgrene.
I 1975/76 deltog Tårnby Gymnasium i atletik i region 3 med tre hold for drenge 
og et hold for piger. Tårnby Gymnasium var i år arrangør ved stævnet, som foregik 
på Tårnby Stadion. Drengeholdene blev nr. 3, mens pigeholdet blev nr. 2 og var 
tæt ved at komme i finalen. Finalestævnerne foregår lørdag den 25. september 
1976 i Odense for piger og i Horsens for drenge, mens det indledende stævne 
afvikles i Valby Idrætspark onsdag den 15. september 1976.
Tårnby Gymnasium deltog i volleyballturneringen for piger på Nørre Gymnasium 
og i Greve Amtsgymnasium for drenge. Ingen af holdene overlevede den ind
ledende runde. Drengene deltog med 2 hold i basketball på Sot. Annæ Gymna
sium, men kom heller ikke videre.

Skolens idrætsdag
I efteråret 1975 afholdtes for første gang skolens egen idrætsdag for samtlige 37 



elever og lærere. Arrangementets primære formål var at fremme trivslen på skolen. 
Dette formål blev med succes opnået gennem idrætskampe i volleyball, basketball, 
bordtennis, løb over 3,5 km og folkedans.
Dette arrangement forventes gennemført igen i efteråret 1976.

Elevernes egen idræt
Når skemaet er lagt, er der enkelte ledige timer i gymnastiksalene mellem 15.35 
og 17.00, som efter opslag kan udlånes til elevernes egen idræt. Det har fortrinsvis 
drejet sig om badminton, fodbold og tennis. Her må man selv medbringe det for
nødne materiel.
I kælderen ved bogdepotet er der opstillet 4 bordtennisborde, som eleverne frit 
kan benytte, når de er ledige.

Idrætsanlægget
I 1975/76 har idrætsanlægget gennemgået en omfattende istandsættelse. Der er 
på den indhegnede asfaltbane anlagt en håndbold- og tennisbane. På den store 
græsplæne er græsset blevet helt fornyet, ligesom springbanerne i atletik er blevet 
flyttet og forsynet med kunststof.

TGV
Der er på skolen en forening i volleyball. Denne forening er åben for både nye 
og tidligere elever. På opslagstavlerne i gymnastikomklædningsrummene kan man 
se, hvor man skal henvende sig, hvis man er interesseret i at blive medlem.
I øvrigt er det en god idé, at man jævnligt ser på opslagstavlerne. Her vil der blive 
givet alle informationer om den idrætslige aktivitet på Tårnby Gymnasium.

38 Preben Kristensen



TÅRNBY GYMNASIUMS KOR

Tårnby Gymnasiums Kor og Orkester blev oprettet i august 1967 på basis af fri
villig deltagelse af skolens elever. I 1970 blev skolens kor og orkester omdannet 
til Foreningen Tårnby Gymnasiums Kor og Orkester. Af foreningens love fremgår 
det, at såvel nuværende som udgåede elever kan være medlemmer. Foreningens 
højeste myndighed er generalforsamlingen, der vælger bestyrelsen blandt med
lemmerne. Samtidig med nyorganiseringen besluttede man at flytte prøverne til 
torsdag aften kl. 19.30 til ca. 22.30.
Tårnby Gymnasiums Kor og Orkester har i de forløbne år givet en række kon
certer. På Tårnby Gymnasium afholdes således hvert år en koncert i forbindelse 
med juleafslutningen og en forårskoncert. Desuden er der blevet afholdt koncerter 
på Tårnby Plejehjem, i Gørløse Kirke, Kastrup Kirke og Orø Kirke. I efterårsferien 
1974 var vi i England, hvor vi boede på en public school, Radley College, nær 
Oxford. I Radley holdt vi en del koncerter, men fik også tid til teaterbesøg, 
udflugter og fester sammen med vore værter. Radley College besøgte senere 
Tårnby Gymnasium i forbindelse med deres skandinaviske turné foråret 1975. 
Vi har planer om at gentage besøget i England i efterårsferien 1977.
Foruden koncerter arrangerer foreningen også fester på skolen og det årligt til
bagevendende weekend-ophold på en lejrskole for medlemmerne.
Korets repertoire spænder fra renaissancen til vor tid: fra Josquin des Pres' 
chansons til Bobrowitz og Porters beatkantate, The Creation. Koret har i løbet af 
de senere år opført en del værker i uddrag eller i helhed: Purcell: Dido og Aeneas; 
Händel: Solomon; Bach: Juleoratorium; Haydn: Årstiderne, l.del, og Skabelsen, 
1. del; Mozart: Ave Verum; Schubert: Deutsche Messe; Brahms: Deutsches Re
quiem, 2. sats; Knud Jeppesen: Hr. Jon; Lars-Erik Larsson: Förklädd Gud; og 
Britten: A Ceremony of Carols. Dertil kommer en mængde mindre værker: Folke
sange, danske sange, julesange, Christmas Carols, madrigaler, talekor o.s.v. o.s.v. 
Ved forårskoncerten 1976 talte koret ca. 50 medlemmer og orkestret 11 medvir
kende. Desuden medvirkede 5 solister.

AT, OL og LT 39



KANTINE

I kantinen kan købes smørrebrød (efter bestilling), sodavand, mælk, kaffe, te m. m. 
Der er åbent for bestilling af smørrebrød fra kl. 7.30 til 8.00, og i øvrigt er kantinen 
åben i frikvartererne fra kl. 9.40 til kl. 14.00.
Det er vigtigt for kantinens drift, at alle tomme flasker afleveres. Personalet kan 
ikke - uden at det går ud over anden service - afse tid til at samle jeres tomme 
flasker sammen.40



FORSØMMELSER

For elever, der er fyldt 18 år, gælder, at de selv kan udfærdige og underskrive 
en forsømmelsesseddel. For de øvrige elever gælder, at forsømmelsessedier skal 
være underskrevet fra hjemmet. Forsømmelser, der strækker sig udover en uge, 
meddeles telefonisk eller pr. brev til skolen. Anmodning om begrænset fritagelse 
for undervisningen (lægebesøg o. I.) fremsættes så vidt muligt senest dagen før 
fritagelsen ønskes. Der kan måske være grund til at præcisere for alle implicerede 
parter, at en gymnasieskole må opfattes som en arbejdsplads, hvor også eleverne 
er forpligtede til regelmæssigt fremmøde og aktiv deltagelse, og at skolearbejdets 
resultater kun kan blive tilfredsstillende, hvis eleverne føler sig ansvarlige overfor 
samarbejdet. Tilladelse til at forsømme en enkelt dag af andre grund end sygdom 
må derfor altid indhentes i god tid forud, og kan normalt kun ventes givet, når 
årsagen er særlig højtidelige familiefester eller ekstraordinære begivenheder. 41



FORSØMMELSESNÆVN VED TÅRNBY GYMNASIUM

Ifølge reglerne for gymnasier og HF-kurser er der mødepligt for gymnasieelever 
og HF-studerende. Hvis denne ikke overholdes, kan det for vedkommende elev 
føre til bortvisning fra gymnasium/HF-kursus; eventuelt kan den pågældende over
føres til status som selvstuderende (privatist). Før det kommer så vidt, skal rektor 
to gange advare eleven/kursisten, første gang mundtligt, anden gang skriftligt ved 
et anbefalet brev. Grundlaget er en opgørelse over forsømmelser og utilfredsstil
lende opgaveaflevering.
Det er naturligvis klart, at der kan være mange grunde til forsømmelser, herunder 
mere langvarig sygdom, nødvendigt erhvervsarbejde uden for skoletiden, der kan 
være trættende og virke uheldigt tilbage på skolearbejdet, eller familiære og andre 
personlige problemer. Skolens leder eller (for HF’s vedkommende) studievejle
derne kan naturligvis gøres bekendt med disse problemer, og der kan i et vist 
omfang tages hensyn til dem. I skoleåret 1973-74 oprettedes imidlertid forsøgsvis 
ved Viby Amtsgymnasium et såkaldt »forsømmelsesudvalg for HF«, bestående af 
tre elever og tre lærere, valgt af henholdsvis elevråd og lærerråd. Formålet var 
at give elever, som var indstillet til advarsel eller bortvisning, mulighed for at gøre 
rede for de vanskelige personlige forhold, der måtte ligge bag forsømmelserne. 
Det må understreges, at udvalget var (og stadig er) et rådgivende organ, som 
eleverne, hvis de ønskede det, kunne henvende sig til. Udvalget har aldrig haft 
myndighed til at uddele advarsler eller træffe andre beslutninger vedrørende for
sømmelser. Derimod kunne det henstille til rektor, at advarsler eller bortvisning 
blev udskudt, hvis der var argumenter for det.

42 Direktoratet for gymnasieskolerne og HF udsendte i august 1974 en orientering



om dette, og i de følgende skoleår er der på en del gymnasier og HF-kurser 
oprettet et sådant forsømmelsesnævn, således på Tårnby Gymnasium for skole
året 1975-76. Hovedlinierne er de samme som på Viby Amtsgymnasium. Dog tager 
nævnet hos os sig ikke blot af HF-kursisternes problemer, men i lige så høj grad 
af gymnasieelevernes, og der er indføjet en bestemmelse om, at både gymnasiet 
og HF-afdelingen skal være repræsenteret i nævnets elevgruppe. Endvidere kan 
en elev, hvis han eller hun ikke ønsker at møde det samlede nævn, bede om at 
tale med ét eller nogle få medlemmer af dette; den eller de pågældende med
lemmer har forhåndsmandat til at påhøre elevens forklaring, men skal udfærdige 
en skriftlig redegørelse, der først forevises eleven, som har henvendt sig, der
næst fremlægges for det samlede forsømmelsesnævn. En elev kan også, hvis det 
foretrækkes, selv udarbejde en skriftlig redegørelse for sine forhold til nævnet. 
En elev, der har vanskeligheder, kan henvende sig til nævnet, også før der er 
givet nogen form for advarsel, men nævnet har ingen ret til at indkalde en elev 
til samtale, ligesom det må fremhæves, at ordningen selvfølgelig ikke medfører 
nogen indskrænkning i HF-kursisternes ret til at henvende sig til studievejlederne 
eller i samtlige elevers ret til at henvende sig til rektor i forsømmelsessager. Der 
gælder for medlemmerne de sædvanlige regler for tavshedspligt.
Ifølge vore regler kan studievejledere og medlemmer af administrationen (her
under rektor) ikke vælges til lærerrepræsentanter i nævnet.
Hvis der opstår uenighed mellem rektor og forsømmelsesnævn i bortvisningstil
fælde, vedlægger nævnet en skrivelse ti! direktoratet. Der har i skoleårets forløb 
været nogle ganske få henvendelser. 43



ELEVRÅD

Tårnby Gymnasiums elevråd består af klassernes valgte repræsentanter, der væl
ger et forretningsudvalg, der skal varetage elevernes interesser i samarbejde med 
organisationerne DGS og LAK. Forretningsudvalget består af 3 gymnasiaster og 
3 HF-elever.
Elevrådet arbejder efter nogle vedtægter, i hvilke der står skrevet, at der afholdes 
et møde om ugen, og hvis det er nødvendigt med ekstraordinært møde, indkaldes 
dette over radioen.
Elevrådet skal sikre, at eleverne får adgang i udvalg, hvor det er muligt, f. eks. 
forsømmelsesudvalget.
Hver klasse vælger en repræsentant og en suppleant, som skal tale klassens sag, 
og ikke egen, på elevrådsmødet. Hver klasse har én stemme. Ønsker en klasse 
at komme med et forslag, skal dette afleveres til repræsentanten, der igen afleve
rer forslaget til elevrådet.
Elevrådet har pligt til at bekendtgøre alt vedrørende indkommende post samt 
arkivere dette materiale tilgængeligt for eleverne.
Alle elever, som har været til møder og i udvalg, skal aflægge referat i elevrådet. 
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STATENS UDDANNELSESSTØTTE

Den vigtigste mulighed for økonomisk støtte har hidtil været Statens Uddannelses
støtte. Men efter at folketinget har ændret loven, vil uddannelsesstøtten kun blive 
givet til elever, der er fyldt 18 år. Yngre elever henvises til at søge en særlig 
ungdomsydelse gennem bopælskommunens socialforvaltning.
Ansøgninger til Statens Uddannelsesstøtte uddeles på skolen i august og ind
sendes i begyndelsen af september, når de er blevet behandlet i skolens stipendie- 
nævn, der består af lige mange elever og lærere. Du skal regne med, at der går 
4-6 uger, før første udbetaling kan finde sted.
Nedenfor gengives kort de regler for tildeling, der vil gælde for 1976/77. De, der 
ønsker flere detaljer, henvises til »Støttevejledningen«, der udleveres sammen 
med ansøgningsskemaet.

1) Kun uddannelsessøgende, der er fyldt 18 år, henhører under Statens Uddan
nelsesstøttes område. Skæringsdatoen er den 1. i måneden, efter at 18 års 
alderen opnås. Uddannelsessøgende, der fylder 18 åre i løbet af et støtteår, vil 
kunne indgive ansøgning sammen med dem, der allerede har opnået denne 
alder, men støtteberegningen vil først få virkning fra den nævnte skæringsdato.

2) På grundlag af de midler - udelukkende stipendiemidler - der efter lovens ved
tagelse er til rådighed til uddeling i 1976/77, er med ministeriets godkendelse 
fastsat følgende regler, der altså får virkning fra den 1. august 1976:
A. Alle uddannelsessøgende under 23 år vil støttemæssigt blive behandlet ens, 45



således at der gælder samme normale maksimumsbeløb - 6.500 kr. årligt 
tor hjemmeboende og 8.700 kr. for udeboende - og samme forældreind- 
tægtsskala. Denne fælles skala går fra 46.000 kr. til 95.000 kr. Formuegræn
sen for forældre er fastsat uændret til 200.000 kr., medens fradraget for 
søskende er 8.000 kr. pr. barn. Den indtægt, et sådant barn højst kan oppe
bære for at blive taget i betragtning, er 1.300 kr. gennemsnitlig pr. måned 
i støtteperioden, og uddannelsessøgende, der er over 23 år, giver ikke ret 
til fradrag i forældreindtægten.
Til alle ansøgere, der er fyldt 23 år, ydes stipendiestøtte uafhængig af for
ældres økonomiske forhold. Maximumsbeløbet er 6.500 kr.

B. Egenindtægtsgrænsen omfatter fremtidig kun stipendiebeløbet og erhvervs
indtægter. Grænsen er fastsat til 25.500 kr. årligt for en ugift og til 51.000 kr. 
for en gift. For ansøgere med børn hæves egenindtægtsgrænsen med 6.300 
kr. pr. barn. Egenformuegrænsen er uændret 15.000 kr. for ugifte og 30.000 
kr. for gifte.
Statens Uddannelsesstøtte yder statsgaranti for studielån, der optages i 
banker og sparekasser. Ansøgeren skal være fyldt 18 år. Statsgaranti kan 
opnås uden hensyn til forældres og egne økonomiske forhold. Der forhand
les i ministeriet om en forhøjelse af maksimumsatserne for de statsgaran
terede studielån. De var i 1975/76 kr. 12.000 og højst forskellen mellem 
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NYTTIGE OPLYSNINGER

Adresseforandring
bedes straks meddelt skriftlig til skolen.

Til- og frakørsel
Elevernes kørsel til og fra skolen må kun finde sted fra enderne af TejnAllé, 
dvs. af Irlandsvej-Tejn Allé og Melstedvej-Tejn Allé.
Af hensyn til den stærke trafik på Englandsvej er udkørsel fra Randkløve Allé med 
sving til venstre forbudt af politiet. Udkørsel ad Tårnbyvej ved vandtårnet tilrådes.

Befordringsgodtgørelse
Der ydes befordringsgodtgørelse til alle gymnasie- og HF-elever, hvis samlede 
skolevej frem og tilbage mellem hjem og skole er 14 km og derover. Yderligere 
oplysninger gives af inspektor en af de første dage i skoleåret. Se i øvrigt opslag 
i forhallen. 47


