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INTRODUKTION

Velkommen til alle nye elever. Velkommen til 2 eller 3 års arbejde. Jeg ønsker jer held 
og lykke med jeres valg og håber I får gavn og glæde af den uddannelse, I får her. 
Jeg håber også, at I får tid til at få andet end det rent faglige udbytte af jeres tid på 
Tårnby Gymnasium. Hvis det skal lykkes, kræves der også på dette punkt en indsats 
afjer selv. I må ikke sætte jer med hænderne i skødet og vente på at blive underholdt. 
Initiativ og ideer venter TG af jer ud over arbejdsindsatsen. Jo mere I er villige til at 
give TG, jo mere kan TG give jer.

VELKOMMEN

Visti Jacobsen

Rektor: Visti Jacobsen

Træffetider:
Rektor: hver dag kl. 12-13. Anden tid efter aftale 
Inspektørkontoret: hver dag kl. 9.40-10.00.

4 Tlf. 01-513600



AF SKOLENS DAGBOG 1984-85

1984 I den første uge efter sommerferien, den 13. til den 17. august, gennemførtes for
skellige aktiviteter for Igerne og IHFerne. Blandt andet var der en »ugedag«, som ele
verne selv havde tilrettelagt.
Den første fællestime i det nye skoleår den 21. august handlede om »ernæringsrigtig 
kost« ved Lars Okholm fra FDB.
Næste begivenhed fandt sted den 23. august, idetca. 40 DIS-kursister, som havde gen
nemgået kurser i danske samfundsforhold, gæstede vor skole. I 3. lektion fik de af Aage 
Hansen og Helle Thune noget at vide om skolen, og i 4. time spredtes de rundt på skolen 
for at overvære undervisningen i forskellige fag.
Den 14. september gik det lystigt til på gymnasiet, idet »Aiolos« foranstaltede en fest for 
alle elever og lærere. Eleverne havde selv tilrettelagt spisningen, og bagefter dansede 
man.
I september var desuden alle naturfaglige 3gere med deres biologilærere på ekskur
sion til Bornholm. Man undersøgte Knarremose Sø for forskellige biotiske og abiotiske 
faktorer med henblik på at bestemme søens forureningsgrad; efter ihærdigt arbejde 
nåede klasserne frem til, at søen var moderat forurenet.
Fra den 8. til den 13. oktober var 3b i Finland ledsaget af Ulla Tøgern og Lis Krunke. Rej
sen var en udvekslingsrejse, idet 3b i maj måned havde besøg af en finsk gymmnasie- 
klasse fra Karis, Tårnbys venskabsby i Finland. Under opholdet i Karis fik eleverne ind
blik i finske familie-, skole- og samfundsforhold. Højdepunkter på rejsen var efter ele
vernes mening en aften i en finsk badstue i sportscenteret Kisakeskus og et besøg i 
Helsingfors.
I ugen før efterårsferien var 2c i Bruxelles sammen med Merete Winkel og Claus Larsen. 
Besøget var vores del af udvekslingen mellem Europaskolerne og Tårnby Gymnasium, 
der er blevet etableret på initiativ af lektor Poul Paludan, p.t. ansat ved Europaskolerne. 5



Eleverne blev privat indkvarteret og deltog sammen med deres værtselever i undervis
ningen på skolen. I Bruxelles besøgtes EF-kommissionen og NATO, hvor klassen blev 
modtaget bl.a. af generalmajor Niels Holst-Sørensen. Endvidere blev der tid til udflugter 
udenfor byen, bl.a. til en kulmine i Liege, der var blandt turens helt store oplevelser. Kort 
sagt, en yderst vellykket tur!
Torsdag d. 1. november afvikledes forskellige interne boldspilfinaler på gymnasiet. Læ
rerne sejrede i fodbold over 1z med 4-3, i volleyball for piger vandt 2c en solid sejr på 2- 
0 over 3a, og endelig sejrede 3xs drengehold meget stort over 3zs drenge i volleyball 
med cifrene 3-0.
Samme dag, den 1. november, deltog TG også med held i et internationalt sportsstæv
ne, der afholdtes på Virum Statsskole. Vi vandt nemlig basketball både for drenge og pi
ger, så det var jo meget fint!
Så springer vi frem til den 16. i måneden, hvor vi fejrede skolens fødselsdag. Der be- 
gyndtes på festlighederene allerede fra morgenstunden, da i 2. lektion kunstnere fra 
Det kongelige Teater leverede en fornem underholdning. Først optrådte operasanger 
Ove Verner Hansen med en arie fra Carl Nielsens »Maskerade«, hvorefter vor egen tidli
gere elev Ketil Christensen med 4 af sine kammerater fra Det kongelige Kapel fremførte 
hofmusik fra Chr. IVs tid, et kontrapunkt af J. S. Bach, demonstrerede deres instrumen
ter m.v. Pianisten Julian Turber spillede dernæst en' etude af Chopin, og balletdanserin
den Mette Bech sluttede af med graciøse dansetrin.
Der fortsattes om aftenen med spisning, arrangeret af eleverne selv, og ind i mellem op
førte elevene også en morsom, selvforfattet revy, som kaldte på smilet. Endelig var der 
leglighed til en svingom.
Fredag den 7. december var der i 3. og 4. lektion møde med gæster fra DDR, hvori de 
nysproglige 2 og 3gere samt 2HF tilvalgseleverne deltog.
Den 19. december, lige inden jul, afholdtes den efterhånden traditionelle julemusikaften. 
Blandt det righoldige program kan nævnes »Gratias agimus tibi« af Vivaldi, »Go tell in the 
mountain«, en spiritual, og endelig var der oplæsning af to eventyr ved Leif Aage Ras
mussen, hvoraf han selv havde forfattet det ene.

1985 I det nye år var der en fællestime den 16. januar i aulaen for 3g, 2HF og 2g, hvor 
professor Asmussen holdt foredrag om det på grund af den iransk-irakiske konflikt6



yderst aktuelle emne »Hvorfor er det gået sådan i Iran?«.
Den nystartede kantineforening lagde ud med et arrangement, der nok vil skabe en ny 
tradition på TG, idet foreningen afholdt en yderst vellykket og meget velbesøgt kantine
fest den 18. januar på skolen.
Den 6. februar vistes på initiativ af Ina Damkjær Christensen og Jens Erik Stolt en fransk 
film »La vie devant soi« efter Emile Ajars roman.
I dagene fra den 8. til den 14. februar foretog skolens russiskelever en overordentlig vel
lykket tur til Leningrad under ledelse af Solvejg Andersen, Erling Fredvig og Arne Bie
ring. Blandt de mange oplevelser var besøget på Eremitagemuseet, Isakskatedralen og 
Peter-Paul-fæstningen. Derudover kan det nævnes, at gruppen overværede en vielse i 
et bryllupspalads samt aflagde et besøg på en skole, hvor der bl.a. var mulighed for at 
snakke med de russiske elever.
Den 23. februar mødtes mange tidligere elever med deres lærere på gymnasiet, og så 
var der atter rockmusik på skolen, idet »Horn l/S« spillede for et stort publikum i skolens 
aula den 28. februar.
Den 5. marts var der fornemt østrigsk skolebesøg, idet to såkaldte Bezirksinspektoren 
fra dette lands undervisningsforvaltning aflagde skolen et besøg som led i en studierej
se til Danmark; det drejede sig om d’herrer Hoffmann og Baumann.
Den 7. marts var der for anden gang i år fransk film på programmet, idet Jean Paul Sar
tres filmklassiker »Les jeux sont faits« vistes for en del af eleverne.
Onsdag den 13. marts havde Tårnby Gymnasium besøg af nogle lærerstuderende fra 
Nantes. Gymnasiet gav frokost, og Leif Aage Rasmussen samt Bo Vibæk Jensen under
holdt gæsterne for siden at forklare dem det danske gymnasiums opbygning. Besøget 
afsluttedes ved, at gæsterne overværede nogle fransktimer.
To dage efter løb så det efterhånden uundværlige karneval af stablen; man kårede ikke 
alene »kattekongen«, men også de tre bedst udklædte.
Den 21. marts kom et hidtil ukendt arrangement, »Operation dagsværk«. Formålet var at 
skaffe unge i Zimbabwe og sydafrikanske flygtninge i Tanzania en grundlæggende ud
dannelse. Det centrale i initiativet var, at danske skoleelever gav een skoledag til sagen, 
idet de påtog sig at arbejde een dag på forskellig måde; udbyttet heraf gik så til oven
nævnte formål. 7 



Mandag den 25. marts skiftede så scenen til festsalen, hvor 2HF og 3g orienteredes om 
opholds- eller studiemuligheder i udlandet efter endt eksamen.
Kort efter, den 28. marts, var der nok en fællestime, hvor de samfundsfaglige hold af re
daktør Niels Jørgen Haagerup orienteredes om EF.
I forbindelse med påskeferien rejste 2z og 3a til Paris med Anne Bjerre og Birthe Fode 
som ledere. Deltagerne boede centralt med Louvre som nabo, og der var rig lejlighed til 
at bese Paris’ forskelligartede kvarterer. Turens højdepunkt var nok besøget på Eifeltår- 
nets øverste etage.
Ligeledes i påsken rejste 1y til London med Eddy Ah-Sam som så mange gange før. 
Man gik i teatret og så musicalen »West Side Story« og var på forskellige besøg i million
byen.
Den 16 april kom endelig rockorkestret »News« og underholdt en helt fyldt festsal.

Niels Tingsgård
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ELEVERNE

I skoleåret 1985/86 omfatter skolen:

2. HF: 3 hold - så godt som alle tilvalgsønsker opfyldt.
1 .HF: 3 hold.
3. g mat.: 6 klasser med grendeling F., N. og S.
3. g spr.: 3 klasser med grendeling N. og S.
2. g mat.: 5 klasser med grendeling F., K., N. og S.
2. g spr.: 3 klasser med grendeling N. og S.
1. g mat.: 5 klasser.
I .gspr.: 2 klasser.

9



LÆRERE OG ADMINISTRATIVT PERSONALE

Adj. Ah-Sam, Eddy Adj. Andersen, P. Bjørn Adj. Andersen, Solvejg

10 Adj. Biering, Arne Adj. Binderkrantz, Finn Adj. Bjerre, Anne Dalgas



Adj. Bojsen, Kim Adj. Braase, Anne Lkt. Carstensen, Jens

Lkt. Christensen, Ina D. Lkt. Christensen, Ruth Adj. Eisbo, Ingelise Friis 11



Adj. Fode, Birthe

12 Lkt Hansen, Aage Adj. Hansen, Christian Adj Hansen, Jesper B.



Adj. Hansen, Niels Elbr. Adj. Hansen, Tom Lerdr. Lkt. Hasselbalch, Preb.

Adj. Heap, Lisbeth Adj. Heinemann, Jan



Adj. Hjort, Ralf Adj. Hoe, Steen Cordt Adj. Hummel, Tove

Adj. Jensen, Bo Vibæk Lkt. Jensen Paul Erik14 Rkt. Jacobsen, Visti



Lkt. Johannesen, Thyra Adj. Jæger, Villy Michael

Adj. Klitgaard, Kristian Adj. Kristensen, Preben Lkt. Kromann, Inger 15



Lkt. Krunke, Lis Kvi. Larsen, Anne-Marie Adj. Larsen, Carsten V.

16 Adj. Larsen, Claus Adj. Lindevall, Joyce Adj. Lorck, Benedicte



Adj. Mark, Per Adj. Møller, Otto Strange

Adj. Nielsen, Kaj Adj. Ploug, Henrik Adj. Påbøl, Gunhild 17





Adj. Sørensen, Sonja Adj. Tebering, Annamaria Adj. Thrane, Pernille

Lkt. Thune, Helle Vikens Lkt. Tingsgård, Niels Adj. Troen, Birgit 19



Lkt. Tøgern, Ulla



Adj. Widding, Kirsten Adj. Winkel, Merete Bibliotekar Lone Drzal

Skolebetjent: lb Bresson Sekretær: Nina Andersson 21Skolebetjentmedhjæl. Poul Høbye



Sekretær: Edel Jacobsen Sekretær: Inge Petersen Sekretær: Birthe Salling
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LÆRERE OG ADMINISTRATIVT PERSONALE

AS Adj. Ah-Sam, Eddy fys/ma
PB Adj. Andersen, P. Bjørn fys/ma
SA Adj. Andersen, Solvejg da/idr
AB Adj. Biering, Arne samf/ru
FB Adj. Binderkrantz, Finn geo
AN Adj. Bjerre, Anne Dalgas fr/idr
KB Adj. Bojsen, Kim hi
BR Adj. Braase.Anne da/rel
JC Lkt. Carstensen, Jens mat
DC Lkt. Christensen, Ina D. da/fr
RC Lkt. Christensen, Ruth ma
IE Adj. Eisbo, Ingelise Friis bio/idr
BF Adj. Fode, Birthe fr/idr
EF Adj. Fredvig, Erling mat
HG Adj. Gutmann, Herbert ty/eng
AH Lkt. Hansen, Aage eng/ty
CH Adj. Hansen, Christian ma/fys
JB Adj. Hansen, Jesper B. idr/bio
NE Adj. Hansen, Niels Elbr. fys/mat
TL Adj. Hansen, Tom Lerdr. da/hi
PH Lkt. Hasselbalch, Preb. hi/la/samf
LH Adj. Heap, Lisbeth eng/rel
JH Adj. Heinemann, Jan eng
Hl Adj. Hinnum, Christel eng/da
RH Adj. Hjort, Ralf mat/fys

Højlunds Vænge 3 
Restrupvej 80 
Hostrups Have 6, 6.th.
Fuglebakkevej 89 
Skovbovænget Sideallé 9 
Halfdansgade 27, 5.th. 
Jemtelandsgade 4, 1.tv. 
Hollands Alle 35 
Frederik VI Alle 10, 4.
Glamsbjergvej 29 
Finsensvej 5 B, 5. 
Bygaden 10 
Fasanvænget 341 
Andr. Bjørns Gade 10, 1.th. 
Jesper Brochmandsgade 2 
Sødalen 9
Birketinget 12, 3., Lejl. 1 
Birkeengen 10 
Høgevænget 14 
Godthåbsvej 16 
Nordre Frihavnsgade 13 A 
Glimvej 8 
Søbakken 25 
Plantagevej 25 
Jansvej 2, 1.tv.

3500 Værl. 02-484547
2770 Kastr. 01-515644
1954 V 01-393810
2000 Frb. 01-347478
4000 Rosk. 02-363302
2300 S 01-577807
2300 S 01-547263
2300 S 01-599894
2000 Frb. 01-877980
2770 Kastr. 01-513978
2000 Frb. 01-881719
4490 Jerslev 03-495754
2980 Kokked. 02-243028
1428 K 01-952262
2200 N 01-350658
3400 Hill. 02-265857
2300 S 01-589883
2791 Dr. 01-533893
2791 Dr. 01-536361
3060 Esp. 02-231623
2100 0 01-265967
2650 Hvido. 01-786875
2920 Charl. 01-637212
2680 Soir. St. 03-140980
2300 S 01-598155 23



SH Adj. Hoe, Steen Cordt fys/mat Søvej 60 2791 Dr. 01-539486
TH Adj. Hummel, Tove form Heibergsgade 16, 5. 1056 K 01-156083
VJ Rkt. Jacobsen, Visti eng Tejn Alle 9 2770 Kastr. 01-513717
BJ Adj. Jensen, Bo Vibaek fr/hi Olesvej 18 2950 Vedb. 02-893940
PJ Lkt. Jensen, Paul Erik ty/rel/old Gærdesangervej 20 2630 Tåstr. 02-521634
TJ Lkt. Johannesen, Thyra ke/fys Hvidsværmevej 18 A 2610 Rødov. 02-841721
KJ Adj. Juul, Karsten mat Lyshøjsgårdsvej 89, 2. 2500 Valby 01-464265
JÆ Adj. Jæger, Villy Michael fys/samf Veras Alle 24 2720 Vanl. 01-749011
KK Adj. Klitgaard, Kristian geo Galgebakken Mark 4, 4 B 2620 Alb. 02-640073
PK Adj. Kristensen, Preben idr Parkbo 8 2500 Valby 01-461137
IK Lkt. Kromann, Inger eng Hollands Alle 28 2300S 01-595530
LK Lkt. Krunke, Lis ty/da Nebbegårdsbakken 2 2400 NV 01-283477
AL Kvt. Larsen, Anne-Marie psyk Ægirsgade 24, 1.tv. 2200 N 01-852136
CA Adj. Larsen, Carsten V. samf/rel Holsteinsgade 9, 5.tv. 2100 0 01-425458
CL Adj. Larsen Claus hi/old Marstrandsgade 24 2100 0 01-269468
JL Adj. Lindevall, Joyce ty/mus H. C. Ørstedsvej 42, 3. 1879 V 01-350939
BL Adj. Lorck, Benedicte fr/da Østbanegade 5 2100 0 01-268087
PM Adj. Mark, Per fys Vagtelvej 28 3460 Birk. 02-815749
NM Adj. Münther, Nils geo/ke Ferskenvej 25 2400 NV 01-874625
OM Adj. Møller, Otto Strange da/hi Heisesgade 51 2100 0 01-296206
KN Adj. Nielsen, Kaj da/rel/mus Rosenvængets Sidealle 5, 3. 2100 0 01-264144
HP Adj. Ploug, Henrik da/eng Lundagervej 27 2740 Skovl. 02-919187
GP Adj. Påbøl, Gunhild form Prinsessegade 85, st.tv. 1422 K 01-575591
LR Lkt. Rasmussen, Leif Aa. fr/la Ernst Meyersgade 8 1772 V 01-246028
RE Adj. Reitzel, Lisbeth bio/ke Fru Gyllembourgsvej 8 2000 Frb. 01-870471
JS Adj. Schou,Jens da/old Køjevænget 13 2791 Dr. 01-538746
Sl Adj. Sneider, Simon mat Mynstersvej 7 B, 4.th. 1827 V 01-227169
ST Lkt. Stolt, Jens Erik ty/fr Parkvænget 6 2920 Charl. 01-627673
JO Adj. Svendsen, John eng/hi Frederikssundsv. 14 A, 2.mf. 2400 NV 01-859138
SS Adj. Sørensen, Sonja eng/idr Egholmvej 39 2720 Vanl. 01-715676
AT Adj. Tebering, Annamarie mus/eng Gassehaven 24 2840 Holte 02-802732
PT Adj. Thrane, Pernille bio/idr Egholmvej 39 2720 Vanl. 01-79107624



HT Lkt. Thune, Helle Vikens samf/eng Dronningemarken 6 2820 Gent. 01-650044
NT Lkt. Thingsgård, Niels hi/ty/eng/old Havrevej 16 2700 Brh. 01-280215
TR Adj. Troen, Birgit bio/mat Kinavej 29, 1. 2300 S 01-552512
BT Adj. Tuxen, Bente bio/geo Hjortespringparken 33 2730 Herlev 02-842970
HE Adj. Türk, Henriette da/hi Mathildevej 7,1.th. 2000 Frb. 01-167831
UT Lkt. Tøgern, Ulla da/old Stormgade 5 2791 Dr. 01-530244
AV Adj. Vangdrup, Arne hi/idr Stadfeldtsvej 21 2500 Valby 01-469220
LV Adj. Vangdrup, Leif idr/geo Danstrupsvej 12 2100 0 01-295525
RW Adj. Wahl-Jørgensen, R. ke/fys Ulspilsager 68 2791 Dr. 01-537303
KW Adj. Widding, Kirsten mus/fr Ernst Meyersgade 9 1772 V 01-226049
MW Adj. Winkel, Merete fr/eng Gardes Allé 32 2900 Hell. 01-623527

Sekretærer:

Bibliotekar: Lone Drzal, telefon 01-521292

Skolebetjent: Ib Bresson, Tejn Allé 7, 2770 Kastrup, telefon 01512756

Skolebetjentmedhjælper: Poul Høybye

Nina Andersson, telefon 01509789
Edel Jacobsen, telefon 01533391
Inge Petersen, telefon 0151 0540 
Birthe Salling, telefon 01512313
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STUDIEVEJLEDNING I GYMNASIET

Studievejlederens opgave kan opdeles i den kollektive vejledning, hvor studievejlede
ren er sammen med hele klassen i en time, og den individuelle vejledning, hvor den en
kelte elev kan opsøge sin studievejleder i dennes kontortider. (Disse er altid opslået på 
døren til studievejlederkontoret). Hvad angår den kollektive vejledning kan en kort over
sigt over, hvad studievejlederne har foretaget sig i det forløbne år, give et indtryk af, 
hvad denne del af studievejledningen indebærer.
11.g har studievejlederne orienteret eleverne om praktiske forhold på gymnasiet og i sa
marbejde med 3.gere forestået grenvalgsorienteringen.
I 2.g har men gennemgået uddannelsesmuligheder, økonomiske forhold i forbindelse 
med valget af uddannelse og erhverv.
I 3.g fortsatte orienteringen om uddannelser og erhvervsmuligheder for studenter, an
søgningsprocedurer, optagelseskriterier og gymnasiale suppleringskurser m.m. I årets 
løb blev der afholdt studieorienterende møder for elever i 2. og 3.g i samarbejde med ar
bejdsdirektoratet, studievejledningen ved forskellige uddannelsessteder og lokale er
hvervsrepræsentanter. Her blev der orienteret om såvel de lange, som de mellemlange 
og kortere videregående uddannelser. Desuden har der været afholdt arrangementer 
for 3gere om muligheden for arbejde og ophold i udlandet, ligesom hver enkelt klasse 
har haft besøg af en kosulent fra Arbejdsformidlingen.
De nye l.gere ser studievejlederen allerede de første skoledage. I de første uger vil stu
dievejlederen se det som sin første opgave at hjælpe med at gøre overgangen fra folke
skole til gymnasium så let og problemfri som mulig.
For så vidt angår den individuelle vejledning, er det her op til den enkelte elev at udnytte 
de tilbud, ordningen giver. Vi vil gerne op fordre jer til så tidligt som muligt i skoleåretat 
lægge vejen forbi studievejlederkontoret for at orientere jer om, hvilke muligheder stu
dievejledningen rummer.
Det siger sig selv at vi har tavhedspligt.

26 Solvejg Andersen, Anne Braase, Preben Kristensen, John Svendsen



STUDIEVEJLEDNING I HF

Da man i 1967 startede HF-undervisningen her i landet, indførtes samtidig en studievej
ledningsordning, der i almindelighed er blevet betragtet som en succes. I hvert findes 
der i dag studievejledere ved næsten alle undervisningsinstitutioner — såvel for de 16- 
19 årige som for dem, der søger uddannelse efter de første 12-13 år.
Mange senere HF’ere møder studievejlederne ved møder, der orienterer om denne ud
dannelse; senere træffer de os i forbindelse med optagelse på et HF-kursus. Efter opta
gelsen er det nu studievejlederne, der giver indføring i studieteknik, orientering om for
løbet af de 2 år på HF-kurset og den meget vigtige rådgivning i forbindelse med valg af 
tilvalgsfag.
Vi sørger også for den elementære kollektive erhvervsorientering og for fællestimer 
med folk fra andre uddannelsesinstitutioner og fra erhvervslivet. De studerende skal 
også kunne henvende sig til studievejlederne om alle problemer af social, økonomisk 
og personlig art. Mange foretrækker at fange os i et frikvarter, men i de fleste tilfælde er 
det nok klogt at henvende sig til os i vor kontortid. I skoleåret 1985- 
86 har Merete Winkel ansvaret fort HF’erne, Preben Hasselbalch tager sig af 2. HF’er- 
nes problemer.
Det siger sig selv, at der i et kompliceret samfund vil være mange spørgsmål, som vi ikke 
kan løse på stående fod. Men vi vil næsten altid være i stand til at henvise til den rette in
stans; eller vi kan selv finde ud af, hvordan et indviklet problem kan løses. Vi har mange 
eksempler på, at vi kunne have hjulpet med til at finde løsninger, der var bedre for de 
studerende end det resultat, som de selv fandt frem til. Vort bedste råd er derfor, at I 
snakker med os, før I eventuelt træffer en uovervejet beslutning, der har betydning for 
jeres studier ved Tårnby Gymnasium. Det siger sig selv, at vi altid har tavshedspligt.

Merete Winkel, Preben Hasselbalch 27



LÆRERRÅD

Lærerrådet består af rektor og alle de fastansatte lærere ved skolen. Lærerrådet kan 
behandle stort set alle sager vedrørende skolen, dog kan lærerrådet ikke blande sig i 
den enkelte lærers forhold.
I forbindelse med en række vigtige sager: antallet af nye klasser, budgetforhold, ek
skursioner, stillingsopslag, stillingsbesættelser m.m., skal lærerrådet »høres«. Det bety
der, at lærerrådets indstilling skal følge med sagen til den instans, dertræfferden ende
lige afgørelse.
Lærerrådet holder møde ca. en gang om måneden. Til møderne indbydes (hvis ikke 
særlige forhold taler imod) to elevrepræsentanter samt en ræpræsentantfor kontorper
sonalet. De indbudte repræsentanter deltager i møderne uden stemmeret. Møderne le
des af lærerrådsformanden, der vælges for et år ad gangen. Lærerrådsformanden re
præsenterer desuden lærerrådet i en række udvalg (f.eks. fællesudvalg og skoleråd) 
og er i det hele taget den naturlige kontaktperson for alle, der vil i forbindelse med læ
rerrådet.

Jens Schou

LÆRERFORSAMLINGEN
består af rektor og samtlige lærere på skolen. Standpunkts- og årskarakterer drøftes 
og gives endeligt ved lærerforsamlingens møder. Endvidere er det lærerforsamlingen, 
som træffer beslutning om mundtlige og skriftlige advarsler på grund af forsømmelig
hed og forsømmelser. Endelig rådgiver lærerforsamlingen med hensyn til oprykning til 
næste klasse, idet det dog er eleven selv, der træffer den endelige afgørelse om opryk-

28 ning.



BIBLIOTEKET

Biblioteket på Tårnby Gymnasium omfatter udlånssamling, referencesamling, aviser og 
tidsskrifter, faglokalesamlinger samt lærerbibliotek. Den samlede bogbestand udgør 
13.499 bind.
Biblioteket er åbent i gymnasiets normale undervisningstid. Bibliotekaren træffes man
dag mellem 12.00-14.00, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag mellem 9.00-12.00. Udlånet 
fungerer efter selvbetjeningsprincippet, idet låneren selv noterer for- og efternavn, samt 
klasse, dato og årstal på bogkortet og derefter anbringer det i den dertil indrettede kort
kasse. Ved tilbagelevering anbringes det lånte materiale på afleveringshylden.
LÅNETIDEN ER 1 MÅNED.
Kartoteket består af en alfabetisk og en systematisk afdeling. Bøger, som ifølge kartote
ket ikke er indkøbt til gymnasiebiblioteket, søges fremskaffet fra Tårnby Kommunebib
lioteker samt via hovedbibliotekets læsesal fra andre folkebiblioteker samt fra faglige 
og videnskabelige biblioteker.
Indkøb af bøger til biblioteket foregår i samarbejde mellem gymnasiebibliotekaren, læ
rerbibliotekaren og repræsentanter for de enkelte faggrupper.
I efteråret »køres« biblioteksintroduktion for l.g’ere og I.HF’ere.

Lone Drzal
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FÆLLESUDVALGET
Fællesudvalget består af rektor, 4 lærere og 4 elever.
Under fællesudvalgets ansvarsområde ligger bl.a. arrangementer af fællestimer og fes
ter. Men derudover kan fællesudvalget behandle stort set alle sager om samarbejdetog 
atmosfæren på skolen.
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ELEVRÅDET
Elevrådet er elevernes officielle repræsentation. Det repræsenterer eleverne indadtil og 
udadtil over for offentligheden og myndighederne. Elevrådet varetager elevernes un
dervisningsmæssige, faglige og kulturelle interesser.
I elevrådet på Tårnby Gymnasium sidder både HF- og gymnasieelever. Elevrådet 
består af en repræsentant og en suppleant for hver klasse. (1 stemme pr. klasse). De lø
bende sager tager et forretningsudvalg sig af, og indkalder til møder efter behov. Der 
skal være både gymnasieelever og HF’ere i forretningsudvalget, og det skal tilstræbes, 
at det består af 3 af hver. Elevrådets største mulighed for at få indflydelse på forhold på 
skolen er gennem elevrepræsentanterne i fællesudvalget, skolerådet og lærerrådet. 
Disse reræsentanter vælges hvert år i januar.
Til at varetage elevernes interesser på landsplan har vi Danske Gymnasieelevers Sam
menslutning (DGS) for gymnasieeleverne og Landsorganisationen af Kursusstuderen- 
de(LAK) for HF’erne. Gennem skolens nære samarbejde med Danske Gymnasieele
vers Sammenslutning bliver vi holdt orienteret om aktiviteter på andre gymnasier og om 
aktuelle emner inden for uddannelsessystemet. Endvidere afholder organisationerne 
kurser og driver i det hele taget en mangesidet oplysende virksomhed.
Vi (Forretningsudvalget) må desværre nok erkende, at elevrådets popularitet er i nega
tiv retning blandt Tårnby Gymnasiums elever, dog blussende voldsomt op omkring det 
tidspunkt, hvor elevrådet arrangerer karneval!
I skoleåret 84/85 har elevrådsarbejdet knirket mere end rigeligt, men vi håber (og tror 
på) at skoleåret 85/86 vil give elevrådet den profil det fortjener, nemlig, at elevrådet ve
drører ALLE skolens elever, og ikke blot har karakter af en frimurerloge, hvor de udvalg
te holder møde hver uge.
Vi vil altid være behjælpelige med jeres evt. problemer og oplyse om jeres undervis
ningsmæssige rettigheder.
Umiddelbart efter skoleårets start, vil der blive afholdt et introduktionsmøde for elevre
præsentanterne i 1G og 1.HF, hvor alle elevmæssige ting vil blive grundigt belyst.
Men alt dette kræver opbakning om elevrådet, så derfor: Mød talstærktop på elevråds
møderne; de afholdes for DIG!!
På gensyn i elevrådet! Med håb om fremtidigt godt samarbejde. Elevrådet på TG 31



SKOLERÅDET
Skolerådet er ifølge bekendtgørelse et organ, der sammen med lærerrådet formidler et 
samarbejde mellem skole og hjem.
I praksis tager skolerådet sig af en lang række forskellige sager, men især er det væ
sentligt at nævne, at det er skolerådet, der disponerer over følgende to konti på skolens 
budget: 1) elevforanstaltninger og 2) personaleforanstaltninger; dvs. elever og lærere, 
som skal bruge penge til ekskursioner m.m., skal ansøge skolerådet.
Skolerådet er således sammensat:
1) Et medlem valgt af amtsrådet blandt dets medlemmer (pr. 1.1.1982 for en 4-årig pe

riode hr. Leif Nielsen).
2) To medlemmer valgt for 2 år af og blandt skolens forældre. I øjeblikket er det Ove 

Regner Nielsen og Eilert Larsen. Valg finder sted i september i år.
3) Rektor som »født« medlem.
4) Lærerrådets formand og yderligere et af lærerrådets medlemmer. Disse vælges for 

et år ad gangen og er i øjeblikket Jens Schou og Preben Kristensen.
5) To elevrepræsentanter, idet der skal vælges en blandt de HF-studerende og en 

blandt gymnasieeleverne. Valgene skal finde sted straks ved skoleårets begyndel
se og gælder for et skoleår. I øjeblikket fungerer Jan Lund Olsen som elevrepræ
sentant.

6) Et medlem valgt af og blandt de tekniske og administrative medarbejdere. Det er for 
tiden sekretær Inge Petersen. Der vælges ved skoleårets begyndelse for et skoleår 
ad gangen.

Når valgene har fundet sted, træder det nye skoleråd sammen og vælger selv sin for
mand, næstformand og sekretær.
Det vil være hensigtsmæssigt for skolerådets arbejde, at elevrepræsentanterne i sko
lerådet arbejder tæt sammen med elevrådet ved Tårnby Gymnasium, således at elevre
præsentanterne kan siges at repræsentere elevernes synspunkter.

Ove Regner Nielsen 
skolerådsformand
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IDRÆT PÅ TG
Gymnasieskolernes Idrætslærerforening arrangerer hvert år en række landsomfatten
de turneringer i forskellige idrætsgrene, dvs. af økonomiske grunde er turneringerne 
kun landsomfattende for 3.g/2.HF, mens de øvrige grupper kun afvikles lokalt.
11984/85 deltoug TG i atletik på hjemmebane, Tårnby Stadion, idet det var skolens tur til 
at være arrangør. Pigeholdet klarede sig suverænt igennem til finalen, som region 3 
stod som arrangør for på Frederiksberg stadion. Efter et tæt opløb sluttede TG-pigerne 
som nr. 3 af de 12 finaledeltagende skoler. Yngste drenge blev nr. 3 og ældste drenge 
nr. 5 på Tårnby stadion.
Badminton foregik i Hermes-hallen og efter 2 sejre og et uhyre spændende opgør tabte 
de 3 drenge og 3 piger fra TG med 18-17 i 3. sæt i den afgørende kamp mod Rødovre. 
1.g-pigerne vandt deres lokalturnering i basketball, 2.g tabte og 3.g-pigerne, som måtte 
stille med reduceret hold p.gr.af skader tabte meget knebent i den indledende runde på 
Niels Steensens gymnasium.
Ligesom hos pigerne vandt 1.g-drengene suverænt deres lokalrunde, det samme gjor
de 2.g-drengene, mens 3.g ydede en pæn indsats, men kom ikke videre fra indledende 
i Frederiksberg-hallerne.
Både drenge og piger gjorde etgodtforsøg på at komme med i den store internationale 
basketturnering i Arhus for elever under 18 år, men Kildegårds piger og Rungsteds 
drenge viste sig atvære stærke hold, der også blev h.h.v. nr. 8 og 5 i den skrappe turne
ring, der talte hold fra hele verden.
Frederiksberghallerne var rammen om indl. i pigehåndbold, hvor yngste hold fra TG 
blev nr. 2 og ældste nr. 3.
I volleyball for piger nåede TG’s 3.g-hold frem til semifinalen på Vestre Borgerdyd, hvor 
de blev nr. 2 og således var tæt på at gå til finalen i Esbjerg. 1.g-pigerne vandtalt, mens 
2.g tabte.
Hos drengene vandt 1.g ligeledes alt i Herlev, mens 2.g blev nr. 2 og 3.g blev slået ud ret 
klart.
Igen i år var TG på besøg i Belgien, hvor vi deltog i »All Sport Day«. Det blev igen en me
get fin tur med stort socialt udbytte. I år deltog fodbold-drengene. Ligesom ved EM i 
Frankrig tabte vi efter en meget spændende straffesparkskonkurrence i en afgørende 
kamp. Pigerne deltog, og gjorde et pænt indtryk i volleyball.
Efter en pause på 1 år genoptages idtætsdagen igen ons. d. 4. sept., 1985. Det plejer at 
være et dejligt arrangement, som samler hele TG til idræt og fest.

Preben Kristensen 33



TÅRNBY GYMNASIUMS KOR

Tårnby Gymnasiums kor er et firestemmigt blandet kor, der består af nuværende og 
gamle elever. Vi holder korprøve hver onsdag aften fra slutningen af august til april, og vi 
har både ny og ældre, klassisk og rytmisk korsang på repertoiret.
Det forløbne år bød på traditionel julemusikaften den 19. december, hvor både koretog 
andre af skolens talenter underholdt. Som noget nyt medvirkede koret i år også ved no
gle af de ugentlige fællessamlinger i festsalen.
I den kommende sæson vil vi bl.a. arbejde med er musical-projekt til forårskoncerten, 
og desuden er der planer om en kor-weekend-tur.
Alle er velkomne til at synge med, når vi går i gang igen den 28. august.

Musiklærerne
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EDB

På EDB området er der sket store forandringer i det forløbne år.
Skolen har fået indrettet to nye datalokaler, et undervisningslokale og en maskinstue. 
Det gamle EDB-anlæg er blevet renoveret og vi har fået et helt nyt EDB-anlæg, beståen
de af 1 Partner med meget store lagre og farveskærm, 7 Piccoliner, en grafikprinter, en 
stor demonstrationsskærm og en teledataforbindelse. Alle de nye maskiner er knyttet 
sammen i et netværk, så de i fællesskab kan udnytte de ydre enheder.
Gymnasiet har, som følge af en meget lang leveringstid på de nye datamaskiner, måttet 
låne 8 Piccolo datamaskiner af leverandøren, så vi for tiden råder over ialt 21 arbejds
pladser.
I tilknytning til de nye faciliteter, er der oprettet en samling af bøger, programmer og an
det undervisningsmateriale.
På undervisningsområdet har der i år været oprettet to 2HF tilvalgshold i DATALÆRE og 
samtlige otte 1g klasser har været gennem et 30-timers kursus i EDB og informatik. 
En lang række fag som geografi, kemi, matematik, biologi, fysik og samfundsfag har ta
get EDB i anvendelse, som led i den almindelige undervisning i fagene.
Næsten alle gymnasiets lærere har været igennem et indledende kursus i programme
ring, hvoraf 6 af skolens egne lærere har undervist. Herudover er Tårnby Gymnasium 
blevet udpeget som et af amtets undervisningssteder for den egentlige EDB-efterud- 
dannelse af gymnasielærerne. Gymnasiet har i de sidste år gennemført efteruddannel
se af ca. 100 lærere fra hele amtet. 16 af skolens lærere har gennemført et sådant kur
sus.
I det kommende skoleår oprettes igen 2 hold i datalære, og samtlige 1g klasser skal 
gennemføre et 30-timers kursus.
På lærersiden er der planlagt efteruddannelse af nye 100 lærere i EDB på Tårnby Gym
nasium.

Kristian Klitgaard



KANTINEN

Kantineforeningen ved Tårnby Gymnasium byder dig velkommen på TG til et nyt sko
leår.
Foreningen, der består af alle skolens elever, lærere og TAP’ere (kontorpersonale, sko
lebetjente m.fl.), driver skolens kantine og kiosk. Foreningens bestyrelse er sammensat 
af 3 elever, 3 lærere og en TAP’er, samt skolens rektor, der dog ikke har stemmeret. Vort 
mål med kantinens og kioskens varesortiment er at sælge kvalitet til meget rimelige pri
ser for derved at gøre din dagligdag på TG behageligere.
Forat kunne handle i kantine og kiosk skal du være medlem af foreningen og medlem
skontingentet er sat meget lavt, 10 kr. på skoleår.
NB! Fra dette skoleårs start vil vi i kiosken begynde at forhandle skoleartikler. Disse ar
tikler er meget billige, specielt hvis du benytter dig af vort augusttilbud.

Venlig hilsen 
Bestyrelsen
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FORSØMMELSER

For elever, der er fyldt 18 år, gælder, at de selv kan udfærdige og underskrive en for
sømmelsesseddel som afhentes på kontoret. For de øvrige elever gælder, at forsøm
melsessedler 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.l.) 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 (herunder punktlig aflevering 
af skriftligt arbejde), og at skolearbejdets resultater kun kan blive tilfredsstillende, hvis 
eleverne føler sig ansvarlige overfor samarbejdet. Tilladelse til at forsømme en enkelt 
dag af andre grunde end sygdom må derfor altid indhentes i god tid forud, og kan nor
malt kun ventes givet, når årsagen er særlig højtidelige familiefester eller ekstraordinæ
re begivenheder.
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TÅRNBY GYMNASIUMS FORÆLDRE- OG STØTTEFORENING

Tårnby Gymnasiums forældre- og Støtteforening blev stifteti 1967 med detformål at vir
ke som bindeled mellem skolens forældrekreds og skolen, samtatyde økonomisk støt
te til formål, der ikke i tilstrækkeligt omfang er støttet af det offentlige eller på anden må
de.
I disse tider hvor det offentlige gerne skal spare alt væk, der ikke er »livsnødvendigt«, er 
foreningens økonomiske støtte livsnødvendig.
Enhver, der ønsker at støtte ovennævnte formål, kan optages som medlem, altså både 
forældre og andre interesserede. Kontingentet for skoleåret 1984/85 var kr. 60,- og 
fastsættes på den årlige generalforsamling.
Pengene indbetalt gennem kontingent er de eneste midler, foreningen råder over, og vi 
vil derfor appellere til alle forældre om at blive medlemmer.
Forældre- og Støtteforeningens bestyrelse består af 4 medlemmer valgt af og blandt fo
rældrene, samt af rektor og en repræsentant for lærerrådet.
Generalforsamlingen afholdes i efteråret, og normalt er der underholdning af elever og 
lærere i forbindelse med generalforsamlingen.
Man vil i begyndelsen af det nye skoleår modtage en indbydelse til generalforsam
lingen og et girokort til indbetaling af kontingent.

Med venlig hilsen 
p.b.v.

Else Kierne

PS: Må jeg som mor til børn, der har gået på TG - og har været meget glad for det - hen
stille til alle forældre om at blive medlemmer af foreningen. Deter ikke for meget forlangt 
af os som forældre, at vi efter fattig evne prøver at gøre vores børns arbejdsplads så at
traktiv som muligt med mulighed for at give økonomisk støtte ved hvisse lejligheder. 

Else Kierne38



NYTTIGE OPLYSNINGER

Adresseforandring
bedes straks meddelt skriftligt til skolen.

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

Befordringsgodtgørelse
Der ydes befordringsgodtgørelse til alle gymnasie- og HF-elever, hvis samlede skolevej 
frem og tilbage mellem hjem og skole er 22 km og derover. Yderligere oplysninger gives 
af studievejlederne en af de første dage i skoleåret. Se i øvrigt opslag i forhallen.

Glemte sager
Du kan forhøre dig om glemte sager på kontoret eller kigge efter i boksen »glemte sa
ger«. Der er en boks i hver side af boggarderoben i forhallen.

Ringetider
1. lektion kl. 8.05- 8.50 6. lektion kl. 13.00-13.45
2. lektion kl. 8.55- 9.40 7. lektion kl. 13.55-14.40
3. lektion kl. 9.55-10.40 8. lektion kl. 14.50-15.35
4. lektion kl. 10.50-11.35 Spisepause kl. 11.35-12.05
5. lektion kl. 12.05-12.50



STATENS UDDAKNNELSESSTØTTE

Kun uddannelsessøgende, der er fyldt 18 år, kan opnå støtte. Yngre elever henvises til 
at søge ungdomsydelse gennem bopælskommunens socialforvaltning.

Økonomiske betingelser for tildeling af stipendium
Ved bedømmelsen af dette forhold tages hensyn til:
1. forældrenes indtægt
2. forældrenes formue
3. forældrenes øvrige forsørgerbyrde
4. andre forhold, der har betydning for forældrenes støtteevne
5. ansøgerens og en eventuel ægtefælles indtægtsforhold
6. ansøgerens og en eventuel ægtefælles formueforhold
7. ændringer i ansøgerens økonomiske forhold
8. anden offentlig støtte
9. regler for uddannelsessøgende, der er fyldt 22 år og derfor tildeles stipendiestøtte 

uafhængigt af forældrenes økonomiske forhold.
Ovenstående punkter er detaljeret beskrevet i »Støttemuligheder 1983-84«, som udle
veres sammen med ansøgningsskemaet.

Fremgangsmåde på TG
1) Ansøgningsskema + vejledning hentes på kontoret.
2) Skemaet afleveres i udfyldt stand til studievejlederen, som sikrer sig, at det er rigtigt 

udfyldt.
3) Skolen indsender alle ansøgninger. Det sker den første i hver måned.
4) Svaret foreligger 6-7 uger senere.

40 Søg i god tid, se opslag. Studievejlederne



FERIER OG FRIDAGE

(de nævnte dage medregnes)

1985
Sommerferie: mandag den 24. juni til fredag den 9. august
Efterårsferie: mandag den 14. oktober til fredag den 18. oktober
Juleferie: mandag den 23. december til onsdag den 1. januar

1986
Vinterferie: mandag den 17. februar til fredag den 21. februar
Påskeferie: mandag den 24. marts til mandag den 31. marts
Sommerferie: mandag den 23. juni til fredag den 8. august
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