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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 
af jer 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.

Tlf. 01-51 36 004



UDVEKSLINGER

3g havde sidste år besøg af en klasse fra Tårnbys finske venskabsby, Karis. Besøget 
blev en stor succes.
I efteråret rejser 3b til Karis.
På vore budgetter er der ikke afsat penge til udenlandsrejser, men vi har til dette ar
rangement fået støtte fra Tårnby Kommune og hjælp fra Foreningen Norden. 
Det siger vi tak for.
2c havde besøg af en klasse danske elever fra Europaskolen i Bruxelles under ledel
se af lektor Paul Paludan, som har orlov herfra i 5 år for at undervise ved Europasko
len. Også dette besøg blev en stor succes. Vore gæster blev modtaget på Christians
borg, de mødte amtsborgmester Per Kålund på Amtsgården og borgmester Torkild 
Feldvoss på Tårnby Rådhus.
2c skal til Bruxelles i efteråret - og til dette arrangement har vi indtil nu fået støtte 
fra:

C. H. Christiansen, FORD på Amager 
bagermesterSøren Høyer 
isenkræmmer Holger Isbrandtsen 
Jernbanekiosken, Alleen, v/ Kate Hansen 
købmand Per Kristensen, Kastruplundsgade 
snedkermester Carsten Louv 
installatør Poul Nielsen, Skottegården 
smedemester Bent Thomsen, Jens Fogelstrøms Eftf. 
malerfirmaet Holger Thaarup A/S 

Også for denne gode hjælp siger vi tak.
Visti Jacobsen 5



AF SKOLENS DAGBOG 1983-84

1983 Den 19. august havde skolen sin traditionelle fest, som skulle tjene til at få 
1gere og IHFere til at føle sig rigtig hjemme på skolen. Eleverne lavede selv mad, og 
siden blev der danset på livet løs.
I dagene fra den 22. august til den 1. september var 3xywuS på studietur til Færøerne 
med Arne Biering og Birthe Fode.
I Thorshavn besøgte man bl.a. gymnasiet, Landsstyret, Færøernes arbejderforening, 
og endelig var man i Nordens Hus.
Derefter sejlede deltagerne til Suderøy, hvor de boede i den lille bygd Hove. Under op
holdet her fik man et godt indblik i de lokale forhold, og der aflagdes besøg på den 
moderne fiskefiletfabrik Polarfrost. Sidst, men ikke mindst, nød deltagerne den 
smukke færøske natur.
Den 31. august havde »Aiolos« arrangeret en fest, og tirsdag den 6. september afhold- 

6 tes for 9. gang idrætsdag på Tårnby Gymnasium med alle som deltagere. Dagen star-



tede med fælles opvarmning for alle. I lighed med de tidligere år var der idrætslig ud
foldelse i atletik, basketball, bordtennis, fodbold, langbold, 4 km løb, badminton og 
volleyball. Om aftenen var der som tidligere en fest med stor deltagelse af elever og 
lærere.
Den 8. september var der fællestime i 3. og 4. lektion for tyskeleverne fra 2. og 3.g
samt 2HF. Hr. og fru Tosch fra DDR holdt et foredrag med titlen »DDR - Konsequenz 
der Geschichte«, og bagefter var der lejlighed til at stille spørgsmål om dette vort 
sydlige naboland.
2z var i dagene 9.-16. september på tur til Rom med Henriette og Karen Türck samt 
Niels Tingsgård som ledere. Arrangementet, der var meget vellykket, omfattede bl.a. 
en heldagstur til Pompeiis ruiner, omvisninger på Roms Forum samt i Peterskirken.
Fra 10.-17. september var 3b på besøg i Athen under ledelse af Lone Drzal, Claus Lar
sen og Otto Møller. Den interessante tur omfattede blandt andet besøg på Athens
Akropolis, i Mykene samt i Korinth. 7



I tidsrummet mellem den 23. september og den 30. september var 3u og 3ø i Prag un
der ledelse af Solvejg Andersen, Jesper Bordin Hansen, Otto Møller samt Arne 
Vangdrup. Deltagerne besøgte stålværket Kladno, den forhenværende KZ-lejr Tere
zin samt Lidice, som nazisterne udslettede i 1942 på grund af mordet på den højststå- 
ende SSmand Heydrich.
I september var desuden alle naturfaglige 3gere med deres biologilærere på ekskur
sion til Bornholm. Man undersøgte Knarremose Sø for forskellige biotiske og abioti
ske faktorer med henblik på at bestemme søens forureningsgrad; efter ihærdigt ar
bejde nåede klasserne frem til, at søen var moderat forurenet.
Klasserne havde i øvrigt alle nogle gode ture og blev rosende omtalt i dagbladet 
»Bornholmeren«.
Den næste måned, oktober, kunne siges at stå i musikkens tegn.
Den 7. oktober rejste Visti Jacobsen, Preben Kristensen, Kaj Nielsen, Kirsten Wid- 

8 ding og Joyce Lindevall i lighed med tidligere sammen med Tårnby gymnasiums kor



til England. Deltagerne boede I Radley i nærheden af Oxford og gav her to koncerter 
på henholdsvis landsbyskolen og Radley College.
Derudover havde værtsfolkene arrangeret en udflugt til Portsmouth, hvor elever og 
lærere bl.a. så admiral Nelsons flagskib »HMS Victory«. De var også i Winchester 
Cathedral, på Eton College, på Windsor Castle, en dag i London samt en aften i 
Stratford-on-Avon, hvor deltagerne fik lejlighed til at se Shakespeares »Comedy of 
Errors«, en klassisk forviklingskomedie i moderne regi.
Med på turen var også et hold basketballspillere, der kunne tage den medbragte po
kal med hjem til Danmark efter sejren over Radley College.
Det kendte rockensemble »Raj Montana Band« holdt koncert på skolen den. 13. Næ
ste dag varder fællestime foren stor del af klasserne, hvor popstjernen Eddie Skoller 
stod for en morsom underholdning.
Ugen lige efter efterårsferien stod i fredsbevægelsens tegn. Her i FNs »Nedrust
ningsuge« afholdtes 4 fællestimer, hvor universitetslektorerne Christian Thune og 
Bertel Heurlin holdt foredrag for elever og lærere om op- og nedrustningsproblemer i 
verden, og hvor Henrik E. Jensen fortalte om fredsbevægelsen. Det bør tilføjes, at 
man også rundt i klasserne i almindelige lektioner tog disse emner op i samtaler mel
lem elever og lærere.
Den 8. november i 3. og 4. time var der i festsalen paneldiskussion for de forskellige 
grupper på Tårnby Gymnasium. Fællestimen var betitlet »Spørg bare«, og der besva
redes bl.a. forud stillede skriftlige spørgsmål.
Og så var der skolens årligt tilbagekommende begivenhed, fødselsdagfesten, der i år 
var henlagt til den 11. november. Man startede kl. 17 og sluttede først over midnat. 
Som vanligt havde eleverne selv arrangeret spisning, og der kunne købes drikkevarer 
i forskellige boder. Festens clou var vel en revy »Svend, Knud og Valdemar«, opført af 
nogle af skolens lærere. Yderligere kan nævnes, at rockensemblet »The Rubber 
Band« sørgede for musikken. Kort sagt, et vellykket arrangement.
Den 14. december var der julemusikaften på vor skole. Fra det lødige program kan 
f.eks. nævnes J. S. Bachs præludium i c-moll. Tårnby Gymnasiums Kor fremførte 
Kirkpatrick: »En stald og en krybbe«, og en vokalkvartet fra 2a sang »Velkommen, 
grønne adventskrans« af Inger Otzen m.m. Der begyndtes og sluttedes med fælles
sang. 9



1984 Straks på falderebet til det nye år var to af kredsens folketingskandidater, 
nemlig Mogens Lykketoft og Connie Koksbang, indbudt i en fællestimeden 5. januar. 
De kom hver med et kort oplæg, hvorefter elevernes spørgelyst fik rig udfoldelse. An
ledningen var naturligvis folketingsvalget den 10. januar.
Torsdag den 19. januar vistes Moshe Mizrahis film »La Vie devant soi« med Simone 
Signoret i hovedrollen for 3c, 3x, 3u, 3w, 3t og 3ø som et led i franskundervisningen. 
Filmen er skabt over Émile Ajars roman af samme navn.
Den 7. februar underholdt »Frede Fup« med sit rockorkester.



I vinterferien var Arne Biering, Herbert Gutmann, Joyce Lindevall og Christa Rosted i 
Sovjetunionen med russiskholdene fra 1. og 2.g. Den første dag tilbragte de i Moskva, 
hvor de så Kreml og Den røde Plads med Leninmausolæet. De overværede et bryllup i 
et bryllupspalads og prøvede metroen. Aftenen tilbragtes dels i cirkus, dels i ope
raen.
Næste mål var Baku i republikken Azerbajdzhan ved Det kaspiske Hav, hvor deltager
ne så Den gamle By med bl.a. Shahpaladset og Jomfrutårnet. Senere kørte de ud til 
Ildtilbedernes tempel. Elever og lærere besøgte en skole i selve byen og var desuden 
med bus ude på olieplatforme, der ligger op til 10 km ude i havet. Efter 5 dage i Baku 
fløj de tilbage til København. 1]



Onsdag den 7. marts havde vi fællestime for 2g, 3g og 2HF i skolens aula ved social
rådgiver Tine Bryld, kendt bl.a. fra radioens »P4« i P1«. Emnet var hun da også helt for
trolig med; det var »Ung i firserne«.
I tiden fra den 6. til den 10. marts havde skolen en ganske speciel oplevelse, idet nog
le belgiske gymnasiaster fra byen Antwerpen gæstede skolen. Foruden at dyrke de 
sportsgene, der var det egentlige formål med opholdet, blev der også lejlighed for 
gæsterne til at følge undervisningen på Tårnby Gymnasium samt til at se nærmere 
på København. Et vellykket arrangement!
Den 13. marts havde skolen så sit efterhånden traditionelle karneval med dans, og til
lige var der tøndeslagning med kåring af kattekonge.
Den 27. i samme måned var der fællestime for 2g, 2HF og 3g. Michael Valeur læste 
digte til elektronisk musik.
Og så løb forårskoncerten, en helt fast tradition på skolen, af stabelen den 6. april. Af 
det yderst vægtige program kan f.eks. nævnes Lindemann: »Jeg vælger mig april«, 
fremført af en lærertrio. Tårnby Gymnasiums Kor opførte bl.a. Händel: Slutningskor 
af »Judas Maccabæus«, Peter Carlsen fra 2 x spillede Chopin: Étude, opus 10, nr. 12, 
og endelig var der »Alle Tiders Minimusical«, arrangeret af 2abcx.
Det tidligere omtalte Radley College, som i oktober havde været værtsfolk for vort 
gymnasium, var den 8. til den 12. april vore gæster. Af programmet, som afvikledes 
under dette besøg, kan blandt meget andet nævnes en koncert i festsalen den 9. 
april, hvor et orkester under Leon Bettys direktion fremførte et omfattende program, 
bl.a. »Dance of the Blessed Spirits« fra Glucks »Orpheus«. Endvidere fik tilhørerne et 
kor, dirigeret af Donald Paine, at høre. Koret fremførte både »Sacred Music«, bl.a. 
»Rejoice in the Lord always« af en anonym komponist fra det 16. århundrede, og »Se
cular Music«, hvori blandt kan nævnes »It was a lover and his lass« af John Rutter. 
Desuden spilledes der basketball af alle kræfter; både dystede Tårnby Gymnasium 
med Radley og med Himmelev Gymnasium, som værter og gæster også besøgte. På 
opholdets sidste dag fulgte gæsterne fra Radley undervisningen på skolen. Arrange
mentet var yderst tilfredsstillende og knyttede atter båndene mellem Tårnby Gymna
sium og Radley College.

12 Niels Tingsgård



ELEVERNE

I skoleåret 1984/85 omfatter skolen:

2. HF: 3 hold - så godt som alle tilvalgsønsker opfyldt.
1. HF: 3 hold.
3. g mat.: 6 klasser med grendeling mat./fy., mat./N. og mat./S.
3. g spr.:
2. g mat.:
2. g spr.:

3 klasser med grendeling N. og S.
6 klasser med grendeling mat./fy., mat./N. og mat./S.
3 klasser med grendeling N. og S.

1. g mat.: 5 klasser.
1. g spr.: 3 klasser.

13



LÆRERE OG ADMINISTRATIVT PERSONALE

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

14 Adi. 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 15



16

Adj. Fode, Birthe

Adj. Hansen, Christian

Adj. Fredvig, Erling

Adj. Hansen, Jesper B.

Lkt. Hansen, Aage

Adj. Hansen, Niels Elbr.



Adj. Hansen, Tom Lerdr. Lkt. Hasselbalch, Preb. Adj. Heap, Lisbeth

Adj. Heinemann, Jan Adj. Hinnum, Christel Adj. Hjort, Ralf 17



Adj. Hoe, Steen Cordt Adj. Hummel, Tove Rkt. Jacobsen, Visti

18 Adj. Jensen, Bo Vibæk Lkt. Jensen, Paul Erik Lkt. Johannesen, Thyra



Adj. Juul, Karsten Adj. Jæger, Villy Michael Adj. Klitgaard, Kristian

Adj. Kristensen, Preben Lkt. Kromann, Inger Lkt. Krunke, Lis 19



J
Kvt. Larsen, Anne-Marie Adj. Larsen, Carsten V. Adj. Larsen, Claus

20 Adj. Lindevall, Joyce Adj. Lorck, Benedicte Adj. Mark, Per



Adj. Münther, Nils Adj. Møller, Otto Strange

Adj. Ploug, Henrik Adj. Påbøl, Gunhild Lkt. Rasmussen, Leif Aa. 21



22 Lkt. Stolt, Jens Erik

Adj. Schou, Jens

Adj. Svendsen, John

Adj. Sneider, Simon

Adj. Sørensen, Sonja



Adj. Thrane, Pernille Lkt. Thune, Helle VikensAdj. Tebering, Annamarie

Lkt. Tingsgård, Niels Adj. Troen, Birgit Adj. Tuxen, Bente 23



Adj. Türk, Henriette Lkt. Tøgern, Ulla Adj. Vangdrup, Arne

24 Adj. Vangdrup, Leif Adj. Wahl-Jørgensen, R. Adj. Widding, Kirsten



Adj. Winkel, Merete Skolebetjent: Ib Bresson

Skolebetjentmedhjæl. Knud Larsen Skolebetjentmedhjæl Poul Høybye Sekretær: Nina Andersson 25



Sekretær: Edel Jacobsen Sekretær: Inge Petersen Sekretær: Birthe Salling

26



LÆRERE OG ADMINISTRATIVT PERSONALE

AS Adj. Ah-Sam, Eddy fys/ma Højlunds Vænge 3 3500 Værl. 02-48 45 47
PB Adj. Andersen, P. Bjørn fys/ma Restrupvej 80 2770 Kastr. 01-51 56 44
SA Adj. Andersen, Solvejg da/idr Hostrups Have 6, 6.th. 1954 V 01-39 38 10
AB Adj. Biering, Arne samf/ru Fuglebakkevej 89 2000 F 01-34 74 78
FB Adj. Binderkrantz, Finn geo Burmeistergade 12, 5. 1429 K 01-54 35 64
AN Adj. Bjerre, Anne Dalgas fr/idr Halfdansgade 27, 5.th. 2300 S 01-57 78 07
KB Adj. Bojsen, Kim hi Jemtelandsgade 4,1.tv. 2300 S 01-54 72 63
BR Adj. Braase, Anne da/rel Hollands Allé 35 2300 S 01-59 98 94
JC Lkt. Carstensen, Jens mat Wilkensvej 13, 3.th. 2000 F 01-87 79 80
DC Lkt. Christensen, Ina D. da/fr Glamsbjergvej 29 2770 Kastr. 01-51 39 78
RC Lkt. Christensen, Ruth ma Finsensvej 5 B, 5. 2000 F 01-88 17 19
IE Adj. Eisbo, Ingelise Friis bio/idr Bygaden 10 4490 Jerslev 03-49 57 54
BF Adj. Fode, Birthe fr/idr Fasanvænget 341 2980 Kokked. 02-24 30 28
EF Adj. Fredvig, Erling mat Andr. Bjørns Gade 10,1.th. 1428 K
AH Lkt. Hansen, Aage eng/ty Sødalen 9 3400 Hill. 02-26 58 57
CH Adj. Hansen, Christian ma/fys Birketinget 12, 3., Lejl. 1 2300 S 01-58 98 83
JB Adj. Hansen, Jesper B. idr/bio Birkeengen 10 2791 Dr. 01-53 38 93
NE Adj. Hansen, Niels Elbr. fys/mat Høgevænget 14 2791 Dr. 01-53 63 61
TL Adj. Hansen, Tom Lerdr. da/hi Godthåbsvej 16 3060 Esp. 02-23 16 23
PH Lkt. Hasselbalch, Preb. hi/la/samf Nordre Frihavnsgade 13 A 2100 0 01-26 59 67
LH Adj. Heap, Lisbeth eng/rel Glimvej 8 2650 Hvido. 01-78 68 75
JH Adj. Heinemann, Jan eng Søbakken 25 2920 Charl. 01-63 72 12
Hl Adj. Hinnum, Christel eng/da Plantagevej 25 2680 Solr.St. 03-14 09 80
RH Adj. Hjort, Ralf mat/fys Jansvej 2,1.tv. 2300 S 01-59 81 55 27



SH Adj. Hoe, Steen Cordt fys/mat Søvej 60 2791 Dr. 01-53 94 86
TH Adj. Hummel, Tove form Heibergsgade 16, 5. 1056 K 01-15 60 83
VJ Rkt. Jacobsen, Visti eng Tejn Allé 9 2770 Kastr. 01-51 37 17
BJ Adj. Jensen, Bo Vibæk f r/hi Olesvej 18 2950 Vedb. 02-89 39 40
PJ Lkt. Jensen, Paul Erik ty/rel/old Gærdesangervej 20 2630 Tåstr. 02-52 16 34
TJ Lkt. Johannesen, Thyra ke/fys Hvidsværmevej 18 A 2610 Rødov. 02-84 17 21
KJ Adj. Juul, Karsten mat Lyshøjgårdsvej 89, 2. 2500 Valby 01-46 42 65
JÆ Adj. Jæger, Villy Michael fys/samf Veras Allé 24 2720 Van I. 01-74 90 11
KK Adj. Klitgaard, Kristian geo Galgebakken Mark 4, 4 B 2620 Alb. 02-64 00 73
PK Adj. Kristensen, Preben idr Parkbo 8 2500 Valby 01-46 11 37
IK Lkt. Kromann, Inger eng Hollands Allé 28 2300 S 01-59 55 30
LK Lkt. Krunke, Lis ty/da Nebbegårdsbakken 2 2400 NV 01-28 34 77
AL Kvt. Larsen, Anne-Marie psyk Ægirsgade 24,1.tv. 2200 N 01-85 21 36
CA Adj. Larsen, Carsten V. samf/rel Holsteinsgade 9, 5.tv. 2100 0 01-42 54 58
CL Adj. Larsen, Claus hi/old Marstrandsgade 24 2100 0 01-26 94 68
JL Adj. Lindevall, Joyce ty/mus H. C. Ørstedsvej 42, 3. 1879 V 01-35 09 39
BL Adj. Lorck, Benedicte fr/da Østbanegade 5 2100 0 01-26 80 87
PM Adj. Mark, Per fys Vagtelvej 28 3460 Birk. 02-81 57 49
NM Adj. Münther, Nils geo/ke Ferskenvej 25 2400 NV 01-87 46 25
oiyi Adj. Møller, Otto Strange da/hl Hovgaardsgade 7, 3.th. 2100 0 01-26 86 62

Kvt. Møller, Henrik Rye ty Prins. Christinesvej 13, 2. th. 2300 S 01-97 17 39
03-14 14 84

KN Adj. Nielsen, Kaj da/rel/mus Rosenvængets Sideallé 5, 3. 2100 0 01-26 41 44
HP Adj. Ploug, Henrik da/eng Lundagervej 27 2740 Skovl. 02-91 91 87
GP Adj. Påbøl, Gunhild form Prinsessegade 85, st.tv. 1422 K 01-57 55 91
LR Lkt. Rasmussen, Leif Aa. fr/la Ernst Meyersgade 8 1772 V 01-24 60 28
RE Adj. Reitzel, Lisbeth bio/ke Fru Gyllembourgsvej 8 2000 F 01-87 04 71
JS Adj. Schou, Jens da/old Køjevænget 13 2791 Dr. 01-53 87 46
Sl Adj. Sneider, Simon mat Mynstervej 7 B, 4.th. 1827 V 01-22 71 69
ST Lkt. Stolt, Jens Erik ty/fr Parkvænget 6 2920 Charl. 01-62 76 73
JO Adj. Svendsen, John eng/hi Frederikssundsv. 14 A, 2.mf. 2400 NV 01-85 91 3828



SS Adj. Sørensen, Sonja eng/idr Egholmvej 39 2720 Vanl. 01-71 56 76
AT Adj. Tebering, Annamarie mus/eng Gassehaven 24 2840 Holte 02-80 27 32
PT Adj. Thrane, Pernille bio/idr Egholmvej 39 2720 Vanl. 01-79 10 76
HT Lkt. Thune, Helle Vikens samf/eng Dronningemarken 6 2820 Gent. 01-65 00 44
NT Lkt. Tingsgård, Niels hi/ty/eng/old Havrevej 16 2700 Brh. 01-28 02 15
TR Adj. Troen, Birgit bio/mat Kinavej 29,1. 2300 S 01-55 25 12
BT Adj. Tuxen, Bente bio/geo Hjortespringparken 33 2730 Herlev 02-84 29 70
HE Adj. Türk, Henriette da/hi Mathildevej 7,1.th. 2000 F 01-16 78 31
UT Lkt. Tøgern, Ulla da/old Stormgade 5 2791 Dr. 01-53 02 44
AV Adj. Vangdrup, Arne hi/idr Stadfeldtsvej 21 2500 Valby 01-46 92 20
LV Adj. Vangdrup, Leif idr/geo Danstrupvej 12 2100 0 01-29 55 25
RW Adj. Wahl-Jørgensen, R. ke/fys Ulspilsager 68 2791 Dr. 01-53 73 03
KW Adj. Widding, Kirsten mus/fr Ernst Meyersgade 9 1772 V 01-22 60 49
MW Adj. Winkel, Merete fr/eng Gardes Allé 32 2900 Hell. 01-62 35 27

Bibliotekar: Lone Drzal, telefon 01-52 12 92

Skolebetjent: Ib Bresson, Tejn Allé 7, 2770 Kastrup, telefon 01-51 27 56
Skolebetjentmedhjælpere: Knud Larsen, telefon 01-50 94 75, Poul Høybye

Sekretærer: Nina Andersson, telefon 01-50 97 89
Edel Jacobsen, telefon 01-53 33 91
Inge Petersen, telefon 01-51 05 40
Birthe Salling, telefon 01-51 23 13
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STUDIEVEJLEDNING I GYMNASIET

Studievejlederen tager sig af indføring i studieteknik, grenvalgsorientering og ud
dannelses- og erhvervsorientering. Desuden kan elever altid henvende sig til studie
vejlederen, hvis der opstår problemer af faglig, social, økonomisk eller personlig ka
rakter.
Studievejlederens opgave kan opdeles i den kollektive vejledning, hvor studievej
lederen er sammen med hele klassen i en time, og den individuelle vejledning, hvor 
den enkelte elev opsøger sin studievejleder i dennes kontortid.
Hvad angår den kollektive vejledning, kan en kort oversigt over, hvad studievejleder
ne har foretaget sig i det forløbne år, måske give et indtryk af, hvad denne del af stu
dievejledningen indebærer.
I 1g har studievejlederne indført eleverne i studieteknik og forestået grenvalgsorien
teringen. Det har også været nødvendigt allerede på dette tidspunkt at redegøre for 
adgangsbegrænsningens konsekvenser for situationen i gymnasiet.
I 2g har man gennemgået uddannelsesmuligheder, økonomiske forhold i forbindelse 
med uddannelse og erhverv, sociale forhold og generelle problemer i forbindelse med 
valget af uddannelse og erhverv.
I 3g fortsatte orienteringen om uddannelser og erhvervsmuligheder for studenter, an
søgningsprocedurer, optagelseskriterier og gymnasiale suppleringskurser. I marts 
blev der afholdt studieorienterende møde for elever i 2g og 3g i samarbejde med ar
bejdsdirektoratet og studievejledningen ved forskellige uddannelsessteder.
Ved denne lejlighed blev der orienteret om såvel de lange, som om de mellemlange 
og kortere videregående uddannelser.
De nye Ig’ere ser studievejlederen allerede den første skoledag. I de første uger vil 
studievejlederen se det som sin første opgave at hjælpe med at gøre overgangen fra 
folkeskole til gymnasium så let og problemfri som mulig.



For så vidt angår den individuelle vejledning, er det her op til den enkelte elev at ud
nytte de tilbud, ordningen giver. Hver klasse har sin studievejleder, og disses kontor
tider bliver meddelt i begyndelsen af det nye skoleår. Vi vil gerne opfordre jer til at 
lægge vejen forbi studievejlederkontoret og snakke med os, så snart I opdager, at der 
er noget, der ikke går som det skal, eller for at søge yderligere oplysninger om mulig
heder uden for og efter gymnasiet.

Solveig Andersen, Anne Braase, Preben Kristensen, John Svendsen
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STUDIEVEJLEDNING I HF

Da man i 1967 startede HF-undervisningen her i landet, indførtes samtidig en studie
vejledningsordning, der i almindelighed er blevet betragtet som en succes. I hvert 
fald findes der i dag studievejledere ved næsten alle uddannelsesinstitutioner - så
vel 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 op
tagelsen er det nu studievejlederne, der giver indføring i studieteknik, orientering om 
forløbet 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 studievej lederne 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 1984-85 har Merete 
Winkel ansvaret for 2. HF’erne, Preben Hasselbalck tager sig af I.HF’ernes proble
mer.
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 henvisetil den 
rette instans; 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



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, eks
kursioner, stillingsopslag, stillingsbesættelser m.m., skal lærerrådet »høres«. Det 
betyder, at lærerrådets indstilling skal følge med sagen til den instans, der træffer 
den endelige afgørelse.
Lærerrådet holder møde ca. en gang om måneden. Til møderne indbydes (hvis ikke 
særlige forhold taler imod) to elevrepræsentanter samt en repræsentant for kontor
personalet. De indbudte repræsentanter deltager i møderne uden stemmeret. Møder
ne ledes af lærerrådsformanden, der vælges for et år ad gangen. Lærerrådsforman
den repræsenterer desuden lærerrådet i en række udvalg (f.eks. fællesudvalg og sko
leråd) og er i det hele taget den naturlige kontaktperson for alle, der vil i forbindelse 
med lærerrådet.

Jens Schou

LÆRERFORSAMLINGEN

består af rektor og samtlige lærere på skolen. Standpunkts- og årskarakterer drøftes 
og gives endeligt ved lærerforsamlingens møder. Endvidere er det lærerforsamlin
gen, som træffer beslutning om mundtlige og skriftlige advarsler på grund af for
sømmelighed og forsømmelser. Endelig rådgiver lærerforsamlingen med hensyn til 
oprykning til næste klasse, idet det dog er eleven selv, der træffer den endelige afgø- 32
reise om oprykning.



BIBLIOTEKET

Biblioteket på Tårnby Gymnasium omfatter udlånssamling, referencesamling, aviser 
og tidsskrifter, faglokalesamlinger samt lærerbibliotek. Den samlede bogbestand 
udgør 13.270 bind.
Biblioteket er åbent i gymnasiets normale undervisningstid. Bibliotekaren træffes 
mandag 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 ef
ternavn, samt klasse, dato og årstal på bogkortet og derefter anbringer det i den der
til indrettede kortkasse. Ved tilbagelevering anbringes det lånte materiale på afle
veringshylden.
LÅNETIDEN ER 1 MÅNED.
Kartoteket består af en alfabetisk og en systematisk afdeling. Bøger, som ifølge kar
toteket ikke er indkøbt til gymnasiebiblioteket, søges fremskaffet fra Tårnby Kommu
nebiblioteker samt via hovedbibliotekets læsesal fra andre folkebiblioteker samt fra 
faglige og videnskabelige biblioteker.
Indkøb af bøger til biblioteket foregår i samarbejde mellem gymnasiebibliotekaren, 
lærerbibliotekaren 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 
fester. Men derudover kan fællesudvalget behandle stort set alle sager om samarbej
det og 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 
undervisningsmæssige, faglige og kulturelle interesser.
I elevrådet på Tårnby Gymnasium sidder både HF- og gymnasieelever. Elevrådet be
står af en repræsentant og en suppleant fra hver klasse (1 stemme pr. klasse). 
Forretningsudvalgt indkalder til elevrådsmøde, når det skønner det nødvendigt. 
Forretningsudvalget består af seks elever: 3 gymnasiaster og 3 HF’ere.
Elevrådets største mulighed for at få indflydelse på forhold på skolen er gennem 
elevrepræsentanterne i fællesudvalget, skolerådet og lærerrådet. Disse repræsen
tanter vælges hvert år i marts, da elever med kendskab til elevrådets arbejdsgang 
skønnes mest værdifulde for eleverne (tidligere var det muligt at få en helt ny l.g’er 
ind i udvalgene).
Tårnby Gymnasium har i det forløbne år opsagt sit kollektive medlemskab af DGS, da 
det i elevrådets nye love enstemmigt blev vedtaget, at skolen ikke kan indmeldes kol
lektivt i nogen elevforening, der ikke er fuldstændig upolitisk.
Da både DGS og den anden store elevforening KG (Konservative Gymnasiaster) og 
LAK (Landsorganisationen af Kursusstuderende) er repræsenteret i forretningsud
valget, behøver eleverne ikke at frygte deres interesser tilsidesat på grund af udmel
delsen. I øvrigt er det gennem forretningsudvalget muligt at blive individuelt medlem 
af en af de tre organisationer.
Alle tre organisationer afholder kurser og driver oplysende virksomhed.
Forretningsudvalget har i det forgangne år arrangeret fester (bl.a. karneval) og vil i 
det kommende år søge at gentage disse projekter.
I øvrigt vil vi altid forsøge at være til hjælp med elevernes eventuelle problemer.
Men alt dette kræver opbakning om elevrådet, så derfor:
Mød talstærkt op på elevrådsmøderne; de afholdes for DIG!!
På gensyn i elevrådet!! med håb om fremtidigt godt samarbejde.

36 Elevrådet på TG



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 sko
lens 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 foren 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 Anni Nielsen. 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 
skolerådet arbejder tæt sammen med elevrådet ved Tårnby Gymnasium, således at 
elevrepræsentanterne kan siges at repræsentere elevernes synspunkter.

Over Regner Nielsen
skolerådsformand 37



IDRÆT PÅ TG

Gymnasieskolernes Idrætslærerforening arrangerer hvert år en række landsomfat
tende turneringer i forskellige idrætsgrene.
11983/84 deltog TG i atletik i region 3 på Hvidovre stadion med 2 drengehold og 1 pige
hold. Alle 3 hold klarede sig pænt. I volleyball blev drengene slået ud i indledende 
runde, mens pigerne formåede at spille sig frem til semifinalerne. I basketball nåede 
både pigerne og drengene frem til semifinalerne. I badminton blev holdet slået ud ef
ter en spændende og jævnbyrdig indledende runde i Birkerød.
TG var i 1983/84 deltager i 2 udvekslingsarrangementer, som havde idræt på program
met. Det ene var med Radley College fra England sammen med skolens kor. Både i 
Radley i efteråret og på TG i foråret blev det til sikre sejre i basketball. Det andet ar
rangement var med Deurne fra Belgien. Ved et stort og vellykket stævne i april 84, 
hvori også deltog elever fra Vestre Borgerdyd og Falkonérgården lykkedes det både 
pige- og drengebasketholdet at vinde deres finaler, mens håndbolddrengene tabte 
deres finale. I volleyball for drenge og piger var der stor jævnbyrdighed, og det endte 
med at Deurne og VB vandt. Præmierne var udsat af Forældre- og støtteforeningen. 
Ved genbesøget i Deurne i maj 84 til »All Sport Day« blev både drenge- og pigebasket- 
ballholdene nr. 4, mens 2 atletikdrenge fra TG forstærkede Virums hold så meget, at 
de vandt.
I forbindelse med udvekslingsarrangementerne var der privat indkvartering og både 
festlige og kulturelle arrangementer, som gav eleverne gode minder og varige ven
skaber på tværs af landegrænserne.

Preben Kristensen
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TÅRNBY GYMNASIUMS KOR

Tårnby Gymnasiums kor er et firestemmigt blandet kor, der består af nuværende og 
gamle elever. Der holdes korprøve hver onsdag aften fra slutningen af august til april, 
og man dyrker både ny og ældre, klassisk og rytmisk korsang.
I det forløbne år var koret i England, nærmere bestemt på Radley College ved Oxford, 
for at give koncerter; det er led i en udvekslingsordning, som finder sted hvert tredie 
år. I december afholdt vi julemusikaften; elever fra forskellige klasser, lærere og ko
ret underholdt de fremmødte.
Sæsonens højdepunkt - og korets afslutning - var forårskoncerten fredag den 6. 
april. I år var arrangementet i to afdelinger: først en mere traditionel koncert og deref
ter en rockmusical. De mange tilhørere .sørgede for en god stemning i festsalen. To 
dage efter dette fik koret besøg af englændere - »genbesøg« med privat indkvar
tering. Englænderne gav koncert i en fællestime, og ved en mere uformel sammen
komst i salen underholdt både de og vi.
Forberedelserne til næste sæson er allerede i fuld gang. Alle er velkomne til at synge 
med, når vi går i gang den 29. august.

Musiklærerne
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EDB

Skolen har i de sidste år rådet over en mikrodatamat. Systemet består af en central
enhed, der administrerer 5 skærmterminaler. Hver terminal består af en skærm med 
tilhørende tastatur; centralenheden er forsynet med to drev til såkaldte mini-disket
ter (små plader), hvorpå brugerne af systemet lagrer deres data og programmer. Des
uden findes en printer, der klarer 180 tegn pr. sekund.
Datamaten programmeres ved hjælp af programmeringssproget COMAL. Datama
ten er i maj måned 1984 blevet ombygget og moderniseret, således at den er hurtigere 
og nu også kan anvende programmeringssproget COMAL 80. Der afholdes i hvert se
mester en eller flere studiekredse, hvor interesserede elever har lejlighed til at sætte 
sig ind i programmeringen af datamaten. Studiekredsene forgår en ugentlig efter
middag i 4 å5 uger, hvor deltagerne vil få lejlighed til at løse mindre og større opgaver 
på anlægget. Regnemaskinen har i år desuden været anvendt integreret i undervis
ningen i en lang række fag som Kemi, Geografi, Fysik og Matematik.
I det kommende skoleår 1984/85 vil datamaten blive flyttet til nye datalokaler i forbin
delse med den nye undervisning i DATALÆRE på tilvalgsfag i 2HF.
I løbet af efteråret 1984 skal lærerne på en række kurser i EDB og Informationstekno
logi, således at alle de nybegyndte 1g klasser kan gennemgå et 30-timers kursus i for
året 1985.
Til den tid håber skolen meget på, at vi har fået udbygget den nuværende datamat 
med et nyt og moderne dataanlæg.
Fra august 1984 har gymnasiet fået en datavejleder med fire ugentlige timer.

Jens Carstensen 
Christian Hansen 
Kristian Klitgaard 

Preben Kristensen40



KANTINEN

På Tårnby Gymnasium har vi en kantine, der sælger forskellige mad-, drikke- og ki
oskvarer.
Kantinen drives af kantineforeningen, der består af alle elever, lærere og øvrigt per
sonale. Foreningen har en bestyrelse der består af 3 elever, 3 lærere og 1 fra det øvri
ge personale (TAP’ere). Der er valg til bestyrelsen i september eller oktober hvert år. 
Bestyrelsen har i år bestræbt sig på at sælge kvalitet til rimelige priser. For et årligt 
kontingent på blot 10 kr. er også du medlem af kantineforeningen og kan dermed 
handle i kantinen. Så vi beder dig blive medlem af foreningen og dermed gøre din dag
ligdag på skolen lettere.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for kantineforeningen
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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 begræn
set 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 im
plicerede 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 normalt kun ventes givet, når årsagen er særlig højtidelige fami
liefester eller ekstraordinære begivenheder.
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TÅRNBY GYMNASIUMS FORÆLDRE- OG STØTTEFORENING

Tårnby Gymnasiums forældre- og Støtteforening blev stiftet i 1967 med det formål at 
virke som bindeled mellem skolens forældrekreds og skolen, samt at yde økonomisk 
støtte til formål, der ikke i tilstrækkeligt omfang er støttet af det offentlige eller på 
anden måde.
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 bå
de forældre og andre.interesserede. Kontingentet for skoleåret 1983-84 var kr. 50,- 
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 
forældrene, 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 generalforsamlin-
gen og et girokort til indbetaling af kontingent. Med venlig hilsen 

p.b.v. 
Fritjof ur Skuoy

PS: Må jeg som fader til børn, der har gået på TG - og har været meget glade fordet - 
henstille til alle forældre om at blive medlemmer af foreningen. Det er da ikke for 
meget forlangt af os som forældre, at vi efter fattig evne prøver at gøre vores børns
arbejdsplads så attraktiv som muligt. Fritjof ur Skuoy 43



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 Allé, dvs. ad Ir
landsvej-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 Tårnvej ved vandtårnet tilrådes.

Befordringsgodtgørelse
Der ydes befordringsgodtgørelse til alle gymnasie- og HF-elever, hvis samlede skole
vej 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 forhal
len.

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

44 4. lektion kl. 10.50-11.35 Spisepause kl. 11.35-12.05
5. lektion kl. 12.05-12.50



STATENS UDDANNELSESSTØTTE

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 ud
leveres 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 rig

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

(de nævnte dage medregnes)

1984
Sommerferie: mandag den 25. juni til fredag den 10. august
Efterårsferie: mandag den 15. oktober til fredag den 19. oktober
Juleferie: mandag den 24. december til torsdag den 3. januar

1985
Vinterferie: mandag den 11. februar til fredag den 15. februar
Påskeferie: mandag den 1. april til mandag den 8. april
Sommerferie: mandag den 24. juni til fredag den 9. august
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