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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 ind
sats af jer selv. I må ikke sætte jer med hænderne i skødet og vente på at blive un
derholdt. 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: hverdag kl. 9.40-10.00

4 Tlf. 01-51 36 00



SVEND JOHANSEN

Den 3. december 1982 fik vi meddelelse om, at skolebetjent Svend Johansen var 
død. Det var ikke uventet. Svend havde været meget syg og var faktisk kommet ud 
fra hospitalet for at dø hjemme blandt sine egne.
Svend kom hertil fra skolens start i 1966. Han havde været skolebetjent ved Skotte- 
gårdsskolen — dengang en af de store skoler i kommunen — og han havde lyst til at 
være på en mindre skole. De første år her, hvor der kun var få elever og lærere, var 
da også nogle meget lykkelige arbejdsår. Der var tid til, at han kunne hjælpe til alle 
vegne, og han nød det. Hans meget store hjælpsomhed varede ved, også da skolen 
blev alt for stor, men han var ked af, at han ikke kunne nå at passe den enkelte så 
godt, som han gerne ville.
Det hører også med til billedet af ham, at vor skole er kendt som en af de mest vel
holdte i hele landet. Dette skylder vi ham tak for. Utrættelig var han i sin iver efter at 
sørge for, at alt var pænt og i orden. Ikke en plet fik lov til at sætte sig fast noget 
sted.
Han var en fremragende skolebetjent og et venligt og kærligt menneske, som vil bli
ve dybt savnet. Visti Jacobsen 5



AF SKOLENS DAGBOG 1982-1983

1982 For at ryste de nye 1ger og ihfer sammen afholdtes en introduktionsfest d.
20. august. Først spiste klasserne mad, de selv havde lavet, og bagefter var der 
dans til midnat.
Den 24. august underholdt den kendte sanger Eddie Skoller eleverne fra 2. og 3.g 
samt 2HF med et nye spændende repertoire.
Til gengæld blev så 1 gerne og Ihferne, som ikke havde været med til Skollers kon
cert, underholdt næste dag, den 25. august, af et særdeles velspillende engelsk 

6 ungdomsorkester.



Onsdag d. 8. september afholdtes for 8. gang idrætsdag på Tårnby Gymnasium 
med alle som deltagere. Dagen startede med fælles opvarmning for alle. I lighed 
med de tidligere år var der idrætslig udfoldelse i atletik, basketball, bordtennis, fod
bold, langbold, 4 km-løb, badminton og volleyball. De idrætslige aktiviteter sluttede 
med et stort stafetløb for alle klasser. Om aftenen var der som tidligere en fest med 
stor deltagelse af elever og lærere. 7



I dagene d. 10. til d. 17. September var 2a og 2t på studietur til Rom med Visti Jacob
sen, Lone Drzal og John Svendsen; foruden en række seværdigheder i selve Rom 
— Peterskirken, Pantheon, San Paolo fuori le mure, Forum Romanum og San Seba- 
stiano-katekomberne — var der arrangeret udflugter til Ostia og til Napoli og Pom
peii.
Den 19. til den 24. september var 3xyN på ekskursion til Olsker på Bornholm; turen 
lededes af Pernille Thrane og Paul Debois, og bl.a. blev Sjælemosesø biologisk un
dersøgt med hensyn til dens forurening.
I perioden d. 20. til d. 24. september opholdt 3uøwyS sig i Varde for at samle stof til 
deres samfundsspeciale. Man besøgte bl.a. et landbrug, Varde rådhus, Ribe, Es
bjerg og Vølund Stålteknik A/S. Turen var helt igennem en succes, og den blev ledet 
af Helle Thune og Ralf Hjort.
Fra d. 18. til d. 25. september var 3c på ekskursion til Budapest med Arne Biering og 
Finn Binderkrantz. Herunder besøgtes busfabrikken »Ikarus«, et kollektivt landbrug 
og et gymnasium.
Den 24. september rejste Arne Vangdrup, Jesper Bordin, Otto Møller og Joyce Lin- 
devall med 3a og 2r til Prag. Guiden hed Vladimir, og med ham så deltagerne bl.a. 
den gamle borg Hradcany og Karl IVs kongeborg »Karlstejn«. Deusden aflagdes be
søg i koncentrationslejren Theresienstadt; endvidere besøgtes et gymnasium, hvor 
der var lejlighed til at snakke med eleverne, og endelig sås det mimiske teater »La- 
terna Magika«. Efter en tur rig på oplevelser vendte deltagerne hjem fredag d. 1. ok
tober.
I efterårsferien rejste 3u med Leif Aage Rasmussen til Bourgognes smukke hoved
stad Dijon, hvorfra klassen foretog ekskursioner til omkringliggende lokaliteter. Ele-
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verne besøgte bl.a. vinmarker og uberørte naturområder samt byen Baune med det 
middelalderlige fattighospital.
Onsdag d. 8. december var der julekoncert i vor skoles festsal, hvor koret, lærere og 
elever medvirkede. Efter koncerten, der bl.a. omfattede så gode ting som Mozarts 
hornkoncert i Es Dur, franske, engelske julesange samt spirituals, var der kaffe og 
the til alle.
En uge efter, onsdag d. 15. december, var filmklubben vært ved et arrangement, 
idet filmen »Marathonmanden« vistes.

1983 Fra d. 29. januar til d. 6. februar var 3bN på studietur til Harzen under ledel
se af Lis Krunke og Niels Tingsgård. Det drejede sig om et kursus med emnet »de to 
tyske stater 50 år efter nazisternes magtovertagelse«, og det foregik på institutionen 
»Haus Sonnenberg«. Deltagerne påhørte dels foredrag om det nævnte emne, dels 
arbejdede de meget ivrigt i grupper med udleverede tekster, som forøgede deres hi
storiske kundskaber og deres tyske sprogfærdighed. En dag besøgtes den gamle 
kejserby Goslar. Alt i alt et vellykket arrangement.
D. 15. februar afholdtes en velbesøgt rockkoncert i aulaen, hvor »Meg Peg Party 
Band« underholdt.
D. 4. marts afholdt skolen sit efterhånden traditionelle karneval med fantasifuldt 
udklædte lærere og elever som deltagere.
D. 7. marts var der fællestime i aulaen for 2. og 3.g og 2.Hf. Flemming Kristensen 
holdt et foredrag om Canadas planer om sejlads med supertankere langs Grønlands 
vestkyst.
D. 22. april afholdt skolen sin forårskoncert, et fast led i skoleåret siden dens start.
Det var et særdeles righoldigt program, der fremførtes af elever og lærere, idet le- 9
delsen kyndigt varetoges af skolens musiklærere. Blandt de forskellige numre kan
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måske nævnes, at Tårnby Gymnasiums kor fremførte Otto Mortensen: Min skat, 
med tekst af Chrstian Winther, og at Peter Carlsen fra 1x på klaver spillede Chopin: 
Étude opus 10, nr. 3; endelig havde Leif Aage Rasmussen og elever fra 2w bl.a. på 
programmet Duke Ellington: Satin Doli.
D. 27. april tog skolen afsked med skolesekretæren gennem 17 år, Elisabeth Chri
stensen. Det blev en bevæget dag, hvor såvel elever som lærere og administrativt 
personale takkede for godt samarbejde og ønskede Lisbeth et langt og lykkeligt 
otium.

1. maj tiltrådte vores nye skolebetjent Ib Bresson.
Niels Tingsgaard



ELEVERNE

I skoleåret 1983/84 omfatter skolen:

2. HF: 3 hold — så godt som alle tilvalgsønsker opfyldt.
1. HF: 3 hold.
3. g mat.: 7 klasser med grendeling mat./fy., mat./N. og mat./S.
3. gspr.: 4 klasser med grendeling N. og S.
2. g mat.: 6 klasser med grendeling mat./fy., mat./N. og mat./S.
2. gspr.: 3 klasser med grendeling N. og S.
1. g mat.: 5 klasser.
1. gspr.: 3 klasser.
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LÆRERE OG ADMINISTRATIVT PERSONALE

AS Ah-Sam, Eddy fys/ma. Højlunds Vænge 3 3500 Værl. 02-48 45 47
PB Andersen, Peer Bjørn fys/ma Restru pvej 80 2770 Kastr. 01-51 56 44
SA Andersen, Solvejg da/idr Hostrups Have 6, 6.th. 1954F 01-39 38 10
AB Biering, Arne samf/ru Fuglebakkevej 89 2000 F 01-34 74 78
FB Binderkrantz, Finn geo Burmeistergade 12, 5. 1429K 01-54 35 64
AN Bjerre, Anne Dalgas fr/idr Halfdansgade 27, 5.th. 2300 S 01-57 78 07

BR Braase, Anne da/rel Hollands Allé 35 2300 S 01-59 98 94
JC Carstensen, Jens mat Betty Nansens Allé 35 2500 Valby 01-30 90 11
DC Christensen, Ina Damkjær da/fr Glamsbjergvej 29 2770 Kastr. 01-51 39 78
RC Christensen, Ruth mat Finsensvej 5 B, 5. 2000 F 01-88 17 19
BC Cour, Birgitte la idr Krystalgade 4, st. 1172K 01-13 43 50
IE Eisbo, Ingelise Friis bio/idr Hasselvænget 34 4300 Hol. 03-43 32 01 

lok. 522
BF Fode, Birthe fr/idr Fasanvænget 341 2980 Kok. 01-24 30 28
EF Fredvig, Erling mat Holsteinsgade 9, 5.tv. 2100 0 01-42 54 58
HG Gutmann, Herbert eng/ty Jesp. Brochmandsgade 2 2200 N 01-39 16 58
CH Hansen, Christian ma/fys Birketinget 12, 3, nr. 1 2300 S 01-58 98 83
AH Hansen, Aage eng/ty Sødalen 9 3400 Hill. 02-26 58 57
JB Hansen, Jesper Bordin idr/bio Birkeengen 10 2791 Dr. 01-53 38 93
NE Hansen, Niels Elbrønd fys/mat Høgevænget 14 2791 Dr. 01-53 63 61
TL Hansen, Tom Lerdrup da/hi Godthåbsvej 16 3060 Espr. 02-23 16 23
PH Hasselbalch, Preben hi/la/samf Ndr. Frihavnsgade 13 A 2100 0 01-26 59 67
LH Heap, Lisbeth eng/rel Glimvej 8 2650 Hvid. 01-78 68 75

12 JH Heinemann, Jan eng Søbakken 25 2920 Charl. 01-63 72 12



Hl Hinnum, Christel eng/da Plantagevej 25 2680 Solr.Str. 03-14 09 80
RH Hjort, Ralf Valdemar mat/fys Jansvej 2, 1 .tv. 2300 S —
SH Hoe, Steen Cordt fys/mat Søvej 60 2791 Dr. 01-53 94 86
TH Hummel, Tove form. Heibergsgade 16, 5. 1056K 01-15 60 83
VJ Jacobsen, Visti eng Tejn Allé 9 2770 Kastr. 01-51 37 17
BJ Jensen, Bo Vibæk fr/hi Olesvej 18 2950 Vedb. 02-89 39 40
PJ Jensen, Paul Erik ty/rel/old Gærdesangervej 20 2630 Tåstr. 02-52 16 34
TJ Johannesen, Thyra ke/fys Hvidsværmervej 18 A 2610 Rødovre 02-84 17 21
KJ Juul, Karsten mat Lyshøjgårdsvej 89, 2. 2500 Valby 01-46 42 65
JÆ Jæger, Willy fys/samf Veras Allé 24 2720 Van I. 01-74 90 11
KK Klitgaard, Kristian geo Galgebakken Mark4-4B 2620 Alb. 02-64 00 73
PK Kristensen, Preben idr Parkbo 8 2500 Valby 01-46 11 37
IK Kromann, Inger eng Hollands Allé 28 2300 S 01-59 55 30
LK Krunke, Lis fy/da Nebbegårdsbakken 2 2400 NV 01-28 34 77
AL Larsen, Anne-Marie psyk Ægirsgade 9, 5.tv. 2200 N 01-85 21 36
CA Larsen, Carsten V. samf/rel Holsteinsgade 9, 5.tv. 2100 0 01-42 54 58
CL Larsen, Claus hi/old Marstrandsg. 24 2100 0 01-26 94 68
JL Lindevall, Joyce ty/mu H. C. Ørstedsvej 42, 3. 1879 V 01-35 09 39
BL Lorck, Benedicte L. fr/da Østbanegade 5 2100 0 01-26 80 87
PM Mark, Per fys Vagtelvej 28 3460 Birk. 02-81 57 49
NM Münther, Nils geo/he Ferskenvej 25 2400 NV 01-87 46 25
OM Møller, Otto Strange da/hi Hovgaardsgade 7, 3.th. 2100 0 01-26 86 62
KN Nielsen, Kaj da/rel/mus Rosenvængets Side A. 5,

3. 2100 0 01-26 41 44
TN Nielsen, Tom geo/da Sognefjordsgade 9, 2.tv. 2300 S 01-55 08 25
HP Ploug, Henrik da/eng Lundagervej 27 2740 Skovl. 02-91 91 87
GP Påbøl, Gunhild form Prinsesseg. 85, st.tv.,I. 1 1 1422K 01-57 55 91
LR Rasmussen, Leif Aage fr/la Ernst Meyersgade 8 1772V 01-24 60 28
RE Reitzel, Lisbeth bio/ke Fru Gyllembourgsvej 8 2000 F 01-87 04 71
JS Schou,Jens da/old Køjevænget 13 2791 Dr. 01-53 87 46 13



SI Sneider, Simon mat Mynstervej 7 B, 4.th. 1827V 01-22 71 69
ST Stolt, Jens Erik ty/fr Parkvænget 6 2920 Charl. 01-62 76 73
JO Svendsen,John eng/hi Frederikssundsv. 14 A,

2.mf. 2400 NV 01-85 91 38
SS Sørensen, Sonja eng/idr Egholmvej 39 2720 Vanl. 01-71 56 76
AT Tebering, Anna Marie mus/eng Gassehaven 24 2840 Holte 02-80 27 32
HT Thune, Helle Vikens samf/eng Dronningemarken 6 2820 Gent. 01-65 00 44
PT Thrane, Pernille bio/idr Egholmvej 39 2720 Vanl. 01-79 10 76
NT Tingsgård, Niels hi/ty-

/eng/old Havrevej 16 2700 Brh. 01-28 02 15
TR Troen, Birgit bio/mat Kinavej 29, 1. 2300 S 01-55 25 12
BT Tuxen, Bente bio/geo Hjortespringparken 33 2730 Herlev 02-84 29 70
HE Türk, Henriette da/hi Mathildevej 7,1 .th. 2000 F 01-16 78 31
UT Tøgern, Ulla da/old Stormgade 5 2791 Dr. 01-53 02 44
RW Wahl-Jørgensen, Ruth ke/fys Ulspilsager 68 2791 Dr. 01-53 73 03
AV Vangdrup, Arne hi/idr Stadfeldtsvej 21 2500 Valby 01-46 92 20
LV Vangdrup, Leif idr/geo Danstrupvej 12 21000 01-29 55 25
KW Widding, Kirsten mus/fr Ernst Meyersgade 9 1772 V 01-22 60 49
MW Merete Winkel fr/ty 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: Inge Petersen, telefon 01 -51 05 40
Birthe Salling, telefon 01-51 23 13
Nina Andersson, telefon 01-50 97 89
Edel Jacobsen, telefon 01 -53 33 9114



STUDIEVEJLEDNING I GYMNASIET

Studievejlederen tager sig af indføring i studieteknik, grenvalgsorientering og ud
dannelses- og erhvervsorientering. Desuden kan elever altid henvende sig til stu
dievejlederen, hvis der opstår problemer af faglig, social, økonomisk eller personlig 
karakter.
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 studievej
lederne har foretaget sig i det forløbne år, måske give et indtryk af, hvad denne del 
af studievejledningen 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 forbindel
se 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, 
ansøgningsprocedurer, optagelseskriteriger og gymnasiale suppleringskurser. I 
marts blev der afholdt studieorienterende møde for elever i 2g og 3g i samarbejde 
med arbejdsdirektoratet og studievejledningen ved forskellige uddannelsessteder. 
Ved denne lejlighed blev der orienteret om såvel de lange, som om de mellemlange 
og kortere videregående uddannelser.
De nyt 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. 15



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 kon
tortider 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 
muligheder uden for og efter gymnasiet.

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

Da man i 1967 startede HF-undervisningen her i landet, indføres samtidig en stu
dievejledningsordning, der i almindelighed er blevet betragtet som en succes. I 
hvert fald findes der i dag studievejledere ved næsten alle uddannelsesinstitutioner 
— 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 
uddannelse; senere træffer de os i forbindelse med optagelse på et HF-kursus. Ef
ter optagelsen er det nu studievejlederne, der giver indføring i studieteknik, orien
tering om forløbet af de 2 år på HF-kurset og den meget vigtige rådgivning i forbin
delse med valg af tilvagsfag.
Vi sørger også for den elementære kollektive erhvervsorientering og for fællesti
mer med folk fra andre uddannelsesinstitutioner og fra erhvervslivet. De studeren
de 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 
1983-84 har Merete Winkel ansvaret for I.HF’erne, Preben Hasselbalck tager sig af 
2. HF’ernes 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 instans; eller vi kan selv finde ud af, hvordan et indviklet problem kan løs
es. 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 be
slutning, der har betydning for jeres studier ved Tårnby Gymnasium. Det siger sig 
selv, at vi altid har tavshedspligt. Mette Winkel, Preben Hasselbalch 1'



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 blan
de sig i den enkelte lærers forhold.
I forbindelse med en række vigtige sager: antallet af nye klasser, budgetforhold, 
ekskursioner, 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 kon
torpersonalet. De indbugte repræsentanter deltager i møderne uden stemmeret. 
Møderne ledes af lærerrådsformanden, der vælges for et år ad gangen. Lærer
rådsformanden repræsenterer desuden lærerrådet i en række udvalg (f.eks. fælles
udvalg og skoleråd) og er i det hele taget den naturlige kontaktperson for alle, der 
vil i forbindelse med lærerrådet.

Arne Biering

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

18 afgørelse om oprykning.



BIBLIOTEKET

Biblioteket på Tårnby Gymnasium omfatter udlånssamling, referencesamling, avi
ser og tidsskrifter, faglokalesamlinger samt lærerbibliotek. Den samlede bogbe
stand udgør 12.935 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 
dertil indrettede kortkasse. Ved tilbagelevering anbringes det lånte materiale på af
leveringshylden.
LÅNETIDEN ER 1 MÅNED.
Kartoteket består af en alfabetisk og en systematisk afdeling. Bøger, som ifølge 
kartoteket ikke er indkøbt til gymnasiebiblioteket, søges fremskaffet fra Tårnby 
Kommunebiblioteker samt via hovedbibliotekets læsesal fra andre folkebiblioteker 
samt fra faglige og videnskabelige biblioteker.
Bogindkøbet foregår i samarbejde mellem gymnasiebibliotekaren og repræsentan
ter for de enkelte faggrupper. Bogvalgsmateriale i form af gennemsynsbøger, avi
sanmeldelser og lektørudtalelser rekvireres fra Tårnby Kommunebiblioteker, ud fra 
hvilket materiale der tages endelig stilling til indkøb. Det bibliotekstekniske arbejde 
foregår i hovedbibliotekets katalogafdeling. Biblioteksintroduktion køres for 1g og 
1HF.

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 samar
bejdet og atmosfæren på skolen.
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ELEVRÅDET

Elevrådet er elevernes officielle repræsentation. Det repræsenterer eleverne ind
adtil og udadtil over for offentligheden og myndighederne. Elevrådet varetager ele
vernes undervisningsmæssige, faglige og kulturelle interesser.
I elevrådet på TG sidder både HF- og gymnasieelever. Elevrådet består af en re
præsentant og en suppleant fra hver klasse (1 stemme pr. klasse). Vi holder et 
ugentligt møde. De løbende sager tager et forretningsudvalg sig af. Forretningsud
valget består af 6 elever inklusive en referent og to kasserere. (Vi har to kasserere 
pga. de forskellige regler for HF’ernes og gymnasieelevernes elevrepræsentation). 
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 indflydel
se på forhold på skolen har det gennem elevrepræsentanterne i fællesudvalget, 
skolerådet, forsømmelsesnævnet og lærerrådet. Disse repræsentanter vælges på 
elevrådets årlige »septembermøde«.
Til at varetage elevernes interesser på landsplan har vi Danske Gymnasieelevers 
Sammenslutning (DGS) for gymnasieeleverne og Landsorganisationen af Kursus
studerende (LAK) for HF’erne. Gennem skolens (elevrådets) medlemskab af Dan
ske Gymnasieelevers 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 oplysen
de virksomhed.
Vi har i det forløbne skoleår arrangeret fester, bl.a. karneval. I det kommende år vil 
vi forsøge at arrangere flere af disse.
I øvrigt vil vi arbejde på at oplyse eleverne om deres rettigheder.
Men alt dette kræver, at også DU deltager i elevrådets arbejde. På gensyn i elevrå
det! Elevrådet på TG 21



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 
væsentligt 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 

periode hr. Leif Nielsen).
2) To medlemmer valgt for 2 år af og blandt skolens forældre.
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 Arne Biering og Carsten V. Larsen.
5) To elevrepræsentanter, idet der skal vælges en blandt de HF-studerende og en 

blandt gymnasieeleverne. Valgene skal finde sted straks ved skoleårets be
gyndelse og gælder for et skoleår.

6) Et medlem valgt af og blandt de tekniske og administrative medarbejdere. Der 
vælges ved skoleårets begyndelse for et skoleår ad gangen.

Når valgene har fundet sted, træder det nye skoleråd sammen og vælger selv sin 
formand, 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.

Ove Regner Nielsen 
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IDRÆT PÅ TG

Gymnasieskolernes Idrætslærerforening arrangerer hvert år en række landsomfat
tende turneringer i forskellige idrætsgrene. I 1982/83 deltog TG i atletik i region 3 
på Brøndby stadion med 2 drengehold og 1 pigehold. Alle 3 hold klarede sig pænt.
I volleyball blev drengene slået ud i indledende runde, mens pigerne formåede at 
spille sig frem til finalerne.
I basketball nåede både pigerne og drengene frem til finalerne, pigerne med det 
fornemme resultat, at de vandt turneringen.
I badminton overlevede eleverne ikke indledende kampe.
2.g-drenge var i år inviteret til en international turnering i basketball i Deurne, Bel
gien. Drengene nåede frem til selve finalen, hvor de blev slået knebent af et stærkt 
belgisk hold. TG-holdet blev rost for fint spil og fair optræden både på og uden for 
banen.
I ugen før efterårsferien skal skolens basketball-hold for drenge deltage i udveks
lingsarrangement med kor og basketball med Radley College i London.

Preben Kristensen
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TÅRNBY GYMNASIUMS KOR

Tårnby Gymnasiums kor er et firestemmigt blandet kor hovedsagelig bestående af 
nuværende elever. Der holdes korprøve hver onsdag aften fra september til april, 
og man dyrker både ny og ældre, klassisk og rytmisk korsang.
Det forløbne år havde to højdepunkter.
Den 8. december sluttede efterårssæsonen med musikaften og al mulig julestem
ning. Koret sang danske, franske og latinamerikanske julesange sekunderet af ta
lenter blandt lærere og elever og musikalske venner.
Den 22. april rundede vi årets arbejde af med den traditionelle forårskoncert, hvor 
koret og de forskellige klasser og musikhold fik lejlighed til at demonstrere både 
sangglæde og musikalsk kvalitet. 250 tilhørere sørgede for god stemning i aulaen.
Sæsonen bød ikke på musikalsk udveksling med andre skoler, men det rådes der 
bod på til efteråret.
I ugen før efterårsferien tager koret til England for at besøge Radley College ved 
Oxford.
Forberedelserne er allerede i gang, og vi håber på fortsat interesse for korets ar
bejde og tilgang i det nye skoleår. Vel mødt!

Musiklærerne
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EDB

Skolen har i de sidste år rådet over en mikrodatamat. Systemet består af en cen
tralenhed, der administrerer 5 skærmterminaler. Hver terminal består af en skærm 
med tilhørende tastatur; centralenheden er forsynet med to drev til såkaldte mini-di
sketter (små plader), hvorpå brugerne af systemet lagrer deres data og program
mer. Desuden findes en printer, der klarer 180 tegn pr. sekund.
Datamaten programmeres ved hjælp af programmeringssproget COMAL. Der af
holdes i hvert semester en eller flere studiekredse, hvor interesserede elever har 
lejlighed til at sætte sig ind i programmeringen af datamaten. Studiekredsene fore
går en ugentlig eftermiddag i 4 å 5 uger, hvor deltagerne vil få lejlighed til at løse 
mindre og større opgaver på anlægget.

Jens Carstensen 
Christian Hansen
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KANTINEN

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.
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FORSØMMELSER

For elever, der er fyldt 18 år, gælder, at de selv kan udfærdige og underskrive en 
forsømmelsesseddel som afhentes på kontoret. For de øvrige elever gælder, at for
sømmelsessedler skal være underskrevet fra hjemmet. Forsømmelser, der stræk
ker 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 inplicerede parter, at en gymnasieskole må opfattes som en arbejdsplads, hvor 
også eleverne er forpligtede til regelmæssigt fremmøde og aktiv deltagelse (herun
der punktlig aflevering af skriftligt arbejde), og at skolearbejdets resultater kun kan 
blive tilfredsstillende, hvis eleverne føler sig ansvarlige overfor samarbejdet. Til
ladelse 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 familiefester 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 øko
nomisk støtte til formål, der ikke i tilstrækkeligt omfang er støttet af det offentlige el
ler på anden måde.
Enhver, der ønsker at støtte ovennævnte formål, kan optages som medlem, altså 
både forældre og andre interesserede. Kontingentet for skoleåret 1982-83 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 generalforsam
lingen og et girokort til indbetaling af kontingent.

Med venlig hilsen 
p.b.v.

Fritjof ur Skuoy
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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 
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 Tårnvej ved vandtårnet tilrådes.

Befordringsgodtgørelse
Der ydes befordringsgodtgørelse til alle gymnasie- og HF-elever, hvis samlede sko
levej frem og tilbage mellem hjem og skole er 18 km og derover. Yderligere oplys
ninger 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 
sager«. Der er en boks i hver side af boggarderoben i forhallen.

Ringetider
1. lektion kl.
2. lektion kl.
3. lektion kl.
4. lektion kl.
5. lektion kl.

8.05— 8.50
8.55— 9.40
9.55—10.40

10.50—11.35
12.05—12.50

6. lektion kl. 13.00—13.45
7. lektion kl. 13.55—14.40
8. lektion kl. 14.50—15.35
Spisepausekl. 11.35—12.05
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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 stipendie- 

støtte 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 aleveres 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.

30 Søg i god tid, se opslag. Studievejlederne



FERIER OG FRIDAGE

(de nævnte dage medregnes)

1983
Sommerferie: mandag den 20. juni til fredag den 5. august
Efterårsferie: mandag den 17. oktober til fredag den 21. oktober
Juleferie: torsdag den 22. december til mandag den 2. januar 1984

1984
Vinterferie: mandag den 20. februar til fredag den 24. februar
Påskeferie:
Sommerferie:

mandag den 16. april til mandag den 23. april 
mandag den 25. juni til fredag den 10. august
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