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INTRODUKTION

Med dette lille skrift byder vi velkommen til de nye elever i 1. g og 1. HF. Vi håber, 
at vi med denne orientering, vi her kan give, kan fjerne nogle af de vanskelig
heder, der næsten er uundgåelige, når man går fra én skoleform til en anden. 
Tårnby Gymnasium er ikke nogen gammel skole. Den blev taget i brug i august 
1966 og officielt indviet i april 1967. Dette betyder, at I kommer med til at fejre 
skolens første »runde« fødselsdag.
Skolen er opført med Tårnby kommune som bygherre. I april 1973 blev skolen 
overtaget af Københavns Amtskommune. Arkitekter var Halldor Gunnløgsson og 
Jørn Nielsen, som i forbindelse med dette byggeri blev belønnet med »Træ
prisen« for deres udnyttelse af træ i byggeriet. Hvis I ser på loftkonstruktionen 
i festsalen, vil I få en idé om, hvorfor de fik denne pris.
Da skolen blev taget i brug i 1966, var det bebyggede areal 8632 m2, men det 
viste sig hurtigt, at tilgangen til gymnasiet var så stor, at en udvidelse blev nød
vendig. Med de samme arkitekter påbegyndtes en udvidelse i 1970, som var klar 
til at tage i brug i november 1972. Udvidelsen, som er den østlige del af skolen, 
er på 2812 m2.
Det er altså en stor skole, I er kommet på. Det vil være svært at orientere sig, 

4 men hvis l tænker på, hvor Øresund ligger, så har I øst, og da skolen er nogen-



lunde »retvendt«, skulle almindelige geografiske kundskaber om verdenshjørners 
placering være til stor hjælp.
Vi er også mange på denne store skole. I skoleåret 1975/76 vil her være over 
700 elever og over 50 fast ansatte lærere. Det er klart, at når vi er så mange, er 
der ulemper. Det kan være vanskeligt at opnå tilstrækkeligt personkendskab, og 
det kan medvirke til, at trivslen ikke er så god, som man kunne ønske sig. Vi er 
derfor alle interesserede i gode trivselsfremmende forslag. Der er dog også for
dele ved at være så mange, idet det bliver nemmere for skolen at opfylde alle 
rimelige ønsker om grenvalg og tilvalg.
De mange elever vil i skoleåret 75/76 være fordelt på følgende måde: Tre 1. HF- 
klasser, tre 2. HF, fem 1.g matematikere, tre 1.g sproglige, fire 2. g matematikere, 
to 2. g sproglige, fem 3. g matematikere og tre 3. g sproglige.
Hvis I læser dette lille skrift omhyggeligt, og hvis I benytter jer af de oplysninger, 
I kan samle sammen ved de arrangementer, der laves for nye elever de første 
dage, skulle der være en god chance for, at I let kommer over begyndervanske
lighederne.

Velkommen. Visti Jacobsen 5



SKOLENÆVNET

Skolenævnet ved Tårnby Gymnasium har følgende sammensætning:

Amtsrådsvalgte skolenævnsmedlemmer:
Arbejdskonsulent Svend Jensen, Vegas Allé 23, 2770 Kastrup.
Læderhandler Aage Schwarz, Sophus Falcks Allé 7, 2791 Dragør.
Amtsrådsmedlem Hanne Lysen, Kisumparken 120, 2660 Brøndby Strand.

Forældrevalgte skolenævnsmedlemmer:
Direktør Aage Laursen, Sirgræsvej 59,1., 2770 Kastrup.
Fuldmægtig Torben Henssel, Skottegården 12,3. mf., 2770 Kastrup.
(Formand for skolenævnet: Torben Henssel).

Desuden er rektor og lærerrådsformanden medlemmer af skolenævnet. Herudover 
har 2 elevrepræsentanter været indbudt til at overvære skolenævnets møder.
Skolenævnet har i årets løb behandlet budgetsager, elevsager, læreransættelser 
samt mange andre sager vedrørende skolen. Skolenævnet holder møde ca. 1 gang 
om måneden.

p. n. v.

Torben Henssel 
formand6



LÆRERNE

Nyansatte lærere pr. 1. august 1975:
Adjunkt Finn Rødsgaard Binderkrantz
Adjunkt Zsuszanna Ador jan Dyhr
Adjunkt Christel Hinnum
Adjunkt Søren Kristensen 
Cand. phil. Carsten Larsen 
Adjunkt Henrik Ploug

Skolebetjent: Svend Johansen
Skolebetjentmedhjælper: Knud Larsen

Sekretærer: Elisabeth Christensen 
Marianne Rhe Hansen 
Birthe Salling

Bibliotekar: Lone Drzal

Inspektorer: Finn Gotfredsen 
Gert Clevin 7



LÆRERPERSONALE SKOLEÅRET 1975/76

AS Ah-Sam, Eddy adj. Højlunds Vænge 3 3500 Værløse (02) 48 45 47
PB Andersen, Peer Bjørn adj. Ryesgade 66 C 2100 0
AB Biering, Arne adj. Fuglebakevej 89 2000 F 34 74 78
FB Binderkrantz, Finn adj. Stationsvej 7 3480 Fredensborg (03) 28 28 70
BR Braase, Anne adj. Fredens Plads 1 2920 Charlottenlund OR 1869
JC Carstensen, Jens adj. Johs. V. Jensens Allé 42 2500 Valby 46 31 30
DC Christensen, Ina D. adj. Glamsbjergvej 29 2770 Kastrup 51 39 78
RC Christensen, Ruth lekt. Finsensvej 5 B, 5. 2000 F FA 1719
NC Clemmensen, Niels adj. Korsikavej 2,1.tv. 2300 S 59 57 54
GC Clevin, Gert adj. GI. Skovvej 13 2770 Kastrup 51 48 37
ZD Dyhr, Zsuzsanna adj. Vespervej 31 2900 Hellerup HE 8436
IF Eisbo, Ingelise Friis adj. Mariendalsvej 52 H, 3. tv. 2000 F 10 02 98
RE Eskildsen, Roar adj. Kastrupkrogen 9, 2. tv. 2770 Kastrup
FR Fredvig, Erling Gunnar adj. Henrik Ipsensvej 5 1813 V 31 38 53
EF Frydkjær, Erik adj. Kielshøj 162 3520 Farum (02) 95 04 03
FG Gotfredsen, Finn adj. Platanvej 22 A, 7. tv. 1810 V 21 61 92
IG Granild-Jensen, Ingeb. adj. Søllerød Park 16-13 2840 Holte (02) 80 60 73
EG Greve, Emmy adj. I navej 5 3500 Værløse (02) 48 22 78
GH Halkjær, Grethe lekt. Ny Skelgårdsvej 15 2770 Kastrup 50 33 75
AH Hansen, Aage adj. Søvej 9 3400 Hillerød (03) 26 58 57
CH Hansen, Christian adj.
PH Hasselbalch, Preben adj. Ndr. Frihavnsgade 13 A 2100 0 TR 5967

8 Hl Hinnum, Christel adj. Overbys Allé 25 2500 Valby 46 75 73



TH Hummel, Tove kunstpæd. Heibergsgade 16,5. 1056 K 15 60 83
OH Høyer, Ole ajd. Svenstrupvej 21 2660 Brøndby Str. (02) 7313 51
VJ Jacobsen, Visti rekt. Tejn Allé 9 2770 Kastrup 51 37 17
PJ Jensen, Paul Erik lekt. Galgebakken-Sønder 1-1 2620 Albertslund (02) 64 82 22
TJ Johannesen, Thyra adj. Lysbrovej 13 2700 Brønshøj (02) 8417 21
PK Kristensen, Preben adj. Parkbo 8 2500 Valby 4611 37
SK Kristensen, Søren adj. Strandparksvej 20, 3. tv. 2900 Hellerup HE 3699
EK Kudahl, Edith Hofmann adj. Breidablik Allé 17 2300 S 58 28 09
LK Krunke, Lis adj. Nebbegaardsbakken 2 2400 NV 28 34 77
KA Larsen, Carsten Verner adj. Storkens Kvarter 9 D 2620 Albertslund (02) 64 7912
CL Larsen, Claus adj. Marstrandsgade 24 2100 0 TR 9468
KL Lassen, Kirsten adj. Lavager 26 2620 Albertslund (02) 64 42 26
OL Olesen, Karin adj. Harsdorffsvej 7 B, 2. tv. 1874 V 2215 57
KP Paludan, Kirsten adj. Sorrentovej 5 2300 S 55 67 74
PP Paludan, Poul B. lekt. Sorrentovej 5 2300 S 55 67 74
GF Pedersen, Grethe Fog adj. Rubinsteinvej 21, 2. th. 2450 SV 46 07 77
IP Piepgrass, Inger adj. Hollands Allé 28 2300 S 59 55 30
HP Ploug, Henrik adj. Lundagervej 27 2740 Skovlunde (02) 91 91 87
GP Paabøl, Gunhild kunstpæd. Aaboulevarden 16, 4.th. 2200 N 3914 55
LR Rasmussen, Leif Aage adj. Ernst Meyersgade 8 1772 V 24 60 28
JS Schou, Jens adj. Kirsteinsgade 4 2100 0 26 06 68
ST Stolt, Jens Erik adj. Parkvænget 6 2920 Charlottenlund HE 7673
SR Straarup, Jens-Ole adj. Skovvej 27 2820 Gentofte OR 1041 9



AT Tebering, Annamaria adj. Prinsessegade 4 A nr. 69 1422 K
LT Thiesen, Lars adj. Buskebjergvej 40, Kyringe 4380 Nyrup
NT Tingsgaard, Niels Ie kt. Havrevej 16 2700 Brønshøj BE 215
BT Tuxen, Bente adj. Hjortespringparken 33 2730 Herlev (02) 84 29 70
UT Tøgern, Ulla adj. Stormgade 5 2791 Dragør 53 02 44
PM Ulff-Møller, Paul adj. Bernstorffslund Allé 39 2920 Charlottenlund OR 2602
RW Wahl-Jørgensen, Ruth adj. I ran vej 8 2300 S 58 08 78
HV Vikens, Helle adj. Gøgevang 40 2970 Hørsholm (02) 86 92 14
MW Winkel, Merete adj. Langesund 10,4. 2100 0 RY 1978u

Årsvikarer 1975/76
LA Andersen, Lars Bo stud. sc. Bergthorasgade 49 2300 S AM 3453
SA Andersen, Solvejg stud. sc. Sallingvej 2, 3.th. 2720 Vanløse 34 68 33
KC Christensen, H. K. ।pastor Kastrupvej 412 2770 Kastrup 50 25 30
MH Hansen, Mona Ie kt. Fordresgaardsvej 40 2400 NV FA 2402
LH Holm, Lennart cand. psych. Vestmannagade 2, 4. 2300 S AS 6402
KI Kiselberg, Steffen stud. mag. Hostrups Have 40 1954 V 35 52 52
PT Thorsen, Per stud.mag. Augustagade 5, 2.th. 2300 S 58 90 34

Skolesekretærer
Elisabeth Christensen Englandsvej 258 2770 Kastrup 50 51 96
Marianne Rhe Hansen Kronager19 2791 Dragør 53 5310
Birthe Salling Bygrænsen 16 2770 Kastrup 51 231310



STUDIEVEJLEDNINGEN

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

Preben Hasselbalch
Poul Ulff-Møller 11



UDDANNELSES- OG ERHVERVSORIENTERINGEN
Uddannelses- og erhvervsorienteringen for gymnasieelever varetages på Tårnby 
Gymnasium af lærerne Erik Frydkjær, Emmy Greve og Preben Kristensen.
I 1. g har undervisningen været koncentreret om grenvalget.
I 2. g gennemgås uddannelsesmulighederne, økonomiske forhold i forbindelse med 
uddannelse og erhverv, sociale forhold og generelle problemer i forbindelse med 
valget af uddannelse og erhverv.
I 3. g foretages der en dyberegående analyse af forskellige uddannelsestilbud og 
erhvervsmuligheder for studenter, ansøgningsprocedurer, optagelseskriterier, gym
nasiale suppleringskurser m.v.
Endvidere afholdes der i marts måned et studieorienterende møde for elever i 
2. g og 3. g i samarbejde med arbejdsdirektoratet og studenterrådene ved forskel
lige uddannelsesinstitutioner.

STUDIETEKNIK

12

Studieteknikprogrammet for alle nye klasser begynder i september og tilrette
lægges forsøgsvis på følgende måde: På grundlag af ønsker og forslag fremsat 
på tre faggruppemøder i foråret (1. Sprogfag, 2. Andre humanistiske fag og 3. Ma- 
tematisk-naturvidenskabelige fag) udarbejdes emnelister for sproglige, matemati
kere og HF-kursister. Ved en række møder mellem de enkelte 1. klassers lærere 
i begyndelsen af august fastlægges så det endelige program, idet emnerne for
deles mellem fagene på passende måde. Hermed skulle det være muligt at reali
sere ønsket om en fuldstændig integrering af studieteknikken i normalskemaet og 
det daglige arbejde.

Poul Paludan
Studieteknikudvalget



VELKOMSTDAGE
For eleverne i 1.g og 1.HF vil der i løbet af de første skoledage blive korte 
orienteringer om forholdene på Tårnby Gymnasium. Disse orienteringer gives af 
rektor, klasselærerne, studievejlederne, adm. inspektor og bibliotekaren.
Fredag den 15. august kl. 19 afholdes der fest på skolen for de nye elever og 
deres lærere. Studieteknikudvalget

LÆRERRÅDET
Lærerrådets kompetence og rettigheder er fastsat ved ministeriel bekendtgørelse, 
der igen er baseret på skolestyrelseslovens §60. Blandt sager, der behandles i 
lærerrådet, kan nævnes skolens budget, stillingsopslag og undervisningsforsøg. 
Lærerrådet vælger ud af sin midte for ét år ad gangen en formand, der dels vare
tager lærerrådets løbende sager, dels indkalder til lærerrådsmøder, udformer 
dagsordenen og dirigerer møderne.
Lærerrådet er gennem sin formand særskilt repræsenteret i skolenævnet samt 
fællesudvalget for gymnasieskolerne under Københavns amt.
Det blev i slutningen af skoleåret 1973-74 vedtaget at give elevrepræsentanter 
adgang til lærerrådsmøderne, sådan at deres deltagelse kun er begrænset af 
bekendtgørelsens bestemmelser om elevdeltagelse i lærerrådsmøder.

Preben Hasselbalch

LÆRERFORSAMLINGEN
består af alle de ved skolen ansatte lærere. I lærerforsamlingen drøftes elevers 
standpunkt og arbejdsindsats.
Standpunktskarakterer gives i lærerforsamlingens møder, og det er også her, der 
rådgives med henblik på elevers oprykning i næste klasse, idet det dog - hvis 
der ikke er tale om forsømmelser og forsømmelighed - er eleverne selv, der 
træffer den endelige beslutning om oprykning. 13



BIBLIOTEKET

Biblioteket på Tårnby Gymnasium omfatter foruden den skøn/faglitterære udlåns
samling referencesamling, faglokalesamlinger, lærerbibliotekssamling samt avis/ 
tidsskriftsamling.
Biblioteket er åbent for lærere og elever i gymnasiets normale undervisningstid.

Mandag 12.00-14.30
Tirsdag 12.00-14.30
Onsdag 9.00-12.00 har gymnasiebibliotekaren udlånstid.
Torsdag 9.00-12.00
Fredag 9.00-12.00

Udlånstiden er normalt 1 måned. Den enkelte låner noterer selv hjemlån ved på 
bogkortet at anføre fulde navn, klasse samt dato.
Litteratur, som ikke er indkøbt til gymnasiebiblioteket, søges i givet fald frem
skaffet via Tårnby Kommunebiblioteker.
Biblioteksorientering for 1.g og 1.HF indgår som del af studieteknikugen.

Lone Drzal
14 Gymnasiebibliotekar



SAMARBEJDSUDVALGET

Samarbejdsudvalget på Tårnby Gymnasium er et af skolens vigtigste udvalg. Det 
har i alt 9 medlemmer. Eleverne og lærerne er repræsenteret med hver 4, her
iblandt som faste medlemmer lærerrådsformanden og den eventuelle elevråds
formand. Medlem nr. 9 er Visti, skolens rektor, der tilmed er udvalgets formand. 
Lærerne vælger deres repræsentanter i august/september, mens eleverne for kon
tinuitetens skyld vælger deres i december/januar. Af elevrepræsentanterne udgår 
mindst ét medlem fra en af skolens to retninger. Indtil jul er HF’ernes talsmænd 
Bette Als og Alice Weinholdt Pedersen, gymnasiasternes Pia Bengtsson og Bent 
Møller.
Selv om således hele tre grupper er repræsenteret i udvalget, tilstræbes alligevel 
et samarbejde mellem ni enkeltpersoner. Dette ses bl. a. af, at alle beslutninger 
i udvalgets historie er taget i enighed uden afstemning.
Den berømte undtagelse, der bekræfter denne regel, indtraf sidste efterår. Vi 
måtte efter en vejledende afstemning blandt skolens lærere og elever stemme 
om de nye ringetider fra den 1. december. Sådanne sager tager vi os altså af 15



i udvalget. Af andre opgaver kunne navnlig nævnes alle forhold vedrørende fælles
timer, møder og fester på skolen, idet vores generelle opgave er at fremme »triv
sel« eller »miljø« på vores fælles arbejdsplads.
Om det lykkes er der selvsagt mange meninger. Synes man det ikke, er det i hvert 
fald ikke kun udvalgsmedlemmernes ansvar - også den enkelte lærer og elev må 
bære sin del. Det siger jo nemlig sig selv, at udvalget først kan løse problemerne 
på skolen, når det er blevet gjort bekendt med, hvor de findes, og hvad de drejer 
sig om. I stedet for på god »ekstra-bladsk« vis at beskylde alle andre for at være 
dumme, mens man selv sidder inde med løsningen - uden i øvrigt at røre en 
finger - skulle man henvende sig til et udvalgsmedlem. Problemet vil så blive 
gennemdiskuteret ved vort næste møde, og en løsning vil sandsynligvis blive 
fundet. Muligvis kommer den ikke til i ét og alt at ligne klagerens, men selve 
fremgangsmåden må under alle omstændigheder være at foretrække fremfor den 
stumme utilfredshed.
Brug derfor samarbejdsudvalget!

16 Det skal leve! Claus Larsen



ELEVRÅDET

Elevrådet på Tårnby Gymnasium og HF fungerer således, at man i skoleårets start 
vælger 2 repræsentanter fra hver klasse, der i elevrådet skal repræsentere klassen 
og modsat informere klassen om, hvad der foregår i elevrådet. Selvfølgelig er 
andre interesserede også velkomne til elevrådsmøderne.
Elevrådet er repræsenteret i følgende organer: Samarbejdsudvalget, stipendie- 
nævnet, lærerrådet og skolenævnet. Derudover har vi i sidste skoleår fået oprettet 
et forsømmelsesnævn, hvori der sidder 3 lærere og 3 elever. Fordelen ved dette 
er, at eleverne i modsætning til sidste år nu har mulighed for at henvende sig 
til dette nævn og ikke kun til studievejlederen eller rektor.
HF-elevernes og gymnasieelevernes fagforeninger er henholdsvis LAK (Lands
sammenslutningen af Kursusstuderende) og DGS (Danske Gymnasieelevers Sam
menslutning). Ligesom folk på en arbejdsplads normalt er medlem af deres fag
forening, opfordrer vi også jer til at blive medlemmer af LAK og DGS, fordi man 
gennem medlemskab af sin fagforening har større mulighed for at få gennemført 
sine krav, og desuden får man mulighed for at udveksle erfaringer med andre 
elevråd i landet.
Vi håber på at se jer i elevrådet, og håber, at vi får et godt samarbejde.

Elevrådet



OM DEN IDRÆTSLIGE AKTIVITET PÅ TG

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

Frisport
På skemaet fastsættes ugentlige timer efter kl. 15 eller om lørdagen, hvor alle 
elever frivilligt kan komme til en eller anden idræt som hun/han har særlig inter
esse for (ikke nødvendigvis er særlig dygtig til). På Tårnby Gymnasium var der 
i 1974/75 frisport i volleyball, basketball, atletik, redskabsgymnastik og rytmisk 
gymnastik for både piger og drenge.

T urneringsdeltagelse
Gymnasieskolernes Idrætslærerforening arrangerer hvert år en række landsomfat
tende turneringer i forskellige idrætsgrene.
I 1974/75 deltog Tårnby Gymnasium i atletik i Region III med 3 hold for drenge 
på Brøndby Stadion. Yngste gruppe blev nr. 3, mens de to andre blev nr. 5, og 
ingen af holdene nåede således videre til finalestævnet, som i 1974 blev afholdt 
i Holte.
I øvrigt er Tårnby Gymnasium onsdag den 17. september arrangør af dette års 
regionsstævne på Tårnby Stadion, mens dette års finalestævne for drenge finder 
sted i Holstebro den sidste lørdag i september.
Tårnby Gymnasium deltog i volleyballturneringen for drenge i Greve, hvor yngste 
hold blev nr. 2 og ældste nr. 3, og ingen af holdene gik således videre.
Drengene deltog også i basketballturneringen, som blev afholdt med indledende 
stævne på Set. Annæ Gymnasium. Ældste hold blev nr. 3 og yngste hold nr. 2.
Endvidere afholdes hvert år i midten af september De københavnske Gymnasie-18



skolers Boldspildag, hvor Tårnby Gymnasium i 1974 deltog med mere end 20 hold 
for drenge og 10 hold for piger. I disse turneringer deltager man med klassehold, 
og det kan nævnes, at 1.ax vandt håndbold for drenge på 1,g trin, og at samme 
klasse vandt fodbold for drenge på 1. g trin, mens 1. pq nåede finalen på 2. g trin, 
men denne finale nåede ikke at blive afviklet. Endvidere deltog Tårnby Gymnasium 
i volleyball for både piger og drenge, i håndbold for piger og i basketball.

Konkurrence med Radley College, England
Et udvalgt redskabsgymnastikhold for drenge deltog i rejsen til England i efter
årsferien og tabte klart i konkurrencen til Radley, men da englænderne var på 
genvisit i foråret, lykkedes det Tårnby Gymnasium at vinde, mens man tabte en 
i øvrigt morsom kamp i rugby.

Elevernes egen fri idræt
Når skemaet er lagt, er der enkelte ledige timer i gymnastiksalene mellem kl. 15.35 
og 17, som efter opslag kan udlånes til elevernes egen idræt. Det har fortrinsvis 
drejet sig om badminton og fodbold. Her må man selv medbringe det fornødne 
materiel. Sportsudvalget havde i år arrangeret turnering i badminton og volleyball. 
I kælderen (ved bogdepotet) er der opstillet 4 bordtennisborde, som eleverne frit 
kan benytte, når de er ledige.

TGV
Der er på skolen en nystartet forening i volleyball, som allerede i sin første sæson 
har vundet turneringen. Denne forening er åben for både nye og tidligere elever. 
På opslagstavlerne til gymnastiksalsomklædningsrummene kan man se, hvor man 
skal henvende sig.
I øvrigt er det en god idé, at man jævnligt ser på opslagstavlerne. Her vil der blive 
givet alle informationer om den idrætslige aktivitet på Tårnby Gymnasium.
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TÅRNBY GYMNASIUMS KOR

Tårnby Gymnasiums kor holder prøve hver torsdag aften med deltagelse af nu
værende og gamle elever. Den forløbne sæson har været præget af mange aktivi
teter. I efteråret gik vi straks i gang med at forberede en tur til Radley College 
- en engelsk drengekostskole, som vi besøgte sammen med et gymnastikhold i 
efterårsferien. Det var en meget vellykket tur, hvor vi bl. a. fik indblik i de engelske 
elevers skoleforhold. I april i år var vi værter for et hold fra Radley, som besøgte 
os på deres koncertturné i Skandinavien.
Udover englandskoncerterne har koret holdt jule- og forårskoncert på skolen samt 
arrangeret kirkekoncerter på Orø og i Kastrup.
I begyndelsen af september starter vi på en frisk sæson, og vi regner med at 
byde mange nye og gamle medlemmer velkommen.
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TÅRNBY GYMNASIUMS FORÆLDREFORENING

Tårnby Gymnasiums Forældreforening blev stiftet i 1967 med det formål at virke 
som et bindeled mellem skolens forældrekreds og skolen, samt at yde skolen 
økonomisk og anden støtte til en række formål, der ikke i tilstrækkeligt omfang 
støttes af det offentlige.
Navnlig den sidste del af formålsparagraffen har dannet grundlaget for forenin
gens virke i de senere år, hvor man blandt andet har ydet tilskud til en del for
skellige aktiviteter, såsom ekskursioner, enkelte elevers deltagelse i disse, kor
dragter m. m.
Medlemmernes kontingent, der for skoleåret 1975/76 er fastsat til kr. 25,00, er de 
eneste midler, foreningen råder over.
For skolen og dens elever er foreningen praktisk taget den eneste alternative 
mulighed, hvis en udgift ikke kan afholdes inden for skolens budget, og vi vil 
derfor gerne appellere til alle forældre om at blive medlemmer. Der vil sikkert 
i de kommende år være et stigende behov for foreningens støtte, da skolens 
midler jo begrænses af de stadig strammere budgetter.
Forældreforeningens bestyrelse består af 4 medlemmer valgt af og mellem for
ældrene ved den årlige generalforsamling; desuden er rektor og en repræsentant 
for lærerrådet fødte medlemmer.
Generalforsamlingen vil blive afholdt i september eller oktober måned, og sæd
vanligvis efterfølges den af en underholdning. De vil i begyndelsen af det nye 
skoleår modtage en indbydelse til at deltage, sammen med et girokort til kon
tingentet.

Med venlig hilsen 
p. b. v. 

Aage Laursen 
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KANTINE

I kantinen kan købes smørrebrød (efter bestilling), sodavand, mælk, kaffe, te m. m. 
Der er åbent for bestilling af smørrebrød fra kl. 7.30 til 8.00, og i øvrigt er kantinen 
åben i frikvartererne fra kl. 9.40 til kl. 14.00.
Det er vigtigt for kantinens drift, at alle tomme flasker afleveres. Personalet kan 
ikke - uden at det går ud over anden service - afse tid til at samle jeres tomme 
flasker sammen.22



NYTTIGE OPLYSNINGER

Bogorden
Bøgerne udleveres for det store flertals vedkommende i løbet af skoleårets første 
dage. Hver bog skal på forbindets inderside forsynes med elevens navn og klasse. 
Der lægges bind om alle bøger. Bindet fjernes igen inden afleveringen. Bort
komne bøger skal erstattes. Der må kun skrives i bøgerne på lærerens udtrykke
lige anvisning.

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

Adresseforandring
bedes straks meddelt skriftlig til skolen. 23



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

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

Statens Uddannelsesstøtte
Elever over 18 år kan søge støtte fra Statens Uddannelsesstøtte (SU). Betingelser 
for støtte kan studeres i medfølgende grønne hæfte: »Støttemuligheder 1975-76«. 
Elever, der fylder 18 år i løbet af skoleåret, kan søge allerede i august måned. 
Elever under 18 år vil modtage en såkaldt ungdomsydelse. Retningslinier (og 
økonomi!) for ungdomsydelsen er endnu ikke fastlagt af folketinget.
Yderligere oplysninger gives af inspektor en af de første dage i skoleåret. Se også 
opslag i forhallen. Alle ansøgninger behandles af et stipendienævn, der dels kon
trollerer, at ansøgningsskemaerne er korrekt udfyldt, dels udtaler sig om, hvorvidt 
ansøgeren kan betegnes som studieegnet og studieaktiv.

Gert Clevin


