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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

T ræffetider:
Rektor: hver dag kl. 12-13. Anden tid efter aftale 
Inspektorkontoret: hver dag kl. 9.40-10.00.
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SKOLENS DAGBOG 1986-87

1986 Den 17. april havde skolen sin årlige forårskoncert. Programmet havde sit eget 
navn »Klods Hans, et musikalsk kludetæppe frit efter H.C. Andersen med trevler af (og her 
fulgte så navnene på de forskellige indslag) holdt sammen af (og her fulgte så navnene på 
de optrædende)«. Der var grund til at lykønske skolens musiklærere med den fornemme 
koncert.
Den 11. august slog skolen atter portene op for det nye skoleår. Denne dag mødte de nye 1.
klasser først kl. 10.00 ¡festsalen, hvor rektor talte til dem. Til hver klasse var der i den første 
uges tid knyttet både en klasse- og hjælpelærer samt 4 elever fra 2. og 3. klasserne. 
Tirsdag planlagde så de nye elever med den ovennævnte stab en »udedag« to dage 
senere. 11. lektion om onsdagen mødtes de nye med skolens »giraffer«, hvormed mentes 
rektor, inspektorerne osv. Endelig sluttede introduktionsugen om torsdagen med en »ude
dag«, hvori deltog de nævnte lærere og elever samt naturligvis de nye elever.
Den 29.august var der så den første fest for »de nye«. Igere og Ihfere havde selv lavet mad 
til deres spisning, som begyndte kl. 18.00 ved bordene. Mellem kl. 20.30 og 21.00 kunne 
skolens øvrige elever slutte sig til festen, som gik glimrende, og sluttede kl. 24.00.
I september, ekskursionernes klassiske måned, var Pernille Thrane sammen med Bente 
Tuxen på ekskursion med klasserne 3yN og 3xzN. I disse to ekskursionsuger var eleverne 
indkvarteret i IHShytten på Møn - og de arbejdede med ferskvandsbiologiske undersøgel
ser af Huno Sø.
Den 8.-12. september var 3uwN på geografi- og biologiekskursion ved Vadehavet - 
nærmere betegnet Vester Vedsted - med Leif Vangdrup og Lisbeth Reitzel. Der blev 
arbejdet med undersøgelse af områdets mange forskellige karakteristiske arter lige fra 
kiselalger, blåmuslinger og sandorm til klyder og fiskehejrer. Endvidere blev der foretaget 
udflugter til Mandø og til det fremskudte dige, hvilket gav et større indblik i den pågælden
de egn af Danmark. 5



Men ekskursionerne gik også til fjernere himmelstrøg. Fra den 18. til 25. september var 
Otto Møller og Jens Schou på Kreta med 3w. Højdepunkter på den vellykkede tur var bl.a. 
Knossos og Samariakløften og et besøg i en græsk skole.
Og helt henimod månedens slutning, nærmere betegnet fra 22.-29. september, var 3bcS i 
Manchester med Helle Thune og Leif Vangdrup. Det var et tværfagligt projekt mellem 
geografi, samfundsfag og engelsk. Særligt interesserede »industrialiseringens kirkegård«, 
men et besøg på Breeze Hill School, som var en comprehensive school, var også yderst 
interessant, og dette var kun et lille udpluk af turens mange oplevelser.
I efterårsferien var der et par rejseaktiviteter. Russiskeleverne fra 2. og 3g var i Leningrad 
med Leif Rasmussen og Marianne Holmegaard. Deltagerne besøgte Vinterpaladset og 
Zoo, hvor de udstoppede mammutter vakte stor interesse; endelig kan nævnes, at man var 
i et ungdomscenter i byen, hvor bl.a. vore elever spillede og sang.
Desuden var der en Pragrejse. Her var Jesper Bordin, Otto Møller, Carsten Larsen og 
Lisbeth Heap med 3a og 3y; man så bl.a. KZIejren Theresienstadt samt et vinkooperativ i 
Melnik, og desuden var man på rundtur i Tjekkoslovakiets hovedstad.
Den 16. oktober var der en slags start på temaugen ca. en måned senere. Man havde 
allerede foretaget en opdeling i ca. 35 temagrupper. I hver gruppe var som regel to lærere 
og ca. 25 elever, og man havde fra temaudvalgets side, der bestod af Per Bjørn Andersen, 
Paul Erik Jensen, Helle Thune, Gunhild Påbøl, John Svendsen, Sonja Sørensen og Kim 
Bojsen, såvidt muligt imødekommet ét af de tre gruppeønsker, som hver deltager var 
kommet med.
Og så begyndte mandag den 10. november selve temaugen, som varede ved til lørdag den 
15., på hvilken dag skolens 20-års fødselsdag fejredes på tilbørlig vis med spisning, som 
eleverne og lærerne i de enkelte temagrupper sørgede for. Der var opførelse af »En lørdag 
på Amager«, meget frit efter Johanne Louise Heiberg og dans til kl. 1.00.
Men nu tilbage til selve temaugen, som noget firkantet formuleret bestod i, at temagrup
perne satte sig ind i det pågældende emne. Mellem mange emner kunne eksempelvis 
nævnes grupper om Barsebåckværket, kunst, folkedans, lufthavnen, Amagers historie, 
mediegruppe og meget, meget andet. Det overordnede tema var: »Vi bor, lever og arbejder 
på Amager«. Hver gruppe afleverede så et produkt, som opsummerede gruppens arbejde i 
den forløbne uge, og det havde normalt form af en udstilling, der vedrørte det pågældende 

6 emne, men kunne dog antage andre former. Endvidere medvirkede i aulaen digteren Hans- 



Jørgen Nielsen og komikeren Jesper Klein, begge fra Amager. Sidst, men ikke mindst, 
havde skolen åbent hus på skolens fødselsdag, hvilket ligesom var med til at skaffe skolen 
et image overfor omverdenen.
En meget spændende uge!
Den 3. december var der »Julestue«, hvor man bl.a. opførte Schütz: Lobe den Herrn, meine 
Seele«. Værket havde 7 satser, og der anvendtes et dobbeltkor, idet en vokalkvartet udefra 
medvirkede som det ene kor og som solister.
Den 12. december var der så atter fællestime i aulaen, idet modefotografen Gunnar Larsen 
fortalte 2g, 3g og 2Hf om sit interessante arbejde. Bagefter besvarede han beredvilligt 
spørgsmål fra et veloplagt publikum.



Torsdag den 18. december var der endelig fællestime for 1 g og 1 Hf’s musikhold, idet »Den 
danske slagtøjsgruppe« underholdt.
1987 Mandag den 23. februar havde skolen i to fællestimer besøg af Frits Helmuth og 
Karsten Vogel, som underholdt med oplæsning og musik, bl.a. læste Frits Helmuth »Den 
lykkelige familie« af H.C. Andersen.
Den 6. marts var der traditionen tro karneval. Navnlig udvælgelsen af den bedst udklædte, 
men også tøndeslagningen bidrog til den i forvejen gode og muntre stemning.
Fredag den 3. april afholdtes så den traditionsrige forårskoncert. Blandt det righoldige og 
gode program, som lærere og elever fra Tårnby Gymnasium stod for, kan nævnes »Sum
mertime« af Gershwin, et tema fra 2. sats af Beethovens »Pathetiquesonaten« samt »Blue 
Suede« af Elvis Presley, den kendte rock-konge.
Og endelig den 10. april holdt Kantineforeningen sin årlige fest med musik og dans; der var 
et godt fremmøde og en god stemning.

Niels Tingsgård
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ELEVERNE

I skoleåret 1987-88 omfatter skolen:

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

9



LÆRERE OG ADMINISTRATIVT PERSONALE

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

10 Adj. Binderkrantz, Finn Adj. Bjerre, Anne Dalgas Adj. Bojsen, Kim



Adj. Braase, Anne Lkt. Carstensen, Jens Lkt. Christensen, Ina D.

Adj. Fode, Birthe Adj. Fredvig, Erling Adj. Gutmann, Herbert 11





Adj. Hoe, Steen Cordt

Adj. Hinnum, Christel

Adj. Holmegaard, Marianne

Adj. Hjort, Ralf

Adj. Hummel, Tove 13



Adj. Høyby, Kinna Rkt. Jacobsen, Visti Adj. Jensen, Bo Vibæk

14 Lkt. Jensen Paul Erik Lkt. Johannesen, Thyra Adj. Juul, Karsten



Adj. Jæger, Villy Michael

Lkt. Kromann, Inger Lkt. Krunke, Lis

Adj. Kristensen, Preben

Kvt. Larsen, Anne-Marie 15



16 Adj. Mark, Per Adj. Münther, Nils Adj. Møller, Otto Strange



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

Vik. Ramussen, Bo Lkt. Rasmussen, Leif Aa. Adj. Reitzel, Lisbeth 17





Adj. Thrane, Pernille Lkt. Thune, Helle Vikens Lkt. Tingsgård, Niels

Adj. Troen, Birgit Lkt. Tuxen, Bente Lkt. Tøgern, Ulla 19



Adj. Vangdrup, Arne Adj. Vangdrup, Leif

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



Skolebetjent: Palle Nielsen Sekretær: Nina AnderssonSkolebetjentmedhjæl. Poul Høbye

Sekretær: Annette D. Thomsen Sekretær: Inge Petersen Sekretær: Birthe Salling 21



Psykolog: Birthe Frey
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LÆRERE OG ADMINISTRATIVT PERSONALE

AS Lkt. Ah-Sam, Eddy Højlunds Vænge 3 3500 Værløse 02 48 45 47
PB Adj. Andersen, Peer Bjørn Restrupvej 80 2770 Kastrup 01 51 56 44
SA Adj. Andersen, Solvejg Hostrup Have 6, 6.th. 1954 Fred.berg C 01 39 38 10
FB Adj. Binderkrantz, Finn Skovbovængets Sideallé 9 4000 Roskilde 02 36 33 02
AN Adj. Bjerre, Anne Dalgas Halfdansgade 27, 5.th. 2300 S 01 57 78 07
KB Adj. Bojsen, Kim Jemtelandsgade 4, 1.tv. 2300 S 01 54 72 63
BR Adj. Braase, Anne Hollands Allé 35 2300 S 01 59 98 94
JC Lkt. Carstensen, Jens Frederik VI Allé 10, 4. 2000 Fred.berg 01 87 79 80
DC Lkt. Christensen, Ina Damkjær Glamsbjergvej 29 2770 Kastrup 01 51 39 78
BF Adj. Fode, Birthe Fasanvænget 341 2980 Kokkedal 02 24 30 28
EF Adj. Fredvig, Erling Andreas Bjørns Gade 10,1.th. 1428 K 01 95 22 62
HG Adj. Gutmann, Herbert Jesper Brochmands Gade 2 2200 N 01 35 06 58
AH Lkt. Hansen, Aage Sødalen 9 3400 Hillerød 02 26 58 57
CH Lkt. Hansen, Christian Birketinget 12, 3., lejl. 1 2300 S 01 58 98 83
JB Lkt. Hansen, Jesper Bordin Birkeengen 10 2791 Dragør 01 53 38 93
TL Adj. Hansen, Tom Lerdrup Godthåbsvej 16 3060 Espergærde 02 23 16 23
PH Lkt. Hasselbaich, Preben Nordre Frihavnsgade 13 A 2100 0 01 26 59 67
LH Adj. Heap, Lisbeth Glimvej 8 2650 Hvidovre 01 78 68 75
JH Adj. Heinemann, Jan Søbakken 25 2920 Charlottenlund 01 63 72 12
Hl Adj. Hinnum, Christel Plantagevej 25 2680 Solrød Str. 03 14 09 80
RH Adj. Hjort, Ralf Jansvej 2, l.tv. 2300 S 01 59 81 55
SH Adj. Hoe, Steen Cordt Søvej 60 2791 Dragør 01 53 94 86
MH Adj. Holmegaard, Marianne Telemarksgade 9, 3. tv. 2300 S 01 57 02 23
TH Adj. Hummel, Tove Heibergsgade 16, 3. th. 1056 K 01 15 60 83
KH Adj. Høybye, Kinna Karen Marie Valdemar Holmersgade 21 2100 0 01 20 40 05



VJ Rkt. Jacobsen, Visti
BJ Adj. Jensen, Bo Vibæk
PJ Lkt Jensen, Paul Erik
TJ Lkt. Johannesen, Thyra
KJ Adj. Juul, Karsten
JÆ Adj. Jæger, Villy Michael
KK Adj. Klitgaard, Kristian
PK Adj. Kristensen, Preben
IK Lkt. Kromann, Inger
LK Lkt. Krunke.Lis
AL Kvt. Larsen, Anne-Marie
CL Adj. Larsen, Claus
JL Adj. Lindevall, Joyce
BL Adj. Lorck, Benedicte
PM Adj. Mark, Per
OM Adj. Møller, Otto Strange
NM Adj. Münther, Nils
KN Adj. Nielsen, Kaj
HP Adj. Ploug, Henrik
GP Adj. Påbøl, Gunhild
RA Vik. Rasmussen, Bo
LR Lkt. Rasmussen, Leif Aage
RE Adj. Reitzel, Lisbeth
JS Adj. Schou, Jens Breinholt
SI Lkt. Sneider, Simon
ST. Lkt. Stolt, Jens Erik
JO Adj. Svendsen, John
SS Adj. Sørensen, Sonja
AT Adj. Tebering, Annamarie
PT Adj. Thrane, Pernille
HT Lkt. Thune, Helle Vikens

24 NT Lkt. Tingsgaard, Niels

Tejn Alle 9
Olesvej 18

2770 Kastrup
2950 Vedbæk

01 51 37 17
02 89 39 40

Gærdesangervej 20 2630 Tåstrup 02 52 16 34
Hvidsværmervej 18 A 2610 Rødovre 02 84 17 21
Lyshøjgårdsvej 89, 2. 2500 Valby 01 46 42 65
Veras Allé 24 2720 Vanløse 01 74 90 11
Galgebakken Mark 4, 4. B 2620 Albertslund 02 64 00 73
Parkbo 8 2500 Valby 01 46 11 37
Hollands Allé 28 2300 S 01 59 55 30
Nebbegårdsbakken 2 2400 N 01 28 34 77
Ægirsgade 24, 1 .tv. 2200 N 01 85 21 36
Marstrandsgade 24 2100 0 01 26 94 68
H.C. Ørstedsvej 42, 3. 1879 Fred.berg C 01 35 09 39
Østbanegade 5 2100 0 01 26 80 87
Vagtelvej 28 3460 Birkerød 02 81 57 49
Heisesgade 51 2100 0 01 29 62 06
Ferskenvej 25 2400 NV 01 87 46 25
Rosenvængets Sideallé 5, 3. 2100 0 01 26 41 44
Lundagervej 27 2740 Skovlunde 02 91 91 87
Prinsessegade 85, st.tv. 1422 K 01 57 55 91
Islands Brygge 19, 2.tv. 2300 S 01 54 76 09
Ernst Meyersgade 8 1772 V 01 24 60 28
Fru Gyllembourgsvej 8 2000 Fred.berg 01 87 04 71
Køjevænget 13 2791 Dragør 01 53 87 46
Mynstervej 7 B, 4.th. 1827 Fred.berg C 01 22 71 69
Parkvænget 6 2920 Charlottenlund 01 62 76 73
Frederikssundsvej 14 A, 2.MF. 2400 NV 01 85 91 38
Egholmvej 39 2720 Vanløse 01 71 56 76
Gassehaven 24 2840 Holte 02 80 27 32
Egholmvej 39 2720 Vanløse 01 79 10 76
Dronningemarken 6 2820 Gentofte 01 65 00 44
Havrevej 16 2700 Brønshøj 01 28 02 15



TR Adj. Troen, Birgit Urtehaven 48 B 2500 Valby 01 16 66 07
BT Lkt. Tuxen, Bente Hjortespringsparken 33 2730 Herlev 02 84 29 70
UT Lkt. Tøgern, Ulla Stormgade 5 2791 Dragør 01 53 02 44
AV Adj. Vangdrup, Arne Stadfeldtsvej 21 2500 Valby 01 46 92 20
LV Adj. Vangdrup, Leif Danstrupvej 12 2100 0 01 29 55 25
RW Adj. Wahl-Jørgensen, Ruth Ulspilsager 68 2791 Dragør 01 53 73 03
KW Adj. Widding, Kirsten Ernst Meyersgade 9 1772 V 01 22 60 49
MW Adj. Winkel, Merete Gardes Allé 32 2900 Hellerup 01 62 35 27

Psykolog: Birthe Frey, Grøndalsvej 14, 2000 F, telefon 01 19 99 62

Bibliotekar: Lone Drzal, telefon 01 52 12 92

Skolebetjent: Palle Nielsen, Tejn Allé 7, 2770 Kastrup

Skolebetjentmedhjælpere: Poul Høybye og Erik Bøgelund

Sekretærer: Nina Andersson, telefon 01 50 97 89
Inge Petersen, telefon 01 51 05 40
Birthe Salling, telefon 01 51 23 13
Annette Duus Thomsen, telefon 01 51 59 23
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STUDIEVEJLEDNING I GYMNASIET
Studievejlederens opgave kan opdeles i den kollektive vejledning, hvor studievejlederen 
er sammen med hele klassen i en time, og den individuelle vejledning, hvor den enkelte 
elev kan opsøge sin studievejleder i dennes kontortider, (disse er altid opslået på døren til 
studievejlederkontoret). Hvad angår den kollektive vejledning, kan en kort oversigt over, 
hvad studievej lederne har foretaget sig i det forløbne år, give et indtryk af, hvad denne del 
af studievejledningen indebærer.
I 1.g har studievejlederne orienteret eleverne om praktiske forhold på gymnasiet og i 
samarbejde med 3.g’ere forestået grenvalgsorienteringen.
I 2.g har man gennemgået uddannelsesmuligheder og økonomiske forhold generelt i 
forbindelse med valget af uddannelse og erhverv.
I 3.g fortsatte orienteringen om uddannelser og erhvervsmuligheder for studenter, ansøg
ningsprocedurer, optagelseskriterier og gymnasiale suppleringskurser m.m. I årets løb 
blev der afholdt studie- og erhvervsorienterende møder for alle elever i 2. og 3.g i samarbej
de med studievejledningen ved forskellige uddannelsessteder og lokale erhvervsrepræ
sentanter. Her blev der orienteret om såvel de lange som de mellemlange og kortere 
videregående uddannelser.
Her ud over blev 3.g’erne i år inviteret til en aften med gamle TG’ere, der fortalte om »livet 
efter TG«.
De nye 1 .g’ere møder deres studievejleder allerede de første skoledage. I de første uger vil 
studievejlederen se det som sin primære opgave at hjælpe med til at gøre overgangen fra 
folkeskole til gymnasium så let som mulig. Senere på året i det forløbne skoleår blev 
1 .g’erne inddraget i arbejdet med praktikordningen for folkeskoleelever.
For så vidt angår den individuelle vejledning, skal eleverne kunne henvende sig til studie
vejlederne om alle problemer af social, økonomisk, personlig og studiemæssig art, men 
det er op til den enkelte elev at udnytte de tilbud, ordningen giver. Vi opfordrer derfor alle 
elever til så tidligt som muligt i skoleåret at lægge vejen forbi studievejlederkontoret for at 
orientere sig om, hvilke muligheder studievejledningen rummer. Ligesom i skoleåret 86-87 
vil der også i år være tilknyttet skolen en psykolog, som efter behov kan supplere den 
individuelle vejledning. Det siger sig selv at vi har tavshedpligt.

Solvejg Andersen, Anne Braase, Preben Kristensen, John Svendsen



STUDIEVEJLEDNING I HF

Da man i 1967 startede HF-undervisningen her i landet, indførtes samtidig en studievejled
ningsordning, der i almindelighed er blevet betragtet som en succes. I hvert fald findes der i 
dag studievejledere ved næsten alle undervisningsinstitutioner - såvel for de 16-19 årige 
som for dem, der søger uddannelse efter de første 12-13 år.
Mange senere HF’ere møder studievejlederne ved møder, der orienterer om denne uddan
nelse; senere træffer de os i forbindelse med optagelse på et HF-kursus. Efter optagelsen 
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 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 1987-88 har Preben Hasselbalch ansvaret for 
2. HF’erne, Otto Strange Møller tager sig af 1. 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 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. Fra 1986 har der tillige til skolen været knyttet en psykolog, 
som efter behov kan supplere den individuelle vejledning.
Det siger sig selv, at vi altid har tavshedspligt.

Preben Hasselbalch, Otto Strange Møller
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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, ekskursio
ner, 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 kontorpersonalet. De 
indbudte repræsentanter deltager i møderne uden stemmeret. Møderne ledes af lærer
rådsformanden, der vælges for et år ad gangen. Lærerrådsformanden repræsenterer 
desuden lærerrådet i en række udvalg (f.eks. fællesudvalg og samarbejdsudvalg) og er i 
det hele taget den naturlige kontaktperson for alle, der vil i forbindelse med lærerrådet.

Otto Strange Møller

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



ELEVRÅDET

Elevrådet er elevernes officielle repræsentation. Det repræsenterer eleverne indadtil og 
udadtil over for offentligheden og myndighederne. Elevrådet varetager elevernes under
visningsmæssige, faglige og kulturelle interesser.
I elevrådet på Tårnby Gymnasium sidder både HF- og gymnasieelever. Elevrådet består af 
en repræsentant og en suppleant for hver klasse. (1 stemme pr. klasse). De løbende sager 
tager et forretningsudvalg sig af, og indkalder til møder efter behov. Der skal være både 
gymnasieelever og HF’ere i forretningsudvalget, og det skal tilstræbes, at det beståraf 3 af 
hver. Elevrådets største mulighed for at få indflydelse på forhold på skolen er gennem 
elevrepræsentanterne i fællesudvalget og lærerrådet. Disse repræsentanter vælges hvert 
år i januar.
Til at varetage elevernes interesser på landsplan har vi Danske Gymnasieelevers Sammen
slutning (DGS) for gymnasieeleverne og Landsorganisationen af Kursusstuderende (LAK) 
for HF’erne. Gennem skolens nære samarbejde med Danske Gymnasieelevers Sammen
slutning bliver vi holdt orienteret om aktiviteter på andre gymnasier og om aktuelle emner 
inden for uddannelsessystemet. Endvidere afholder organisationerne kurser og driver i det 
hele taget en mangesidet oplysende virksomhed.
Elevrådet besluttede i skoleåret 85/86, at vi skulle til at være lidt mere sociale, og derfor 
påtog vi os at være sponsor for en lille pige i Indien. Pigens navn er Rathini Krishna og hun 
er 7 år gammel. Vi betaler 75 kr. hver måned til Internationale Børnehjælp, og pengene går 
da via dem til Rathini Krishna. Pengene bliver brugt til blyanter, papir, vitaminpiller osv. Vi 
håber, at dette er noget, der kan blive ved med at fortsætte.
Vi vil altid være behjælpelige med jeres evt. problemer og oplyse om jeres undervisnings
mæssige rettigheder.
Midt i efterårssemestret vil der blive afholdt et introduktionsmøde for elevrepræsentanter
ne i 1 .g. og 1. HF, hvor alle elevmæssige ting vil blive grundigt belyst.
Men alt dette kræver opbakning om elevrådet, så derfor: Mød talstærkt op på elevrådsmø
derne; de afholdes for DIG.
På gensyn i elevrådet! Med håb om fremtidigt godt samarbejde.

Elevrådet på TG
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SKOLERÅD, FÆLLESUDVALG OG SAMARBEJDSUDVALG

Forældre
Da Københavns Amtskommune efter »frikommuneloven« blev et »friamt« vedtoges et 
forsøg af betydning for amtets gymnasieskoler: Skolerådene blev nedlagt. Amtsrådet 
anbefalede, at gymnasierne i stedet oprettede et organ, hvor forældre og elever kunne 
drøfte emner af fælles interesse.
Der har været en del forberedende møder herom, og en stemningsanalyse blandt forældre 
og elever viste, at der var baggrund for et sådant samarbejde.
I begyndelsen af skoleåret 1987-88 vil der derfor blive afholdt valg til et sådant samråd.

Fællesudvalg
Da skolerådene blev nedlagt blev nogle af de (meget få) kompetenceområder, som var 
henlagt til skolerådene overført til fællesudvalgene (bl.a. budgetindsigt).
Fællesudvalget består af rektor, 4 lærere og 4 elever. Udvalget kan behandle stort set alle 
sager om samarbejdet og atmosfæren på skolen. Arrangement af fester og fællestimer er 
derfor en af udvalgets store opgaver.

Samarbejdsudvalget
Dette er også en nyskabelse på skolen. Udvalget består af 5 arbejdstagerrepræsentanter, 
for tiden en skolesekretær, en rengøringsassistent, en pedelmedhjælper og to lærere. 
Desuden er der to ledelsesrepræsentanter, for tiden pedel og rektor. Udvalget beskæftiger 
sig med alle forhold vedrørende de ansattes arbejdsvilkår.

Visti Jacobsen
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BIBLIOTEKET
Elevrådet er elevernes officielle repræsentation. Det repræsenterer eleverne indadtil og 
udadtil over for offentligheden og myndighederne. Elevrådet varetager elevernes un
dervisningsmæssige, faglige og kulturelle interesser.
I elevrådet på Tårnby Gymnasium sidder både HF- og gymnasieelever. Elevrådet 
består af en repræsentant oq en suppleant for hver klasse. (1 stemme pr. klasse). De lø- 
Biblioteket på Tårnby Gymnasium omfatter udlånssamling, referencesamling, aviser og 
tidsskrifter, faglokalesamlinger samt lærerbibliotek. Den samlede bogbestand udgør 
13.913 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 udlåneren selv noterer for- og efternavn, samt 
klasse, dato og årstal på bogkortet og derefter anbringer det i den dertil indrettede 
kortkasse. Ved tilbagelevering anbringes det lånte materiale på afleveringshylden. 
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 videnska
belige biblioteker.
Indkøb af bøger til biblioteket foregår i samarbejde mellem rektor, gymnasiebibliotekaren, 
lærerbibliotekaren og repræsentanter for de enkelte faggrupper.
I efteråret»køres« biblioteksintroduktion for l.g’ere og 1-HF’ere.

Lone Drzal
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AF TG’s IDRÆTSDAGBOG 1986-87

Sept. 86 
Sept. 86 
Sept. 86
Okt. 86 
Nov. 86 
Dec. 86 
Febr. 87
Marts 87
April 87

April 87

Maj 87 
Maj 87
Juli 87

Frisport starter (basket og volley for piger og drenge) 
Atletikstævne for drenge og piger med andre skoler 
Intern fodboldturnering, arrangeret af elever
Intern volleyturnering, arrangeret af elever, blandede hold 
Deltagelse i gymnasiernes badmintonturnering (piger og drenge) 
Deltagelse i gymnasiernes basketturnering (piger og drenge) 
Deltagelse i gymnasiernes volleyturnering (piger og drenge)
2. HF og 3. g drenge og piger til semifinale i basket
Finale i basketball (Danmarksmesterskabet i gymnasiebasket vindes 
af TG for både pigers og drenges vedkommende)
Idrætsstævne i Virum (fodbold, volley, basket) med deltagelse af 
hold fra belgisk udvekslingsskole
Genvisit i Belgien (volley og basket)
Møde med elever vedr. idrætsdag sept. 87
Deltagelse i international basketballturnering i Israel (drenge).



MUSIK PÅ TÅRNBY GYMNASIUM

For de musikglade har Tårnby Gymnasium to tilbud ud over den skemalagte undervisning. 
For det første et fire-stemmigt blandet kor bestående af gamle og nuværende elever. 
Repertoiret er bredt og spænder fra rock til klassisk.
For det andet et band, som spiller rock og beat på egen hånd eller sammen med koret. Der 
øves hver onsdag aften fra slutningen af august til april.
I det forløbne skoleår var første store opgave den traditionelle julemusikaften i december, 
hvor kor, band og andre musikalske talenter diverterede med ny og gammel musik til 
lejligheden, mens den almindelige julestuehygge bredte sig.
Sidste weekend i marts tog koret på hyttetur til Kivik i Sverige for at pudse formen af, og 
sæsonen sluttede den 3. april med forårskoncert, hvor musikhold, solister, kor og band 
viste, hvad de havde arbejdet med i vinterens løb.
I det kommende år har vi ud over de to faste koncerter planer om at deltage i en koncert i 
Radiohuset sammen med andre gymnasiekor og Danmarks Radios Bigband. Og endelig 
vil vi gentage successen med en hyttetur.
Alle er velkomne i kor og band, når vi åbner sæsonen den 26. august. Vel mødt!

Musiklærerne
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EDB

Skolen har gennem de sidste år rådet over 4 sæt mikrodatamat-anlæg.
Det ældste system (DDE-SPC/1) er fra 1980 og består af en centralenhed med to disket
tedrev, 5 skærmterminaler og en skriver. Anlægget er blevet nyrenoveret i 1984.
Vort nyeste system er leveret i 1985 og består af 7 RC-Piccoliner og 1 RC-Partner koblet 
sammen i et netværk, så de kan benytte fælles ydre enheder.
Systemet er forsynet med 1 farveskærm, 3 diskettestationer, 1 stor fastmonteret lagerdisk, 
2 telefonmodem, 2 grafikskrivere, 1 koordinatsætter, 2 optisk mus, 1 Mikro-Lyskryds og en 
27" demonstrationsskærm.
Skolens administration har fået et nyt EDB-anlæg. Det »gamle« administrationsanlæg er 
overflyttet til fysiklokalerne. Anlægget består af en Butler datamat med skriver og to 
diskettestationer.
Gymnasiet har desuden lånt 8 stk. RC-Piccoiomaskiner med hver sin diskettestation og en 
fælles skriver, så skolen for tiden råder over ialt 22 arbejdspladser til undervisningsbrug. 
I tilknytning til datamaskinerne findes en mindre samling med bøger og vejledninger, samt 
en større samling med programmer.
I år har der været oprettet et 2HF tilvagshold i DATALÆRE og samtlige 1 .g klasser har været 
igennem et 30-timers kursus i EDB og Informatik.
Efter en ny ordning skal EDB-undervisningen i2.g. og 3.g integreres i de enkelte fag. Deter 
planlagt, at eleverne i 2.g. og 3.g får 100 timers undervisning »i EDB«, »med EDB« og »om 
EDB«.
EDB er indført som led i undervisningen i Matematik i 1. HF klasserne.
Tårnby Gymnasium er et af Københavns Amts fire centrale undervisningssteder for EDB- 
efteruddannelse af lærerne. ! undervisningsåret 1986-87 har 100 gymnasielærere været på 
et udvidet 40-timers kursus her på skolen. Udover dette har der været afholdt interne 
kurser i styresystemet CCP/M for skolens egne lærere.
I det kommende skoleår oprettes der 1 hold i HF-Datalære. Samtlige nye 1 .g klasser skal 
gennem et 30-timers kursus og EDB skal integreres i undervisningen i 2.g. og 3.g 
3 af skolens lærere er i 1987 på et udvidet EDB-kursus af 5 ugers varighed.

Kristian Klitgaard
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KANTINEN

Pà Tårnby Gymnasium har vi en kantine og en kiosk, der drives af en forening, Kantine
foreningen ved Tårnby Gymnasium.
Foreningen består af alle skolens elever, lærere og TAP’ere (kontorpersonale, skolebe
tjente m.fl.).
Foreningens bestyrelse består af 3 elever, 3 lærere, 1 TAP’er og skolens rektor (rektor 
har dog ikke stemmeret).
Vort mål er at sælge kvalitet til rimelige priser for derved at gøre din dagligdag på Tårnby 
Gymnasium lettere og behageligere.
For at kunne handle i kantine og kiosk skal du være medlem af foreningen. Kontingentet 
er sat meget lavt, 10 kr. pr. skoleår.
I kiosken er vi i 1986 begyndt at sælge skoleartikler. Disse er meget billige, specielt hvis 
du benytter vort augusttilbud.

Venlig hilsen og på gensyn i kantinen
Bestyrelsen
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FORSØMMELSER

For elever, der er fyldt 18 år, gælder, at de selv kan udfærdige og underskrive en for
sømmelsesseddel som afhentes på kontoret. For de øvrige elever gælder, at forsøm
melsessedler skal være underskrevet fra hjemmet. Forsømmelser, der strækker sig 
udover en uge, meddeles telefonisk eller pr. brev til skolen. Anmodning om begrænset 
fritagelse for undervisningen (lægebesøg o.l.) fremsættes så vidt muligt senest dagen 
før fritagelsen ønskes. Der kan måske være grund til at præcisere for alle implicerede 
parter, at en gymnasieskole må opfattes som en arbejdsplads, hvor også eleverne er 
forpligtede til regelmæssigt fremmøde og aktiv deltagelse (herunder punktlig aflevering 
af skriftligt arbejde), og at skolearbejdets resultater kun kan blive tilfredsstillende, hvis 
eleverne føler sig ansvarlige overfor samarbejdet. Tilladelse til at forsømme en enkelt 
dag af andre grunde end sygdom må derfor altid indhentes i god tid forud, og kan nor
malt kun ventes givet, når årsagen er særlig højtidelige familiefester eller ekstraordinæ
re begivenheder.
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TÅRNBY GYMNASIUMS FORÆLDRE- OG STØTTEFORENING

Tårnby Gymnasiums Forældre- og Støtteforening blev 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 både 
forældre og andre interesserede. Kontingentet for skoleåret 1986-87 var kr. 60,- og 
fastsættes på den årlige generalforsamling.
Pengene indbetalt gennem kontingent er de eneste midler, foreningen råder over, og vi vil 
derfor appellere til alle forældre om at blive medlemmer.
Forældre- og Støtteforeningens bestyrelse består af 4 medlemmer valgt af og blandt 
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 generalforsamlingen og 
et girokort til indbetaling af kontingent.

Med venlig hilsen 
p.b.v 

Per Kristensen

PS: Må jeg som far til børn, der har gået påTG - og har været meget glade for det - henstille 
til alle forældre om at blive medlemmer af foreningen. Det er ikke for meget forlangt af os 
som forældre, at vi efter fattig evne prøver at gøre vores børns arbejdsplads så attraktiv 
som mulig med mulighed for at give økonomisk støtte ved visse lejligheder.

Per Kristensen 37



NYTTIGE OPLYSNINGER

Adresseforandring
bedes straks meddelt skriftligt til skolen.

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

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

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

Ringetider
1. lektion kl. 8.05- 8.50 6. lektion kl. 13.00-13.45
2. lektion kl. 8.55- 9.40 7. lektion kl. 13.55-14.40
3. lektion kl. 9.55-10.40 8. lektion kl. 14.50-15.35
4. lektion kl. 10.50-11.35 Spisepause kl. 11.35-12.05
5. lektion kl. 12.05-12.5038



STATENS UDDANNNELSESSTØTTE

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 socialindkomst
2. forældrenes øvrige forsørgerbyrde
3. andre forhold, der har betydning for forældrenes støtteevne
4. ansøgerens indtægtsforhold
5. ansøgerens formueforhold
6. ændringer i ansøgerens økonomiske forhold
7. anden offentlig støtte
8. regler for uddannelsessøgende, der er fyldt 20 år og derfor tildeles stipendiestøtte 

uafhængigt af forældrenes økonomiske forhold
9. regler for ansøgere, der ikke er danske statsborgere.

Ovenstående punkter er detaljeret beskrevet i »Støttemuligheder 1987-88«, der udleveres 
sammen med ansøgningsskemaet. Her gøres også rede for mulighederne for at opnå 
statsgaranterede studielån.

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

udfyldt.
3. Skolen indsender ansøgningerne og svar foreligger normalt 6-7 uger senere.

Søg i god tid, se opslag Studievejiedeme 39



FERIER OG FRIDAGE

Forskoleåret 1987-88 (1. august 1987-31 .juli 1988) er der for de offentlige gymnasieskoler 
og studenterkursus samt Kursus til højere forberedelseseksamen fastsat følgende plan for 
fridage og ferier (de nævnte dage medregnet):

Hertil kommer de lørdage og søndage, som ikke er omfattet af ovenstående.

1987
Sommerferie: mandag den 22. juni til fredag den 7. august
Efterårsferie: mandag den 19. oktober til fredag den 23. oktober
Juleferie: onsdag den 23. december til fredag den 1. januar

1988
Påskeferie: mandag den 28. marts til tirsdag den 5. april
St. Bededag: fredag den 29. april
Kristi Himmelfartsdag: torsdag den 12. maj
Pinseferie: mandag den 23. maj
Sommerferie: mandag den 20. juni til fredag den 5. august
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