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INTRODUKTION

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

VELKOMMEN

Visti Jacobsen

Rektor: Visti Jacobsen

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

4 Tlf. 01-513600



AF SKOLENS DAGBOG 1985-86

1985 I den første uge af skoleåret gennemførtes et introduktionsarrangement for de 
nye 1gere og Ihfere. Med bistand fra klasse- og hjælpelærere og gamle elever blev de 
nye vist rundt og fik forklaret alt om Tårnby Gymnasiun.
Introduktionsdagene afsluttedes med en »ude-dag«, hvor klasserne tog på skovtur for 
at blive rystet rigtigt sammen, inden skolearbejdet for alvor gik i gang.
Rektor fyldte 60 år d. 17.8., men da denne dag var en lørdag, måtte en del af festlighe
derne afholdes d. 16. Blandt disse kan nævnes, at rektor plantede et træ mellem sin bo
lig og skolen, ligesom han fik gaver fra de forskellige grupper på skolen. Under den på
følgende festlige frokost hyldedes fødselaren af Leif Aage Rasmussen, Preben Kristen
sen og Gert Clevin, rektor for Albertslund Gymnasium, men tidligere lærer ved Tårnby 
Gymnasium.
Alle naturfaglige 3gere var i september på flerdagesekskursioner på Møn. De boede i 
en hytte lige neden for Aborrebjerget, der ligger i fredede områder ud til Møns Klint. Ele
verne arbejdede med ferskvandsbiologiske undersøgelser i Hund Sø, som ligger lige 
ved hytten.
Onsdag den 4. september afholdtes idrætsdag på Tårnby Gymnasium for alle lærere 
og elever. Dagen startede med fælles opvarmning og fortsatte med atletik, løb og for
skellige boldspil. For at udfylde pauserne kunne man som noget nyt klassevis melde sig 
til enten cykelstafet eller vægtstafet, ligesom der var mulighed for at røre sig i »Det rytmi
ske Kvarter«.
Om aftenen var der fest, hvorunder vinderne af TG-mesterskabet i jive blev kåret.
I dagene 16.-20. september var 3uøS på samfundsfaglig ekskursion til Samsø med Hel
le Thune og Christian Hansen. Hovedformålet var at se på lokalsamfund med særligt 
hen- blik på erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesproblemer på en ø. De besøgte 
to landbrug, borgmesteren og slagteriet og cyklede ¡øvrigt rundt i den smukke natur. 5



I efterårsferien var 3u med Bo Jensen og Christian Hansen i Paris. Man beså bl.a. Ei- 
feltårnet, Triumfbuen, Centre Pompidou og la Rhumerie og foretog udflugter til Versail
les og la Defense. Eleverne jagtede og hjembragte de nye efterårsmoder.
I løbet af efterårferien var 3w og 3ø samt nogle tidligere elever med Anne Bjerre, Kim 
Bojsen og Arne Vangdrup i Berlin. Der var udflugter i både Vest- og Østberlin; et interes
sant foredrag om Vestberlin gav en indføring i den delte bys problemer, og der blev 
også tid til et besøg i KZ-lejren Sachsenhausen. Det var et meget vellykket arrange
ment.
Den 10.10. rejste elever fra 3b og 2hf til Prag sammen med Otto Møller, Carsten Larsen, 
Jesper Bordin Hansen og Lisbeth Heap. De havde fem dejlige dage med et ret tæt pro
gram, som bl.a. indeholdt byrundtur i Prag, besøg på et vinkooperativ og et skolebesøg. 
Besøget i Theresienstadt under ledelse af en fremragende guide efterlod nok det dybe
ste indtryk på deltagerne. Visse arrangementer kiksede, men takket være de oplagte 
elever blev det en fantastisk god tur.
Lige efter efterårsferien, d. 23.10., var der fællestime i aulaen for 3g, 2g og 2hf, idet piani
sten Mogens Dalsgaard foredrog klaverværker med stor dygtighed.
I næste måneds midte, nærmere betegnet 15. november, løb et traditionsrigt arrange
ment, nemlig skolens fødselsdagsfest, af stabelen. Klasserne samledes med deres læ
rere til spisning ved bordene, idet eleverne selv havde arrangeret måltidet.
Henad kl. 19.30 var der så lærerrevy i festsalen, hvor mange forskellige fags lærere hav
de ladet fantasien få frit spillerum, både hvad skolens hverdag og visse dagsaktuelle 
emner angik.
Ca. en time senere var der åbent på forskellige barer rundt omkring. Bl.a. kan nævnes 
en wienerrestaurant, en engelsk kro, en russisk bar samt en »hooligan-bar«, selvfølgelig 
indrettet af idrætslærerne. Samtidigt var der et velbesøgt dansegulv i aulaen, og kl. 1 var 
det slut.
Onsdag den 11. december var der musikalsk julestue; af det gode program kan næv
nes, at koret opførte »Once in royal David’s city« med tekst af Gauntlet og musik af Ale
xander, og et band spillede Lennon: So this is Christmas.
Den 20.12. var der juleafslutning i festsalen. Koret opførte »Mit hjerte altid vanker«, og 
rektor holdt juletalen.6



1986 Den 31.1. Kantineforeningen holdt denne aften for anden gang sin årlige fest med 
dans. Arrangementet havde samlet god tilslutning og var vellykket.
I dagene fra 14. til 21. februar var 3cN i London med Solvejg Andersen, Kim Bojsen, John 
Svendsen og Sonja Sørensen. I bidende kulde besøgtes bl.a. Tate Gallery; turens ab
solutte højdepunkt var dog Royal Shakespeare Company’s opførelse af »Les Misérab
les« - en uforglemmelig teateroplevelse!
På første dag efter vinterferien, d. 24. februar, kom amtsborgmester for Københavns 
amt Per Kaalund til stede. Han holdt først en interessant tale til skolens 1gere, Ihfere og 
2gere om amtets forskellige gøremål, og bagefter var der så lejlighed til at stille gæsten 
spørgsmål.



Den 28. februar, månedens sidste dag, slog man rigtigt gækken løs på TG, idet der tra
ditionen tro holdtes karneval med mange fantasifuldt udklædte lærere og elever.
Næste dag, lørdag d. 1. marts om aftenen, var der »Gamle elevers fest«, en efterhånden 
fast tradition.
Den 6.3. tog to klasser, 2x og 2y, et godt initiativ, idet de opførte en selvkomponeret mu
sical.
Fredag d. 14. marts var der temadag på TG. Emnet var: De handicappede i dagens sam
fund. For arrangementet stod Preben Hasselbalch og Claus Larsen, og der lagdes for 
med et foredrag af landsdommer Holger Kallehauge, som talte om dagens emne. Tale
ren, som er formand for landsforeningen af polio-, trafik- og ulykkesskadede, svarede 
beredvilligt og kompetent på de mange spørgsmål, lærere og elever stillede ham.
Derefter gik man over til at arbejde i grupper, idet der dels startede grupper kl. 10, dels 
kl. 12, og emnerne i grupperne, som særligt sagkyndige tog sig af, belyste næsten alle 
sider af dagens tema. Et udmærket og inspirerende arrangement.

Niels Tingsgård
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ELEVERNE

I skoleåret 1986/87 omfatter skolen:

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

10 Adj. Binderkrantz, Finn

Adj. Andersen, P. Bjørn

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



Lkt. Hansen, Aage

12 Adj. Hansen, Niels Elbr. Adj. Hansen, Tom Lerdr.

Adj Hansen, Jesper B.

Lkt. Hasselbalch, Preb.



Adj. Heap, Lisbeth Adj. Heinemann, Jan Adj. Hinnum, Christel

Adj. Hjort, Ralf Adj. Hoe, Steen Cordt Adj. Holmegaard, Marianne 13



Lkt. Jensen Paul Erik

Rkt. Jacobsen, Visti

14 Adj. Jensen, Bo Vibæk Lkt. Johannesen, Thyra



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

Adj. Kristensen, Preben Lkt. Kromann, Inger Lkt. Krunke, Lis 15



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

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





Lkt. Rasmussen, Leif Aa. Adj. Reitzel, Lisbeth Adj. Schou, Jens

18 Lkt. Sneider, Simon Lkt. Stolt, Jens Erik Adj. Svendsen, John



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

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





Adj. Widding, Kirsten

Skolebetjent: Palle Nielsen

Bibliotekar Lone Drzal

Sekretær: Nina Andersson 21Skolebetjentmedhjæl. Poul Høbye



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

22 Psykolog: Birthe Frey



LÆRERE OG ADM!N!STRAT1VT PERSONALE

AS Lkt. Ah-Sam, Eddy fys/ma
PB Adj. Andersen, P. Bjørn fys/ma
SA Adj. Andersen, Solvejg da/idr
FB Adj. Binderkrantz, Finn geo
AN Adj. Bjerre, Anne Dalgas fr/idr
KB Adj. Bojsen, Kim hi
BR Adj. Braase,Anne da/rel
JC Lkt. Carstensen, Jens mat
DC Lkt. Christensen, Ina D. da/fr
BF Adj. Fode, Birthe fr/idr
EF Adj. Fredvig, Erling mat
HG Adj. Gutman, Herbert ty/eng
AH Lkt. Hansen, Aage eng/ty
CH Adj. Hansen, Christian ma/fys
JB Adj. Hansen, Jesper B. idr/bio
NE Adj. Hansen, Niels Elbr. fys/mat
TL Adj. Hansen, Tom Lerdr. da/hi
PH Lkt. Hasselbalch, Preb. hi/la/samf
LH Adj. Heap, Lisbeth eng/rel
JH Adj. Heinemann, Jan eng
Hl Adj. Hinnum, Christel eng/da
RH Adj. Hjort, Ralf mat/fys
SH Adj. Hoe, Steen Cordt fys/mat
MH Adj. Holmegaard, Marianne sam/ru
TH Adj. Hummel, Tove form

Højlunds Vænge 3 3500 Væd. 02-484547
Restrupvej 80 2770 Kastr. 01-515644
Hostrups Have 6, 6.th. 1954 Frb. C 01-393810
Skovbovænget Sideallé 9 4000 Rosk. 02-363302
Halfdansgade 27, 5.th. 2300 S 01-577807
Jemtelandsgade 4,1.tv. 2300 S 01-547263
Hollands Alle 35 2300 S 01-599894
Frederik VI Alle 10, 4. 2000 Frb. 01-877980
Glamsbjergvej 29 2770 Kastr. 01-513978
Fasanvænget 341 2980 Kokked. 02-243028
Andr. Bjørns Gade 10, 1 .th. 1428 K
Jesper Brochmandsgade 2 2200 N 01-390658
Sødalen 9 3400 Hill. 02-265857
Birketinget 12, 3., Lejl. 1 2300 S 01-589883
Birkeengen 10 2791 Dr. 01-533893
Høgevænget 14 2791 Dr. 01-536361
Godthåbsvej 16 3060 Esp. 02-231623
Nordre Frihavnsgade 13 A 2100 0 01-265967
Glimvej 8 2650 Hvido. 01-786875
Søbakken 25 2920 Charl. 01-637212
Plantagevej 25 2680 Soir. St. 03-140980
Jansvej 2,1.tv. 2300 S 01-598155
Søvej 60 2791 Dr. 01-539486
Valdemarsgade 29, 1. sal 1665 V 01-210526
Heibergsgade 16, 3. th. 1056 K 01-156083 23



KH Adj. Høybye, Kinna K. M. bio/idr GI. Kongevej 27, 4. th. 1610 V 01-314632
VJ Rkt. Jacobsen, Visti eng Tejn Alle 9 2770 Kastr. 01-513717
BJ Adj. Jensen, Bo Vibæk fr/hi Olesvej 18 2950 Vedb. 02-893940
PJ Lkt. Jensen, Paul Erik ty/rel/old Gærdesangervej 20 2630 Tåstr. 02-521634
TJ Lkt. Johannesen, Thyra ke/fys Hvidsværmervej 18 A 2610 Rødov. 02-841721
KJ Adj. Juul, Karsten mat Lyshøjsgårdvej 89, 2. 2500 Valby 01-464265
JÆ Adj. Jæger, Villy Michael fys/samf Veras Alle 24 2720 Vanl. 01-749011
KK Adj. Klitgaard, Kristian geo Galgebakken Mark 4, 4 B 2620 Alb. 02-640073
PK Adj. Kristensen, Preben idr Parkbo 8 2500 Valby 01-461137
IK Lkt. Kromann, Inger eng Hollands Alle 28 2300S 01-595530
LK Lkt. Krunke, Lis ty/da Nebbegårdsbakken 2 2400 NV 01-283477
AL Kvt. Larsen, Anne-Marie psyk Ægirsgade 24, 1.tv. 2200 N 01-852136
CA Adj. Larsen, Carsten V. samf/rel Holsteinsgade 9, 5.tv. 2100 0 01-425458
CL Adj. Larsen Claus hi/old Marstrandsgade 24 2100 0 01-269468
JL Adj. Lindevall, Joyce ty/mus H. C. Ørstedsvej 42, 3. 1879 Frb. C 01-350939
BL Adj. Lorck, Benedicte fr/da Østbanegade 5 2100 0 01-268087
PM Adj. Mark, Per fys Vagtelvej 28 3460 Birk. 02-815749
NM Adj. Münther, Nils geo/ke Ferskenvej 25 2400 NV 01-874625
OM Adj. Møller, Otto Strange da/hi Heisesgade 51 2100 0 01-296206
KN Adj. Nielsen, Kaj da/rel/mus Rosenvængets Sidealle 5, 3. 2100 0 01-264144
HP Adj. Ploug, Henrik da/eng Lundagervej 27 2740 Skovl. 02-919187
GP Adj. Påbøl, Gunhild form Prinsessegade 85, st.tv. 1422 K 01-575591
RA Vik. Rasmussen, Bo geo/psyk Njalsgade 1, 2. tv. 2300 S 01-547609
LR Lkt. Rasmussen, Leif Aa. fr/la Ernst Meyersgade 8 1772 V 01-246028
RE Adj. Reitzel, Lisbeth bio/ke Fru Gyllembourgsvej 8 2000 Frb. 01-870471
JS Adj. Schou, Jens da/old Køjevænget 13 2791 Dr. 01-538746
SI Lkt. Sneider, Simon mat Mynstersvej 7 B, 4.th. 1827 Frb. C 01-227169
ST Lkt. Stolt, Jens Erik ty/fr Parkvænget 6 2920 Charl. 01-627673
JO Adj. Svendsen, John eng/hi Frederikssundsv. 14 A, 2.mf. 2400 NV 01-859138
SS Adj. Sørensen, Sonja eng/idr Egholmvej 39 2720 Vanl. 01-715676
AT Adj. Tebering, Annamarie mus/eng Gassehaven 24 2840 Holte 02-802732

24 pt Adj. Thrane, Pernille bio/idr Egholmvej 39 2720 Vanl. 01-791076



HT Lkt. Thune, Helle Vikens samf/eng Dronningemarken 6 2820 Gent. 01-650044
NT Lkt. Thingsgård, Niels hi/ty/eng/old Havrevej 16 2700 Brh. 01-280215
TR Adj. Troen, Birgit bio/mat Urtehaven 48 B 2500 Valby 01-166607
BT Adj. Tuxen, Bente bio/geo Hjortespringsparken 33 2730 Herlev 02-842970
HE Adj. Türk, Henriette da/hi Mathildevej 7,1.th. 2000 Frb. 01-167831
UT Lkt. Tøgern, Ulla da/old Stormgade 5 2791 Dr. 01-530244
AV Adj. Vangdrup, Arne hi/idr Stadfeldtsvej 21 2500 Valby 01-469220
LV Adj. Vangdrup, Leif idr/geo Danstrupvej 12 2100 0 01-295525
RW Adj. Wahl-Jørgensen, R. ke/fys Ulspilsager 68 2791 Dr. 01-537303
KW Adj. Widding, Kirsten mus/fr Ernst Meyersgade 9 1772 V 01-226049
MW Adj. Winkel, Merete fr/eng Gardes Allé 32 2900 Hell. 01-623527

Skolebetjentmedhjælpere: Poul Høybye og Ole Jensen

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

Bibliotekar: Lone Drzal, telefon 01-521292

Skolebetjent: Palle Nielsen, Tejn Allé 7, 2770 Kastrup,

Sekretærer: Nina Andersson, telefon 01509789
Inge Petersen, telefon 0151 0540
Birthe Salling, telefon 01512313
Annette Duus Thomsen, telefon 01515923
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STUDIEVEJLEDNING I GYMNASIET
Studievejlederens opgave kan opdeles i den kollektive vejledning, hvor studievejlede
ren er sammen med hele klassen i en time, og den individuelle vejledning, hvor den en
kelte elev kan opsøge sin studievejleder i dennes kontortider, (disse er altid opslået på 
døren til studievejlederkontoret). Hvad angår den kollektive vejledning, kan en kort 
oversigt over, hvad studievejlederne har foretaget sig i det forløbne år, give et indtryk af, 
hvad denne del af studievejledningen indebærer.
11.g har studievejlederne orienteret eleverne om praktiske forhold på gymnasiet og i 
samarbejde med 3.gere 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, an
søgningsprocedurer, 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 
samarbejde med studievejledningen ved forskellige uddannelsessteder og lokale er
hvervsrepræsentanter. Her blev der orienteret om såvel de lange som de mellemlange 
og kortere videregående uddannelser. Desuden har hver enkelt 3.g-klasse haft besøg 
af en konsulent fra Arbejdsformidlingen.
De nye l.gere 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 over
gangen fra folkeskole til gymnasium så let og problemfri som mulig. Senere i 1.g tilrette
lægger studievejlederne folkeskoleelevers besøg på gymnasiet - en opgave, hvor alle 
l.gere bliver inddraget
For så vidt angår den individuelle vejledning, skal eleverne kunne henvende sig til stu
dievejlederne 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 der
for alle elever til så tidligt som muligt i skoleåret at lægge vejen forbi studievejlederkon
toret for at orientere sig om, hvilke muligheder studievejledningen rummer. Som noget 
nyt vil der i skoleåret 1986/87 tillige være tilknyttet skolen en psykolog, som efter behov 
kan supplere den individuelle vejledning. Det siger sig selv at vi har tavhedspligt.

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



STUDIRVEJLEDNING I HF

Da man i 1967 startede HF-undervisningen her i landet, indførtes samtidig en studievej
ledningsordning, der i almindelighed er blevet betragtet som en succes. I hvert fald fin
des der i dag studievejledere ved næsten alle undervisningsinstitutioner — såvel for de 
16-19 årige som for dem, der søger uddannelse efter de første 12-13 år.
Mange senere HF’ere møder studievejlederne ved møder, der orienterer om denne ud
dannelse; senere træffer de os i forbindelse med optagelse på et HF-kursus. Efter opta
gelsen er det nu studievejlederne, der giver indføring i studieteknik, orientering om for
løbet af de 2 år på HF-kurset og den meget vigtige rådgivning i forbindelse med valg af 
tilvalgsfag.
Vi sørger også for den elementære kollektive erhvervsorientering og for fællestimer 
med folk fra andre uddannelsesinstitutioner og fra erhvervslivet. De studerende skal 
også kunne henvende sig til studievejlederne om alle problemer af social, økonomisk 
og personlig art. Mange foretrækker at fange os i et frikvarter, men i de fleste tilfælde er 
det nok klogt at henvende sig til os i vor kontortid. I skoleåret 1985-86 har Merete Winkel 
ansvaret for 2. HF’erne, Preben Hasselbalch 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 in
stans; eller vi kan selv finde ud af, hvordan et indviklet problem kan løses. Vi har mange 
eksempler på, at vi kunne have hjulpet med til at finde løsninger, der var bedre for de 
studerende end det resultat, som de selv fandt frem til. Vort bedste råd er derfor, at I 
snakker med os, før I eventuelt træffer en uovervejet beslutning, der har betydning for 
jeres studier ved Tårnby Gymnasium. Som noget nyt vil der i skoleåret 1986-87 tillige 
være tilknyttet skolen en psykolog, som efter behov kan supplere den individuelle vej
ledning. Det siger sig selv, at vi altid har tavshedspligt.

Merete Winkel, Preben Hasselbalch 27



LÆRERRÅD

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

Jens Schou

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

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

Lone Drzal
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FÆLLESUDVALGET
Fællesudvalget består af rektor, 4 lærere og 4 elever.
Under fællesudvalgets ansvarsområde ligger bl.a. arrangementer af fællestimer og fes
ter. Men derudover kan fællesudvalget behandle stort set alle sager om samarbejdet og 
atmosfæren på skolen.
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ELEVRÅDET
Elevrådet er elevernes officielle repræsentation. Det repræsenterer eleverne indadtil og 
udadtil over for offentligheden og myndighederne. Elevrådet varetager elevernes un
dervisningsmæssige, faglige og kulturelle interesser.
I elevrådet på Tårnby Gymnasium sidder både HF- og gymnasieelever. Elevrådet 
består af en repræsentant og en suppleant for hver klasse. (1 stemme pr. klasse). De lø
bende sager tager et forretningsudvalg sig af, og indkalder til møder efter behov. Der 
skal være både gymnasieelever og HF’ere i forretningsudvalget, og det skal tilstræbes, 
at det består af 3 af hver. Elevrådets største mulighed for at få indflydelse på forhold på 
skolen er gennem elevrepræsentanterne i fællesudvalget, skolerådet og lærerrådet. 
Disse repræsentanter vælges hvert år i januar.
Til at varetage elevernes interesser på landsplan har vi Danske Gymnasieelevers Sam
menslutning (DGS) for gymnasieeleverne og Landsorganisationen af Kursusstuderen- 
de(LAK) for HF’erne. Gennem skolens nære samarbejde med Danske Gymnasieele
vers Sammenslutning bliver vi holdt orienteret om aktiviteter på andre gymnasier og om 
aktuelle emner inden for uddannelsessystemet. Endvidere afholder organisationerne 
kurser og driver i det hele taget en mangesidet oplysende virksomhed.
Elevrådet besluttede i skoleåret 85/86, at vi skulle til atvære 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, vita
minpiller o.s.v. 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 undervis
ningsmæssige rettigheder.
Umiddelbart efter skoleårets start, vil der blive afholdt et introduktionsmøde for elevre
præsentanterne i 1G og 1.HF, hvor alle elevmæssige ting vil blive grundigt belyst.
Men alt dette kræver opbakning om elevrådet, så derfor: Mød talstærkt op på elevråds
møderne; de afholdes for DIG!!
På gensyn i elevrådet! Med håb om fremtidigt godt samarbejde.

Elevrådet på TG 31



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

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

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

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

blandt gymnasieeleverne. Valgene skal finde sted straks ved skoleårets begyndel
se og gælder for et skoleår. I øjeblikket fungerer Jan Ernst og Berith Winder som 
elevrepræsentanter.

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

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

32
Ove Regner Nielsen 

skolerådsformand



IDRÆT PÅ TG
Gymnasieskolernes Idrætslærerforening arrangerer hvert år en række turneringer i 
forskellige idrætsgrene. Af økonomiske grunde er turneringerne kun landsomfattende 
for 3.g/2.hf, mens de øvrige grupper kun afvikles regionalt.
I 1985-86 deltog Tårnby Gymnasium i atletik på Østerbro Stadion.
Desværre mistede pigeholdet den flotte position, de vandt året før og mistede dermed 
også muligheden for fortsat deltagelse.
Også drengene måtte sande, at de havde stærkere modstandere.
Etteren spændende indledende runde i badminton, vundet af T.G.-spillerne, blev vi be
sejret af Greve, som havde hjemmebaneopbakning til hjælp. Vi kan dog være stolte af at 
være blandt landets 6 bedste skoler.
I basketballturneringen markerede 2G-pigeholdet sig ved at vinde stort i en flot finale
kamp mod Rønne i Frederiksberg Hallerne. Det er en skam, at netop dette stærke team 
p.g.a. alderskriterier udelukkes fra den store internationale basketturnering i Los Ange
les i det kommende skoleår. Derimod har vi stadig håbet om, at vort drengehold kvalifi
cerer sig til finalen i Californien.
Alle tre drengehold har indtil nu vundet alle kampe, og 3G skal dyste om Danmarksme
sterskaberne i slutningen af april.
T.G.-pigerne kvalificerede sig ikke, men klarede sig helt frem til finalestævnet i volley
ball. Der bliver dog mulighed for at prøve kræfter igen, når skolen til foråret rejser til 
Deurne, Belgien. Her spilles der mod franskmænd, hollændere og belgiere i en god, in
ternational atmosfære.
Drengeholdet vandt regionalfinalen for 2G. Her er basis for succes i 3G-rækken i næste 
sæson. I år måtte 3G nøjes med en anden plads i den indledende regionalrunde. 
Igen i år fortsætter vi den hyggelige tradition at blive gæstet af sportsivrige elever fra 
gymnasiet i Deurne. Belgierne ankommer til København medio april. Indkvarteringen 
arrangeres privat hos T.G.-elever. Der vil være høj aktivitet og stemning på »T.G.-Inter- 
national« stævnedag i Amager Hallen.
Knap en måned senere bliver der gensynsglæde ved T.G.s genvisit i Deurne. »All Sport 
Day« giver forhåbentligt både hæder og medaljer til vore deltagende hold.
Efter en pause på et år genoptog T.G. idrætsdagen den 4. september 1985.
Vi er sædvanligvis glade for dette arrangement og det blev da også en dag, som samle
de skolen til idræt og fest.
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MUSIK PÅ TÅRNBY GYMNASIUM

For de musikglade har Tårnby Gymnasium to tilbud ud over den skemalagte undervis
ning.
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 julem usikaften i decem
ber, hvor kor, band og andre musikalske talenter diverterede med ny og gammel musik 
til lejligheden, mens den almindelige julestuehygge bredte sig.
Den 17. april blev der sat punktum med forårskoncert, hvor musikhold, solister, kor, 
band og et husorkester af lærere i fællesskab opførte »Klods-Hans« - en musikalsk 
bearbejdelse af H. C. Andersens eventyr.
Den kommende sæson vil ud over koncerterne bl.a. også byde på en week-end-tur.
Alle er velkomne i kor og band, når vi åbner sæsonen den 27. august. Vel mødt!

Musiklærerne
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EDB
Skolen har gennem de sidste år rådet over 3 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.
Vores nyeste system er leveret i 1985 og består af 7 RC-Piccoliner og 1 RC-Partner ko
blet sammen i et netværk, så de kan benytte fælles ydre enheder.
Systemet er forsynet med 1 farveskærm, 3 diskettestationer, 1 stor fastmonteret lager
disk, 1 telefonmodem, 1 grafisk skriver, 1 koordinatsætter, 1 optisk mus, 1 Mikro-Ly- 
skryds og en 27” demonstrationsskærm.
Gymnasiet har desuden lånt 8 stk. RC-Piccolomaskiner med hver sin diskettestation og 
en fælles skriver, så skolen for tiden råder over ialt 21 arbejdspladser til undervisnings
brug.
I tilknytning til datamaskinerne findes en mindre samling med bøger og vejledninger, 
samt en større samling med programmer.
I år har der været oprettet to 2HF tilvalgshold i datalære og samtlige 1g klasser har væ
ret gennem et 30 timers kursus i EDB og Informatik.
Etteren ny ordning skal EDB-undervisningen i 2g og 3g fra 1985 integreres i de enkelte 
fag. Det er planlagt, at eleverne i 2g og 3g skal have 100 timers undervisning »i EDB«, 
»med EDB« og »om EDB«.
EDB er indført som et led i undervisningen i Matematik i 1HF klasserne.
Tårnby Gymnasium er et af Københavns Amts fire centrale undervisningssteder for 
EDB-efteruddannelsen af lærerne. I undervisningsåret 1985/86 har 100 gymnasielære
re og ca. 35 informatiklærere været på henholdsvis 40-timers og 200-timers kursus på 
skolen. Udover dette har der været afholdt interne kurser i tekstbehandling for skolens 
egne lærere.
I det kommende skoleår oprettes der igen 2 hold i HF-Datalære. Samtlige nye 1g klasser 
skal gennem et 30-timers kursus, og EDB skal integreres i undervisningen i 2g og 3g. 
I foråret 1987 skal nye ca. 100 gymnasielærere på et udvidet 40-timers efteruddannel
seskursus på skolen, og som noget nyt skal 3 af skolens lærere på et udvidet EDB-kur- 
sus af 5 ugers varighed.

Kristian Klitgaard 35



KANTINEN

På 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 1985/86 var kr. 60,- og 
fastsættes på den årlige generalforsamling.
Pengene indbetalt gennem kontingent er de eneste midler, foreningen råder over, og vi 
vil derfor appellere til alle forældre om at blive medlemmer.
Forældre- og Støtteforeningens bestyrelse består af 4 medlemmer valgt af og blandt fo
rældrene, samt af rektor og en repræsentant for lærerrådet.
Generalforsamlingen afholdes i efteråret, og normalt er der underholdning af elever og 
lærere i forbindelse med generalforsamlingen.
Man vil i begyndelsen af det nye skoleår modtage en indbydelse til generalforsam
lingen og et girokort til indbetaling af kontingent.

Med venlig hilsen 
p.b.v.

Else Kieme

PS: Må jeg som mor til børn, der har gået på TG - og har været meget glade for det - hen
stille 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 at
traktiv som mulig med mulighed for at give økonomisk støtte ved visse lejligheder.
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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 Alle, dvs. ad Ir
landsvej - Tejn Alle og Melstedvej - Tejn Alle.
Af hensyn til den stærke trafik på Englandsvej er udkørsel fra Randkløve Alle med sving 
til venstre forbudt af politiet. Udkørsel ad Tårnvej ved vandtårnet tilrådes.

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

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

Ringetider
1. lektion kl. 8.05- 8.50 6. lektion kl. 13.00-13.45
2. lektion kl. 8.55- 9.40 7. lektion kl. 13.55-14.40
3. lektion kl. 9.55-10.40 8. lektion kl. 14.50-15.35
4. lektion kl. 10.50-11.35 Spisepause kl. 11.35-12.05
5. lektion kl. 12.05-12.50 39



STATENS UDDANNELSESSTØTTE

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

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

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

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

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

40 Søg i god tid, se opslag. Studievejlederne



FERIER OG FRIDAGE

(de nævnte dage medregnes)

1986
Sommerferie: mandag den 23. juni til fredag den 8. august
Efterårsferie: mandag den 20. oktober til fredag den 24. oktober
Juleferie: tirdag den 23. december til fredag den 2. januar

1987
Vinterferie: mandag den 16. februar til fredag den 20. februar
Påskeferie: torsdag den 16. april til mandag den 20. april
Sommerferie: mandag den 22. juni til fredag den 7. august
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