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Tårnby 
Gymnasium 
Tejn Allé . 2770 Kastrup 
Telefon 31 51 36 00

Introduktion



På randen af marken . . .
I september 1980 lavede nogle 
formningselever en fotoserie kaldet 
»Amager Bondeland«.
Forsidebilledet stammer derfra.
Vi synes, at det siger noget væsent
ligt om vores placering og baggrund. 
Motivet er stadig aktuelt
Vi ligger på kanten . . .
Tak til A.B.S., 3B 1980/81.
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Introduktion
Velkommen til alle nye elever. Velkom
men til 2 eller 3 års arbejde. Jeg ønsker 
jer held og lykke med jeres valg og hå
ber, I får gavn og glæde af den uddan
nelse, I nu går i gang med. Husk at ud
byttet er helt afhængig af en vellykket 
kombination af jeres og af skolens ind
sats.
For gymnasieeleverne gælder det, at vi 
nu er begyndt på reformen. Endnu ved 
vi ikke, hvordan den vil virke, og jeres 
indsats vil være meget afgørende for 
reformens succes.
Livet på Tårnby Gymnasium er også 
andet end bøger, stile og karakterer. 
Heldigvis! Her er mange tilbud, som kan 
give jer gode oplevelser i fritiden. Hvor 
gode afhænger af hvor godt, I bruger 
dem.
Det er ikke svært at få en spændende 
og udbytterig tid på Tårnby Gymna
sium.

VELKOMMEN
Visti Jacobsen

Jeg vil også som elevrådsformand by
de jer alle hjertelig velkommen på Tårn
by Gymnasium. Jeg håber at det vil bli
ve 2-3 uforglemmelige år af jeres liv, 
som I senere vil kunne gøre god brug af. 
I vil forhåbentlig også få glæde af de 
sports- og musikaktiviteter vi har på 
skolen samt møde en masse nye men
nesker på tværs af klasserne.
Til sidst viljeg ønske jer al mulig held og 
lykke samt sige: Betragt jeres uddan
nelse som en udfordring og yd jeres 
bedste.

Camilla 2b

Rektor Visti Jacobsen

Træffetid: Efter aftale
Inspektorkontoret:

Hver dag kl. 9.40-10.00

Tlf. 31 51 36 00
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Af skolens dagbog 1988-89
1988. En uge i august var 3xyzN med 
Bente Tuxen og Erling Fredvig på ek
skursion til Rodbjerggård, som ligger 
meget naturskønt ved Vejle å. Formålet 
var at undersøge vandkvaliteten i Vejle 
à og Vork bæk. Klassen fandt, at Vejle å 
er uforurenet af udledning af vand fra 
de mange dambrug i dette område. 
Vork bæk er derimod belastet af nitrat - 
specielt i den øvre del. Nitratbelastnin
gen stammer ikke fra dambruget, der 
udleder vand til Vork bæk - men fra de 
omliggende landbrug. Desværre måtte 
et aftalt besøg på dambruget i nærhe
den af Rodbjerggård aflyses, da ørre
derne var blevet syge - og dambrugs
ejeren måtte søge dyrlæge.
Fra d. 8. til d. 18. august var 3xzS på 
studierejse til Færøerne med Nils Mün- 
ther og Marianne Holmegaard. Der 
aflagdes besøg på to mindre bygder og 
i Torshavn, og tiden gik med vandreture 
i fjeldet, virksomhedsbesøg og samta
ler med færøske politikere.
D. 9. 9. til 16. 9. var dernæst 3b i Fran
krig med Anne Bjerre og Otto Møller. Af 
det meget righoldige program kan 
nævnes besøg på la Rochelles rådhus 
og i byen Cognacs destillerier. Klassen 
boede ¡øvrigt i et hotel fra det 15. århun
drede.
D. 22. 9. var der fællestime om den ud
dannelsespolitiske situation ved det 
konservative folketingsmedlem Else 
Tegl Sørensen.
D. 13. oktober havde Lis Krunke og Ulla 
Tøgern besøg af en norsk rejselektor 
ved navn Erle Nielsen, som fortalte om 
Den norske Nationaldag d. 17. maj.
D. 13. til 20. 8. var Tårnby Gymnasium 
vært for 17 elever og 4 lærere fra Det 
14. gymnasium i Krakow som led i et

udvekslingsprojekt, og i ugen før ef
terårsferien tog Tårnby Gymnasiums 
kor med 4 lærere på besøg i Polen, hvor 
de bl.a. medvirkede ved to koncerter og 
udover Krakow besøgte Warzawa, Ta- 
trabjergene og Auschwitz.
24. september til 1. oktober var 2c og 2y 
i Rom med Ulla Tøgern og Preben Has- 
selbalch. Gruppen fik - naturligvis - set 
de kulturminder, der hører til en studie
rejse. Men den største oplevelse var 
måske udflugten til Tibur, hvor man nød 
Villa d’este og Hadrians villa.
I efterårsferien drog 13 elever fra 3x un
der ledelse af Benedicte Lorck på ud
vekslingsrejse til Colmar (Alsace). I rej
sen deltog desuden lærerne Jesper 
Bording Hansen, Leif Aage Rasmussen 
og Bente Tuxen. Eleverne var privat 
indkvarteret hos eleverne fra Lycée 
Bartholdi i Colmar. Under opholdet 
havde gruppen lejlighed til sammen 
med de franske værter at besøge 
Strasbourg, hvor de besøgte domkir
ken og en udstilling om skriftens histo
rie i den europæiske kultur. Bl.a. så 
man Gutenbergs trykte bibel, der var 
udlånt fra Bibliotéque Nationale i Paris. 
Desuden besøgtes automobilmuseet i 
Mulhouse, og på en heldagsudflugt var 
der vandring i Vogeserbjergene vest for 
Colmar.
Skolens fødselsdag fejredes d. 18. no
vember med elevrevy, hvor skolens 
hverdag toges under kærlig behand
ling. forestillingen efterfulgtes af spis
ning og diskotek til midnat.

Niels Tingsgård
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Eleverne

I skoleåret 1989/90 omfatter skolen:

Næsten alle har fået deres fagvalgsønsker opfyldt.

2. HF
1. HF
3. g mat.:

3 hold
3 hold
5 klasser med grendeling F, K, N og S

3. g spr.: 3 klasser med grendeling N og S
2. g mat.: 5 klasser
2. g spr.: 3 klasser
1. g mat.: 4 klasser
1. g spr.: 3 klasser
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Lærere og 
administrativt personale

Eddy Ah-Sam AS 
Højlundsvænge 3 
3500 Værløse 
42 48 45 47 
fys/mat

Peer Bjørn Andersen PB
Restrupvej 80
2770 Kastrup
31 51 56 44
fys/mat

Solvejg Andersen SA
Hostrup Have 6, 6. th.
1954 Frederiksberg C
31 39 38 10 
da/idr

Finn Binderkrantz FB
Skovbovængets Sidealle 9 
4000 Roskilde 
42 36 33 02 
geo

Anne Bjerre AN
Mynstersvej 6
1827 Frederiksberg C
31 21 86 12
fr/idr

Anne Braase-Helge BR
Hollands Alle 35 
2300 København S 
31 59 98 94 
da/rel
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Jens Carstensen JC 
Frederik VI Alle 10, 4. 
2000 Frederiksberg 
31 87 79 80 
mat

Ina D. Christensen DC
Glamsbjergvej 29 
2770 Kastrup 
31 51 39 78 
da/fr

Niels Clemmensen NC
Løvenborg Alle 4
2820 Gentofte
31 65 18 01
hi/da

Birthe Fode BF 
Svendsvej 11 A 
2960 Rungsted 
42 57 25 55 
fr/idr

Erling Fredvig EF
Andreas Bjørns Gade 10,1. th 
1428 København K 
31 95 22 62 
mat

Herbert Gutmann HG
Jesper Brochmands Gade 2 
2200 København N 
31 35 06 58 
eng/ty

Aage Hansen AH
Sødalen 9 
3400 Hillerød 
42 26 58 57 
eng/ty

Christian Hansen CH
Birketinget 12, 3., lejl. 1 
2300 København S 
31 58 98 83 
mat/fys

Jesper Bordin Hansen JB
Birkeengen 10
2791 Dragør
31 53 38 93 
bio/idr

8



Tom Lerdrup Hansen TL
Godthäbsvej 16 
3060 Espergærde 
42 23 16 23 
da/hi

Preben Hasselbalch PH
Nordre Frihavnsgade 13 A 
2100 København 0 
31 26 59 67 
hi/lat/samf

Lisbeth Heap LH
Glimvej 8 
2650 Hvidovre 
31 78 68 75 
eng/rel

Jan Heinemann JH
Søbakken 25
2920 Charlottenlund
31 63 72 12
eng

Christel Hinnum Hl
Plantagevej 25 
2680 Solrød Strand 
53 14 09 80 
eng/da

Ralf Hjort RH 
Jansvej 2, 1. tv.
2300 København S 
31 59 81 55 
mat/fys

Steen Cordt Hoe SH
Søvej 60
2791 Dragør
31 53 94 86
fys/mat

Marianne Holmegaard MH
Brenderupvej 26 
2770 Kastrup 
31 51 18 98 
samf/ru

Tove Hummel TH 
Heibergsgade 16, 3. th. 
1056 København K 
33 15 60 83 
form
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Kinna Karen M. Høybye KH
Valdemar Holmersgade 21 
2100 København 0 
31 20 40 05 
bio/idr

Visti Jacobsen VJ, rektor
Tejn Alle 9
2770 Kastrup
31 51 37 17
eng

Bo Vibæk Jensen BJ
Olesvej 18
2950 Vedbæk
42 89 39 40
fr/hi

Paul Erik Jensen PJ
Gærdesangervej 20 
2630 Tåstrup 
42 52 16 34 
ty/rel/old

Thyra Johannesen TJ 
Hvidsværmervej 18 A 
2610 Rødovre 
42 84 17 21 
kem/fys

Karsten Juul KJ
Lyshøjgårdsvej 89, 2. 
2500 Valby 
31 46 42 65 
mat

Willy Michael Jæger JÆ
Veras Alle 24
2720 Vanløse
31 74 90 11
fys/samf

Kristian Klitgaard KK
Galgebakken Mark 4, 4. B 
2620 Albertslund 
42 64 00 73 
geo/dat

Lena Kristensen KR 
Dalslandsgade 18, st. tv. 
2300 København S 
31 57 09 78 
spa
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Preben Kristensen PK
Parkbo 8
2500 Valby
31 46 11 37
idr

Inger Kromann IK
Hollands Alle 28 
2300 København S 
31 59 55 30 
eng

Lis Krunke LK
Nebbegårdsbakken 2 
2400 København NV 
31 28 34 77 
ty/da

Anne-Marie Larsen AL
Ægirsgade 24, 1. tv. 
2200 København N 
31 85 21 36 
psyk/da

Claus Larsen CL
Wilhelm Marstrands Gade 24
2100 København 0
31 26 94 68
hi/old

Joyce Lindevall JL
H. C. Ørstedsvej 42, 3. 
1879 Frederiksberg C 
31 35 09 39 
ty/mus

Benedicte Lorck BL
Østbanegade 5 
2100 København 0 
31 26 80 87 
fr/da

Lone Lykke-Jørgensen LJ
Hanevangen 15
2730 Herlev
42 98 38 66 
mat

Per Mark PM 
Vagtelvej 28 
3460 Birkerød 
42 81 57 49 
fys
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Otto Strange Møller OM
Heisesgade 51 
2100 København 0 
31 29 62 06 
da/h¡

Nils Münther NM
Ferskenvej 25
2400 København NV
31 87 46 25
geo/kem

Ager Lykkegaard Nielsen L
Fiskerhusene 58
2620 Albertslund
42 64 62 81
samf/rel

Kaj Nielsen KN
Rosenvængets Sidealle 5, 3. 
2100 København 0 
31 26 41 44 
da/rel/mus

Poul Henning Petersen PN
Spættens Kvarter 11 B 
2620 Albertslund 
42 64 36 32 
samf

Henrik Ploug HP 
Lundagervej 27 
2740 Skovlunde 
42 91 91 87 
da/eng

Gunhild Påbøl GP 
Prinsessegade 85, st. tv. 
1422 København K 
31 57 55 91 
form

Leif Aage Rasmussen LR
Ernst Meyers Gade 8 
1772 København v 
31 24 60 28 
fr/lat

Lisbeth Reitzel RE
Fru Gyllembourgs Vej 8 
2000 Frederiksberg 
31 87 04 71 
bio/kem
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Jens Breinholt Schou JS
Køjevænget 13
2791 Dragør
31 53 87 46
da/old

Simon Sneider Sl
Sønderengen 73 
2860 Søborg 
31 67 75 68 
mat

Jens Erik Stolt ST
Parkvænget 6 
2920 Charlottenlund 
31 62 76 73 
ty/fr

John Svendsen JO
Frederikssundsvej 14 A, 2. mf.
2400 København NV
31 85 91 38
eng/hi

Sonja Sørensen SS
Egholmvej 39 
2720 Vanløse 
31 71 56 76 
eng/idr

Annamarie Tebering AT
Gassehaven 24 
2840 Holte 
42 80 27 32 
mus/eng

Pernille Thrane PT
Egholmvej 39 
2720 Vanløse 
31 79 10 76 
bio/idr

Niels Tingsgaard NT
Havrevej 16 
2700 Brønshøj 
31 28 02 15 
hi/ty/eng/old

Birgit Troen TR 
Urtehaven 48 B 
2500 Valby 
31 16 66 07 
bio/mat
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Bente Tüxen BT
Hjortespringsparken 33 
2730 Herlev 
42 84 29 70 
bio/geo

Ulla Tøgern UT
Stormgade 5 
2791 Dragør 
31 53 02 44 
da/old

Arne Vangdrup AV
Auroravej 54 
2610 Røddovre 
31 41 58 57 
hi/idr

Leif Vangdrup LV
Danstrupvej 12 
2100 København 0 
31 29 55 25 
geo/idr

i«
Ruth Wahl-Jørgensen RW
Ulspilsager 68
2791 Dragør
31 53 73 03
kem/fys

Kirsten Widding KW
Ernst Meyers Gade 9 
1772 København V 
31 22 69 49 
mus/fr

Merete Winkel MW
Gardes Alle 32 
2900 Hellerup 
31 62 35 27 
fr/eng

Birthe Frey
Psykolog 
Grøndalsvej 14 
2000 Frederiksberg 
31 19 99 62

Lone Drzal
Bibliotekar 
31 52 12 92
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Palle Nielsen 
Skolebetjent 
Tejn Allé 7 
2770 Kastrup

Erik Bøgelund
Skolebetjentmedhjælper

Eva Uter
Skolebetjentmedhjælper

Nina Andersson
Sekretær 
31 50 97 89

Inge Petersen
Sekretær 
31 51 05 40

Birthe Salling
Sekretær 
31 51 23 13

Annette Duus Thomsen
Sekretær
31 51 59 23

Inge Hoffmann 
Kantineleder

Ninna Hansen
Kantinemedhjælper
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Studievejledning i gymnasiet
Studievejlederens opgave kan opdeles 
i den kollektive vejledning, hvor studie
vejlederen er sammen med hele klas
sen i en time, og den individuelle vejled
ning, hvor den enkelte elev kan opsøge 
en studievejleder i dennes kontortider 
(tidspunkterne er opslået på døren til 
studievejlederkontoret). En kort over
sigt kan give et indtryk af, hvad der 
indgår i den kollektive vejledning.
11 .g orienteres der om praktiske forhold 
på gymnasiet og om valg af fag på mel
lem- og højt niveau i 2. og 3.g.
I 2.g orienteres der om uddannelses
muligheder og økonomiske forhold ge
nerelt i forbindelse med valget af ud
dannelse og erhverv.
I 3.g fortsætter orienteringen om ud
dannelser og erhvervsmuligheder for 
studenter, herunder om ansøgnings
procedurer, optagelseskrav, gymna
siale suppleringskurser m.m. Endvide
re orienteres der om såvel de lange 
som de mellemlange og kortere vide
regående uddannelser.
De nye l.g’ere møder deres studievej
leder allerede i løbet af de første skole

dage. I de første uger vil studievejlede
ren se det som sin primære opgave at 
være med til at gøre overgangen fra fol
keskole til gymnasium så let som mulig. 
For såvidt angår den individuelle vej
ledning, skal eleverne kunne henvende 
sig til studievejlederne om alle proble
mer af social, økonomisk, personlig og 
studiemæssig art - studievejlederne 
kan fx. hjælpe med oplysninger om Sta
tens Uddannelsesstøtte - 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 studievejlederkon
toret for at orientere sig om, hvilke mu
ligheder studievejledningen rummer. 
Ligesom i skoleåret 88-89 vil der også i 
år være tilknyttet skolen en psykolog, 
som efter behov kan supplere den indi
viduelle vejledning.
Det siger sig selv, at studievejlederne 
har tavshedspligt.

Solvejg Andersen, 
Anne Braase, 

Preben Kristensen, 
John Svendsen
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Studievejledning i HF
Da man i 1967 startede HF-undervis- 
ningen her i landet, indførtes samtidig 
en studievejledningsordning, der i al
mindelighed er blevet betragtet som en 
succes. I hvert fald findes der i dag stu
dievejledere ved næsten alle undervis
ningsinstitutioner — såvel for de 16-19 
årige som for dem, der søger uddannel
se efter de første 12-13 år.
Mange senere HF’ere møder studievej
lederne ved møder, der orienterer om 
denne uddannelse; 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 vig
tige rådgivning i forbindelse med valg af 
tilvalgsfag.
Vi sørger også for den elementære kol
lektive erhvervsorientering og for fæl
lestimer med folk fra andre uddannel
sesinstitutioner og fra erhvervslivet. De 
studerende skal også kunne henvende 
sig til studievejlederne om alle proble
mer 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 1989-90 har Pre
ben Hasselbalch ansvaret for 2. HF’er- 
ne, 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 ek
sempler 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 even
tuelt træffer en uovervejet beslutning, 
der har betydning for jeres studier ved 
Tårnby Gymnasium. Som noget nyt har 
der fra skoleåret 1986-87 tillige været 
tilknyttet skolen 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. Læ
rerrådet kan behandle stort set alle sa
ger vedrørende skolen, dog kan læ
rerrådet ikke blande sig i den enkelte 
lærers forhold.
Lærerrådet har indstillingsret (retten til 
at fremsætte forslag) med hensyn til 
bl.a. bogindkøb, temauger og princip
per for ekskursioner. Desuden skal 
rektor spørge lærerrådet, hvad det me
ner om bl.a. skema, fordeling af fag på 
de enkelte lærere, skolens budget, 
byggesager og disciplinærsager.
Lærerrådet holder møde ca. en gang 
om måneden. Til møderne indbydes 
(hvis ikke særlige forhold taler imod) to 
elevrepræsentanter samt en repræ
sentant for kontorpersonalet. De ind
budte repræsentanter deltager i mø
derne uden stemmeret. Møderne ledes 
af lærerrådsformanden, der vælges for 
et år ad gangen. Lærerrådsformanden 
repræsenterer desuden lærerrådet i en 
række udvalg (f.eks. fællesudvalg) og 
er i det hele taget den naturlige kontakt
person for alle, der vil i forbindelse med 
lærerrådet.

Henrik PI o ug 

ning om mundtlige og skriftlige advars
ler på grund af forsømmelighed og 
forsømmelser. Endelig rådgiver lærer
forsamlingen med hensyn til oprykning 
til næste klasse, idet det dog er eleven 
selv, der træffer den endelige afgørelse 
om oprykning.

Lærer
forsamlingen
består af rektor og samtlige lærere på 
skolen. Standpunkts- og årskarakterer 
drøftes og gives endeligt ved lærerfor
samlingens møder. Endvidere er det 
lærerforsamlingen, som træffer beslut-
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Elevrådet
Elevrådet er elevernes officielle repræ
sentation. Det repræsenterer eleverne 
indadtil og udadtil over for offentlighe
den og myndighederne. Elevrådet va
retager elevernes úndervisningsmaes- 
sige, faglige og kulturelle interesser.
I elevrådet på Tårnby Gymnasium sid
der 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 forretning
s-udvalget, og det skal tilstræbes, at 
det består af 3 af hver. Elevrådets stør
ste mulighed for at få indflydelse på for
hold på skolen er gennem elevrepræ
sentanterne i fællesudvalget og læ
rerrådet.
Disse reræsentanter vælges hvert år i 
januar.
Til at varetage elevernes interesser på 
landsplan har vi Danske Gymnasieele
vers Sammenslutning (DGS) for gym
nasieeleverne og Landsorganisationen 
af Kursusstuderende(LAK) for HF’erne. 
Gennem skolens nære samarbejde 
med Danske Gymnasieelevers Sam
menslutning bliver vi holdt orienteret 
om aktiviteter på andre gymnasier og 
om aktuelle emner inden for uddannel
sessystemet. Endvidere afholder orga
nisationerne kurser og driver i det hele 
taget en mangesidet oplysende virk
somhed.
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 var da 7 år gam
mel. Vi betaler 75 kr. hver måned til In

ternationale Børnehjælp, og pengene 
går da via dem til Rathini Krishna. Pen
gene bliver brugt til blyanter, papir, vita
minpiller o.s.v. Vi håber, at dette er no
get, der kan blive ved med at fortsætte. 
Vi vil altid være behjælpelige med jeres 
evt. problemer og oplyse om jeres un
dervisningsmæssige rettigheder.
Midt i efterårssemestret, vil der blive af
holdt et introduktionsmøde for elev
repræsentanterne i 1G og 1 .HF, hvor al
le elevmæssige ting vil blive grundigt 
belyst.
Men alt dette kræver opbakning om 
elevrådet, så derfor: Mød talstærkt op 
på elevrådsmøderne; de afholdes for 
DIG!!
På gensyn i elevrådet! Med håb om 
fremtidigt godt samarbejde.

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

Samarbejds
udvalget
Dette er også en nyskabelse på skolen. 
Udvalget består af 5 arbejdstager
repræsentanter, for tiden en skolese
kretær, en rengøringsassistent, en pe
delmedhjælper og to lærere.
Desuden er der to ledelsesrepræsen
tanter, for tiden pedel og rektor. Udval
get beskæftiger sig med alle forhold 
vedrørende de ansattes arbejdsvilkår.

Visti Jacobsen

Biblioteket
Biblioteket på Tårnby Gymnasium om
fatter udlånssamling, referencesam
ling, samt aviser og tidsskrifter, faglo
kalesamlinger og lærerbibliotek. Den 
samlede bogbestand udgør 14.272 
bind.
Biblioteket er åbent i gymnasiets nor
male undervisningstid. Gymnasiebib- 
liotekaren træffes mandag mellem 
12.00 og 14.00, tirsdag, onsdag, tors
dag og fredag mellem 9.00 og 12.00. 
Udlånet fungerer efter selvbetjenings
princippet, idet låneren selv noterer 
for-og efternavn samt klasse, dato og 
årstal på bogkortet, som derefter stik
kes ned i den grå kortkasse. Ved tilba
gelevering anbringes det lånte materia
le på en af afleveringshylderne.
Lånetiden er 1 måned.
Kartoteket består af en alfabetisk og en 
systematisk afdeling. Bøger, som ifølge 
kartoteket ikke er indkøbt til gymnasie- 
biblioteket, søges i et vist omfang 
fremskaffet fra Tårnby Kommunebib
lioteker.
Indkøb af materiale til gymnasiebiblio- 
teket foregår i samarbejde mellem rek
tor, gymnasiebibliotekar og lærerbib
liotekar.
Alle l.g’ere og HF’ere kommer til biblio
teksintroduktion i løbet af første sko
leår.

Lone Drzal
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Af TG’s idrætsdagbog 1988-89
September 88
Frisport starter (basket- og volleyball 
for drenge og piger.) 
September 88
Atletikstævne for drenge og piger på 
Hvidovre Stadion.
Sept./okt. 88
Intern fodboldturnering, arrangeret af 
elever. 2. HF vandt TG-mesterskabet. 
Oktober 88
TG deltog med udvalgte elever i Gym
nasieskolernes Stævnevirksomheds 
90-års jubilæumsopvisning.
November 88
Internationalt idrætsstævne på Virum 
Amtsgymnasium. TG var så ubeskeden 
at vinde fodbold for drenge, basketball 
for drenge og piger, mens vi blev nr. 2 
både for drenge og piger i volleyball.
Vinter 88/89
Deltagelse i gymnasieskolernes bad
mintonturnering for drenge og piger. 
TG blev Danmarks 4. bedste gymna
sium.
Vinter 88/89
Deltagelse i gymnasieskolernes volley- 
ballturnering for drenge og piger. Her 
klarede drengene sig bedst, idet yng- 
ste-holdet vandt regionen mens æld- 
ste-holdet blev slået ud lige inden fina
lerne.
Vinter 88/89
Deltagelse i gymnasieskolernes bas
ketballturnering for drenge og piger. 
Ældste-drenge blev overraskende 
slået ud umiddelbartførfinalerne, hvor
imod pigerne overlegent blev DANSKE 
MESTRE i Amagerhallen.
April 89
Deltagelse i internationalt gymna- 
sieidrætsstævne i Antwerpen.

1988-1989
Kort fortalt markerede TG sig idrætsligt 
igen i år som ét af Danmarks bedste 
gymnasier.
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Musik på TG EDB
For de musikglade har Tårnby Gymna
sium to tilbud ud over den skemalagte 
undervisning.
For det første et blandet kor bestående 
af gamle og nuværende elever. Reper
toiret er bredt og spænder fra klassisk 
til rock.
For det andet et band, som spiller jazz, 
rock og beat på egen hånd eller sam
men med koret.
Der øves hver onsdag aften fra slutnin
gen af august til skolens forårskoncert, 
der normalt ligger i april. Her viser mu
sikhold, enkeltelever, kor og band, 
hvad de har arbejdet med i sæsonens 
løb.
I år var højdepunktet en TG-version af 
Sebastians musical »Skatteøen«, som 
opførtes i samarbejde med skuespille
re og dansere for ca. 300 begejstrede 
tilskuere.
En anden fast tradition er den musi
kalske julestue i december, hvor der 
udover det officielle program også er 
åben scene.
Det forløbne år bød desuden på et ud
vekslingsprojekt med Kopernikus 
Gymnasiet i Krakow, hvorfra vi havde 
elever på besøg i august.
Før efterårsferien var koret så på genvi
sit i Polen med koncerter og sight
seeing på programmet.
Onsdag d. 23. august tager vi hul på 
den nye sæson og byder nye og gamle 
elever velkommen i kor og band.

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 diskettedrev, 5 skærmterminaler og 
en skriver. Anlægget blev nyrenoveret i 
1984.
Vort nyeste system er leveret i 1985-89 
og består af 8 RC-Piccoliner og 2 RC- 
Piccoliner og 2 RC-Partnere koblet 
sammen i et netværk, så de kan benytte 
fælles ydre enheder.
Systemet er forsynet med 2 farveskær
me, 4 diskettestationer, 2 store fast- 
monterede lagerdiske, 3 telefonmo
dem, 2 grafikskrivere, 1 koordinatsæt
ter, 3 optiske mus, 1 MikroLyskryds og 
en 27” demonstrationsskærm, samt en 
farveplotter.
Til dette anlæg har skolen et stort antal 
programmer og undervisningsmateria
le, heriblandt adgang til en række data
baser over telefonnettet.
Fysiksamlingen har et Butler anlæg 
med skriver og to diskettestationer.
Det er besluttet at indkøbe en ny stor 
EDB-maskine (AT-Type) til fysik, biolo
gi, kemi og naturfag. Maskinen skal 
bruges til automatisk at registrere må
leresultater.
Gymnasiet har desuden lånt 8 stk. RC- 
Piccolomaskiner med hver sin diskette
station og en fælles skriver, så skolen 
indenfor kort tid vil råde over ialt 25 ar
bejdspladser til undervisningsbrug.
I tilknytning til datalokalerne findes en 
samling med bøger og vejledninger.
I år har der været oprettet et 2HF til
valgshold i DATALÆRE og samtlige 1 g 
klasser har været gennem et 30-timers 
kursus i EDB og Informatik.
EDB-undervisningen i 2 og 3 g er inte
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greret i de enkelte fag. I løbet af 2 og 3 g 
får eleverne ca. 100 timers undervis
ning »i EDB«, «med EDB« og »om EDB«. 
En af skolens lærere har været på et 1 - 
års Datalogi-efteruddannelseskursus i 
1988-89.
I det kommende skoleår oprettes der et 
hold i HF-Datalære og et hold i Datalogi, 
som tilvalgshold i 2 og 3 g.
EDB bliver integreret i fagundervisnin
gen i gymnasiet, medens 30-timers 
kurserne er ophørt.

Kristian Klitgaard

Kantinen
På Tårnby Gymnasium har vi en kantine 
og en kiosk, der drives af en forening, 
Kantineforeningen ved Tårnby Gymna
sium.
Foreningen består af alle skolens ele
ver, lærere og TAP’ere (kontorpersona
le, skolebetjente rn.fl.).
Foreningens bestyrelse består af 3 ele
ver, 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 beha
geligere.
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 augusttil
bud.

Venlig hilsen og på gensyn i kantinen 
Bestyrelsen

Forsømmelser
Elever, der har haft kortvarige forsøm
melser, skriver en begrundelse i den 
klassemappe, der befinder sig på kon
torgangen. Forsømmelser, der stræk
ker sig udoveren uge, meddeles telefo
nisk eller pr. brev til skolen. Der kan 
måske være grund til at præcisere for 
alle implicerede parter, at en gymna
sieskole må opfattes som en arbejds
plads, hvor også eleverne er forpligte
de til regelmæssigt fremmøde og aktiv 
deltagelse (herunder punktlig afleve
ring af skriftligt arbejde), og at skolear
bejdets resultater kun kan blive til
fredsstillende, hvis eleverne føler sig 
ansvarlige overfor samarbejdet.
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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 skal 
spare, er foreningens økonomiske støt
te livsnødvendig.
Enhver, der ønsker at støtte ovennævn
te formål, kan optages som medlem, 
altså både forældre og andre interes
serede. Kontingentet for skoleåret 
1988/89 er 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 besty
relse består af 4 medlemmer valgt af og 
blandt forældrene, samt af rektor og en 
repræsentant for lærerrådet.
Generalforsamlingen afholdes i efterå
ret, og normalt er der underholdning af 
elever og lærere i forbindelse med ge
neralforsamlingen.

Man vil i begyndelsen af det nye skoleår 
modtage en indbydelse til generalfor
samlingen og et girokort til indbetaling 
af kontingent.

Med venlig hilsen 
p.b.v.

Ole Sørensen

PS: Må jeg som fartil børn, der har gået 
på TG - og har været meget glade for 
det - henstille til alle forældre om at bli
ve medlemmer af foreningen. Det er ik
ke for meget forlangt af os som foræl
dre, at vi efter fattig evne prøver at gøre 
vores børns arbejdsplads så attraktiv 
som muligt med mulighed for at give 
økonomisk støtte ved visse lejligheder. 

Ole Sørensen



Statens uddannelsesstøtte
Kun uddannelsessøgende, der er fyldt 
18 år, kan opnå støtte. Uddannel
sesstøtten kan være i form af stipen
dium eller studielån eller begge dele.

Økonomiske betingelser for tildeling af 
stipendium
Ved bedømmelsen 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 økonomi

ske og boligmæssige forhold
7. anden offentlig støtte
8. regler for uddannelsessøgende, der 

er fyldt 19 år og derfor tildeles sti- 
pendiestøtte uafhængigt af foræl
drenes økonomiske forhold

9. regler for ansøgere, der ikke er 
danske statsborgere.

Ovenstående punkter er detaljeret 
beskrevet i »Støttemuligheder 1989- 
90«, der udleveres sammen med 
ansøgningsskema. Her gøres der 
også rede for mulighederne for at 
optage studielån.

3) skolen indsender ansøgningerne, 
og svar foreligger normalt 4-6 uger 
senere.

4) alle meddelelser til SU ang. flytning, 
ændring af økonomiske forhold 
m.m. skal indsendes til skolen.

Studievejlederne

Fremgangsmåde på TG
1) ansøgningsskema og »Støttemulig

heder 1989-90« hentes på kontor
gangen.

2) skemaet afleveres i udfyldt stand til 
studievejlederen, som sikrer sig, at 
det er korrekt udfyldt.
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Nyttige oplysninger
Adresseforandring 
bedes straks meddelt skriftligt til sko
len.

Befordringsgodtgørelse
Gymnasie- og HF-elever skal af befor
dringsudgifterne selv betale 210 kr. pr. 
måned. Godtgørelsen ydes til transport 
mellem bopæl og skole og udgør for
skellen mellem udgiften til billigste of
fentlige befordringsmiddel og de 210 
kr.
Hvis eleven ikke vælger nærmeste sko
le eller kursus, skal han/hun foruden de 
210 kr. pr. måned også betale halvde
len af befordringsudgiften ud over de 
210 kr.
Yderlige oplysninger gives af studievej
lederne en af de første dage i skoleåret. 
Se i øvrigt opslag i forhallen.

Bordtennisborde
er opstillet i kælderen (nedgang ved 
matematik 1) og er til fri afbenyttelse. 
Du skal selv medbringe bat og bolde.

Bøger
er til låns, så pas godt på dem: skriv 
navn i og læg bind om og lad være med 
at skrive i dem (det er meget irriterende 
for den, der skal have dem efter dig).

Hvis en bog bliver væk eller ødelagt, 
skal du selv erstatte den.

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

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

Telefoner
til elevbrug findes ved kiosken bagved 
festsalen og ved trappen ved siden af 
kiosken.

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

Cykler
skal stilles i cykelkælderen eller i cykel
husene ved indkørslen. Husk altid at lå
se din cykel. Det er forbudt at cykle ned 
ad rampen til kælderen.
Knallerter stilles på særlige pladser ved 
cykelhusene.
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Ferier og fridage
For skoleåret 1989/90 (1. august 1989 
- 31. juli 1990) er der for de offentlige 
gymnasieskoler og studenterkursus 
samt kursus til højere forberedelsesek
samen fastsat følgende plan for fridage 
og ferier (de nævnte dage medregnet):

1989
Sommerferie:
mandag den 26. juni til fredag den 11.
august.
Efterårsferie:
mandag den 16. oktober til fredag den
20. oktober.
Juleferie:
lørdag den 23. december til tirsdag den
2. januar.

1990
Vinterferie: 
mandag den 19. februar til fredag den 
23. februar.
Påskeferie:
mandag d. 9. april til mandag d. 16. april
St. Bededag: 
fredag den 11. maj
Kristi Himmelfartsdag: 
torsdag den 24. maj.
Pinseferie:
mandag den 4. juni.
Sommerferie:
mandag den 25. juni til (fredag den 10. 
august).
Hertil kommer de lørdag og søndage, 
som ikke er omfattet ovenstående.
Skoleåret består af 199 dage.
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