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THALASSA
I Helsingborgs nordlige udkant ligger et vandrehjem ved navn Thalassa. Det 
er en gammel herskabsvilla med udsigt til sundet, Kronborg og Sjællands bøl
gende sletter.

I vandrehjemmets noget mindre herskabelige annex afholdt lærerne på Val
lensbæk Statsskole et week-end kursus i november måned 1980. Det er 3. 
gang, vi på denne måde søger at få en bedre forståelse for de problemer, vi 
har i det daglige arbejde og for den udvikling, den danske gymnasieskole er 
ude i.

Herlev-forsøgene
Udgangspunktet for dette års Thalassa-kursus var de meget diskuterede Herlev- 
forsøg. På Herlev Statsskole kører der i disse år 2 forsøg med en ændret struk
tur for gymnasiet. I begge forsøg sletter man grendelingen efter 1 .g. Man slår 
beslægtede fag sammen, så der kun bliver 5 fag tilbage; det gør, at eleverne 
får tilsvarende færre lærere, at de kun har 2 eller 3 fag pr. dag, at der bliver 
meget bedre muligheder for samarbejde på tværs af fagene, og at den virkelig
hed, fagene skal beskrive og forklare, ikke bliver så opsplittet. I det ene 
Herlev-forsøg bliver skolen yderligere delt op i lille-skoler med ca. 40 elever i 
hver, inden for den store skole.

På Thalassa vurderede og diskuterede vi Herlevforsøgene ud fra vores for
skellige fag og ud fra en helhedsopfattelse. Problemerne ved dem lå i flere fags 
tvivl om, hvorvidt eleverne kunne nå op på samme høje teoretiske niveau som 
i det nuværende gymnasium.

Fordelene ved Herlevstrukturen var, at skoledagen ikke blev skåret op i 
salamiskiver som nu, og at fagene i højere grad kom til at hænge sammen.

Bag uenighederne om Herlevstrukturen ligger den pædagogiske uenighed, 
om man i indlæringen først og fremmest skal tage udgangspunkt i fagets teore
tiske begreber og virkelighedsforståelse eller om man skal tage udgangspunkt 
i de begreber og den forståelse, eleverne har, og, gennem deres styrede selv
virksomhed, føre dem frem til fagets teoretiske forståelse.
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Hjemme igen
Vi diskuterede også nogle af de problemer, vi fandt i skolens daglige liv. Vi 
kunne naturligvis ikke løse dem på 2 dage, men nedsatte grupper, der skulle 
arbejde videre med dem.

Een gruppe arbejder med at få lavet et skema, præget af bloktimer for 3 kom
mende 1 .g-klasser - d.v.s. de skal kun have 3 fag pr. dag og beslægtede fag 
placeres, så de kan samarbejde. En anden gruppe er kommet med forslag til en 
forbedret kommunikation på skolen. En 3. forsøger forgæves at få lærerne 
til at følge en klasses dag, så de kan se skolen fra elevernes synsvinkel. En 4. 
kom med forslag til forbedring af lærerrådsmøderne.

Thalassa var et spændende og givtigt kursus. Hvem husker ikke stjernernes 
skin, frostens bid i kinderne og nakkesmerteme, mens Jørgen Jæger indviede 
os i Orions og Cassiopeias eskapader, der til evig tid står prentet på stjerne
himlen.

Ole Krogh
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»Den lille skole« i »den store skole«
I skoleåret 1981/82 vil en gruppe lærere på Vallensbæk Stasskole for
søge at skabe alternative undervisningsformer for 3 af de nye 1 .g-klasser, - 
først og fremmest ved at ændre på de traditionelle rammer ved at placere de 
enkelte fag i blokke, - f. eks. således:

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag
X t V X t v X t V X t V X t V

1
2

3

fr fr en
fr fr en

fr fr en

fy ma ma 
fy ma ma 

fy ma ma

ma fy fy 
ma fy fy 

ma fy fy

en en fr
en en fr

en en fr

hi hi da
hi hi da

ol ol da

4 gy mu mu mu gy gy gy mu mu da da hi mu gy gy
5

6

ma ma ke

ma ma ke

en en fr

en en fr

fr fr en

fr fr en

da da hi

da da ol

ke ke ma
ke ke ma

Tankerne bag alternativet har været mange: Den mest oplagte fordel ved at 
skemalægge på denne måde er, at elevens daglige skoledag bliver mere sam
menhængende (og dermed mindre belastende), når eleven kun får to til fire 
forskellige fag pr. dag. Desuden vil der blive rig mulighed for at lave tvær
fagligt samarbejde - og projektarbejder såvel indenfor de enkelte fag som tvær
fagligt. Det er ydermere tanken at knytte så få lærere som muligt til de tre 
klasser for at give mulighed for bedre koordinering af elevernes og lærernes 
arbejdsbyrder og lejlighed til såvel faglige som pædagogiske diskussioner.

Der er altså tale om en ændring af de traditionelle rammer for undervis
ningen, men en ændring af rammerne fører naturligvis også til ændringer - ikke 
af pensum (vi skal stadig nå det samme stof) - men af undervisningsforme«. 
Således bliver der ikke tale om at lægge f. eks. alle 3 dansktimer af den 
»nuværende slags« i forlængelse af hinanden, det ville hverken lærere eller 
elever kunne holde til. Det er tanken, at der skal arbejdes på helt andre måder 
med stoffet.

Det er planen, at tre matematikerklasser skal indgå, hvorfor der også vil 
blive mulighed for tværklasseprojekter.

På lærergruppens vegne

Bodil Hansen
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Musiklivet på Vallensbæk Statsskole
Mandagsafteneme (kl. 19-21) har for korets vedkommende været præget 
af arbejdet med vort standard-repertoire, en række velklingende, sangbare 
numre, som alle, både gamle og nye korsangere hurtigt lærer udenad og gør 
brug af så snart lejlighed gives. Det har været basis. På den byggede vi allerede 
fra september flere vilde planer.

En genoptagelse af et musikalsk-scenisk værk, som opførtes første 
gang ved skolens indvielse i februar 1970. Det er Bemh. Christensens jazz- 
oratorie: »De 24 Timer«. At planen blev en realitet, fremgår af nedenstående 
elev-indlæg, som kun skal kommenteres med følgende: »Sjældent har så mange 
moret sig så godt i så mange timer« !

Bidt af jazzen indgik vi også i et fornøjeligt samarbejde med Nyborg Gym
nasiums kor omkring de to store Bengt Hallberg-arrangementer »Every 
time I feel the Spirit« og »Oh, what a day«. Dette arbejde bar frugt ved 
årets forårskoncerter, både i Nyborg og på Vallensbæk Statsskole.

Skolens forholdsvis nye musikforening har afholdt flere vellykkede 
arrangementer og råder efterhånden over midler, tilstrækkelige til at på
begynde anskaffelse af elev-udstyr, en tanke som var fundamental for fore
ningens stiftelse. - Vi arbejder alle på at bevare skolens gode øve-faciliteter.

Endelig skal det da også nævnes, at vi i år prøvede at oprette en musik
sproglig gren, idet der var udbredt enighed om, at sådan een vil vi gerne 
have på skolen. At det ikke lykkedes denne gang, har ikke taget modet fra 
os til et nyt forsøg.

Musiklærerne.

Bernhard Christensen:

»De 24 timer«
(Indlæg til årsskriftet 1981)

Den ihvertfald kvantitative begivenhed på det musikalske område som Val
lensbæk Statsskole var udsat for i det forgangne skoleår, var opførelsen 
af Bernhard Christensens »De 24 Timer«. Bernhard Christensen (der 
også har stået fadder til »Sangen om Larsen«) skrev »De 24 Timer« i 1932

7



8



sammen med Sven Møller Kristensen, der leverede tekst, som etjazzorato- 
rium. Her på skolen blev værket sat op som enjazzmusical. »De 24 Timer« 
blev opført i en forkortet form, der dog ikke gjorde opførelsen kortere end 
en 14 time.

»De 24 Timer« er bygget op som en beskrivelse af en skoleelevs dag. 
Først nat - i værket beskrevet i en recitation. Alle ligger og sover. Tidligt 
om morgenen får den stakkels elev mareridt, idet han ikke har læst sine 
lektier (?!). Men det bliver morgen, og turen går friskt på cykel ind til byen. 
De første tre timer i skolen er matematik, botanik og tysk. Fagene er 
behandlet med en venlig ironi. Latintimen er beskrevet som en døds
messe. Kl. 14. Fri ! Livet skal leves: »Færdig med den tørre Teori og med 
det dumme Tyranni, nu skal vi på Cykel ud og skylle vore Hjerner i det fri.« 
Kl. 16 spadserer man på strøget: viser sig selv, ser andre, kommenterer 
dem og glædes over sig selv. Kl. 18 er der mad. En god bøf som der synges 
en tårepersende kærlighedserklæring til. Kl. 21 går man i biografen, hvor 
der vises film af den rigtige slags med en yndig dame - fattig men med et 
hjerte af guld - og en helt, der har munden besat med dette. Den obligate 
skurk overvindes og de får hinanden. Kl. 22 er det tid for dans - »Dancing« 
- til de nye toner, der er kommet fra Harlem. Kl. 23 står et par i gadedøren. 
Han vil hjem, men hun vil mere, og prøver at overtale ham ved charme. 
Sine forpligtelser over for skolearbejdet er han lige ved at glemme, da mare
ridtet dukker op. Det gode og sikre sejrer hos dette dydsmønster - som 
Vallensbæk Statsskoles elever i høj grad kunne lære noget af - og de skilles 
for »Skolen hævner sig«. Kl. er 24. Alle går til ro i denne nye tid, hvor alting 
forandres, og selv Rådhustårnets ur jazzer med. Tilsidst i skolens version 
blev »Dancing« gentaget med alle danserne på scenen.

Og der var mange. 50-60 af skolens elever medvirkede som dansere, 
korsangere, solister, lys- og lydfolk samt musikere. Et stort arbejde var 
lagt i forestillingen ikke mindst fra de sceniske instruktører Peter Røschke 
og Joan Jensen og det musikalske ved musiklærerne. Mange timers prøve
arbejde lå bag, da »De 24 Timer« blev opført to gange på skolen som 
et fællesarrangement. Alle skolens elever havde således lejlighed til at over
være en opførsel, men for dem, der ville lade familien få lov til at se stykket, 
var der endnu en opførsel i samme uge.

Henrik Morell (2.t)
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Studie- og erhvervsvejledning 
i gymnasiet

I forbindelse med den famøse adgangsbegrænsning til de videregående ud
dannelser vedtog Folketinget og regeringen som et plaster på såret at indføre 
en studievejlederordning for gymnasiet. I henhold til denne ordning skal en 
studievejleder tage sig af dels en kollektiv erhvervs- og studieorientering, dels 
en personlig rådgivning af den enkelte gymnasiast.

Det er især dette sidste punkt, der er den egentlige nyskabelse, og her har 
studievejlederen fået en meget bred opgave. Han eller hun skal tage sig af 
gymnasiasternes økonomiske, sociale og personlige problemer. Denne 
mundfuld er naturligvis for stor, men det er da også en selvfølge, at en stu
dievejleder vil (og skal) gøre meget for den enkelte. Det kan sikkert hjælpe 
mange at få diskuteret nogle problemer igennem med en person, som ikke 
sidder i den almindelige lærerrolle.

I denne forbindelse er det vigtigt at understrege, at studievejlederen ikke 
har noget at gøre med det almindelige sanktionssystem på gymnasiet - han 
skal som studievejleder ikke give karakterer eller smide elever ud af skolen.

Funktionens vigtighed understreges af, at klasselærerordningen i gymna
siet er yderst mangelfuld i forhold til folkeskolens.

På Vallensbæk Statsskole kan studievejlederen træffes på kontoret umid
delbart til venstre ved hovedindgangen, hvor træffetiderne er anført.

Studievejlederne
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SU-regler 1981-82
For at opnå stipendium fra Statens Uddannelsesstøtte skal eleven være fyldt 
18 år. For de 18-22 årige beregnes stipendiet med udgangspunkt i forældrenes 
socialindkomst opgjort på grundlag af indtægts- og formueforholdene i 1980. 
Fuldt stipendium ydes, hvis socialindkomsten er under 115.100. Stipendium 
kan ikke fås, dersom indtægten overstiger 188.500 kr. Fra socialindkomsten 
kan trækkes kr. 12.200,- pr. søskende under 22 år, der er under uddannelse 
eller under den undervisningspligtige alder. I denne opgørelse indgår tillæg 
for skattepligtig formue efter følgende skala: De første 367.100 medregnes 
ikke. Af de næste 367.100 kr. medregnes 10 %. Af de følgende 489.300 kr. 
medregnes 25 % og af resten 50 %. Elevens egen indtægt skal være under 
39.500 kr. heri medregnet stipendium. Har eleven en formue på over 30.700 kr. 
vil det overskydende beløb regnes som indtægt. Stipendier til hjemmeboende 
18-22-årige elever er på max. 11.200 Irr. For 23-årige og derover kan der 
søges stipendium uden hensyn til forældreindtægten, og stipendiet udgør kr. 
max. 12.500, hvis ansøgerens indtægt ikke overstiger kr. 39.5OO(samme regler 
som for 18-22-årige). Alle kan opnå statsgaranteret banklån på max. kr. 25.900 
- dog må summen af stipendium og banklån ikke overstige kr. 27.900.
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Gymnasiet

Normaltimeplan

Fag

Sproglig linje Matematisk linje

Fællesfag

1. 2. 3.

Særfag

Fællesfag

1. 2. 3.

Særfag

Ny
sproglig 
s8™.

Sam
fundsfag
lig gien 

2 3

Matema- Sam- Natur-
tisk-fy- fundsfag- faglig

sisk gren lig gren gren
2. 3. 2. 3. 2. 3.

Religion ...................
Dansk .......................  
Engelsk ...................  
Tysk .......................  
Fransk (russisk) . . 
Latin .......................

0-1-2
3-3-4
4 - 4 - 6 I
3 - 3-5)
5-3-3
4 - 4-0

3 - 5

0-1-2
3-3-4

1 5 - 0 - 0

5-3-3

1-2-0

2-3-3 0-1 0-1
5 - 5

3 - 0 3 - 2 3 -2
0-3 0-31 3 . 7

2 - 3-0 1-0 3-0
3 - 3 - 5 2 - 2 2 -2
5 - 5 - 6 3 - 3 3 -3

Græsk med oldtids
kundskab .......

1 - 2-0 2-0

2-3-3 0-1
5 - 5

2 - 3-2
0-0-3

2-3-0

Oldtidskundskab .. 
Historie og samfunds

kundskab .......
Samfundsfag ...........
Geografi...................
Biologi ...................
Biokemi ...................
Kemi .......................
Fysik .......................
Matematik ...............
Musik, særfag ....

Legemsøvelser ....
Fællestimer...............
Musik .1 max-

I mm.
Formning og kunst

forståelse .......

26-13-15 13-12 13-12

2-2-2

2-2-1
(2)-(0)-(0)

(0)-(2)-(l)

26-12-12 14-15 14-15 14-15

2-2-2

2-2-1
(2)-(0)-(0)

(0)-(2)-(l)
30-17-18 13-12 13-12 30-16-15 14-15 14-15 14-15

På Vallensbæk Statsskole fandtes i skoleåret 1980/81 folgende grene: 
SPROGLIGE:

nysproglig
klassisksproglig
samfundssproglig
fransksproglig

MATEMATISKE:
matematisk-fysisk
matematisk-samfundsfaglig
matematisk-naturfaglig
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HF-eksamen
En HF-studerende skal være fyldt 18 år inden den 1. februar i det år, 
han/hun indstiller sig til eksamen. Der aflægges eksamen i fællesfagene og i 
de tilvalgsfag, eksaminanden har valgt. - Karakterskalaen er den sædvanlige 
13-skala. For at bestå kræves mindst 5,5 i gennemsnit, samt at summen af de 
to laveste karakterer + gennemsnittet af de øvrige er mindst 13.

Hvert år opdeles i to semestre, således at undervisningen strækker sig over 
i alt fire semestre efter følgende plan:

Antallet af ugentlige timer

1. 2. 3. 4.
semester semester semester semester

FÆLLESFAG:
Dansk ................................. ............ 3 3 4 4
Religion ............................ ............ 0 0 3 3
Historie .............................. ............ 3 3 3 3
Biologi ............................... ............ 3 2 0 0
Geografi ............................ ............ 3 2 0 0
Matematik ........................ ............ 5 5 0 0
Engelsk .............................. ........... 4 3 4 4
Tysk ................................... ........... 3 3 0 0
Samfundsfag ..................... ........... 2 2 0 0
Musik/formning ................ ........... 2 2 0 0
Idræt .................................. ............ 2 2 0 0

TILVALGSFAG:
Biologi ............................... ........... 0 0 4 4
Matematik ........................ ........... 0 0 6 6
Engelsk .............................. ........... 0 1 3 3
Tvsk .................................... ........... 0 0 5 5
Samfundsfag ..................... ........... 0 0 3 3
Musik ................................. ........... 0 0 4 4
Formning........................... ........... 0 0 4 4
Idræt .................................. ........... 0 0 4 4
3. fremmedsprog .............. ............ 0 3 4 4
Fysik .................................. ........... 0 3 6 5
Kemi .................................. ........... 0 0 5 5
Psykologi ........................................ 0 0 3 3
Der holdes eksamen i de enkelte fag ved udgangen af det semester, hvor un
dervisningen i faget afsluttes. Der er ikke eksamen i fællesfagene musik, for
mning og idræt.
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Lærerliste skoleåret 1980/1981
KA Almar, Knud, adjunkt 

latin, fransk (01) 35 16 24

SA Andersen, Svend, rektor 
biologi, geografi (01) 62 32 80

CB Bacher, Crilles, adjunkt 
matematik, fysik (02) 36 56 59

FB Badse, Frederik, adjunkt 
historie, russisk (01) 42 46 36

TB Blach, Thomas Mollerup 
årsvikar, dansk (01) 60 86 96

BB Brier, Bodil, adjunkt 
engelsk, gymnastik (01) 39 15 01

JB Burchall, Jytte, adjunkt 
engelsk, tysk (02) 45 01 38

BC Carl, Bente, timelærer 
musik (02) 64 94 65

RC Christensen, Lene Rønnest, adjunkt 
fransk, idræt (01) 22 30 39

MC Christensen, Mogens, adjunkt 
historie, engelsk, oldtidskundskab (02) 90 91 97

NC Clante, Nina, adjunkt 
historie, oldtidskundskab (02) 89 18 43

EC Christiansen, Eigil, adjunkt 
dansk, geografi (01) 58 93 42

KC Christiansen, Karsten, årsvikar 
matematik, fysik (01) 62 87 89

CC Clante, Carsten, lektor 
dansk, tysk (02) 89 18 43
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Svend Andersen (rektor)Knud Almar

Mogens Christensen

Jes Chr. Holm Hansen

Hans-Erik Fuglsang-Damgaard

Eigil Christiansen

Karen Glente

Agnete IbsenErik Henningsen

Crilles Bacher

Steen Anker Jensen

Frank Lund (pedel)

Anne-Harie Kastrup Erik Kristensen

Ole Lund-Hansen Eva Pilgaard MatsenGitte Lunding

Poul Henning Petersen

Asger Lykkegaard Nielsen Henrik Skovgaard Nielsen

Jens Skovholm Ivan Z. Sørensen

Anne Grethe Ragborg LeiF Rosenholm

Kjeld Terstrup
Efik Uhlemann



Bodil Brier

Lise Dalberg

Anne Hette Gravgaard

Ulla Kürstein Jensen Søren Pii Johannesen

Ole Krogh

Margrethe Muus

Karsten Bøving Larsen

Lene Rønnest Christensen

Henrik Storm Fich

Iben Allan Hansen

Poul-Erik Jørgensen

Hans Mortensen Ragnhild Mortensen (kantine)

Lene Nordmann

Ebba Scharling Flemming Schroller

Birgitte Lund

Gert Vestermark Erik Worm



LD Dalberg, Lise, adjunkt 
idræt, biologi (01) 22 4018

JE Eriksen, Jørgen, adjunkt 
fysik, matematik (02) 52 06 09

LE Eskesen, Lone, adjunkt 
dansk (01) 46 19 95

HF Fich, Henrik Storm, adjunkt 
oldtidskundskab, græsk (01) 22 55 80

SF Fjelster, Stig, lektor 
engelsk, dansk (02) 99 11 58

FD Fuglsang-Damgaard, Hans-Erik, adjunkt 
tysk, historie

KG Glente, Karen, adjunkt 
latin, religion, dansk (01) 12 22 73

UG Gotved, Uffe, adjunkt 
musik, russisk (01) 39 70 34

AG Gravgaard, Anne-Mette, adjunkt 
oldtidskundskab (01) 42 36 83

SG Groth, Susanne, adjunkt 
engelsk, idræt (02) 65 43 20

HL Hansen, Bodil, årsvikar 
dansk (02) 64 06 92

IH Hansen, Iben, adjunkt 
fysik, matematik (01) 15 36 96

AR Hansen, Jes Chr. Holm, årsvikar 
biologi (01) 69 99 12

EH Henningsen, Erik, adjunkt 
dansk, religion (02) 45 01 38

AI Ibsen, Agnete, adjunkt 
engelsk, idræt (02) 85 55 46
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SJ Jensen, Steen Anker, adjunkt 
idræt, biologi (03) 71 63 71

KJ Jensen, Ulla Kürstein, lektor 
matematik, fysik (01) 75 97 73

PI Johannesen, Søren Pii, adjunkt 
kemi, fysik (01) 37 22 09

JJ Jæger, Jørgen, lektor 
fysik, kemi, matematik (02) 96 91 71

PJ Jørgensen, Poul-Erik, cand.mag., timelærer 
samfundsfag, idræt (02) 64 16 68

BK Karbo, Bjarke, adjunkt 
formning, kunstforståelse (02) 27 42 06

AK Kastrup, Anne-Marie, adjunkt 
spansk, dansk (01) 31 6031

EK Kristensen, Ellis, adjunkt 
matematik (02) 99 62 54

IK Kristensen, Erik, adjunkt 
kemi (01) 21 22 87

KK Kristiansen, Kristian, timelærer 
idræt (01) 65 48 36

OK Krogh, Ole, adjunkt 
dansk, samfundsfag (01) 47 16 86

IL Larsen, Ingelise, timelærer 
geografi (01) 34 64 68

KL Larsen, Karsten Bøving, adjunkt 
matematik (01) 29 38 08

BL Lund, Birgitte, adjunkt 
dansk, fransk (02) 64 33 60

OL Lund-Hansen, Ole, adjunkt 
engelsk, idræt (02) 64 62 84
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GL Lunding, Gitte, timelærer 
kemi (01) 17 39 67

OM Mathisen, Oddvin, adjunkt 
musik, psykologi (01) 65 40 92

EM Matsen, Eva Pilgaard, adjunkt 
historie, religion (01) 69 96 75

MM Muus, Margrethe, adjunkt 
fransk (02) 87 15 71

HM Mortensen, Hans adjunkt 
matematik (02) 66 11 62

AN Nielsen, Asger Lykkegaard, adjunkt 
samfundsfag, religion (02) 63 18 39

HN Nielsen, Henrik Skovgaard, lektor 
historie, engelsk (02) 89 26 18

IN Nielsen, Irene, adjunkt 
tysk, engelsk (02) 96 29 01

SN Nielsen, Susanne, timelærer 
engelsk (01) 75 75 28

TN Nielsen, Torben, adjunkt 
fysik, matematik (02) 85 74 96

LN Nordmann, Lene, adjunkt 
dansk, engelsk (02) 44 06 58

KP Pedersen, Frank Kaare, adjunkt 
historie, idreet (01) 34 36 08

HP Pedersen, Hans Chr., adjunkt 
biologi (02) 62 06 65

IP Petersen, Inger Blum, adjunkt 
tysk, religion (01) 19 68 34

PP Petersen, Poul Henning, adjunkt 
samfundsfag (01) 29 38 08
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LP Preisz, Lise, adjunkt 
fransk, religion (01) 13 27 13

AR Ragborg, Anne Grethe, adjunkt 
biologi (orlov 80/81) (01) 60 83 35

LR Rosenholm, Leif, adjunkt 
matematik, fysik (02) 52 50 89

BR Rothe, Birgitte, lektor 
fransk, dansk (01) 18 1865

TS Sanotra, Tove, adjunkt 
biologi (01) 60 67 06

ES Scharling, Ebba, adjunkt 
tysk, fransk (02) 42 08 95

FS Schroller, Flemming, adjunkt 
tysk (01) 79 12 36

MS Skjoldager, Mogens, adjunkt 
geografi (01) 74 34 17

IS Sørensen, Ivan, adjunkt 
dansk (01) 95 13 59

JS Skovholm, Jens, timelærer 
dansk (01) 35 07 81

KT Terstrup, Kjeld, adjunkt 
matematik (01) 78 60 41

EU Uhlemann, Erik, årsvikar 
engelsk (01) 87 13 19

UV Vestergaard, Ulla, adjunkt 
musik, idræt (02) 64 65 36

GV Vestermark, Gert, adjunkt 
matematik, fysik (02) 64 86 90

EW Worm, Erik, adjunkt 
latin, græsk, oldtidskundskab (01) 68 02 40
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Administration
Rektor: Svend Andersen

Administrativ inspector:

Boginspector:

Indre inspection:

Bibliotekar:

adjunkt Mogens Skjoldager 
adjunkt Jørgen Eriksen

adjunkt Knud Almar 

lektor Birgitte Rothe 

adjunkt Lone Eskesen

Sekretærer: Marianne Gram 
Susanne Jensen 
Anette Møller

telefon (02) 52 3005 
telefon (02) 52 60 59 
telefon (02) 90 87 53

Pedel: Frank Lund telefon (02) 64 19 68

Pedelmedhjælper: Peter Møller telefon (03) 16 23 13

Kantine: Ragnhild Mortensen telefon (02) 73 87 89

Studievejledning
HF:

Gymnasiet:

adjunkt Jytte Burchall
adjunkt Torben Nielsen

adjunkt Erik H. Henningsen 
adjunkt Karsten Bøving Larsen 
adjunkt Poul Henning Petersen 
adjunkt Erik Worm

22



Pædagogikumkandidater
Hvert år modtager skolen et antal pædagogikumkandidater, dvs. kandidater, 
der har afsluttet et universitetsstudium, og som for at kunne undervise i gym
nasier o. lign., skal gennemgå et pædagogisk kursus af et halvt års varighed. 
Dette kursus veksler mellem teoretisk undervisning og praktik som lærer.
I efterårssemestret 1980 var der følgende kandidater på Vallensbæk Stats
skole:

Kandidat: Fag: Vejledere:

Andersen, Tommy Rytcher, 
cand. mag.

Matematik/ 
datalære

SA KJ JJ KL

Geuken, Torben, cand. mag. Historie/samfdsf. HN FB MC OK PP

Rank, Jette, cand. mag. Biologi/kemi JJ PI HP TS

Schaumburg-Müller, Birthe, 
cand. mag. Dansk/Fransk HN EH HL RC BL

Sigurd, Ingolf Mühldorff, 
cand. mag. Dansk HN EC

Thorslund, Jørgen, cand. mag. Historie/samfdsf. SA NC HN OK AN

Johansen, Poul Karsten, 
cand. scient Fysik SA JJ GV

Pedersen, Ole, cand. mag. Dansk JJ OK IS

og i forårssemestret 1981:

Bojesen, Karen Bo, cand. mag. Dansk/historie HN HL IS EM FD

Heje, Alice Bryrup, cand. mag. Dansk JJ EH LE KG TB AK

Helmers, Anna Marie, 
cand. scient Engelsk HN EU

Johansen, Poul Karsten, 
cand. scient Matematik JJ KL KT

Mørk, Connie, cand. scient Biologi/idræt KJ HP SJ SG AI UV

Pedersen, Ole, cand. mag. Historie JJ HN KP

Skott, Margrit Ingegerd, 
cand. mag. Engelsk KJ BB MC SF
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Elevrådet
Som de fleste andre gymnasier har Vallensbæk Statsskole et elevråd.
Hvorfor skal man overhovedet have et elevråd? - Fordi vi gennem elevråds
arbejde, som varetager vore interesser, kan arbejde hen imod en reel medbe
stemmelse, hvis vi udnytter mulighederne.

Hvor har vi disse mulighederfysiskplaceret? - DGS, vores, dvs. gymnasie
elevernes fagforening. - LÆRERRÅD, hvor vores repræsentanter har stem
meret, i alt 6 stk. - Fællesudvalget, hvor gymnasieeleverne har 3 stemmer 
HF 2 og lærerne plus rektor 5 stemmer, dog således at rektors stemme er ud
slagsgivende ved ligevægt. Meget demokratisk, hmm ... - EXCOUR- 
SIONSUDVALGET, hvor 5 repræsentanter fra elevrådet har stemmeret.

Hvordan er strukturen i selve elevrådet? - Elevrådet ledes på kollektiv 
basis, dvs. uden forkvinde/mand, men med koordinationsgruppen, bestående 
af 3-4-5 personer, som varetager det daglige praktiske arbejde: samler sam
men til dagsorden, kontakter andre gymnasier, indkalder til møder, henter 
post på kontoret til elevrådet.

Hvornår holder elevrådet møder? - Et ugentligt møde, som indkaldes skrift
ligt tre dage i forvejen, samt ved morgensamlingerne.

Hvordan er repræsentationsordningen? - Utraditionel ordning: Alle klasser 
vælger en fast repræsentant og lader dernæst en ekstra post gå på turnus 
således, at alle i den enkelte klasse vil få et ordentligt indblik i elevrådsarbejdet, 
uden at det går ud over kontinuiteten. - Kun den faste repræsentant har 
stemmeret i elevrådet. - Ellers er elevrådet selvfølgelig åbent for ALLE in
teresserede.

Hvilke funktioner har klassereprcesentanteme? - 1: Diskutere dagsordenen 
før elevrådsmøderne. 2: Fremføre klassens meninger under elevrådsmøderne. 
3: Referere elevrådsmødets resultater til klassen. 4: Sørge for at det kollektivt 
ledede elevråd fungerer.

Hvordan har elevrådetfungeret i år? - Vores elevråd fik en dårlig start i 
skoleåret 1980. Vi fik ikke repræsentation fra ret mange klasser. Derfor 
blev der ikke igangsat særligt mange aktiviteter. Sidst på året kom vi dog 
stærkt igen. Vi begyndte at arbejde med planerne om det nye gymna
sium i Albertslund. Arbejdet blev dog afbrudt af, at Finansministeriet vars
lede en lock-out mod lærerne.

Den 21. april 1981 startede vi en besættelse af skolen. Vi ville ikke finde 
os i, at studentereksamens gennemførelse blev umuliggjort ved en lock-out 
af gymnasielærerne. Vi syntes, det var meget forkasteligt, at vi blev gidsler 
i et spil mellem finansministeren og gymnasielærerne. Under besættelsen 
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gennemførte vi mange aktiviteter (som viste vor styrke og svagheder, specielt 
elevrådets evne til at handle i en anspændt situation): Åbent Hus møde, Gade
teater, Uddeling af løbesedler. Vores initiativ blev i øvrigt taget op af andre 
skoler.
Hvorfor vælge en repræsentant til elevrådet? - Det er vigtigt, at alle 
klasser sender en repræsentant således, at elevrådets beslutninger virkelig 
repræsenterer skolens elever, - kort sagt, er så bredt sammensat som 
muligt.

Venlig hilsen 
Elevrådet.

HF-rådet
HF-rådet er i dag et elevråd, hvis opgave det er at behandle problemer, der 
måtte opstå i hverdagen, samt formidle kontakten til LAK (Landsorganisa
tionen af Kursusstuderende), der er vores fagforening og rådgivende instans 
i alt, der kunne skabe problemer på de enkelte kurser.

Rådets daglige arbejde består i møder hver tirsdag, hvor to repræsen
tanter fra hver klasse diskuterer aktuelle emner og forslag. Udover en sekre
tær, der varetager referater og arkivering, vælges to personer, der virker som 
kontaktpersoner, dels til LAK og dels til gymnasieklassernes elevråd. Først
nævnte gennemgår nogle kurser for at blive skolet til denne post.

I den forbindelse kan det kort siges, at repræsentationen ved LAKs besty
relseskomitémøder og kongresser er afhængig af medlemstallet på skolen.

Hvervningen af nye medlemmer i det kommende skoleår starter én af de første 
dage efter sommerferien. Hvis ikke de kursusstuderende står sammen i én 
kamp, vil kampen ikke være slagkraftig, og eftersom LAK har vist sig at 
være en organisation, der på fornuftig vis varetager vore problemer, må det 
være LAK og ingen anden organisation, vi skal være tilsluttet.
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Fællesarrangementer på Vallensbæk 
Statsskole

30-31/10 1980: Fællesarrangement om Grønland
Torsdag den 30/10: Oplæg
Fredag den 31/10: Film, lysbilleder, foredrag

22/12 1980: Juleafslutning - Trash spillede op

27/1 1981: Miljødag

13/3 1981: Narkohøring

Forevisning af Ib Makwarths film »Vi anklager« samt 
efterfølgende diskussion ved et panel bestående af Ib 
Makwarth, en behandler og en tidligere narkoman

30/3 1981: »De 24 Timer«

2/4 1981: »Mikroelektronik« - foredrag af Aske Dam
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Introduktionsuge for l.Q
(I ugens løb blev der planlagt og afholdt en 3-dages ekskursion 

til Bornholm)
Der menes i klassen, at det var en meget tilfredsstillende tur, men hvis vejret 
ikke havde været med os, ville hytten have været for lille. Der menes sam
tidig, at der var et for kort varsel, da vi skulle til Bornholm.

Det ville have været lige meget med det overordnede emne, da det gik en 
lille smule i vasken.

Vi mener, at det er en god måde at ryste folk sammen på, og derved skabe 
sammenhold fra første dag. Dagenes tilrettelægning var alt i alt gode.

Vi har snakket om, at man skulle forlænge turen, - det mener vi imidlertid 
ikke, da det på den måde nemmere løber ud i sandet for dem, der har turen.

Med venlig hilsen

l.Q
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Den kristne gruppe
Vi er en gruppe kristne her på skolen, der jævnligt samles i spisefrikvarteret 
i nr. 29 for at spise og for at bede sammen.

Vi har personligt erfaret, at det er en stor glæde at kunne mødes på denne måde 
og styrke og opmuntre hinanden.

For at være med skal man ikke tilhøre nogen bestemt menighed.

Hvis du er en kristen eller hvis du bare vil vide, hvad der foregår, så tag din 
madpakke med og kom ind i nr. 29, mandag, tirsdag eller onsdag.

FLUGT
Du flygter 
fra stilhedens tale 

En ordløs kalden 
En underlig uro 
I mørket 
Om natten 
I ensomheden 

Du flygter 
Fra Gud.

Bent Nielsen
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Idræt på Vallensbæk Statsskole 1980/81
Den årligt tilbagevendende hovedbegivenhed i idrætsafdelingen: IDRÆTS
DAGEN, fandt i år sted den 12. september. Med skolens øverste ledelse i 
spidsen og under idrætslærernes kyndige ledelse og ved selvopofrende elevers 
offervilje, lykkedes det at få arrangementet gennemført trods vejrgudemes 
ugunst (de sidste afgørende kampe havde et umiskendeligt fugtigt islæt). Der 
var godt fremmøde såvel fra lærere som elever for slet ikke at tale om de 
produktions- såvel som de serviceprægede aktiviteter, bestående af frem
stilling af de dejligste retter og salg af tilsvarende mad- og drikkevarer.

Af øvrige begivenheder er det vel nok værd at nævne, at såvel drenge- som 
pigeafdelingen i løbet af skoleåret har deltaget i forskellige stævner i gymnasie
skolernes regie. Der er ret svingende interesse for disse stævner, hvilket aktuali
serer spørgsmålet om, hvorvidt man burde ændre stævneformeme sam
tidig med, at man måske burde diskutere formålet med disse stævneaktivite
ter. Et tilbageblik på årets resultater vil dog vise, at vi generelt klarede os pænt 
og endelig i badmintontumeringen på landsbasis opnåede en 4.plads ved det 
afsluttende arrangement i februar i år.

Hertil kommer en placering som Sjællandsmestre i volley-ball for 2.-3.g 
i marts.

PS.: Det er med stolthed, afdelingen ser sig i stand til at meddele, at vi i skriven
de stund ingen uheld har haft under undervisning i trampolinspring i stor såvel 
som lille.

Ole Lund-Hansen og Frank Kaare Pedersen
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Idrætsdagen var en folkefest. Alle var aktive. Sværvægterne dystede. 
Sulten var stor. Og hvem vil ikke gerne fotograferes.
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V.S.V. - Volley
I hele Vallensbæk Statsskoles historie har der eksisteret en volleyballklub, 
hovedsageligt med elever, og tidligere elever som medlemmer, men også nogle 
få lærere har været med i klubben, enten som passive eller aktive. Klubben 
deltager jævnligt med flere hold i forskellige stævner rundt omkring i landet, 
og er fast tilmeldt den årlige turnering i Københavns-kredsen, hvor vi repræ
senteres med 2 herrehold og 1 damehold.

Da antallet af damespillere er lige i underkanten til to hold, har vi hidtil kun 
kunnet stille et hold. Vi mangler kun nogle få damespillere, så kan vi stille 
to damehold.

P.S. Alle er velkommen!
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Ferier og fridage
Skoleåret 81/82

EFTERÅRSFERIE 
mandag den 19. oktober til fredag den 23. oktober

JULEFERIE
onsdag den 23. december til mandag den 4. januar

VINTERFERIE 
mandag den 15. til fredag den 19. februar

PÅSKEFERIE 
mandag den 5. april til tirsdag den 13. april

SOMMERFERIE 
mandag den 21. juni

Det nye skoleår starter 
mandag den 10. august 1981 

lærere: kl. 8.00 - faglærermøder 
kl. 9.00 - lærerrådsmøde

elever kl. 10.00 - l.g. og l.HF 
kl. 11.30 - 2.g, 3.g og 2.HF




