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Danmark i 40 erne
Egentlig begyndte det hele vel i et tog, hvor togrejsen fra Kildebakke til 
Albertslund jo skal fordrives med et eller andet, så hvorfor ikke lekture fra 
40’eme? Eller måske var det foran pladesamlingen, hvor pladerne med 
Svend Asmussen fremkaldte minder. I hvert fald fostrede Oddvin Mathisen 
en ide om at opføre et selvproduceret stykke om 40’eme til den tilstundende 
forårskoncert. Stykket skulle give mulighed for sang, dans, spil m.v.

Til at udarbejde forslag til stykkets indhold mødtes en broget forsamling 
på ca. 10 musik-, dansk- og historielærere. I al beskedenhed sprudlede vi af 
ideer og talelyst, hvorfor det hurtigt blev nødvendigt at dele forsamlingen op 
i undergrupper, der skulle udarbejde forslag til konkrete scener. Ca. 14 dage 
efter mødtes vi igen, hver især medbringende vores scener under armen, og 
så skulle den store bearbejdelse og tilpasning finde sted. På forhånd var vi 
indstillet på, at selvfølgelig skulle vi være åbne overfor de øvrige gruppers 
kritik - men et er teori noget andet praksis’ Og det må da være klart for 
enhver, at en eller anden tilfældig dansklærer ikke har megen forstand på de 
historiske fmesser i de forskellige scener. Efter en indgående drøftelse på 
adskillige timer nåede vi endelig frem til om ikke en fælles opfattelse, så dog 
kun 2-3 forskellige udkast til hver scene og dette omfangsrige materiale blev 
så overgivet til de to instruktører Peter Røschke og Jannie Jensen, med 
besked om, at de frit kunne skære i materialet. - Og det gjorde de så! Tilbage 
af de ca. 25 sider vi indleverede blev 2 sider! Dette er skrevet uden bitterhed, 
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men blot for at konstatere, at egentlig er det Peter og Jannie, der er hoved
ansvarlige for stykkets udformning.

Næste opgave blev at indstudere stykket, her skulle bruges ca. 50 elever, 
lige fra dansere til teknikere. Indstuderingen tog ca. 3 uger og var både 
anstrengende, men også spændende for de medvirkende. Prøverne startede 
med en masse tillids- og improvisationsøvelser samt alle mulige slags 
aggressions- og hæmningsbefriende lege. Formålet var, at de medvirkende 
skulle komme hinanden nærmere og få mere tillid til sig selv og hinanden. 
Selve stykket er bygget op omkring symbolske kropsudtryk, og for de fleste 
medvirkende var det en meget spændende og givende måde at arbejde på, 
hvilket blev forstærket af Peter og Jannies entousiasme og inspirerende 
vejledning.

Og hvordan blev så resultatet? Ja, selve stykket er et stemningsbillede fra 
besættelsestiden, bygget op over ca. 10 billeder/scener, der skildrer episoder 
og tidstypiske træk fra besættelsen med start den 9. april 1940 til befrielsen 
den 5. maj 1945. Således var der scener, der skulle vise fænomener som 
alsangstævner, hvervning til Frikorps Danmark, sabotagehandlinger m.v., 
men også scener, der skulle vise den splittede og urolige hverdag: En gym
nastiktime afsluttet med luftalarm, et middagsmåltid hos en rig familie og 
hos en arbejderfamilie og dermed en skildring af polariseringen i samfundet 
både socialt og politisk, en restaurantscene, hvor man midt i morskaben, 
midt i letheden bliver konfronteret med livet udenfor i form af enkelte tyske 
soldater. Til at give disse stemningsbilleder var anvendt autentisk lyd, lys
billeder samt ageren på scenen, men meget lidt tale. De forskellige virke
midler var sammenblandet fint og virkningsfuldt.

Det var imponerende så meget man havde nået med de medvirkende i 
løbet af den korte prøvetid, der var flugt, fart og sikkerhed over en stor del af 
scenerne. Enkelte scener var mindre vellykkede, især den sidste trediedel 
virkede tung og uklar. Og det var lidt synd, for der var så meget andet godt i 
fremførelsen.

Både tilskuerne og de medvirkende fik et stort udbytte af fremførelserne. 
Det er et godt initiativ der blev taget og med opførelsen af »De 24 timer« 
sidste år og dette stykke i år, håber vi der er skabt en tradition for en årlig 
teaterproduktion. Og da fremførelsen i år i hvert fald ikke havde nogen 
åbenlys tilknytning til »fænomenet forårskoncert«, tror vi, at man fremover 
skal overveje at skille de to ting, således at arbejdspresset for såvel de med
virkende som de involverede lærere bliver mere fordelt.

Lene Nielsen 2.c og Eva P. Matsen
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Forsøg på forsøg
I efteråret 1981 havde skolens lærere ved et aftenmøde besøg af den første 
rektor på Vallensbæk Statsskole, nuværende undervisningsdirektør Erik 
Mortensen. Vi havde bedt ham fremkomme med sine og Direktoratets 
overvejelser over gymnasiets fremtid. Dette emne er blevet varmt, efter at 
Folketinget har vedtaget nogle principper for ungdomsuddannelserne, og 
efter at undervisningsminister Dorthe Bennedsen har bebudet, at der midt i 
1980'eme påtænkes en ændring af gymnasiets struktur og indhold.

Erik Mortensen understregede indledningsvis, at det var nogle løse ideer 
og overvejelser, han fremkom med, og at en struktur naturligvis på nuvæ
rende tidspunkt ikke kan ligge klar, bl.a. fordi den skal bekræftes politisk.

I lyset af den udvikling, der har været i tilgangen til gymnasiet, blev det 
understreget, at det studieforberedende i undervisningen kunne få en mindre 
plads end det har visse steder, men naturligvis fortsat være et særkende for
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gymnasieskolen. I stedet måtte man lægge mere vægt på det alment dan
nende. Gymnasiet i fremtiden skal altså i højere grad end i dag give eleverne 
nogle almene færdigheder og viden, så de kan tage del i samfundsudvik
lingen og samtidig udvikle sig til mere harmoniske mennesker.

De største problemer fandtes, efter Erik Mortensens mening, i det 
sproglige gymnasium, idet det af tilgangstallene fremgår, at den sproglige 
studentereksamen ikke er tilstrækkelig attraktiv. Endvidere var der det 
kønspolitisk uheldige, at det næsten udelukkende var en pigeskole, mens der 
på den matematiske linie var en langt bedre balance mellem kønnene.

Den struktur, man måske kunne ane konturerne af, var for det første tre
årig. Man skal altså ikke have et basisår og så bagefter to år. Men proble
merne ved forskellen mellem sproglige og matematikere kunne måske løses 
ved, at man ophævede liniedelingen, således at alle vil komme til at gå 
sammen i 1 .g, hvor der ikke skal være tilvalg. Fra anden og måske også fra 
tredie g, vil der være muligheder for forskellige tilvalg, samtidig med at 
klassen holdes sammen i nogle fælles fag eller fagområder. Eleverne skal på 
nogle punkter nå op på et højt fagligt niveau.
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Dette er nok i meget sammentrængt form hovedtrækkene i de skitse
prægede overvejelser, der blev fremlagt. Det skal tilføjes, at Erik Mortensen 
ikke var særlig optimistisk med hensyn til, at en eventuel ændring ville blive 
fulgt op af øgede økonomiske midler, ja faktisk kan man næsten kun tænke 
sig en løsning, der koster sådan ca. 0 kr.

Erik Mortensen fremhævede, at man fra Direktoratets side gerne så for
søg på forskellige skoler, således at man, når (eller måske hvis) der sker 
en ændring i midten af 80’eme, vil have nogle erfaringer fra skolens hverdag 
at trække på.

På baggrund af dette møde, og på baggrund af et almindeligt ønske blandt 
skolens lærere om at prøve nye strukturer og nyt indhold, er der nedsat et 
udvalg af lærere, som skal overveje mulighederne for et større forsøg på 
Vallensbæk Statsskole. Det er på nuværende tidspunkt alt for tidligt at sige 
noget om, hvad vi når frem til, ja om vi overhovedet når frem til noget. Pro
ceduren er ret lang. Først skal vi blive enige i gruppen, dernæst skal lærer
rådet vedtage, at det ønsker et sådant forsøg. Form og indhold skal være i 
overensstemmelse med de principper, vor fagforening har vedtaget for 
forsøgsarbejde, og endelig og vigtigst: Direktoratet for gymnasieskolerne og 
HF skal godkende det og finansiere det. Vi kan forhåbentlig søge om for
søget ved fristen, som er 1. december 1982 med henblik på skoleåret 
1983/84, men det skal understreges, at Direktoratets midler er begrænsede, 
så det kan være, at dette blot bliver et forsøg på forsøg.

Henrik Skovgaard Nielsen
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Administration
Rektor: Svend Andersen

Administrativ inspector: adjunkt Mogens Skjoldager
adjunkt Jørgen Eriksen

Boginspector: adjunkt Eva P. Matsen

Indre inspection: lektor Birgitte Rothe

Bibliotekar: adjunkt Lone Eskesen

Sekretærer: Marianne Gram Hf. (02) 52 3005
Susanne Jensen tlf. (02) 52 60 59
Anette Møller tlf. (02) 90 87 53

Pedel: Frank Lund tlf. (02) 64 19 68

Pedelmedhjælper: Peter Møller tlf. (03) 16 23 13

Kantine: Ragnhild Mortensen tlf. (02) 73 87 89

Pædagogikumkandidater
Hvert år modtager skolen et antal pædagogikumkandidater, dvs. kandida
ter, der har afsluttet et universitetsstudium, og som for at kunne undervise i 
gymnasier o. lign., skal gennemgå et pædagogisk kursus af et halvt års varig
hed. Dette kursus veksler mellem teoretisk undervisning og praktik som 
lærer.

I skoleåret 1981/82 var der følgende kandidater på Vallensbæk Stats
skole:

Steen Christensen, cand. scient. 
biologi

Lis Ramshøj Hansen, cand. mag. 
historie, samfundsfag

Annette Larsen, cand. mag. 
fransk, idræt

Torben Nielsen, cand. mag. 
russisk, dansk

Berit Secher Rundqvist, cand. mag. 
dansk, engelsk

Ejnar Kjær Andersen, mag. art. 
dansk, historie

Eva Leisner, cand. mag. 
fransk, idræt
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Studievejledning
HF:

Gymnasiet:

adjunkt Jytte Burchall
adjunkt Torben Nielsen

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

Studievejledningen i gymnasiet
I folkeskolen havde du en klasselærer, du kunne henvende dig til, hvis du 
havde problemer med hensyn til skolen. Du har også en klasselærer i gym
nasiet, men hans eller hendes funktion er ofte rent mekanisk: At give prak
tiske informationer og uddele og inddrive karakterark. Gymnasiets studie
vejleder dækker den funktion, som din klasselærer og din skolevejleder i 
folkeskolen havde. Der er gennem hele gymnasieforløbet knyttet en studie
vejleder til hver klasse, selvom du strengt taget ikke behøver at have den 
pågældende lærer i et skolefag ved siden af.

Inden for studievejledningen skelner man mellem den kollektive vejled
ning, der gives samlet til hele klassen og den individuelle vejledning, hvor du 
altid kan henvende dig til én af studievejledeme - det behøver ikke at være 
den vejleder, du har til den kollektive orientering - i vedkommendes kontor
tid, som vil være slået op ved studievejledemes kontor umiddelbart til 
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venstre ved hovedindgangen. Hver studievejleder har tre ugentlige træffe
tider, og der er fire gymnasiestudievejledere ved Vallensbæk Statsskole.

For at give dig en fornemmelse af, hvad det er for emner, studievejlederen 
tager sig af, har vi lavet følgende skema, der i stikordsform viser de temaer, 
der bliver taget op. Der kan blive tale om ændringer ligesom det må poin
teres, at hvis en klasse ønsker en studievejleder til hjælp for kollektivt at løse 
et problem, så kan der indskydes en time til det.

Det må understreges, at studievejledeme står uden for skolens alminde
lige sanktionssystem: Irettesættelser, advarsler og evt. bortvisning. Des
uden har de tavshedspligt og viderebringer kun oplysninger efter aftale med 
den pågældende elev. Studievejledemes arbejde er at hjælpe dig og dine 
kammerater.

Kollektivt
1 .g Pligter og rettigheder. 

Notat- og studieteknik. 
Grenvalgsorientering.

2 .g Studie- og erhvervsvalg. 
Kortere/længerevarende 
uddannelser.
Adgangsbegrænsnings- 
systemerne.
Studieorienterende møde på 
skolen med repræsentanter fra 
omkring 15 erhvervsgrupper.

3 .g Mere detaljeret gennemgang af 
enkelte emner og emnegrupper, 
der er blevet berørt i 2.g. 
Den koordinerede tilmelding 
(KOT) til uddannelser efter 
studentereksamen.
Studieorienterende møde (som 
under 2.g).
Udlevering af diverse materialer 
om universiteterne, de højere 
læreanstalter m.m.

Individuelt
Tilpasningsvanskeligheder i 
skolen og/eller klassen. 
Skoletræthed.
Vejledning ved evt. ud
meldelse (mange udmeldelser 
kunne undgås, hvis I kom, når 
problemerne opstår).
Boligproblemer.
Økonomiske problemer.
Problemer i forbindelse med, 
at I evt. vil flytte hjemmefra. 
(Erhvervsarbejde).
Information og oplysninger 
vedr. konkrete uddannelser - 
disse konsultationer vil ofte 
have form som en hjælp til 
selvhjælp.
Sabbatår.
Ophold/uddannelsesmulig- 
heder i udlandet.
13.g en individuel samtale om, 
hvad du vil lave efter 
studentereksamen.

Studievejledeme
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Regler for Statens Uddannelsesstøtte 
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 samlede socialindkomst opgjort på grundlag af indtægts- og 
formueforholdene i 1980 og angivet på forkudsopgørelsen for 1982. Fuldt 
stipendium ydes, hvis den samlede socialindkomst er under 115.100 kr. og 
nedtrappes således, at når denne overstiger 188.500 kr. bortfalder mulig
heden for at opnå stipendium.

Fra socialindkomsten kan trækkes 12.200 kr. 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 kr. 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 stipen
dium. Har eleven en formue på over 30.700 kr. vil det overskydende beløb 
blive regnet som indtægt.

Stipendier til hjemmeboende 18-22-årige elever er på max. 11.200 kr. og 
for udeboende 18.400 kr. For 23-årige og derover skal der søges stipendium 
uden hensyn til forældreindtægten, og stipendiet udgør max. 12.500 kr., 
hvis ansøgerens indtægt ikke overstiger 39.500 kr. (samme regler som for 
18-22-årige). Alle kan opnå statsgaranteret banklån på max. 25.900 kr. - 
dog må summen af stipendium og banklån ikke overstige 27.900 kr.

Ovenstående bliver reguleret hvert år og regler for støttemuligheder i 
skoleåret 1982/83 vil først være skolen i hænde sidst i juni måned. Alt ved
rørende SU skal gå gennem skolens kontor, hvor også ansøgningsskema kan 
afhentes. Ekspeditionstiden for en ansøgning er 6-8 uger.

Stipendienævn
Hver skole har et stipendienævn, der behandler ansøgninger til Statens 
Uddannelsesstøtte. For at nævnet kan videresende en ansøgning, skal den 
være korrekt udfyldt, og ansøgeren skal være studieegnet. I udvalget sidder 
både elever, lærere, rektor samt sekretær Anette Møller. Al henvendelse 
sker til sidstnævnte.
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Idræt og sport
Idræt og sport kender du fra mange sammenhænge, dels gennem dine egne 
erfaringer og dels gennem medierne.

Dine personlige erfaringer stammer sikkert i første række fra skolen og 
muligvis fra klubsport - du har måske endda deltaget i mesterskabskon
kurrencer. Derudover har du givetvis dyrket individuel fritidsidræt, f.eks. 
jogget eller svømmet.

Du og dine kammerater kommer i gymnasiet og HF med vidt forskellige 
forudsætninger og interesser. Dette bevirker, at det ikke altid er let at op
fylde alles forventninger, idet idrætsundervisningen også er bestemt af 
bekendtgørelsen for gymnasiet og HF og af skolens faciliteter.

Og hvilke konsekvenser får så dette i praksis?
Vi ser det som vores opgave at præsentere dig for så mange også alsidige 

former for idræt som muligt, også for discipliner, som du muligvis ikke har 
beskæftiget dig med tidligere.

Efter vores mening bør idrætten indeholde mere end blot fysisk aktivitet, 
den bør også fremme forskellige sociale egenskaber, såsom samarbejdsevne 
og tolerance, samt gennem større kropsbevidsthed lære dig at acceptere 
din egen krop.

Du kan således ikke forvente at kunne dyrke din yndlingsidræt i alle 
idrætstimeme, idet du må forstå nødvendigheden af kompromisser for 
helhedens skyld.

Derimod har du mulighed for at melde dig til frivillig idræt efter skoletid, 
hvor du sammen med andre interesserede kan dyrke en bestemt sportsgren.

Hvert år deltager vi i gymnasieskolernes turneringer i forskellige boldspil, 
hvor særligt interesserede kan deltage.

På skolens egen idrætsdag i september lægger vi derimod vægt på, at alle 
er aktive. Vi søger derfor sideløbende med de traditionelle boldspil at ind
drage nye elementer, som lægger vægt på det sociale samvær.

Idrætten på VS skal nemlig også prøve at modvirke nogle af de normer, 
som vi indoktrineres med af medierne og i nogle idrætsklubber. Som mod
stykke til konkurrencesportens individualisme prøver vi at fremme en 
holdning, som siger, at enhver skal kunne udfolde sig men i samarbejde 
med andre.

Idrætslærerne
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Lærerliste skoleåret 1980/81
KA Almar, Knud, adjunkt 

latin, fransk (01)35 16 24
PA Andersen, Peter, årsvikar 

religion (01)62 32 80

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

CB Bacher, Crilles, adjunkt 
matematik, fysik (01) 13 73 99

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

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

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

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

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

EC Christiansen, Eigil, adjunkt 
dansk, geografi (01)29 38 08

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

CC Clante, Carsten, lektor 
dansk, tysk (02) 89 18 43

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

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
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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

VG Grønborg, P. Villy B., adjunkt 
formning (01)86 17 94

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

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)86 62 36

JH Hansen, Jes Chr. Holm, årsvikar 
biologi (01)196121

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

AI Ibsen, Agnete, adjunkt 
engelsk, idræt (02) 85 55 46

SJ Jensen, Steen Anker, adjunkt 
idræt, biologi (03)71 63 71

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

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

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

AK Kastrup, Anne-Marie, adjunkt 
spansk, dansk (01)31 60 31

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

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

Jes Chr. Holm Hansen

Erederik Badse

Eigil Christiansen

Erik Henningsen

Peter Møller (pedelmedhj.)

Anne-Marie Kastrup

Steen Anker Jensen

Erik Kristensen

Crrsten Cl

Marianne Gr:

Kurt Pedersen

Asger Lykkegaard Nielsen

Gitte Lunding

Henrik Skovgaard Nielsen

Eva Pilgaard Matsen

Ivan 2. Sørensen Ulla Vestei



Jørgen Eriksen Villy Grønborg

Jens Carl Gravesen

Søren Pii Johannesen

Bodil

Jørgen

Bøving LarsenKarsten

Ragnhild Mortensen (kantine)

Flemming Schroller

Iben Allan Hansen

Birgitte Lund

Gert Vestermark Erik Worm Ove Pedersen Carsten Ladegaard Pedersen



K K 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, dansk (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

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

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

AN Nielsen, Asger Lykkegaard, adjunkt 
religion, samfundsfag (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, fransk (01)75 75 28

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

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

CP Pedersen, Carsten Ladegaard, adjunkt 
fysik, kemi (01)24 61 42

KP Pedersen, Frank Kaare, adjunkt 
historie, idræt (01)34 36 08
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HP Pedersen, Hans Chr., adjunkt 
biologi (02) 62 06 65

KP Pedersen, Kurt, årsvikar 
samfundsfag, biologi (01) 31 77 21

OP Pedersen, Ove, timelærer 
kemi (01)47 05 18

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

PP Petersen, Poul Henning, adjunkt 
samfundsfag (01)29 38 08

LP Preisz, Lise, adjunkt 
fransk, religion (01) 13 27 13

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

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

MS Skjoldager, Mogens, adjunkt 
geografi (01)74 3417

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

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

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

UV Vestergaard, Ulla, adjunkt 
musik, idreet (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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Forårskoncerten 26. marts 1982 
Program
1. afdeling:

1. Korene fra Nyborg og 
Vallensbæk

2. Kor og orkester fra Nyborg
3. Mårten 3v, Jesper 3y, Oddvin, 

Uffe, Peter
4. Pink Tappers

Anne ex, Pia 3y

5. Bistandskontoret 
Henrik, Bo, Michael, Lars, 
Joe 2y

6. l.c
7. Jesper 3y, Jakob ex

8. l.v
9. l.b
10. Den frygtelige Duo

Mårten 3v, Ole ex, Bosse 3w
11. Det transsibiriske m.k. Band 

Lars Bo, Christian, Majbritt, 
Mia, Maria - 2.HF - Patric

12. Jesper og Ko
Jesper 2t, Lars 2a, Henrik 2y, 
Patric

13. Irene 3b og Bjarne ex

14. Elvis Substitute
Rene, Torben, Peter - 3v 
Mårten 3w, Sune 1c, Oddvin

Ride The Chariot

At The Sunrise
A Whiter Shade of Pale 
(Gary Brooker) 
Time Step
You Drive Me Crazy 
Shakin’ Steewins 
»648 Blok B Stuen«

Joanna - Plutonium
Onkel Jakob og lille Jesper synger 
sange for de små:
1. Lyseblå Bananer
2. Musen Hannibal
Band on The Run (Wings/McCartney)
Sound of Silence (Paul Simon)
Bent finder sin Sok (Duoen)
4 Squaredances (trad.arr.)
»Nadjas Stemme«

IP’s Blues

Aldrig Mere (G. Kelly, 
M. Monroe) 
All Shook up
Teddy Bear/Dont be cruel

2. afdeling:
21.00-23.30: 10 af skolens bands spillede.
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Muzikfåreningen på Valley High
Muzikfåreningen er et efterhånden tre år gammelt foretagende. Fåreningens 
formål er at hojne det kulturelle stade her på stedet - det lød fint, men er det 
igge - d.v.s. vi har afholdt en del fæster, og de kroner, der er kommet i 
kassen, har vi straks sørget for at bruge til at købe forstærkere & instru
menter for, således at det er muligt for alle mulige mere eller mindre muzi- 
kalske mænnesger at udfolde deres til tider ret skjulte talenter til egen og 
andres fornøjelse.

Altså og så er denne fårening vejen, hvis man gerne vil spille i et band, 
men mangler et øvelokale og/eller udstyr. Muzikfåreningen har altså den 
blandede fornøjelse at byde eleverne på Valley High vælkomne til endnu 
en sæson fyldt mæd spille- og livsglaede, mød op på muzikfåreningsmø- 
deme, hvis du har lyst til at spille!!!

Presidenten

Rock mod racisme
En nystartet gruppe, der arbejder mod den snigende racisme, dette arbejde 
søges gjort ved at lave arrangementer, der kombinerer musik og oplysning 
omkring racisme.

I skrivende stund er gruppen ved at arrangere en fest med de lokale bands, 
NRG, Paranoia, Olsen’s, Topskud, Flipper Finn & Lakskoene og sidst 
TREDIE TILSTAND. Overskuddet fra de lokale arrangementer skal 
bruges til oplysning, støtte til RMR København og andre formål, vi mener 
støtter kampen mod racismen.

-fancyjoining us?
- kom til møderne!
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Fredsrådet
Vallensbæk Statsskoles Fredsråd blev startet i september 1981. Anled
ningen var den store demonstration »Cykler for fred mod bomber og base«. 
For at skabe opmærksomhed omkring vort nystiftede Fredsråd. opførte vi 
en happening til en morgensamling, der var soldater i uniformer, politiske 
taler, CIA-agenter, musik og sang. Denne aktion skaffede 40 nye medlem
mer til Fredsrådet.

Det næste vi tog initiativ til, var en fredshøring med repræsentanter fra 
fredsorganisationeme, militæret og den franske admiral Antoin Sanguinetti, 
der er modstander af atomvåbenoprustningen.

Så vedtog vi et arbejdsgrundlag:

Faren for en altudslettende atomkrig er i dag den største fare for 
menneskeheden - uanset hvor på kloden man opholder sig. Der 
findes atombomber til at ødelægge jorden 17 gange.

Derfor er kampen for fred den vigtigste opgave for alle - uanset om 
man er socialist eller konservativ. Hvis oprustningen fortsætter, kan 
man nemlig ligeså godt droppe alle sine idealer.

Fredsgmppen på Vallensbæk Statsskole er dannet af elever, der 
aktivt vil arbejde for fred mellem alle folkeslag. Vi er en tværpolitisk 
gruppe, som på trods af alle mulige politiske modsætninger vil sørge 
for at bringe alle fredsinitiativer på jorden ud til eleverne på skolen. 
Uanset om det er materialer eller aktioner, som vil gøre politikerne 
opmærksomme på nødvendigheden af fred og nedrustning. Vi vil 
ikke diskutere paroler eller slagord, for vi slutter op om den brede 
fredsbevægelse, der er ved at dukke op i Danmark - lige fra kom
munister til kristne fredsforkæmpere.

Vi vil også selv tage initiativer på skolen. Oplæg til undervisningen, 
information, aktioner og meget mere. Vi vil hele tiden arbejde for at 
få udvidet gruppen til at omfatte flere medlemmer og flere ideer til 
vores arbejde.

Allervigtigst bliver det at arbejde for Norden som atomfri zone og 
her vil vi sætte alle sejl ind.

Men vores aktiviteter var ikke slut med vedtagelse af et arbejdsgrundlag. Vi 
foretog underskriftsindsamlinger for »Norden som atomvåbenfri zone«.
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Delte fredsmateriale ud, hængte plakater op, skrev et helt nummer af 
Særimner, vores skoleblad. Sendte aktivister til Marathonmarchen (for 
fred) rundt om Christiansborg og kæmpedemonstration på Rådhuspladsen 
(der deltog over 75.000). Til Broget Aften på Vally High sang fredskoret to 
sange: »Vi vil se land uden bunkers og kanoner« og »All we are saying is 
give peace a chance«. Sammen med DMK (Danmark mod Krig) opførte vi 
på FN’s fødselsdag et teaterstykke i Albertslundcentret.

Alt det, der er skrevet om Fredsrådet, har forhåbentlig gjort dig interes
seret i at erfare mere. Vallensbæk Statsskoles Fredsråd kan kontaktes hos 
følgende: Henrik Jørgensen, Birgitte Pedersen, Klaus Henriksen og Niels 
Agersnap.

Volley på V.S.
År 1980/81 var året, hvor Vallensbæk Statsskole gjorde sig bemærket for 
første gang inden for volleyball. Vallensbæk Statsskole præsterede på det 
tidspunkt at blive Sjællandsmestre. Dermed var grunden lagt til triumfen i 
3.g, hvor der blev afholdt Danmarksmesterskab. Efter 3 måneders hård 
træning med den på stedet værende lærer Jørgen Eriksen som træner. 
Han gav os, med flere års erfaring fra 1. divisions volley, en coachning, som 
førte os frem til Danmarksmesterskabet.

Øverst fra venstre: Jørgen Eriksen, Torben Poulsen, Jesper Johannesen, 
Robert Skottfelt og Lars Bo Steffensen. Nederst fra venstre: Jørgen Dar
ling Jensen, John Pedersen, Carsten Sennoy og Claus Jensen.
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Vallensbæk Statsskoles skakforening
Med tilskud fra Vallensbæk kommune startede skolens skakforening i 
skoleåret 1981/82. Vor skole har tidligere haft en skakklub, der en overgang 
erobrede Danmarksmesterskabet i skoleskak, og som iøvrigt altid har gjort 
sig smukt gældende. Desværre har skakklubben i en del år ikke fungeret, 
men vi har nu indkøbt diverse skakrekvisitter for de bevilgede penge fra 
Vallensbæk kommune, og foreningen er netop i gang med en turnering 
blandt klubbens medlemmer. Vi håber, at skolens skakinteresserede elever 
og lærere vil melde sig ind i foreningen, således at vi kan mødes om skak
spillet en gang om ugen på skolen. For tiden spiller vi i biblioteket hver 
tirsdag eftermiddag efter skoletid. Skakforeningen står ikke alene åben for 
elever og lærere, der på forhånd kender spillet, men også for nybegyndere, 
idet nogle af foreningens stærkeste skakspillere er indstillet på at give 
instruktion og undervisning til de af medlemmerne, der ønsker det. Vi har 
vedtaget et medlemskontingent på kr. 5,- pr. måned, hvortil kommer et 
indskud på samme beløb. Det er hensigten, at foreningens midler skal be
nyttes til eventuelle rejseomkostninger og præmier i forbindelse med 
afholdelse af turneringer. Vi opfordrer jer til at indmelde jer hos under
tegnede eller hos Johnny Leth (2.my - 1982/83). På gensyn i skak
foreningen.

På foreningens vegne 
Knud Almar

Edb i skolen
Vi har i år søgt om penge til indkøb af datamaskiner. Ved det nye års 
begyndelse forventer vi at have 12 enheder til rådighed - nok til at udstyret 
kan indgå i klasseundervisningen. I starten må det forventes, at det især 
bliver i matematiktimeme datamaterne bruges: Konkret påbegynder en 
matematikerklasse et forsøg, hvor brug af datamaskinen har en central 
placering. Indarbejdning af EDB i andre fag er for tiden et diskussionsemne 
i debatten om gymnasiets fremtid. Vi har med de nye maskiner mulighed for 
at deltage positivt i denne debat og venter i den forbindelse givtige resultater 
af lærer-elev samarbejde.

Hans Mortensen 
Mogens Skjoldager 

Crilles Bacher
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Fællesarrangementer 1981/82
14/9 1981: Sikkerhedspolitik. Arrangement i forbindelse med NATO- 

øvelsen »Amber-Express« - film og debat.

30/9 1981: DGS og LAK-orientering.

18/11 1981: TOTALPETROLEUM underholdt.

4/12 1981: Valgoplæg - forespørgsel til panel bestående af de til valget 
opstillede partier.

22/12 1981: Juleafslutning - underholdning v/TOPSKUD.

28/1 1982: Astronomi - foredrag ved lektor Jørgen Jæger.

22/2 1982: Hypnotisør - underholdning af foredrag ved hypnotisør 
Frithiof August.

22/3 1982: 40-arrangement (se beskrivelse s. 4).

ABC om skolen
Bogdepotet

Bogdepotet er åbent i 1 O-frikvarteret - dog ikke på dage, hvor derer morgen
samling. Alle henvendelser vedrørende bøger, papir og øvrige materialer 
sker i kælderen. Sørg for altid at have navn i og bind om dine bøger. Bort
komne bøger skal du selv erstatte.

Boginspector: Eva P. Matsen.

Elevforeningen
Denne arrangerer bl.a. en del af skolens mange fester i løbet af året enten 
med diskotek eller orkestre fra skolen eller udefra.

Elevkøkkenet
I nordgangen findes et elevkøkken, som kan benyttes af alle klasser til at lave 
the eller kaffe. Kapaciteten for køkkenet er 100-150 personer. Der findes 
køleskabe, dybfryser, elektrisk komfur, vandvarmer og elektrisk opvaske
maskine. Der skal altid ryddes op i køkkenet efter brugen. I forbindelse 
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med fester er man også meget velkommen til at benytte det. Nøgle til elev
køkkenet kan lånes på kontoret i skoletiden.

Elevrådet
Dette råd er til tider sammensat af repræsentanter for både gymnasiet og 
HF. Til tider dannes et selvstændigt elevråd for gymnasiet og et for HF. 
Rådet varetager dine interesser her på skolen og er leveringsdygtigt i repræ
sentanter til skolens forskellige udvalg, hvori der skal være elevrepræsen
tation. Staten yder hvert år et tilskud til elevrådsarbejdet, som blandt andet 
går til at sende elevrådsrepræsentanter på kursus og til kongresser.

Ekskursioner
Rullende ekskursioner for 2.g, 3. g og 2.HF

Forår 81

Betingelser:
1. 75% af grenklasse/tilvalgshold eller stamklasse skal deltage.
2. Højst to klasser af sted på en gang.
3. Max. to lærere pr. klasse.
4. En lærer, der har 3.g eller 2.HF klasser, må ikke tage på ekskursion efter 

1. marts.
5. Højst 1 ekskursion (5 skoledage) pr. år pr. elev og lærer (dog 6 skole

dage såfremt 2 weekender bruges).
6. Ansøgning (på det formelle skema) med angivelse af lærerleder(e), 

rejsemål, økonomi og formål skal indgives til ekskursionsudvalget 
senest 2 måneder før påtænkt afrejse.

7. Rejsen er først endeligt godkendt, når der senest 4 uger før afrejsen er 
indbetalt rejsens pris pr. elev og detaljeret formål foreligger.

8. En evt. frirejse tilfalder læreren (lærerne).
9. Ansøgning om ekskursion i august og september skal foreligge inden 

1. maj, den detaljerede plan inden 15. maj.
10. Første uge af august er blokeret af 1 .g og l.HF ekskursioner.
11. Russiskhold (2. og 3.g) er at betragte som grenhold.
12. Kun ekskursionsudvalget har kompetence til at give tilladelse til 

ekskursioner.
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Fester
Der er mulighed for at lave klassefester (eller andre former for fester) på 
skolen under tilsyn af mindst én lærer. Man kan som regel få et af skolens 
musikanlæg stillet til rådighed. Nærmere information om, hvordan du skal 
forholde dig med det praktiske, når der alholdes fester, kan fås på kontoret.

Ved ethvert festarrangement skal der hentes tilladelse fra skolens rektor. 
Fester på skolen SLUTTER kl. 24.00.

Forsømmelser
Skolens administration skal føre nøje kontrol med, at eleverne er til stede i 
undervisningslektionerne. Hver uge bliver forsømmelseslister ophængt på 
administrationens tavle i centralgarderoben, så du kan kontrollere de an
førte forsømmelser. Hvis du mener, der er fejl på listen, kan du henvende dig 
til Mogens Skjoldager.

Fotokopier
Du kan ved henvendelse til kontoret få lov til at bruge skolens fotokopi
eringsmaskine i det pædagogiske værksted (25 øre pr. kopi).

Fotorum
Skolen råder over et fuldt monteret mørkekammer, hvor du selv har mulig
hed for at fremkalde dine billeder. Dog betales udgifterne til væske, film og 
papir af dig selv. Desuden skal du kunne dokumentere at have forstand på 
brug af et mørkekammer, før der udleveres nøgle. Henvendelse: Steen 
Anker Jensen (SJ).

F ællesarrangementer
Der vil med jævne mellemrum være fællestimer for alle skolens elever. Her 
bliver der vist film, givet koncert, holdt foredrag, givet optræden m.v. For 
udvælgelsen af de forskellige fællesarrangementindslag står fællesudvalget, 
hvori der også sidder elever. Der er mødepligt til disse fællestimer.

Fællesudvalget
Dette udvalg er det koordinerende organ på skolen mellem lærere, elever og 
administration/rektor. De personer, der sidder i fællesudvalget, er repræ
sentanter fra lærerrådet, elevrådet og rektor. Dets opgave er fastlagt i 
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bekendtgørelse om lærerråd, lærerforsamlinger og fællesudvalg ved statens 
gymnasieskoler m.m. Heri siges, at fællesudvalget træffer afgørelser om 
fællestimer, fællesarrangementer, ordensregler, studiekredse m.v.

Kantinens åbningstider
Kantinen er åben:

I 3. frikvarter fra kl. 9.35- 9.50
I 4. frikvarter fra kl. 11.30-12.00 (frokost)
I 6. frikvarter fra kl. 13.35-13.45

Kantinen er ikke åben i 1 O-frikvarteret på dage, hvor der er morgensamling, 
men i stedet i 9-frikvarteret.

Karakterark
Der udleveres ikke karakterbog, men i stedet karakterarÆ. Disse ark er en 
kopi af siderne i karakterprotokollen. De udleveres 3 gange om året, sidst 
efter afslutningen af årsprøverne. Der afleveres hver gang to kopier til hver 
elev. Den ene kopi skal afleveres til klasselæreren i underskrevet stand. Når 
man er over 18 år, må man selv underskrive sit karakterark, ellers skal den 
ene af forældrene, eller en værge underskrive.

HF-studerende får ikke karakterbog/'ark, men kan dog hos de forskellige 
faglærere indhente oplysninger om deres faglige standpunkt.

Lektielæsning
Skolen er åben mellem kl. 7.00 og kl. 17.00. Der er mulighed for efter 
skoletid at læse lektier eller lave gruppearbejde dels i kantinen, dels i de 
klasseværelser der ikke bliver brugt til undervisning, dels i biblioteket, hvor 
der iøvrigt står en regnemaskine til fri afbenyttelse for skolens elever.

Læsestuen
Biblioteket er en læsestue, hvor elever, der har fritimer eller mellemtimer, 
kan lave lektier eller gruppearbejde, medmindre biblioteket er inddraget til 
undervisningsbrug. Det er ikke tilladt at indtage sin frokost i læsestuen.

Morgensamling
Her gives meddelelser fra administrationen (rektor eller dennes stedfor
træder). Desuden gives der besked om, hvornår der afholdes fester, fælles
arrangementer, boldspilkampe, koncerter m.v. Elevrådet, DG S- og LAK-
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repræsentanter m.fl. giver desuden orientering om trufne beslutninger eller 
sætter ting til afstemning, som hele skolen skal tage stilling til. (Alle, som har 
noget på hjertet, kan ved henvendelse til rektor eller dennes stedfortræder få 
mulighed for at fremføre dette. )Alle har mødepligt til morgensamlingerne.

Kantinen og bogdepotet har lukket i det tidsrum, der er morgensamling.

Pædagogisk værksted - elevrum
I elevrummet kan man skrive og duplikere stencils. Ved enhver uregelmæs
sighed i maskineriet SKAL man henvende sig på kontoret. Dette gælder 
også, når der mangler sprit eller stencils til maskinerne. Trykning på offset 
maskinen og sværteduplikatoren varetages af elever ansat af skolen hertil.

Skolens kor
Alle, der har lyst, kan blive medlem af skolens kor. Der afholdes prøver ca. 
en gang om ugen. Koret underholder ved juleafslutninger, forårskoncerter, 
»broget aften«, på andre skoler og mange andre ting. Er du interesseret kan 
du snakke med musiklærerne.

Telefon
Der findes en telefonboks, (02) 64 57 33, på skolen til brug for eleverne. 
Denne er placeret til venstre for nedgangen til cykelkælderen.

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 
man er repræsenteret med 2 herrehold og 1 damehold.

P.S. Alle er velkomne!
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Ferier og fridage
Skoleåret 82/83

EFTERÅRSFERIE
mandag den 18. oktober til fredag den 22. oktober

JULEFERIE
fredag den 24. december til fredag den 31. december

VINTERFERIE
mandag den 14. februar til fredag den 18. februar 

PÅSKEFERIE
mandag den 28. marts til mandag den 4. april

SOMMERFERIE 
mandag den 20. juni

Det nye skoleår starter
mandag den 9. august 1982

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

Elever: kl. 11.00 1 .g og 1 .HF
kl. 11.30 - 2.g, 3.g og 2.HF




