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Velkommen!
Vallensbæk Statsskole ønsker jer hermed velkommen til 2 henholdsvis 3 
forhåbentlig gode arbejdsår.

Skolen er tegnet og opført i slutningen af 60’eme, hvor politikerne regnede 
med, at sådanne bygninger hurtigt ville blive forældede og derfor blive 
nedslidt i løbet af fem til seks årtier.

Resultatet er, at bygningerne derfor på mange punkter gør et ret nedslidt

Til gengæld er lærerstaben langt fra nedslidt, så hvis I møder med en iver, 
der svarer til deres, er der en fair chance for et hæderligt slutresultat.

DET NY SKOLEÅR STARTER

MANDAG den 8. august

l.g og l.HF møder kl. 11.00
Dåbsattest og personnummerbevis medbringes i en kuvert, mærket med 
navn og klasse. Klassebetegnelsen vil fremgå af vedlagte liste!

2., 3.g samt 2.HF møder kl. 12.00
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Introduktionsuge for nye
1 .g’ere og 1.HF’ere
Gymnasiet og HF består først og fremmest af den faglige undervisning og 
for at få et godt udbytte af den, er almindelig flid og aktivitet nødvendig. Men 
samtidig skulle det gerne være rart at gå i gymnasiet/hf.

For at skabe de bedste muligheder for faglige- såvel som for sociale 
aktiviteter i forbindelse med skolen, afholdes en introduktionsuge for nye 
1.g’ere og 1.HF’ere ved skoleårets start.

Den første skoledag får du udleveret skema og bøger. Resten af dagen og 
den efterfølgende dag planlægger hver ny klasse, sammen med to elev
vejledere fra 2.g og to lærere, et kursus af 2'ri dags varighed. Kurset afholdes 
i hytter på Sjælland (hhv. Falster, Bornholm).

På hytteturen vil du bl.a. få et indtryk af den faglige undervisning og af 
skolens øvrige aktiviteter; men det væsentligste er, at du får lejlighed til at 
være sammen med dine nye klassekammerater og lærere i en situation, hvor 
der er bedre muligheder for at skabe et godt socialt klima i klassen end i den 
skemaopdelte skoledag.

Udgifterne til hytteturen betales næsten udelukkende af skolen. Der 
opkræves dog et standardbeløb på 30,00 kr. pr. elev. Desuden skal eleverne 
selv betale for kosten.

Skolen har altid krævet, at eleverne er ansvarsforsikret på ekskursioner og 
ture. Mange har en familieforsikring eller lign. Hvis man har dette, skal 
policenummer medbringes om mandagen. Hvis det ikke medbringes 
denne dag, tegner vi en fællesforsikring, som koster ca. 10,00 kr. pr. elev, 
som vil blive opkrævet sammen med de 30,00 kr.

Hvis nogen af de nye elever ikke kan deltage i hytteturen, bedes besked 
herom givet til skolen hurtigst muligt

Du får nærmere besked om kurset, når du møder efter skoleferien.
Introduktionsud valget
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Bogdepotet
Bogudleveringen umiddelbart efter skoleårets start vil for l.g’ere og 
1 .HF’ere finde sted mandag og tirsdag, mens bogudlevering for resten af 
skolens klasser vil finde sted på de resterende dage i ugen. Det vil være 
praktisk at medbringe store tasker eller lignende i forbindelse med bog
udleveringen.

I løbet af jeres skoletid på Vallensbæk Statsskole vil I modtage ca. 150 
bøger. Bøgerne modtager I til låns, hvorfor I naturligvis er ansvarlige for evt. 
misligholdelse af disse. I bør omgående sørge for, at bøgerne bliver bundet 
ind, ligesom I på den indklæbede mærkat skal anføre navn, klasse og 
årgangsbetegnelse. Modtager I ved bogudleveringen et defekt eksemplar af 
en bog, bør I straks i egen interesse henvende jer i bogdepotet for at få byttet 
den defekte bog med et anvendeligt eksemplar. Bortkommer en bog skal I 
erstatte den.

Bogudleveringen finder sted i bogkælderen. Ved udleveringen af de 
enkelte fags bøger vil I få forelagt kvitteringslister, hvorpå er anført forfatter 
samt titel for hver udlånt bog. Herefter skal I i underskriftskolonnen ud for 
jeres navn kvittere for modtagelsen af bogen. Jeres personlige kvitterings- 
lister opbevares samlet i klassens kvitteringsringbind i bogdepotet.

Hvis I ikke har været til stede på skolen ved en bogudlevering, skal I 
snarest henvende jer i bogdepotet for at modtage de udleverede bøger.

Bogdepotet har daglig ekspeditionstid i 1 O-frikvarteret - dog ikke de dage, 
hvor der afholdes morgensamling. Og vi er faktisk ret flinke!

Eva Matsen
Boginspector
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Om undervisning i gymnasiet og HF
På Vallensbæk Statsskole kan man tage
1) Studentereksamen
2) Højere Forberedelseseksamen

Studentereksamen
Man går 3 år i gymnasiet og normalt vil man afslutte med en studenter
eksamen.

Man må indstille sig på, at man allerede i l.g skal op til studenter
eksamen. De fleste sproglige elever skal nemlig afslutte i geografi efter et års 
forløb, og det samme gælder 1 .m i engelsk og tysk. Karaktererne, der opnås 
her, tæller med til studentereksamen.

Også i 2. gymnasieklasse skal man op til studentereksamen i et par fag.
Men de allerfleste fag overstås først efter 3 års forløb.
Du vil få brug for flere oplysninger, men dem giver vi dig efterhånden, som 

du får brug for dem. Det gælder f.eks. grendelingen, som sker efter l.g.
Undervisningen i gymnasiet er almendannende d.v.s. at der gives bred 

orientering i nogle fællesfag som dansk, historie, religion, oldtidskundskab, 
fransk, samfundsfag, biologi, geografi, musik og formning.

Men der findes også fag, hvori man specialiserer sig. Det sker netop ved 
grendelingen efter 1 .g.

KARAKTERER - EKSAMEN
1. Summen af samtlige karakterer skal være mindst 5,5 gange karak
terernes antal.
2. Summen af de 2 laveste karakterer plus gennemsnittet af de resterende 
karakterer skal være mindst 13.

Højere Forberedelseseksamen
HF adskiller sig lidt fra gymnasiet på flere punkter.

Uddannelsen er 2-årig og er beregnet for lidt ældre studerende, der vil ind 
i uddannelsesforløbet igen, hvis dette er blevet afbrudt.

Der gives ikke karakterer, før de studerende kommer til eksamen.
Fagene består af fællesfag og tilvalgsfag. Man begynder med fælles

fagene og tager i løbet af l.HF stilling til, hvilke tilvalgsfag man ønsker. 
Studievejledeme er rådgivere. Skolen har mulighed for at tilbyde alle 
tilvalgsfag, men vi gør opmærksom på, at der skal et vist antal studerende til, 
for at et tilvalgsfag kan oprettes.
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Normaltimeplan, jfr. § 2

Fag

Sproglig linje Matematisk linje

Fællesfag

1. 2. 3.

Særfag

Fællesfag

1. 2. 3.

Særfag
Ny-_ 

sproglig 
gren 

2. 3.

Fransk- 
spr. for
søgsgren 
2. 3.

Sam
fundsfag- 
lig gren 
2. 3.

Klassisk 
sproglig 

gren 
2. 3.

Matema- 
tisk-fy- 

sisk gren 
2. 3.

Sam
fundsfag
lig gren 
2. 3.

Natur
faglig 
gren 

2. 3.

Religion ................................................... 0 - 1 - 2 • 0-1-2
Dansk ..................................................... 3-3-4 3-3-4
Engelsk ................................................... 4 - 4-6 4-6 3 - 5 5-0-0
Tysk......................................................... 3 - 3-5 4-4
Fransk (russisk) .................................... 5-3-3 6-4 5-3-3
Latin ...................................................... 4 - 4-0 0-0 5 - 5
Græsk med oldtidskundskab................ 8 - 6
Oldtidskundskab.................................... 1 - 2-0 2-0 2-0 1-2-0
Historie og samfundskundskab............ 2-3-3 0 - 1 0 - 1 0- 1 2-3-3 0- 1 0- 1
Samfundsfag .......................................... 5-5 5-5
Geografi ................................................ 2 - 3-2 3-0 3 - 2 3 - 2
Biologi .................................................... 0-0-3 0-3 0 - 3 3 - 7
Biokemi ...................................................
Kemi ...................................................... 2- 3-0 1 - 0 3-0
Fysik ....................................................... 3 - 3-5 2-2 2-2
Matematik.......... ....
Musik, særfag........

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

Legemsøvelser ......................................
26-13-15 13-12 13-12 13-12 13-12 26-12-12 14-15 14-15 14-15
2-2-2 2-2-2

Musik.....................................

Formning og kunstforståelse .

max. 2-2-1 2-2-1
min. (2)-(0)-(0) (2H0H0)

............ (0H2H1) (0)-(2)-(l)
30-17-18 13-12 13-12 13-12 13-12 30-16-15 14-15 14-15 14-15



Højere Forberedelseseksamen
Ugentlige timer 

1. 2. 3. 4.
sem. sem. sem. sem. 

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
Tysk ................................... 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

Hvert tilvalgsfag er tillagt et antal points: 

Biologi ........................................ 8 Formning................................... 8
Matematik.................................. 12 Idræt........................................... 8
Engelsk ...................................... 7 3. fremmedsprog......................... 11
Tysk............................................ 10 Fysik ........................................... 14
Samfundsfag .............................. 6 Kemi ........................................... 10
Musik.......................................... 8 Psykologi................................... 6
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Man skal have mindst 20 points.
Eleverne i tilvalgsklasseme kommer fra flere klasser, og det medfører 

ofte, at timerne kan komme til at ligge noget spredt, så der opstår mange 
mellemtimer.

Studievejledning for gymnasiet og HF
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 
gymnasiet og HF, men hans eller hendes funktion er oftest begrænset til at 
give praktiske informationer. Studievejlederen dækker den funktion, som 
din klasselærer og skolevejleder i folkeskolen havde. Der er knyttet en 
studievejleder til hver klasse, selvom du ikke behøver at have den 
pågældende lærer i et skolefag.

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 i vedkommendes træffetid, 
som vil være slået op ved studievejledemes kontor umiddelbart til venstre 
for hovedindgangen. Hver studievejleder har tre ugentlige træffetider, og der 
er 4 studievejledere for gymnasiet og 2 studievejledere for HF.

Det må understreges, at studievejledeme står uden for skolens alminde
lige sanktionssystem: Irettesættelser, advarsler og evt. bortvisning. Desuden 
har de tavshedspligt og viderebringer kun oplysninger efter aftale med den 
pågældende elev. Studievejledemes arbejde er at hjælpe dig og dine 
kammerater. Herunder giver vi dig en række eksempler på emner, du kan 
tale med studievejlederen om:

Grenvalg/tilvalg.
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
En individuel samtale om, 
hvad du vil lave efter eksamen.
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Specielt for gymnasiet
I foråret i 1 .g skal du vælge gren, og studievejlederen vil orientere dig om, 
hvad grenene indeholder. For i øvrigt at give dig en fornemmelse af hvilke 
emner, studievejlederen tager sig af, har vi lavet følgende skema, der i 
stikordsform viser de temaer, der bliver taget op ved den kollektive 
orientering:

l .g Pligter og rettigheder. 
Notat- og studieteknik.

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 og 
andre uddannelsessteder.

Ellis Kristensen, Karsten Larsen, 
Poul Henning Petersen og Erik. Worm.

Specielt om HF
På HF begynder studievejledningen allerede ved optagelsessamtalen, hvor 
f.eks. tilvalgsproblematikken berøres. I forlængelse heraf følger tilvalgs- 
orientering i 1. + 2. semester, dels kollektivt i klassen og dels individuelt på 
studievejlederkontoret, således at du får valgt de tilvalgsfag, der passer til dig 
og dine ønsker om videreuddannelse.

I øvrigt indeholder den kollektive studievejledning følgende:

1 .HF Pligter og rettigheder. 
Studieteknik. 
Tilvalgsorientering. 
Orientering om historie
opgaven.
Studieorienterende møde.

2 .HF 2.årsopgaven.
Eksamensorientering.
Videreuddannelse.
Adgangsbegrænsnings
systemet.
Studieorienterende møde 
(som l.HF).

Torben Nielsen og Jytte Burchall.
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Psykologisk rådgivning
Der har i en årrække været et samarbejde mellem Vallensbæk Statsskole og 
Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning i Vallensbæk kommune. Dette sam
arbejde giver sig udslag i, at der kommer en psykolog på skolen ca. 2 timer 
om ugen. Tidspunktet er opslået på døren til psykologens kontor.

Ordningen hviler helt på, at eleverne selv henvender sig.
Derfor vil det også være op til eleverne, hvad der skal tales om. Det kan 

dreje sig om faglige vanskeligheder, forholdet til de andre i klassen, 
problemer derhjemme eller andre personlige ting, som det kan være svært at 
tumle med alene.

Gennem psykologen kan der også søges om dispensationer i forbindelse 
med eksamen. Dette kan f.eks. blive aktuelt, hvis man er såkaldt ordblind, 
har meget svært ved at formulere sig skriftligt, har talevanskeligheder o.s.v.

Bemærk at psykologen kun giver oplysninger videre til andre, hvis eleven 
selv ønsker det.
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Regler for Statens Uddannelsesstøtte 
1983/84
For at opnå stipendium fra Statens Uddannelsesstøtte skal eleven være 
fyldt 18 år.

Stipendieberegninger sker med udgangspunkt i forældrenes social
indkomst for 1984 (opgjort på grundlag af de økonomiske forhold i 1982). I 
denne opgørelse indgår tillæg for skattepligtig formue efter følgende skala:

De første 422.600 kr. medregnes ikke
Af de næste 422.600 kr. medregnes.................................... 10%
Af de næste 563.300 kr. medregnes.................................... 25%
Af resten medregnes .............................................................. 50%

Stipendiemaksimum for 18-21 årige:
Hjemmeboende 13.500 kr. Udeboende 22.200 kr.

Forældreuafhængigt stipendium for 22 årige og derover:
Hjemmeboende på 22 år 13.500 kr. - på 23 år og derover 15.100 kr.
Udeboende på 22 år og derover 22.200 kr.

Nedre forældreindtægtsgrænse: 138.800 kr.
Øvre forældreindtægtsgrænse: 227.200 kr.
Fradrag for ansøgerens søskende under 22 år: 14.700 kr.
Maksimal tilladt månedlig indtægt for søskendefradrag: 2.500 kr.
Egenindtægtsgrænse incl. SU: 47.700 kr.
Fradrag i egenindtægten for egne børn: 11.600 kr.
Egenformuegrænse: 37.000 kr.
Samlet maksimum for stipendium (eventuelt statslån) og (statsgaranti) 
(og statsgaranti alene)
for 18-21 årige: 33.700 kr. - for 22 årige og derover 37.400 kr.

Alt vedrørende SU skal gå gennem skolens kontor, hvor også ansøgnings
skema kan afhentes. Ekspeditionstiden for en ansøgning er 6-8 uger.
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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.

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

I skoleåret 1982/83 var der følgende kandidater på Vallensbæk Stats
skole:

Bjørn Felsager, cand. scient.
Bente Olesen, cand. scient.
Hanne Pedersen, cand. mag.
Karin Skaarup, cand. mag.
Tove Bække Overgaard, cand. mag.
Jette Rostved, cand. scient.
Kirsten Jeppesen, cand. mag.

matematik/fysik 
fransk/idræt 
dansk/idræt 
historie/samfundsfag 
fransk/geografi 
biologi/idræt 
dansk/geografi

Fællesarrangementer 1982/83
30. august 1982: DGS & LAK-orientering
11. oktober 1982: Lysbilledforedrag v/Troels Kløvedal
17. november 1982: Miljødag
21. december 1982: Juleafslutning (musik ved skolens elever samt 

Chaplin/Buster Keaton-film).
16. + 17. marts 1983: »DE RÅ, DE BLØDE OG DE STEGTE« 

Musical v/skolens elever
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Skolens ABC
Befordrings
godtgørelse

I Bu s I

Ydelse af befordringsgodtgørelse forudsætter, at elevens 
samlede skolevej er 18 km fra bopæl til skole og tilbage ad 
nærmeste vej/sti samt at eleven som 1. gymnasieønske har 
anført det nærmeste gymnasium. Amtet udsteder som 
regel årskort til busser og tog, men der kan i særlige tilfælde 
også gives delvis dækning for brug af eget transportmiddel. 
Nærmere oplysninger om reglerne for befordringsgodt
gørelse samt ansøgningsskema fås ved henvendelse på 
kontoret

Bogdepot

Bordtennis
kælder

Direktoratet

Ekskursioner

Bogdepotet er åbent i 1 O-frikvarteret - dog ikke på dage, 
hvor der er morgensamling. Alle henvendelser vedrørende 
bøger, papir og øvrige materialer sker i kælderen. Sørg 
for altid at have navn i og bind om dine bøger. Bortkomne 
bøger skal du selv erstatte.
Boginspector: Eva P. Matsen.

I kælderen er opstillet et par borde i internationale mål, 
hvor man kan dyrke bordtennis. Dog skal man selv med
bringe bats og bolde eller i gymnastiktimerne låne disse af 
gymnastiklærerne.

Vallensbæk Statsskole er direkte undergivet Direktoratet 
for Gymnasieskolerne & HF, som er en del af undervis
ningsministeriet. Det er direktoratet, som udfærdiger 
bekendtgørelserne for undervisningen i gymnasiet og på 
HF samt andre bestemmelser.

Skolen råder over datamater. Disse anvendes direkte i 
undervisningen i visse fag, og elever har mulighed for at få 
tilladelse til at anvende dem udenfor undervisningstiden.

Ekskursioner er udflugter, hvor man beskæftiger sig 
direkte med læseplansbestemt stof.

Elevrum I elevrummet kan man skrive, duplikere stencils og tage 
fotokopier (25 øre pr. stk.). Ved enhver uregelmæssighed i 
maskineriet SKAL man henvende sig på kontoret. Dette 
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gælder også, når der mangler sprit eller stencils til 
maskinerne. Trykning på offsetmaskinen og sværtedupli- 
katoren varetages af elever ansat af skolen hertil.

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 køleskab, 
dybfryser, elektrisk komfur, vandvarmer og elektrisk 
opvaskemaskine. DER SKAL AL11D RYDDES OP I 
KØKKENET EFTER BRUGEN. I forbindelse med 
gæster er man også meget velkommen til at benytte det. 
Nøgle til elevkøkkenet kan lånes på kontoret i skoletiden.

Elev- og Dette råd er til tider sammensat af repræsentanter for både
HF-rådet 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 repræsentanter til 
skolens forskellige udvalg, hvori der skal være elev
repræsentation. Staten yder hvert år tilskud til elevråds
arbejdet, som blandt andet går til at sende elevrådsre
præsentanter på kursus og til kongresser.

Ferier & 
fridage 
1983/84

Efterårsferie:
Mandag den 17. oktober til fredag den 21. oktober.
Juleferie:
Fredag den 23. december til mandag den 2. januar.
Vinterferie:
Mandag den 20. februar til fredag den 24. februar.
Påskeferie:
Mandag den 16. april til mandag den 23. april.
Grundlovsdag:
Tirsdag den 5. juni.
Sommerferie:
Mandag den 25. juni (til fredag den 10. august).
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Fester

Friformning

Forsikring

Forsømmelser

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 afholdes fester, kan 
fås på kontoret.
Ved ethvert festarrangement skal der hentes tilladelsefra 
skolens rektor.
Fester på skolen SLUTTER kl. 24.00.

I formningslokalet kan man benytte forskellige materialer 
til sine kunstneriske udfoldelser. Der afholdes friform- 
ningstimer en gang om ugen, og dem er alle velkomne til at 
melde sig til.

Skolen har ingen mulighed for at forsikre elevernes private 
ejendele eller penge. Da det er umuligt at holde skolens 
område under opsyn, henstilles det, at eleverne selv tegner 
en forsikring, og at de i øvrigt aldrig efterlader værdigen
stande i garderoben eller klasseværelserne.

Der bliver af skolens administration ført kontrol med, om 
eleverne er til stede i undervisningstimerne og om de 
afleverer skriftligt arbejde. Hyppigt fravær fra undervis
ningen i alle eller i enkelte fag (også karakterløse fag) kan 
føre til, at eleven ikke indstilles til eksamen, og aflevering af 
rapporter i visse fag er en forudsætning for at opnå indstil
ling til eksamen.
Efter kortvarig forsømmelse er det ikke absolut påkrævet 
at redegøre skriftligt for dens årsag og varighed, men efter 
mere langvarig forsømmelse samt i tilfælde, hvor det 
skønnes væsentligt, at skolen kender forsømmelsens år
sag, udfyldes en speciel blanket, der fås på kontoret. 
Blanketten underskrives af en af forældrene eller af en 
værge. Såfremt eleven er fyldt 18 år, kan vedkommende 
dog selv underskrive den. Den underskrevne blanket 
afleveres igen på skolens kontor.
Hver uge bliver forsømmelseslister ophængt på admini
strationens tavle i centralgarderoben. Du har selv ansvaret 
for at kontrollere rigtigheden af de anførte forsømmelser. 
Hvis du mener, der er fejl på listen, kan du henvende dig til 
Mogens Skjoldager.



Adjunkt
Knud Almar
(KA)
Latin
Fransk
Dr. Abildgaard Allé 12 
1955 Kbh. V
Tlf. (01) 35 16 24

Rektor
Svend Andersen
(SA)
Biologi
Geografi
Birkehøj 18 
2900 Hellerup
Tlf. (01) 62 32 80

Adjunkt
Crilles Bacher
(CB)
Matematik
Fysik
Fredericiagade 53 st 
1310 Kbh. K 
Tlf. (01) 13 73 99

Adjunkt
Frederik Badse
(FB)
Historie
Russisk
Fridtjof Nansens
Plads 5 IV.
2100 Kbh. 0
Tlf. (01) 42 46 36

Adjunkt
Bodil Brier
(BB)
Engelsk
Idræt
Blågårdsgade 25 IV. tv.
2200 Kbh. N
Tlf. (01) 39 15 01

Adjunkt, 
studievejl. HF 
Jytte Burchall 
(JB) 
Engelsk 
Tysk
Snebærhaven 30 
2620 Albertslund 
Tlf. (02) 45 01 38

Årsvikar
Inge Futtrup Christensen 
(IC)
Matematik 
Schimmelmannsvej 37 
2920 Charlottenlund 
Tlf. (01) 64 16 84

Adjunkt
Mogens Christensen 
(MC)
Historie
Engelsk
Oldtidskundskab
Bredager 51 
2670 Greve Strand
Tlf. (02) 90 91 97



Adjunkt
Eigil Christiansen
(EC)
Dansk
Geografi
H. P. Ørumsgade 46
2100 Kbh. 0
Tlf. (01) 29 38 08

Årsvikar
Karsten Christiansen
(KC)
Matematik
Fysik
Tranegårds vej 52 
2900 Hellerup 
Tlf. (01) 62 87 89

Lektor
Carsten Clante
(CC)
Dansk
Tysk
Trontedammen 7 
2950 Vedbæk
Tlf. (02) 89 18 43

Adjunkt
Lise Dalberg
(LD)
Idræt
Biologi
Niels Ebbesensvej 18
A II.
1911 Kbh. V
Tlf. (01) 22 40 18

Adjunkt, bibliotekar
Lone Eskesen
(LE)
Dansk
Loachim Larsensvej 10
III. tv.
2000 Kbh. F
Tlf. (01)46 19 95

Adjunkt
Nina Clante
(NC)
Historie
Oldtidskundskab
Trontedammen 7 
2950 Vedbæk 
Tlf. (02) 89 18 43

Adjunkt, 
adm. inspektor
Jørgen Eriksen 
(JE)
Fysik 
Matematik
Søndertoften 179 
2630 Tåstrup
Tlf. (02) 52 06 09

Adjunkt 
Lars Fisker
(LF) 
Samfundsfag 
Geografi
Havnegade 37 III. 
1058 Kbh. K
Tlf. (01) 14 05 26



Lektor
Stig Fjelster
(SF)
Engelsk
Dansk
Ludvig Hegners Allé 5
2630 Tåstrup 
Tlf. (02) 99 11 58

Adjunkt
Hans-Erik Fuglsang-
Damgaard
(FD)
Tysk
Historie
Marstalsgade 36 V. th.
2100 Kbh. 0
Tlf. (01) 38 98 01

Adjunkt
Karen Glente
(KG)
Latin
Religion
Dansk
Set. Gertrudsstræde 8 
st. o. g.
1129 Kbh. K
Tlf. (01) 12 22 73

Adjunkt
Uffe Gotved 
(UG)
Musik
Russisk
Vodroffsvej 52 
1900 Kbh. V
Tlf. (01) 39 70 34

Adjunkt
Susanne Groth
(SG)
Engelsk
Idræt
Skråplanet 23 
2750 Ballerup
Tlf. (02) 65 43 20

Adjunkt
Iben Allan Hansen
(IH)
Fysik
Matematik
Nyholmsvej 13 I. th. 
2000 Kbh. F 
Tlf. (01) 86 62 36

Adjunkt
Bodil Hansen
(BH)
Dansk
Galgebakken Sten 4-8 
2620 Albertslund
Tlf. (02) 64 06 92

Årsvikar
Jes Chr. Holm Hansen 
(JH)
Biologi
Møntmestervej 6 EII. th.
2400 Kbh. NV
Tlf. (01) 1961 21



Adjunkt
Egon Hovgaard 
(EH)
Samfundsfag 
Geografi
Rørhoimsgade 3 I. tv. 
1352 Kbh. K 
Tlf. (01) 11 13 09

Adjunkt
Agnete Ibsen
(AI)
Engelsk
Idræt
Skovridergårdsvej 12
2830 Virum
Tlf. (02) 85 55 46

Adjunkt
Merete Jansen 
(MJ)
Samfundsfag
Dansk
Frølichsvej 41 
2920 Charlottenlund 
Tlf. (01) 63 28 10

Lektor
Ulla Kürstein Jensen
(KJ)
Matematik
Fysik
Rebæk Søpark 3 
lejl. 220
2650 Hvidovre
Tlf. (01) 75 97 53

Adjunkt
Steen Anker Jensen
(SJ)
Idræt
Biologi
Hovedgaden 59 
4654 Fakse Ladeplads 
Tlf. (03) 71 63 71

Adjunkt
Søren Pii Johannesen
(PI)
Kemi
Fysik
Nørre Allé 19 G 
2200 Kbh. N 
Tlf. (01) 37 22 09

Lektor
Jørgen E. Jæger
(JJ)
Fysik
Kemi
Matematik
Solvangsvej 22 
2600 Glostrup 
Tlf. (02) 96 91 71

Adjunkt
Bjarke Karbo
(BK)
Formning 
Enevangen 63 
3450 Allerød
Tlf. (02) 27 42 06



Timelærer
Anne-Marie Kastrup 
(AK)
Spansk
Dansk
Bakkedraget 10 I. th. 
3400 Hillerød 
Tlf. (02) 26 15 00 
lok. 534

Timelærer
Steen Adam Kiørboe
(SK)
Idræt
Håbets Allé 77 
2720 Vanløse
Tlf. (01) 80 23 52

Adjunkt, 
studievejl. gymn. 
Ellis Kristensen 
(EK) 
Matematik 
Søndertoften 105 
2630 Tåstrup 
Tlf. (02) 99 62 54

Timelærer
Kristian Kristiansen
(KK)
Idræt
Marstalsgade 45 I.
2100 Kbh. 0
Tlf. (01) 38 32 60

Adjunkt, 
studievejl. gymn. 
Karsten Bøving Larsen 
(KL) 
Matematik 
Dansk
H. P. Ørumsgade 46
2100 Kbh. 0
Tlf. (01) 29 38 08

Adjunkt
Erik Kristensen
(IK)
Kemi
Højstens Boulevard 7
2650 Hvidovre
Tlf. (01) 47 45 83

Adjunkt
Ole Krogh
(OK)
Dansk
Samfundsfag
Planteheldvej 14 A 
2650 Hvidovre 
Tlf. (01) 47 16 86

Adjunkt
Birgitte Lund
(BL)
Fransk
Dansk
Løkketoften 66 
2620 Albertslund 
Tlf. (02) 64 33 60



Adjunkt
Ole Lund-Hansen
(OL)
Engelsk
Idræt
Toppeme 9, iejl. 34 
2620 Albertslund
Tlf. (02) 64 33 60

Timelærer
Gitte Lunding
(GL)
Kemi
Borgm. Godskesens
Plads 7 II. tv.
2000 Kbh. F
Tlf. (01) 17 39 67

Adjunkt
Oddvin Mathiesen
(OM) 
Musik
Psykologi 
Fennevangen 18
2900 Hellerup 
Tlf. (01) 65 40 92

Adjunkt, boginspector 
Eva Pilgaard Matsen 
(EM)
Historie
Religion
Niels Bohrs Allé 15
2860 Søborg
Tlf. (01) 69 96 75

Adjunkt
Hans Mortensen
(HM)
Matematik 
Solbærvangen 11 
2760 Målov
Tlf. (02) 66 11 62

Adjunkt
Asger Lykkegaard
Nielsen
(AN)
Religion
Samfundsfag
Balders Plads 2 st. tv.
2200 Kbh. N
Tlf. (01) 85 05 41

Lektor
Henrik Skovgaard
Nielsen
(HN)
Historie
Engelsk 
Gæslingestien 21 
2950 Vedbæk
Tlf. (02) 89 26 18

Adjunkt
Irene Nielsen 
(IN)
Tysk
Engelsk
Birkehøj 3 
2600 Glostrup
Tlf. (02) 96 29 01



Timelærer
Susanne Birgit Nielsen
(SN)
Engelsk
Fransk
Ved Lindelund 249 
2650 Hvidovre 
Tlf. (01) 75 75 28

Adjunkt, 
studievejl. HF 
Torben Nielsen 
(TN) 
Fysik
Matematik 
Kaplevej 117
2830 Virum 
Tlf. (02) 85 74 96

Adjunkt
Lene Nordmann
(LN)
Dansk
Engelsk
Skovbovænget 10 
2890 Hareskov
Tlf. (02) 44 06 58

Adjunkt
Carsten Ladcgaard 
Pedersen
(CP) 
Fysik 
Kemi 
Dunfeldts Allé 15 
2900 Hellerup 
Tlf. (01) 61 20 50

Adjunkt
Frank Kaare Pedersen
(KP)
Historie
Idræt
Sangfuglestien 17 st.
2400 Kbh. NV
Tlf. (01) 34 36 08

Adjunkt
Hans Chr. Pedersen
(HP)
Biologi
Faklens Kvarter 70 
2620 Albertslund
Tlf. (02) 62 06 65

Adjunkt
Inger Blum Petersen
(IP)
Tysk
Religion
Duevej 24 II. th.
2000 Kbh. F
Tlf. (01) 19 68 34

Adjunkt, 
studievejl. gymn. 
Poul Henning Petersen 
(PP) 
Samfundsfag 
H. P. Ørumsgade 46 
2100 Kbh. 0 
Tlf. (01) 29 38 08



Adjunkt
Lise Preisz 
(LP)
Fransk 
Religion
Kongensgade 66 
1264 Kbh. K
Tlf. (01) 13 27 13

Timelærer
Birgitte Ramskov 
(IR)
Formning 
Tværleddet 6 A 
2880 Bagsværd 
Tlf. (02) 98 26 36

Lektor, indre inspector
Birgitte Rothe
(BR)
Fransk
Dansk
Ourogade 34 II. th.
2100 Kbh. 0
Tlf. (01) 18 18 65

Adjunkt
Lene Rønnest
(LR)
Fransk
Idræt
Fredericiagade 53 III. tv. 
1310 Kbh. K
Tlf. (01) 14 33 89

Adjunkt
Tove Sanotra
(TS)
Biologi
Præstegårds Allé 43 
2700 Brønshøj 
Tlf. (01) 60 67 06

Adjunkt
Ebba Scharling
(ES)
Tysk
Fransk
Borgm. Schneidersvej 
113
2840 Holte
Tlf. (02) 42 08 95

Adjunkt, adm. inspector 
Mogens Skjoldager 
(MS)
Geografi
Aalstrupvej 9
2500 Valby
Tlf. (01) 74 34 17

Årsvikar
Anker Steffensen
(AS)
Dansk
Religion
Provst Bentzonsvej 19 
st. tv.
2860 Søborg
Tlf. (01) 69 57 26



Adjunkt
Ivan Z. Sørensen
(IS)
Dansk
Strandgade 53 st. th.
1401 Kbh. K
Tlf. (01) 95 13 59

Adjunkt
Kjeld Terstrup 
(KT)
Matematik
Fysik 
Vesterkærsvej 17 
2650 Hvidovre
Tlf. (01) 78 60 41

Timelærer
Erik Uhlemann
(EU)
Engelsk
Højgårdstoften 102
2630 Tåstrup
Tlf. (02) 99 34 48

Adjunkt
Ulla Vestergaard
(UV)
Musik
Idræt
Borgager 54 
2620 Albertslund
Tlf. (02) 64 65 36

Adjunkt
Gert Vestermark
(GV)
Matematik
Fysik
Kildegården 14 III. tv.
2620 Albertslund
Tlf. (02) 64 86 90

Adjunkt, 
studievej!, gymn. 
Erik Worm 
(EW) 
Latin
Græsk
Oldtidskundskab 
Grumstrupvej 18 
2900 Hellerup 
Tlf. (01) 68 02 40

Sekretær
Marianne Gram 
(MG)
H. P. Ørumsgade 46
2100 Kbh. 0
Tlf. (01) 29 38 08

Sekretær
Susanne Jensen 
(SUS)
Nordengen 8 
2630 Tåstrup
Tlf. (02) 52 60 59



Pedel
Frank Lund
Gymnasievej 12 
2620 Albertslund
Tlf. (02) 64 19 68

Sekretær
Anette Møller 
(AM)
Ved Rævebakken 20 
2670 Greve Strand
Tlf. (02) 90 87 53

Pedel medhj.
Peter Møller 
Askevang 13 
GI. Fløng
2640 Hedehusene 
Tlf. (02) 16 23 13

Fotorum Skolen råder over et fuldt monteret mørkekammer, hvor 
du selv har mulighed 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. Hen
vendelse: Steen Anker Jensen (SJ).

Fællesudvalget Dette udvalg er det koordinerende organ på skolen mellem 
lærere, elever og administration/rektor. De personer, der 
sidder i fællesudvalget, er repræsentanter fra lærerrådet, 
elevrådet og rektor. Dets opgave er fastlagt i bekendt
gørelse om lærerråd, lærerforsamlinger og fællesudvalg 
ved statens gymnasieskoler m.m. Heri siges, at fælles
udvalget træffer afgørelser om fællestimer, fællesarrange
menter, ordensregler, studiekredse m.v.
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Glemte sager

Gymnasiebe
kendtgørelsen

HF-bekendt- 
gørelsen

Inspektorer

Kantinens 
åbningstider

Hvad man eventuelt finder af glemte sager afleveres på 
skolens kontor. De kan af ejeren afhentes i kontorets 
åbningstid.

Heri får du uddybet, hvilke krav, der stilles ved studenter
eksamen i de forskellige fag, og om der er skriftlig og/eller 
mundtlig eksamen. Til bekendtgørelsen horer en under
visningsvejledning. Ved henvendelse til din faglærer eller 
til skolens kontor, kan du få begge dele at se.

Heri kan du få uddybet hvilke krav, der stilles ved HF- 
eksamen. Desuden giver bekendtgørelsen indsigt i de 
rettigheder, du har underkursusforløbet. Ved henvendelse 
til din faglærer eller skolens kontor, kan du få bestem
melserne for netop det fag, du er interesseret i, at se.

En del af skolens administrative arbejde udføres af 
inspektorer. Disse tager sig af elevforsømmelser, eksamen, 
terminsprøver, oprykningsprøver, bøger, skolens indre og 
ydre forhold m.v.

Kantinen har åbent i 2., 4. og 6. frikvarter. På dage, hvor 
der er morgensamling, har kantinen dog åbent i 1. i stedet 
for i 2. frikvarter.

Der udleveres ikke karakterBOG, men i stedet karakter- 
ARK. Disse ark er en kopi af siderne i karakterprotokol
len. De udleveres 3 gange om året, sidst efter afslutningen 
af årsprøverne. Der afleveres hver gang 2 kopier til hver 
elev. Den ene kopi skal afleveres til klasselæreren i under
skrevet stand. Når man er over 18 år, må man selv 
underskrive sit karakterark, ellers skal den ene af for
ældrene eller en værge underskrive.
HF-studerende får ikke karakterbog/ark, men kan dog hos 
de forskellige faglærere indhente oplysninger om deres 
faglige standpunkt.
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Klasselærer

Kontoret

Lektielæsning

Lærer
forsamling

Lærerrådet

Læsestue

Morgen
samling

Se artiklen om studievejledning.

Kontoret har åbent fra kl. 8.00-14.00. Her kan du få 
besked om mange administrative ting, og det er også her, 
man kan få en hovedpinetablet el. lign, i nødstilfælde. I 
badmintonsæsonen skal nøgler ved brug af baner efter 
skoletid afhentes her i frikvarteret efter 5. time.

Skolen er åben mellem kl. 7.00-17.00. 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 i øvrigt står en 
lommeregner til fri afbenyttelse for skolens elever.

Lærerforsamlingen består af samtlige lærere, og møderne 
ledes af rektor. Den behandler elevernes forhold i relation 
til standpunkt og afgør også, om skolen vil tilmelde dem til 
eksamen.

Lærerrådet har i en række sager den besluttende myndig
hed på skolen.

Skolens bibliotek er indrettet til læsestue, hvor der er 
mulighed for elev-/lærerforberedelse, undtagelsesvis grup
pearbejder og faglige besøg af udefrakommende. Læse
stuen må IKKE benyttes til snak og kortspil, frikvarters
møder samt fester.

Her gives meddelelser fra administrationen (rektor eller 
dennes stedfortræder). Desuden gives der besked om, 
hvornår der afholdes fester, fællesarrangementer, bold
spilkampe, koncerter m.v. Elevrådet, DGS- og LAK- 
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 hjerte, 
kan ved henvendelse til rektor eller dennes stedfortræder 
få mulighed for at fremføre dette.) ALLE HAR MØDE
PLIGT TIL MORGENSAMLINGERNE.
Kantinen og bogdepotet har lukket i det tidsrum, der er 
morgensamling.
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Ordensregler

Ringetider

Skolens vigtigste ordensregel kan udtrykkes således: Ele
verne skal være tilstede i lokalet, når der undervises. Det 
betyder blandt andet, at de skal møde i god tid, og at de ikke 
må forlade skolen (sportspladsen, svømmehallen etc.) før 
lektionen er afsluttet.

1. time 8.00- 8.45
2. time 8.50- 9.35
3. time 9.50-10.35
4. time 10.45-11.30
5. time 12.00-12.45
6. time 12.50-13.35
7. time 13.50-14.35
8. time 14.40-15.25

Rygning Det er tilladt at ryge i centralgarderoben, i kantinen og på 
udendørs arealer (naturligvis bortset fra sportspladsen), 
men derimod ikke i klasseværelserne. Hvor rygning er 
tilladt, bruges de opstillede askebægre og ikke papirkurve 
eller gulvet.

Særimner Særimner er Valley Highs skoleblad----- åbent for alt og 
alle!!! — nemli’.
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Gamle Elevers Forening
Ka du li’ Rock’n Roll, Phæzd & ballade, gensynet med good old chaps ...

Så har du en chance nemlig: GEF’s årligt tilbagevendende Multiparty 
(PHÆZD), som løber af stablen første fredag i februar.

For at få yderliger oplysninger og blive inbudt til denne storslåede 
begivenhed indbetaler du 20 devaluerede danske Dm på Giro 9268839 - 
dette kan du fx gøre på den giroblanket, du fik udleveret sammen med dit ex- 
bevis.

Dette vil automatisk gøre dig til medlem af GEF.
Samtlige medlemmer vil i begyndelsen af ’84 modtage en indbydelse til 

GEPHÆZD. Ikke medlemmer skal ikke forvente adgang til PHÆZDEN.

På den nye bestyrelses vegne
Arne & Mögenz
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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 og så 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 
^dre. Idrætslærerne
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Broget aften
på Vallensbæk Statsskole 26. november 1982 kl. 19.00

Program 
til 1. del i salen
l.v: Leaving Without Dealing (Homemade)
2.bz: She was only sixteen (Sam Cooke)
Ole, 3.z: Egen komposition
Skolens kor: Careless Love (Amerika/arr. F. Roar)

My man jumped salty on me (P. Bradford/arr. F. Roar)
ExBerimenZal (Alex, Charlotte - la
Mamizh: Skrøbeligt daggry Ulrik - 2a, Carsten - Ir)
Lone, Anne, 
Niels, 3.b: Sorg (Ditte Buch-Andersen)
2.a: Dream a little dream of me (W. Schwandt, F. Andree)
3. wt: Half past five (H. Laumann)
Bjarke og 
l.q-venner Years of waste (Bjarke Christensen)
3.b, Bjarke, 
l.q + Hanno, 
3.v: Asfaltballet (Rebecca Brüel)

2. del: Live i Vestrekantine
20.45 Trash
21.04 Huberts Badehotel
21.25 The Uh
21.46 Die Wein
22.07 Katapuf
22.24 Qrd Loschænkohl
22.43 Ravage
23.06 Diarre
23.24 Ulrikke Band
23.33 NRG
23.52 Bad Heimer Band
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Forårskoncert
på Vallensbæk Statsskole fredag den 8. april kl. 19.00

1. afdeling:
1. 2.v: Smuk og dejlig (Anne Linnet)
2. Claus og Morten, 2z

Niels, 3b:
Line for lyons (Gerry Mulligan)

3. V.S. Swingband 
(EC UG SF KL OM +
Niels, 3b):

Wolverin Blues (Morton) 
Royal Garden Blues

4. La: Night Train (G. Forrest)
Det er ikke det du siger (Anne Linnet/
J. Glasel)

5. The chosen fewl: Forår i træbenet (Klaus Brinch)
Stars of Alabama (Fr. Perkins/arr. OM)

6. Klaus, It
Niels, 3b + OM:

So long Frank Lloyd Wright 
(Paul Simon)

7. 2-y: 2 russiske folkesange
8. l.z: Længes hjem (Gasolin)
9. Anne, Lone, Niels,

Erik - 3b
Lone, 3c, Tine, la, OM:

Watermelon Man (Herbie Hancock/ 
arr. OM)

10. Mikko, 1t,
Joe & Lars, 3y:

Friends (Joe Reid)

11. 1. RL: Smoke on the water (Deep Purple)
12. Age, Jesper, Birger, 

Jørgen, Charlotte, 3t 
Jan:

I shot the sheriff (Bob Marley)

2. afdeling:
Kl. 21.00-21.20 TRASH
Kl. 21.20-21.40 Ulrikke Band
Kl. 21.40-22.00 Die Wein
Kl. 22.00-22.20 QRD
Kl. 22.20-22.40 Skaface - Arne Hørerør - Papgaard
Kl. 22.40-23.00 NRG
Kl. 23.00-23.20 DIARRÉ
Kl. 23.20-23.40 RAVAGE
Kl. 23.40-24.00 Ohne E - Fraktion



Musik og sang
på Vallensbæk Statsskole
Ved vore 2 årlige koncerter, broget aften i november måned og forårskon
certen i april, kan du få at høre, hvad dine kammerater i de andre klasser 
kaster sig ud i af musikalske projekter, og er du selv blandt de udøvende vil 
du opleve koncertsituationen »indefra« - på godt og ondt.

Ved disse koncerter kan du også høre skolens kor, som er tilgængeligt for 
alle, der har lyst til at synge. Der øves en gang om ugen.

Til daglig vil du efter skoletid høre folk forsøge sig på diverse instrumen
ter. I musiklokalerne på tromme, klaver eller bas og i nr. 31 hele bands, som 
har fået øvetid hos skolens »Muzikfårening«.

Du har gode kår på Vallensbæk Statsskole, hvis du gerne vil spille et 
instrument Dels har vi en hel del forskellige instrumenter til gratis udlån, 
dels kan du få op til 50% af dine udgifter til musikundervisning dækket af 
»korkassen«. Hvert år har vi én eller flere instrumentallærere tilknyttet 
skolen.

Skulle du have lyst til noget sammenspil udover, hvad du og dine 
kammerater selv finder ud af, skal du tale med en musiklærer. Vi er til 
disposition.

Musik, sang, dans og dramatik forenes gerne i den årlige opsætning af et 
scenisk stykke. Her har du også mulighed for at deltage, idet det er en 3 år 
gammel tradition, som vi er indstillet på at føre videre. (Se anmeldelsen af 
»De rå, de bløde og de stegte«).

Som du ser er dine muligheder for musikalsk udfoldelse i fritiden ret gode 
på Vallensbæk Statsskole. På »skema-fronten« arbejder vi stadig på at 
kunne give gymnasieeleverne lige så gode tilbud som HF-eleveme har i 3. 
og 4. semester i musiktilvalg - nemlig i form af en musiksproglig gren. Men
det er bogstavelig talt fremtidsmusik. Musiklærerne
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Vallensbæk Statsskoles skakklub
Vallensbæk Statsskole deltog i 1982 i gymnasieskaktumeringen for 4- 
mandshold. Her vandt vi stort over vore modstandere i de indledende 
runder, så vi gik videre til kvartfinalen. Der snublede vi desværre i opløbet 
og gled ud af turneringen, men næste år når vi med garanti til finalen.

Næste skoleår spiller vi igen i biblioteket mandag og tirsdag 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 spillere er indstillet på at give instruktion til de af medlemmerne, 
der ønsker det. I kan melde jer ind i foreningen hos formanden, Johnny Leth 
(3.my - 1983/84). Med ven|jg hj]sen

på foreningens vegne 
Johnny Leth
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1982-83
Klip fra året der gik - i tekst og billeder
Den årlige idrætsdag i september er en af årets første store begivenheder for 
både lærere og elever.

I de senere år er der skabt tradition for en »miljødag«, hvor almindelig 
undervisning afløses af andre aktiviteter:
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Musical på Vallensbæk Statsskole 1983 
»DE RÅ, DE BLØDE OG DE STEGTE« er titlen på den musical, som 
elever og lærere i fællesskab lavede i skoleåret 1982-83. Det at lave et 
scenisk stykke er efterhånden blevet en tradition på Vallensbæk Statsskole - 
det er tredie år i træk, det er sket. Også i år fik vi hjælp fra de to virkelig gode 
instruktører Jannie Jensen og Peter Røschke, som oven i købet også selv 
forfattede stykket denne gang.

Formålet med opsættelsen af et sådant stykke er bl.a. at bryde skellene 
mellem de forskellige årgange og klasser og samtidig give eleverne chancen 
for at udføre et stykke kreativt arbejde.

Det startede med et stort fællesmøde før jul for alle interesserede. Der 
blev kort fortalt om handlingen, hvilke folk, der skulle bruges, og hvad der 
nogenlunde ville blive forventet af folk (f.eks. næsten udelukkende week
endprøver). Da vi startede på de egentlige prøver, var vi godt 30 og nu havde 
vi 214 måned til premieren den 17. marts. Det var svært for almindelige 
skoleelever at lære at agere på en scene på så kort tid, men ved hjælp af alles 
gode humør, forekom det os, at det vigtigste ikke var at gøre det perfekt, men 
at gøre det så godt som vi formåede. Det blev til hårdt arbejde for andre end 
aktørerne, da opsætningen af et sådant stykke også involverer en indsats fra 
rekvisit-, lyd- og lys-folk og ikke mindst musikerne, som jo er en vigtig del af 
en musical. Orkesteret bestod i år af 7 elever og lærere, som formåede at 
levere musik, der levede op til alles forventninger.

En ugestid før premieren følte vi os sikre på, at det ville blive en født 
fiasko, men det skulle vise sig, at vores frygt var ubegrundet. De mange 
ugers hårde slid viste sig at være umagen værd, da vi endelig stod på scenen 
foran et stort, klappende publikum. Fire gange oplevede vi suset. To fælles
arrangementer for skolens elever og to aftenopførelser med ca. 500 gæster. 
Også økonomisk set blev det en stor succes: Vi fik ikke bare budgettet til at 
løbe rundt men kunne også registrere et flot overskud, som bliver gemt til 
næste års projekt. Musical-gruppen
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Årets clou ?
Mandag den 28. marts 1983 - A-P

Anmeldelse:

De rå, bløde og 
de stegte holdt 
det kunstneriske 
niveau meget højt
De rå, de bløde og de stegte, er den 
tilsyneladende besynderlige titel på 
Vallensbæk Statsskoles store musi
cal . Dykker man ned i stykket passer 
overskriften dog udmærket, for det 
handler nemlig om de rige, de fat
tige, de gode og de onde. Musicalen 
er i den bedste amerikanske stil med 
can-can numre og gadepiger.

Handlingen er præcis som den 
skal være, den spontane kærlighed 
der forhindres af utrolige problemer, 
men hvor helten og heltinden selv
følgelig får hinanden i enden. Sarah, 
der spilles af Marianne Flindt, er 
den uskyldige og uvidende pige, der 
kommer til byen for at lede efter sin 

forsvundne bror, men i stedet sætter 
sin store kærlighed til Sir Henry 
(Age Møller), byens store charmør, 
der selvfølgelig i forvejen er forlovet 
med byens flotteste og frækkeste 
pige, Griselda, der spilles af Pernille 
Madsen.

Yderligere optræder der en bor
delejer ved navn Mafioso, spillet af 
Stig Nielsen, og hele hans stab af 
løse piger. At komme nærmere ind 
på handlingen vil være overflødigt, 
udover at fortælle at det viser sig, at 
Sarah, Griselda og bordelejeren 
Mafioso genkender hinanden. Gri
selda og Mafioso havde nemlig tid
ligere stået i ledtog med hinanden, 
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da de engang kidnappede Sarah, og 
dræbte hendes forældre. Det er ved 
at føre til endnu et mord, men helten 
Sir Henry når selvfølgelig at redde 
sin elskede. Sir Henry viser sig også 
at være Sarah’s forsvundne bror, og 
det giver jo problemer, hvis de ikke 
skal begå blodskam. Sorgen ender 
dog hurtigt, da Sarah får brev fra sin 
onkel Birger, der skriver, at Sir 
Henry faktisk kun er hendes halv
bror.

(---)
Alle 24 medvirkende ydede en vir
kelig god indsats, som henholdsvis 
ludere, tjenere, alm. mennesker og 
møbler, og det hele virkede meget 
gennemarbejdet. Teknikken funge

rede også upåklageligt, den er ellers 
tit med til at give denne slags ar
rangementer et meget amatøragtigt 
præg.

Ligesom vi bliver fodret med lyk
kelige musicals i TV, er vi ved at 
være mætte af samfundsskildrende 
og problemfyldte dramatiske ting på 
amatørplan. Det er dejligt ind imel
lem også at kunne se noget andet 
end de problemer vi allerede sidder 
til halsen i. Her satte vi os tilbage i 
stolen, nød musikken og de ballet- 
agtige danse, for at gå hjem med 
følelsen af, at alting alligevel ikke ser 
så sort ud.

Kim
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Der er også mulighed for at hente oplevelser udenfor skolens mure.

2.c’s Pragh-tur
I februar ’83 tog 2.c på ekskursion til Pragh sammen med to af sine lærere. 
Formålet med turen var bl.a. at samle viden om jødedommen, og studie
besøgene var arrangeret hjemmefra gennem skolerejsebureauet.

Efter en lang (og udmattende) togrejse ankom vi til Pragh. Vi blev 
indkvarteret på et gammelt, men udmærket hotel, hvor vi i løbet af vort 
ophold lærte mange andre skoleelever, specielt østtyskere, at kende.

Vi var på en del ekskursioner, bl.a. besøgte vi Kz-lejren Theresienstadt, 
byen Lidice, der blev udslettet af nazisterne i 1942, det jødiske kvarter i 
Pragh m.m. Men det mest spændende for os var jo nok fritids- og aftens- 
livet. Vi blev meget overraskede over priserne (tænk jer! øllet kostede under 
1 kr. for en Vi liter. Paradis!) - Vi fandt hurtigt et stamdiskotek, hvor det 
lykkedes for 2.c at underholde alle andre gæster. Vi havde aldrig besvær 
med at finde en ølstue (alle ølstuer og restauranter begynder med ü, og de 
litter tæt).

Vi vil varmt anbefale en Pragh-tur. Efter vores mening er Pragh et langt 
bedre og billigere sted at tage hen end mange andre ekskursionsmål.

2. c
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