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Velkommen!
Velkommen til Vallensbæk Gymnasium, vestegnens ældste gymnasium og 
HF-kursus.

Det har altid været skolens og dens læreres ønske, at gymnasiefrekvensen 
her på vestegnen skulle nærme sig de procenter, der kendes fra andre af 
hovedstadens områder, og derfor er det os en stor glæde, at også du har 
valgt en gymnasial uddannelse og selvfølgelig ikke mindst på Vallensbæk 
Gymnasium. Ud over undervisning til de kompetencegivende eksaminer, 
du har brug for, vil du traditionen tro få mulighed for sammen med dine 
kammerater at deltage i sport, musik, formning og andre festlige aktiviteter 
på skolen, og du kan få nogle udbytterige og gode år, hvis du også selv vil yde 
en indsats for det.

Sekretær 
Susanne 
Laage-Petersen

DET NY SKOLEÅR STARTER:
TORSDAG den 7. 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 216 dags varighed. Kurset afholdes 
i hytter fortrinsvis på Sjælland.

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 torsdagen. 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.
Introduktionsudvalget
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Bogdepotet
Bogudleveringen umiddelbart efter skoleårets start vil for l.g’ere og 
l.HF’ere finde sted torsdag og fredag, mens bogudlevering for resten af 
skolens klasser vil finde sted senere. Det vil være praktisk at medbringe 
store tasker eller lignende i forbindelse med bogudleveringen.

I løbet af jeres skoletid på V allensbæk Gymnasium 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, hvor I i underskrifts- 
kolonnen ud for jeres navn skal kvittere for modtagelsen af hver enkelt bog. 
Jeres kvitteringslister opbevares samlet i klassens kvitteringsringbind i bog
depotet.

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 Gymnasium kan man tage
1) Studentereksamen
2) Højere Forberedelseseksamen

Studentereksamen
Gymnasiet giver en 3-årig uddannelse, der afsluttes med en (sproglig eller 
matematisk) studentereksamen.

De eksaminer, der indgår i den endelige studentereksamen, er imidlertid 
fordelt over alle 3 års skolegang. Således afslutter alle matematikerelever 
faget engelsk eller tysk efter første klasse, og den opnåede karakter tæller 
altså med i den endelige eksamen. På samme måde afsluttes faget geografi 
for de fleste sproglige elever allerede efter 1 .g.

Andre fag, f.eks. dansk, har du i alle tre år. Et sådant fag afsluttes derfor 
først med studentereksamen efter 3.g, mens atter andre fag f.eks. kan både 
påbegyndes og afsluttes i 2.g.

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. Gennemsnittet af samtlige karakterer skal være mindst 5,5.
2. Summen af de 2 laveste karakterer plus gennemsnittet af de resterende 
karakterer skal være mindst 13.

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

Uddannelsen er 2-årig, og søges både af lidt ældre studerende, der vil 
tilbage til uddannelsessystemet, og af elever fra folkeskolens 10. klasse.

Der gives ikke karakterer, før de studerende kommer til eksamen.
F agene på HF består af fællesfag og tilvalgsfag. Du begynder med fælles-
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lig gren 
2. 3.
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2. 3.

Matema- 
tisk-fy- 

sisk gren 
2. 3.

Sam
fundsfag- 
lig gren 
2. 3.

Natur
faglig 
gren 

2. 3.

Musik- 
mate
matisk 
2. 3.

Religion ................................................ 0-1-2 0-1-2
Dansk.................................................... 3-3-4 3-3-4
Engelsk ................................................ 4 - 4-6 4-6 3-5 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 4-0
Græsk med oldtidskundskab...............
Oldtidskundskab .................................. 1 - 2-0 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 0 - 1
Samfundsfag ........................................ 5-5 5-5
Geografi................................................ 2 - 3-2 3-0 3-2 3-2 3-0
Biologi .................................................. 0-0-3 0-3 0-3 3-7 0-3
Biokemi ................................................
Kemi .................................................... 2 - 3-0 1 -0 3-0 3 - 0
Fysik .................................................... 3 - 3-5 2 - 2 2-2 2-2
Matematik............................................ 2-3-0 5 - 5-6 3 - 3 3 - 3 3 - 3
Musik, særfag ...................................... 4-6 6-7

Legemsøvelser......................................
26-13-15 13-12 13-12 13-12 13-12 26-12-12 14-15 14-15 14-15 17-16
2-2-2 2-2-2

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

Formning og kunstforståelse ............... (0)-(2)-(l) (0)-(2)-(l)
30-17-18 13-12 13-12 13-12 13-12 30-16-15 14-15 14-15 14-15



fagene og tager i løbet af 1 .HF stilling til, hvilke tilvalgsfag du ønsker. 
Studievejledeme er rådgivere. Der skal mindst 7 studerende til at oprette 
et tilvalgshold, men det har her på skolen hvert år været muligt at undervise 
i alle tilvalgsfag.

Du skal vælge tilvalgsfag med tilsammen mindst 20 points.
I dine tilvalgsfag kommer du til at gå sammen med studerende fra andre 

klasser end din egen.

Højere Forberedelseseksamen
Ugentlige timer

Fællesfag
Dansk..............................
Religion ..........................
Historie ..........................
Biologi ............................
Geografi..........................
Matematik ......................
Engelsk............................
Tysk ................................
Samfundsfag ..................
Musik/formning..............
Idræt................................

Tilvalgsfag 
Biologi ............................  
Matematik ......................  
Engelsk............................  
Tysk ................................  
Samfundsfag .................. 
Musik..............................  
Formning........................ 
Idræt................................  
3. fremmedsprog............ 
Fysik................................ 
Kemi................................ 
Psykologi ........................ 
Datalære ........................

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

3 3 4 4
0 0 3 3
3 3 3 3
3 2 0 0
3 2 0 0
5 5 0 0
4 3 4 4
3 3 0 0
2 2 0 0
2 2 0 0
2 2 0 0

0 0 4 4
0 0 6 6
0 13 3
0 0 5 5
0 0 3 3
0 0 4 4
0 0 4 4
0 0 4 4
0 3 4 4
0 3 6 5
0 0 5 5
0 0 3 3
0 0 4 4
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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

Datalære.................................. 8

Studievejledning for gymnasiet og HF
Fra folkeskolen kender du skolevejlederen, der sammen med din klasse
lærer har kunnet rådgive dig i forskellige sammenhænge. I gymnasiet og på 
HF vil du møde en studievejleder, der på mange måder svarer til skole
vejlederen i folkeskolen. Der er nok grund til at nævne, at klasselærerens 
funktion i gymnasiet og på HF er begrænset til enkelte praktiske forhold - 
derfor dækker studievejlederen såvel skolevejlederens som mange af klasse
lærerens funktioner fra folkeskolen.

Inden for studievejledningen skelner vi 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 træffe
tid.

Træffetideme vil være slået op ved studievejledemes kontor umiddelbart 
til venstre for hovedindgangen.

Det må understreges, at studievejledeme står uden for skolens alminde
lige sanktionssystem: Irettesættelser, advarsler og evt. bortvisning. Des-
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uden har vi 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.

Specielt for gymnasiet

(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.

I foråret i l.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:

1 .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.
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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 Gymnasium 
og Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning i Vallensbæk kommune. Dette 
samarbejde giver sig udslag i, at der kommer en psykolog på skolen hver 
mandag kl. 13.00-15.00.

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 
1986/87

For at opnå stipendium fra Statens Uddannelsesstøtte skal eleven være 
fyldt 18 år.

Stipendieberegninger sker med udgangspunkt i forældrenes socialind
komst for 1987 (opgjort på grundlag af de økonomiske forhold i 1985). 
I denne opgørelse indgår tillæg for skattepligtig formue efter følgende skala:

De første 456.500 kr. medregnes ikke
Af de næste 456.500 kr. medregnes ............................. 10%
Af de næste 608.400 kr. medregnes ............................ 25 %
Af resten medregnes........................................................... 50%

STIPENDIEMAKSIMUN for 18-21 årige
Hjemmeboende 15.800 kr. Udeboende 26.000 kr.

FORÆLDREUAFHÆNGIGT STIPENDIUM for 22 årige og derover: 
Hjemmeboende på 22 år 15.800kr.-på23 år og derover 17.700 kr. 
Udeboende på 22 år og derover 26.000 kr.
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FORMUEGRÆNSE FOR FORÆLDRE: 456.500 kr.
NEDRE FORÆLDREINDTÆGTSGRÆNSE: 162.400 kr.
ØVRE FORÆLDREINDTÆGTSGRÆNSE: 266.000 kr.
FRADRAG FOR ANSØGERENS SØSKENDE UNDER 22 ÅR: 

17.200 kr.
MAKSIMAL TILLADT MÅNEDLIG INDTÆGT FOR
SØSKENDEFRADRAG: 2.900 kr.
EGENINDTÆGTSGRÆNSE: 55.800 kr.
FRADRAG I EGENINDTÆGTEN FOR EGNE BØRN: 13.600 kr.
EGENFORMUEGRÆNSE: 43.300 kr.
SAMLET MAKSIMUM FOR STIPENDIUM (EVT. STATSLÅN) 
OG STATSGARANTI (OG STATSGARANTI ALENE):

for 18-21 årige......................................................... 39.400 kr.
for 22 årige og derover .......................................... 43.800 kr.

Alt vedrørende SU skal gå gennem skolens kontor, hvor også ansøg
ningsskema 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.

Fællesarrangementer 1985/86:
13. november 1985 Ungdomsår (oplæg/diskussion)
13. december 1985 »CABARET« v/Kulturfabrikken (teater)
11. og 12. februar 1986 »MØD MIG PÅ CASSIOPEIA« (Musical)
12. marts 1986
17. marts 1986

10. april 1986

Aktivitetsdag
Levende musik - kendte klaverstykker spillet 
og kommenteret af koncertpianist Mogens 
Dalsgaard
Kalasnikov (musik)
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Pædagogikumkandidater
Hvert år modtager skolen et antal pædagogikumkandidater, d.v.s. kandi
dater, der har afsluttet et universitetsstudium, og som for at kunne under
vise i gymnasiet o. lign, skal gennemgå et pædagogisk kursus af % års varig
hed. Dette kursus veksler mellem teoretisk undervisning og praktik som 
lærer.

I skoleåret 1985/86 var der følgende kandidater på Vallensbæk Gymna
sium:

Nina Holm, cand. phil. Musik
Lena Tvorup Nielsen, cand. mag. Dansk/Idræt
Tommy Thambour Petersen, cand. mag. Samfundsfag/Historie
Lilli Humle, cand. scient Biologi
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Skolens ABC

Amtet Indtil 31/12 1985 var Vallensbæk Statsskole sammen
med alle andre statsskoler undergivet Direktoratet for 
gymnasieskolerne og HF, som er en del af undervis
ningsministeriet, men fra 1/1 1986 hører statsskolerne 
direkte under amterne, og skolen hedder nu Vallensbæk 
Gymnasium.

Befordrings- Ydelse af befordringsgodtgørelse forudsætter, at elevens 
godtgørelse samlede skolevej er 22 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

Biblioteket Der ansættes en bibliotekar i det nye skoleår, og nærmere
oplysninger om adgang til biblioteket gives ved skole
årets start.

Bogdepot 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.

Bordtennis- I kælderen er opstillet et par borde i internationale mål,
kælder hvor man kan dyrke bordtennis. Dog skal man selv med

bringe bats og bolde.

Direktoratet Direktoratet for gymnasieskolerne og HF udfærdiger
bekendtgørelserne for undervisningen i gymnasiet og på 
HF samt andre bestemmelser.
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Skolen råder over datamater. Disse anvendes i undervis
ningen i forskellige fag og elever har mulighed for at få 
tilladelse til at anvende dem udenfor undervisningstiden.

Ekskursioner Ekskursioner er udflugter, hvor man beskæfiger 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 
gælder også, når der mangler sprit eller stencils til 
maskinerne.

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 ALTID 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 
HF-rådet

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, hvor der skal 
være elevrepræsentation. Amtet yder hvert år et tilskud 
til elevrådsarbejdet, som blandt andet går til at sende 
elevrådsrepræsentanter på kursus og til kongresser.

Ferier og 
fridage 
1986/87

Efterårsferie:
mandag d. 20. okt. til fredag d. 24. okt. 1986.
Juleferie:
onsdag d. 24. dec. til fredag d. 2. januar 1987.
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Fester

Friformning

Frisport

Forsikring

Forsømmelser

Vinterferie:
mandag d. 16. februar til fredag d. 20. februar 1987.
Påskeferie:
mandag d. 13. april til mandag d. 20. april 1987.
St. Bededag: fredag d. 15. maj 1987.
Kr. Himmelfartsdag: torsdag d. 28. maj 1987.
Grundlovsdag: fredag d. 5. juni 1987.
Pinseferie: mandag d. 8. juni 1987.
Sommerferie: mandag d. 22. juni 1987. (Translokation 
lørdag d. 20. juni 1987).

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 ethvertfestarrangement 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. Bjarke Karbo (BK).

Se artikel.

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
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Fotorum

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 
Carsten Ladegaard Petersen.

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 amtets gymnasieskoler m.m. Heri siges, at fælles
udvalget træffer afgørelser om fællestimer, fællesarrange
menter, ordensregler, studiekredse m.v.

Glemte sager

Gymnasiebe
kendtgørelsen

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
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HF-bekendt- 
gørelsen

Inspektorer

Kantinens 
åbningstider

Karakterark

Klasselærer

Kontoret

mundtlig eksamen. Til bekendtgørelsen hører 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 under kursusforløbet. 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 1 kopi til hver 
elev. Når man er over 18 år, må man selv underskrive 
kuponen på sit karakterark, ellers skal den ene af forældre
ne eller en værge underskrive.

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

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.
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Lektielæsning

Lærer
forsamling

Lærerrådet

Morgen
samling

Musik

Ordensregler

Skolen er åben mellem kl. 7.00-17.(X). 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 består af samtlige lærere. Dets kompetence 
er fastlagt i bekendtgørelse for lærerråd, lærerforsamling 
og fællesudvalg.

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.

Se artikel.

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

Ringetider 1. time 8.00- 8.45
2. time 8.50- 9.35
3. time 9.50-10.35
4. time 10.45-11.30
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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.

Studie- Se artikel.
vejledning

Data i gymnasiet 
og på HF
I år har der igen været gennemført 30-timers datakursus for alle 1 .g elever. 
Formålet med kurset har været at give eleverne en bred orientering om 
hvad data er, og hvilke konsekvenser og muligheder indførelsen af data 
vil få for samfundet og for den enkelte.

Kurset har været bygget over moduler, hvor klassens egne lærere har 
forestået undervisningen. En trediedel har foregået ved datamaskinerne i 
skolens datarum, som er udstyret med 11 ABC-80 maskiner. Her har 
eleverne set eksempler på programmering og har endvidere prøvet færdige 
undervisningsprogrammer.

En dag har været afsat til et virksomhedsbesøg, hvor eleverne har set 
og hørt om anvendelse og konsekvenserne af indførelsen af datamaskiner 
på arbejdspladsen.

Virksomhedsbesøget er fulgt op af film, foredrag og diskussioner om 
informationssamfundet.

Introduktionskurset skal følges op i 2. og 3.g, hvor man bl.a. i de enkelte 
fag vil bruge datamaskinerne som et undervisningsredskab.

2.HF’eme har de sidste par år kunnet vælge datalære som tilvalgsfag. 
Det er blevet en stor succes med en meget stor tilslutning.
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Formning

Vi har gode faciliteter. Man 
kan tegne, male, farve, ar
bejde med ler, fotografere og 
lave grafik. Nogle bruger 
deres formningstimer til at 
lave store fællesudsmykninger, nogle laver plakater, andre arbejder mest 
med deres egen keramik eller maleri. I år begyndte vi med at gå ud i haven 
for at tegne skolens omgivelser. Næste år bliver det måske noget helt andet. 
Vi lægger vægt på, at alle kan udvikle deres evner og interesseområder, 
selv om langt de fleste begynder på næsten helt bar bund i 2.g.

Fri formning er et særligt tilbud til dem, som gerne vil fordybe sig ....

Timerne I idrætstimeme vil du modtage undervisning i de tradi
tionelle idrætsdiscipliner, samt i idrætsgrene som du 
normalt ikke dyrker, og du vil skulle arbejde sammen 
med kammerater, som har andre forudsætninger end dig, 
og som derfor forventer noget andet af timerne.
I bestemmelserne for vort fag står der, at vores under
visning ikke alene skal sørge for at bringe dig i god fysisk 
form, men at den også skal inspirere dig til fortsat 
idrætsaktivitet efter ar du har forladt skolen. Det betyder, 
at du ikke kan forvente, at timerne vil foregå som du ken
der det fra idrætsklubberne.
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Frisport

Idræts træf

Idrætsfest

Hvis du har særlig interesse for en disciplin, er der også 
mulighed for at dyrke den hos os: efter skoletid kan man 
på tværs af klasserne melde sigtil frisport. Nogle elever 
bruger disse timer til at træne til deltagelse i gymnasie- og 
HF-turneringer, og andre til at arbejde med individuelle 
træningsprogrammer, og atter andre kommer blot for 
samværets skyld.

En nyskabelse er, at vi arbejder sammen med 4 andre 
gymnasier på vestegnen om et årligt »idrætstræf«, hvor 
hver skole stiller med et antal elever, som dyster med 
hinanden på tværs af skolerne, i såvel traditionelle som 
utraditionelle idrætsdispliner. Dagen sluttes af med 
fællesspisning og fest.

Hvert år i september har vi vores egen »idrætsfest«: Hver 
klasse, lærerne inklusive stiller så mange hold som muligt 
og udkæmper drabelige dyster, som der tales om resten 
af året. Også denne dag slutter med fællesspisning og 
dans.

Idrætslærerne

Skak på Vallensbæk Gymnasium
Vor Skakklub har for tiden ca. 15 medlemmer, der en fast ugedag samles 
om skakspillet i vort lokale (biblioteket). Her har vi eget skab med vore 
rekvisitter. Medlemmerne har derfor også mulighed for at dyrke deres 
skakinteresse, når de måtte have en fri- eller mellemtime.
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Vallensbæk Gymnasiums skakklub har en lang tradition for at deltage 
i skoleskaktumeringer, hvor vi i 4-mandshold med fine resultater har 
spillet mod andre skoler. Da vi aktive medlemmer synes, at skakspillet 
udgør et positivt indslag i vor skoles liv, og meget gerne vil dyrke vor hobby 
sammen med mange flere af skolens elever (og lærere), opfordrer jeg 
kommende HF’ere og gymnasiaster til at melde sig ind i klubben, der 
naturligvis står åben for alle interesserede på alle niveauer - altså også 
for nybegyndere, som vi indviede med glæde vil introducere i dette 
herlige spil.

Med venlig hilsen
Knud Almar

Gamle Elevers Forening
Vild gang i den, Rock’n Roli, fed PHÆZD- 
gensynet med good old chaps ...
Så sner det her!
Indbetal 20 devaluerede danske Dm på giro 
på giro 9 26 88 39 - f.eks. på giro-blanketten, 
du fik udleveret sammen med dit ex-bevis. 
Dette enestående tilbud giver dig livslangt 
medlemsskab af GEF.
Som medlem modtager du i begyndelsen af 
januar indbydelse til årets multiparty, som 
afholdes den første fredag i februar.
Ikke medlemmer skal ikke forvente adgang til 
PHÆZDEN.

Bestyrelsen.

25



MUSIKVEJVISER
0 pa

Vallensbæk Gymnasium 
1985-86

- musik gør én svag på en måde så man biir stærk -
(Benny Andersen)

BROGET AFTEN : koncert sidst i november, lever op til sit navn, 
alle kan være med, - bare det er godt

DRAMA se årets musicalanmeldelse (Mød mig på Cas
siopeia)

FORÅRS
KONCERT

ca. 14 dage før påske. Offentligt koncert tit 
med et større korværk. Klasser, solister, grup
per - jazz-kro og fest.

FRIVILLIG : tilbydes hvert år på alle mulige instrumenter.
MUSIK
UNDERVISNING

Vi har en del instrumenter til udlån gratis, og vi 
har flere dygtige instrumentallærere tilknyttet 
skolen. I kan få op til 40 % af jeres spille
udgifter refunderet af vor korkasse.

HUSETS JAZZ
ORKESTER

som består af ca. 8 dygtige, spilleglade lærere, 
er efterhånden en institution på skolen (be- 
rømt/berygtet ?)
Orkestret hygger om sig og os ved givne lejlig
heder og giver også koncert af og til uden for 
huset.
Orkestret leverede musikken til årets musical.

JULEKONCERT : d. 15. december ’85 i Herstedvester kirke med 
Vallensbæk Statsskoles kor.

26



KORSANG

MUSICAL

MUSIK- 
FÅRENINGEN

MUSIKFAGLIG
GREN

på Vallensbæk Gymnasium kan du deltage i 
hver mandag kl. 19.
I den forløbne sæson har vi optrådt ialt 5 gange 
såvel i som udenfor huset. Det har været et 
stort (45) og velsyngende kor, og vi har arbejdet 
med 12 vidt forskellige numre.
Ny start: første mandag i sept. 86.

se under drama.

har tidligere eksisteret og rører nu kraftigt på 
igen. Er du interesseret i gode spillemuligheder 
(øvetid f.ex.) så vær selv aktiv i foreningen.

blev en realitet på skolen aug. 1984. De første 
musikstudenter springer ud sommer 86 - og 
nye skud er på vej.

Musiklærerne.
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1985-86
Klip fra året der gik

MUSIKTRÆF
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Broget aften 1985
1. 3.v

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Charlotte, Helle, Claus & 
Jakob 2z) 
2.ax 
2.v

2.U
Skolens kor
Solist: Peter 2L
Niels-Power (2z)
l.bx

9. Boesen Big Band
10. l.z

11. Simple Surfs (3v,z,y)
12. Rolling telephones-3xz
13. l.y
14. l.R
15. 2.Z

: My man jumped salty on me (Perry 
Bradford)

: Let it be (Lennon/McCartney)

: Hey Jude (Lennon/McCartney)
: Love me tender - Ung kærlighed 

(Presley-Matson)
One day Hl fly (W. Jennings/J. Sample)
: Never comes the day (Justine 

Hayward)
: »Cavalina«
: When I’m sixtyfour (Lennon/ 

McCartney)
: Hotel California
When my sugar walks down the street 

(arr. E. Dengsø)
: Tutti Frutti
: Hard days night
: Leaving on a jetplaine (J. Denver)
: Somewhere (arr. IR)
: Kvindemin - Rita (Kim Larsen)

16. Lise & Anja, Birger (3.b,x): Natural woman (A. Franklin)
17. 2.HF-tilvalg : Water of love (Dire Strait)
18. Band AIDS (IL) : »Model«
19. La : It don’t mean a thing (D. Elllington)
20. Pia, Ursula, Michael (3.u) : Outhereonmyown(Lesley&M.Gore)
21. Megaflippeme (2a) : House of the rising sun
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Forårskoncert på Vallensbæk Gymnasium
1. 2.yz :
2. l.Q
3. Megaflippeme (Lars, :

Thomas, Martin 2.y, Helle 2.z)
4. Thomas 3y :
5. 2.mus. :
6. 2.HF-tilvalg :
7. l.P :
8. Jesper 3b, Jens ex, :

fløjte guitar
9. l.y :
10. Sandra & Mette, l.a :
11. Vallensbæk Gymnasiums :

Kor og Jazzorkester

12. Hot mens live show : 
(Flemming & Lars 3v)

13. l.z :
14. Sex, drugs and rock’n roil : 

(Thomas, Thorbjørn, Car
sten 2y, Claus 2z)

15. l.R :
16. Jane Madsens Kvintet (Peter: 

la, Thorbjørn, Martin 2y, 
Søren 3b, Sv. Andersen & 
Patrick)

17. Simple Surf (Mikkel 3 y, : 
Chr. L 3z, Martin & Niko
laj 3v)

18. The Beatles - la :
19. 3.mus. :

Rigtige Mænd (St. Brandt)
Imagine (J. Lennon)
Masser af Succes

T oiletkomposition
EX(H)IT
Mrs. Robinson
Marts (1 P=Mæogens & The Wailers)
Captain Pigorie Pipers Galliard 
(Dowland)
Side by Side (H. Woods, arr. B. Laursen)
Satin doll (Duke Ellington)
O, what a Day (Sv. Asmussen, arr.
Hallberg)
Mood Indigo (Duke Ellington, arr. Roar) 
All of Me (Simon/Marks, arr. Kullberg) 
Je t’aime

Sanna Sananine
Can’t get enough of your love (Bad
Manners)

Smoke on the water (R. Blackmore)
Sommeropus (M. Ridley)

Valley High, vi elsker dig (M. Bender/
M. Praem)

Stand by me (J. Lennon)
Divina (Koinonia)
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MUSICAL PÅ VALLENSBÆK GYMNASIUM

MØD MIG PÅ 
CASSIOPEIA 

Musik: Kai Normann Andersen. Tekst: Flemming Lynge og Børge Müller

OFFENTLIGE OPFØRELSER:
TIRSDAG DEN 11. FEBRUAR KL. 19.30 
ONSDAG DEN 12. FEBRUAR KL. 19.30 
TORSDAG DEN 13. FEBRUAR KL. 19.30

VALLENSBÆK GYMNASIUM 1986
GYMNASIEVEJ 10, 2620 ALBERTSLUND 

Entré 20,- kr.
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Arets musical:

»Mød mig på Cassiopeia«.
Den efterhånden sejlivede tradition med at elever fra skolen opfører en 
musical overlevede også 1985-86. Efter de foregående års 24 rå og bløde, 
tabte timers cabaret blev dette skoleår året, hvor vi tog springet ud på det 
dybe vand med samlede ben og indstuderede den gamle filmklassiker 
»Mød mig på Cassiopeia« fra 1951.

Dengang var det Poul Reichardt og Bodil Kjer, der havde hoved
rollerne - 35 år efter var det gymnasie- og HF-elever, der gav deres 
talenter til bedste for ikke kun kammerater og forældre, men også for de 
mange trofaste gengangere, der møder op år efter år for at se, hvad vi 
nu har fundet på herude (det var også hvad man kunne læse i »Politiken«) 
ad Vallensbæk til.

Det forpligtede at tage så stort et stykke på programmet, så alle sejl var 
sat til: der var 2 instruktører, Tine Nielsen og Dorthe Lippert, ca. 50 
aktive foran og bag tæppet, dansedamer, sypiger, muser, slæbere, musike
re (skolens lærerorkester) o.s.v. Prøverne startede i september, og nogle 
gange i det sure efterår følte vi nok, at der var for mange sejl på skuden. 
Men vi knoklede videre og ventede på suset ved opførelserne. Det udeblev 
heller ikke. Efter en opførsel af en enkelt scene ved O.g-mødet i januar og 
en panikagtig weekend op til premieren gav vi 5 forestillinger i februar - 2 
for skolen og 3 for alle, der gad betale 20 kr. (og det var mange).

Handlingen i »Cassiopeia« er (næsten) det rene vrøvl: En komponist 
har tabt inspirationen og kan ikke skrive én tone. Musikkens muse dukker 
op (ned?) for at hjælpe ham, men hun bliver forelsket i en flot flyver
kaptajn og vil ikke tilbage til Cassiopeia. Så må hendes far, selveste 
Zeus (Søvs), også ned på jorden for at hente hende. Imidlertid får han 
også smag for de jordiske vaner og ender i fængsel. Alt bliver dog lykke 
og fryd til sidst, som det jo skal.

Det var med vemod, at vi tog sminken af, hængte de flotte kostumer på 
plads og pillede scenen ned, nu vi lige havde mærket suset. Men vi har 
en masse gode minder fra de hårde dage - især vil Peter S. Hansen, 
komponisten, nok huske denne musical længe. Han faldt nemlig ned fra 
scenen og skar sin hånd, så den måtte sys sammen med utallige sting, 
men Peter var tilbage og gennemførte den aftens forestilling og alle de 
andre.
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»The show must go on«, som man siger, og der er nogle, der allerede 
diskuterer i krogene, hvad næste års stykke skal være.

Ole Lund-Hansen og Ulla Sylvest Vestergaard.

3.a i London

I slutningen afjanuardrog3.amodEsbjergfor derfra at sejle i 18 vuggende 
timer inden ankomsten til Harwich. Derefter med tog til London, hvorfra 
vi tog »tuben« til Paddington Station.

Efter at have sat vores liv på spil i Londons venstrekørsel (der tager 
et par dage at vænne sig til), nåede vi uskadte frem til Hotel Senator. 
Uden for hotellet stod der flere velpudsede dollargrin og gav os en 
blændende velkomst.

Alle Londons »must see’s« ligger jævnt spredt i hele London (der ikke 
er så lille endda), så de næste dage begyndte jagten på Big Ben, West- 
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minster Abbey, Houses of Parlament, Tower Bridge, St. Pauls Cathe
dra!, Buckingham Palace, Oxford Street, Piccadilly Circus, hvorefter 
turen kom til de store varehuse og pladebutikker som Harrods, Marks & 
Spencer, Boots, Virgin og His Masters Voice. Her røg mange af pengene 
på billige plader og superbillig sminke. Et andet sted, hvor lommepengene 
også fik ben at gå på, var på stampub’en »The Swan«.

At London er Europas største by blev vi vist allesammen klar over. 
Noget egentligt centrum fmdes ikke, men der er alligevel over 50 under
grundsstationer i det område, hvor de kendteste seværdigheder er »samle
de«. »Tuben« og de røde busser med l.sal blev flittigt benyttet, det er 
ihvertfald helt sikkert.

Nogle prøvede Londons omtalte diskotekliv, der levede op til forvent
ningerne. — Lad iøvrigt helst være at spørge om, hvordan det gik på 
diskoteket ombord på skibet, der på hjemturen var 2 timer forsinket p.g.a. 
storm.

3.a 85/86
Ursula Bach

2.a i Rom d. 10/1-17/1 1986.

Vi havde planlagt siden midten af 1 .g, at vi ville til Rom. Vi havde besluttet 
os for hotel Porte Sisto, som ligger midt i Roms centrum ved broen 
Ponte Sisto.

Da vi ankom fredag den 10. januar, var det strålende solskin og 15° 
varmt. Vi blev kørt til hotellet, hvor vi stillede bagagen og gik så samlet 
en tur ud i de dejlige gader. Det var skønt!
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Vi så Piazza Navona (som iøvrigt blev mødestedet om aftenen), 
Pantheon-templet, Den spanske trappe, Corsoen, strøget i Rom med 
masser af tøj, og sluttede af med Piazza del Popolo, hvor vi selv fik lov 
til at finde hjem fra. Denne aften og iøvrigt også resten af aftenerne 
afsluttedes på forskellige hyggelige restauranter i små grupper. (Grotte de 
Pompeji, som blev et af stamstedeme, var iøvrigt også Michael Laudrups 
yndlingssted, da han boede i Rom, fik vi at vide).

Anden dag var vi igen ude at se en hel masse bl.a. Victor Emanuelles 
mindesmærke. Så havde vi fri, og det havde vi så tilpas tit, at den eneste 
grund til at vi nogle gange var lidt trætte, var den foregående aftens 
strabadser.

Søndag var der fodboldkamp og loppemarked, og mandag var det så 
Peterskirken (med kuppelbesøg for de modige !) og så Vatikanet (gab!).

Tirsdag: Forum Romanum, hvor det bedste var vandhanen, og så 
Colosseum.

Onsdag tog vi afsted med tog fra Pompeji, hvor vi var hele dagen. Tog
turen tog 3 timer hver vej, og vi var først hjemme kl. 10 om aftenen.

Torsdag, den sidste dag, havde vi allesammen travlt med at få de sidste 
indtryk af den fantastiske by, som Rom er, og at få brugt de sidste penge. 
Om aftenen spiste vi allesammen sammen og var kede af, at tiden var 
fløjet så hurtigt.

Fredag: Hjemrejse med hjertesorg og tømmermænd.
Det var virkelig en fed tur! Egon og Erik W. var også helt i top, og 

udflugterne føltes ikke på noget tidspunkt som tidsspilde, fordi alt var flot, 
interessant og anderledes.

Kort sagt: Det var en LEVE-LIVET-tur!

Eleverne i 2a.
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Det har sin charme ... at være
på overlevelsestur
Det har sin charme, at transpirere så 
meget, at man med rette kan sige, at 
man stinker.
Det har sin charme, at samle 30 ned
faldne æbler, opdage at der er orm i og 
derefter æde begge dele.
Det har sin charme, at falde i søvn ind
åndende en 2 m tyk bålrøg og føle sig 
henstillet til en art kinesisk vandtortur. 
Det har sin charme, at kunne få mad
orgasme over et billede af DSB-restau- 
rantens »tag selv bord«.
Det er lykken at opdage, at man trods 
tre dages faste alligevel kan afgive sit 
besyv til det ikke-eksisterende klippe
lokum.
Den største lykke er dog, efter tre dage, 
at kunne »voldtage« en svensk bager.
Den største fryd er derefter at se 12 
»små« gymnasieelever æde fire stykker 
med rejeost samtidig, akkompagneret af 
Ladegaards gadedrengeløb - på fuld 
mave.

Syv små og store situationsbilleder fra 
den årlige overlevelsestur på Kulien. 
Der skete selvfølgelig meget andet, og vi 
fik da også lidt mad engang imellem 
(fisk, bær, muslinger o.s.v.). Derudover 
både over- og oplevede vi den storslåede 
svenske natur, og hyggede os omkring 
bålet om aftenen.
Det er heldigvis en årlig tilbagevendende

ekskursion, arrangeret af den 
garvede Hans-Erik Fuglsang 
og i år også af den nye, men 
meget nyttige Carsten Lade- 
gaard.
En tur du ikke må gå glip af!

Kim Bové
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Lapland ...
2 R valgte at udvide Valley Highs geo
grafiske kendskaber, da de indvaderede 
Laplands foldefjelde i forbindelse med 
2-årstur i august ’85.
Turen var ment som en personlig udvik
ling af de individuelles selvstændighed 
(ønskes videre oplysning kan henvendel
se ske hos Bo Kirkegaard).
Et lykkedes dog, vores kulturelle indsigt 
blev kraftigt forøget i form af søgen efter 
bortløbne hankønsvæsner samt en regn
dans iført trusser og gummistøvler. 
Melodi: Kaptajn Jack.
Også vores biologiske viden blev forøget: 
det er koldt at bade i fossende smelte
vand, og rener er ikke så store, som vi 
troede. Vi besteg et foldefjeld på 1500 m 
for at betragte den stedlige befolknings- 
tektonik (bemærk vores yderst korrekte 
geografiske benævnelser).
Et fast ritual ved dagens begyndelse og 
slutning var plejning af ømme rygge og 
ødelagte bevablede tæer. Men når vi først 
var kommet igang med at vandre, trom
lede vi fremad med vores 20 kg på ryggen, 
fuldstændig umulige for Bo og Ole at 
stoppe. Når de to sidstnævnte så endelig 
faldt om af træthed, efter en lang dags slid 
og faren vild, forbarmede vi os over dem 
og holdt et par timers hvil, bare for at 
undgå nervesammenbrud og de dermed 
følgende anklager og besværligheder.
Turen hjem var det værste af alt: 31 timers 
sidden stille i et bumlende tog. Det må 
dog nævnes, at de svenske togs toiletter

egner sig storartet til madlav
ning (pølsegryde).

Ann & Lisbeth 2R
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Skolens lærere og øvrige 
personale

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

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

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

Lektor
Frederik Badse
(FB)
Historie
Russisk
Sdr. Boulevard 59
1720 V.
Tlf. (01) 2102 99

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

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

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

Adjunkt
Eigil Christiansen
(EC)
Dansk
Geografi
Ørnens Kvarter 4 A 
2620 Albertslund 
Tlf. (02) 62 04 16

Lektor
Carsten Clante 
(CC)
Dansk
Tysk
Trontedammen 7 
2950 Vedbæk 
Tlf. (02) 89 18 43 
(Orlov 85/86)

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

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

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

Lektor, bibliotekar
Lone Eskesen
(LE)
Dansk
Joachim Larsensvej 10 
m. tv.
2000 Kbh. F
Tlf. (01) 46 19 95

Lektor
Stig Fjelster
(SF) 
Engelsk 
Dansk
Ludvig Hegners Allé 5 
2630 Tåstrup 
Tlf. (02) 99 11 58
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Adjunkt
Hans-Erik Fuglsang-
Damgaard
(FD)
Tysk
Historie
Bonkesvej 28 
2650 Hvidovre
Tlf. (01) 75 77 38

Lektor
Uffe Gotved 
(UG) 
Musik 
Russisk
Datavejleder
Vodroffsvej 51 
1900 Kbh. V 
Tlf. (01) 39 70 34

Lektor
Susanne Groth 
(SG)
Engelsk
Idræt
Skråplanet 23 
2750 Ballerup 
Tlf. (02) 65 43 20 
(Orlov 85/86)

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

Adjunkt
Iben Allan Hansen
(IH)
Fysik
Matematik 
Pelargonievej 22 
2000 Kbh. F 
Tlf. (01) 16 19 32

Adjunkt
Lone Hedemann
(LH)
Spansk 
Haresvinget 3 
2950 Vedbæk
Tlf. (02) 89 07 63

Kantinebestyrer 
Birtha E. Holm
Rendsagervej 113 
2620 Albertslund
Tlf. (02) 64 39 45

Adjunkt
Egon Hovgaard
(EH)
Geografi
Historie 
Pelargonievej 22 
2000 Kbh. F 
Tlf. (01) 16 19 32
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Adjunkt
Agnete Ibsen
(AI)
Engelsk
Idræt
Skovridergårdsvej 12
2830 Virum
Tlf. (02) 85 55 46

Adjunkt
Merete Jansen 
(MJ)
Dansk 
Samfundsfag
Tårbækdalsvej 98 
2930 Klampenborg
Tlf. (01) 63 28 10

Adjunkt
Steen Anker Jensen
(SJ)
Idræt
Biologi
Klinteby 4
4654 Fakse Ladeplads
Tlf. (03) 71 63 71

Lektor
Ulla Kürstein Jensen
(KJ)
Matematik
Fysik
Rebæk Søpark 3 
lejl. 220 
2650 Hvidovre
Tlf. (01) 75 97 73

Adjunkt
Søren Pii Johannessen
(PI)
Kemi
Fysik
Classensgade 15,1.th.
2100 Kbh. 0
Tlf. (01) 42 92 24

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

Adjunkt
Bo Kirkegaard
(GK)
Geografi
Idræt
Fiskedamsg. 13, st.tv.
2100 Kbh. 0
Tlf. (01) 42 90 25
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Lektor 
studievejl. gymn. 
Ellis Kristensen 
(EK)

Matematik 
Søndertoften 105
2630 Tåstrup 
Tlf. (02) 99 62 54

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

Adjunkt 
Ole Krogh 
(OK) 
Dansk 
Samfundsfag 
»Stavnsbåndet« 
Solhøjpark 37 
3520 Farum 
Tlf. (02) 95 84 62

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

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

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

Adjunkt
Ole Lund-Hansen
(OL)
Engelsk
Idræt
Kroghsgade 6, III t.v.
2100 Kbh. 0
Tlf. (01) 42 77 76

Sekretær
Susanne Laage-Peten
(SUS)
Nordengen 8 
2630 Tåstrup 
Tlf. (02) 52 60 59
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Adjunkt
Oddvin Mathisen
(OM) 
Musik 
Psykologi 
Fennevangen 18 
2820 Gentofte 
Tlf. (01) 65 40 92

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

Sekretær
Anette Møller
(AM)
Nældebjerg Allé 15 A 
2670 Greve Strand 
Tlf. (02) 90 87 53

Adjunkt
Asger Lykkegaard 
Nielsen
(AN) 
Religion 
Samfundsfag
Fiskerhusene 58 
2620 Albertslund
Tlf. (02) 64 62 81

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

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

Lektor 
studievej 1. HF 
Torben Nielsen 
(TN)
Fysik 
Matematik
Kaplevej 117 
2830 Virum
Tlf. (02) 85 74 96
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Lektor
Lene Nordmann 
(LN)
Dansk
Engelsk 
Skovbovænget 10 
3500 Værløse
Tlf. (02) 4406 58

Adjunkt
Hans Chr. Pedersen
(HP)
Biologi
Stenmøllen 7 
2640 Hedehusene
Tlf. (02) 16 26 07

Adjunkt
Frank Kaare Pedersen
(KP)
Historie
Idræt
H. P. Ørumsgade 46
2100 Kbh. 0
Tlf. (01)29 38 08

Lektor
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
Spættens Kvarter 11 B 
2620 Albertslund
Tlf. (02) 64 36 32

Adjunkt, adm. insp. 
Carsten Ladegaard 
Pedersen 
(CP)
Fysik
Kemi
Dunzfeldts Allé 15 
2900 Hellerup 
Tlf. (01) 61 20 50

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

Adjunkt
Anne Grethe Ragborg
(AR)
Gråbynkevej 15 A 
2700B rønshøj 
Tlf. (01)28 04 47
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Lektor
Birgitte Løppenthin
Rothe
(BR)
Fransk
Dansk
Ourøgade 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

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

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

Lektor
Kjeld Terstrup 
(KT)
Matematik
Fysik
Vesterkærs vej 17 
2650 Hvidovre 
Tlf. (01) 78 60 41 
(Orlov 85/86)

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

Adjunkt
Gert Vestermark 
(GV)
Fysik
Matematik 
Kildegården 14 III.tv. 
2620 Albertslund 
Tlf. (02) 64 86 90
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Lektor, 
studievejl. gymn. 
Erik W orm 
(EW) 
Latin
Græsk
Oldtidskundskab 
Dansk
Duntzfeldts Allé 15 
2900 Hellerup
Tlf. (01) 61 25 20
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