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Velkommen til de nye elever!
Dette lille hæfte er bl.a. en velkomsthilsen til dig og de ca. 200 an
dre unge, der begynder i l.g og l.HF på Vallensbæk Gymnasium.

Det er redaktionens håb, at hæftet kan bruges som en håndbog, 
der kan give jer en første orientering om skolen.

Den skole I kommer til, er vestegnens ældste gymnasium og HF- 
kursus, - og derfor en traditionsrig skole. Stor eller lille er en skøns
sag: i næste skoleår vil der være fem 3.g-klasser, fem 2.g-klasser og 
fem l.g-klasser (fordelt med 2 sproglige og 3 matematiske linjer på 
hver årgang). I den to-årige HF-afdeling vil der være tre klasser på 
hver årgang.

Det er vores håb, at I hurtigt vil falde til i de nye omgivelser, og 
at 1 vil blive glade for at gå her. Ud over undervisningen til de kom
petencegivende eksaminer, I har brug for, får I mulighed for sam
men med jeres kammerater at deltage i sport, musik, formning og 
andre festlige aktiviteter - at bruge data - og foto-rum og meget an
det, og I kan få nogle udbytterige og gode år, hvis I også selv vil yde 
en indsats for det.

Årsskriftets redaktion

Fra årets musical »Godspell«.

DETNY SKOLEÅR STARTER:
ONSDAG den 5. august.
l .g ogl.HFmøder kl. 11.00
Dåbsattest og personnummerbevis medbringes i en 
kuvert, mærket med navn og klasse. Klassebeteg
nelsen vil fremgå af vedlagte liste!
2 ., 3. g samt 2. HF møder kl. 12.00
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Introduktionsdage for de nye l.g’ere og 
l.HF’ere
For at skabe de bedste muligheder for faglige- såvel som for sociale 
aktiviteter i forbindelse med skolen, afholdes introduktionsdage 
for nye L.g’ere og l.HF’ere ved skoleårets start.

De første to skoledage får du udleveret skema og bøger, du bliver 
vist rundt på skolen, og forskellige praktiske ting ordnes. Disse to 
dage afsluttes med en fællesspisning og fest torsdag aften. Fredag 
den 7. aug. begynder normal skolegang.

Den 16.,17. og 18. sep. drager 1. klasserne afsted på en hyttetur, 
som I selv planlægger sammen med to lærere og et par elevvejle
dere fra 2. klasse. 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 læ
rere 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 40 kr. pr. elev. Desuden skal 
eleverne selv betale for kosten.

Skolen har altid krævet, at eleverne er ansvarsforsikret på eks
kursioner og ture. Mange har en familieforsikring eller lign. Hvis 
man har dette, skal policenummer medbringes torsdag den 6. aug. 
Hvis det ikke medbringes denne dag, tegner vi en fællesforsikring, 
som koster ca. 15. kr. pr. elev, som vil blive opkrævet sammen med 
de 40 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 skoleferi
en.

Introduktionsudvalget
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Bogdepotet
Bogudleveringen umiddelbart efter skoleårets start vil for 1. g’ere 
og 1. HF’ere finde sted onsdag og torsdag, mens bogudleveringen 
for skolens øvrige klasser vil finde sted fra torsdag. Nogle klasser 
får allerede fra skoleårets start mange bøger, medbring derfor store 
tasker eller lignende i forbindelse med bogudleveringen.

Bøgerne modtager I kun til låns, og I skal derfor passe ordentligt 
på dem. Det betyder, at I skal sørge for at binde bøgerne ind, at I 
ikke skriver i bøgerne, at I ikke smider dem væk. Er en bog ikke be
handlet ordentligt eller evt. bortkommet, skal I erstatte den. Mod
tager I derfor et slidt og laset eksemplar ved bogudleveringen, så 
kom ned i bogkælderen og få bogen byttet.

Bogudleveringen finder sted i bogkælderen. Hver gang I modta
ger en bog, skal I skrive på en kvitteringsliste som bevis på, at I har 
modtaget bogen. Hver gang I afleverer en bog i bogkælderen, skal 
I sørge for at få streget jeres navn på kvitteringslisterne.

Har I ikke været på skolen ved en bogudlevering, skal I straks 
henvende jer i bogkælderen for at modtage de udleverede bøger. 
Bogkælderen har dagligt åbent i 10-frikvarteret - dog ikke de dage, 
hvor der er morgensamling.

Eva Matsen. Boginspektor.
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Biblioteket
Biblioteket er placeret i østfløjen overfor lærerværelset. Indtil au
gust 1986 har lokalet stået tomt og været benyttet til varierende for
mål. Hvert fag har haft sine bøger stående i fagdepoter rundt om
kring på skolen.

Fral. august 1986 har der været ansat en faguddannet bibliotekar 
20 timer om ugen. Hermed startede arbejdet med at overføre bø
gerne fra fagdepoterne og opbygge et samlet bibliotek.

Overflytningen sker ét fag ad gangen. Da processen er ret lang
sommelig, er biblioteket endnu temmelig tomt at se på. Det be
grænser selvfølgelig også låne-mulighederne. Hidtil har derfor kun 
lærerne måttet låne. Fra august 1987 er det meningen, at eleverne 
også skal kunne låne.

Til gengæld har alle mulighed for at benytte sig af bibliotekets øv
rige tilbud: Man kan sidde på stedet og læse i aviser og tidsskrifter, 
bruge opslagsværkerne (ordbøger, leksika m.v.) og, ikke mindst: Vi 
kan skaffe litteratur hjem fra Vallensbæk Bibliotek. Jo før, man 
kommer, des mere får man - det er altid godt at være i god tid, in
den man skal bruge stoffet, aflevere opgaven etc.

I princippet kan alt skaffes ad denne vej - så bare kom!
Vores egne bøger opstilles for faglitteraturens vedkommende li

gesom på folkebibliotekerne. Skønlitteraturen opstilles alfabetisk 
sprog for sprog.

Kartoteket opbygges løbende samtidig med, at bøgerne ny-op- 
stilles. Man kan derfor trygt regne med, at kartoteket altid er ajour.

Fra og med skoleåret 1987-88 vil eleverne klassevis få introduk
tion til biblioteket som et led i undervisningen. Derudover er man 
altid velkommen med spørgsmål, bestillinger eller forslag... eller 
bare for at kigge.
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Om undervisning i gymnasiet og HF
På Vallensbæk Gymnasium kan man tage
1) Studentereksamen
2) Højere ForberedelseseksamenStudentereksamen
Gymnasiet giver en 3-årig uddannelse, der afsluttes med en (sprog
lig eller matematisk) studentereksamen.

De eksaminer, der indgår i den endelige studentereksamen, er 
imidlertid fordelt over 3 års skolegang. Således afslutter alle mate
matikerelever faget engelsk eller tysk efter første klasse, og den op
nåede karakter tæller altså med i den endelige eksamen. På samme 
måde afsluttes faget geografi for de fleste sproglige elever allerede 
efter l.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 efter
hånden, 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, old
tidskundskab, fransk, samfundsfag, biologi, geografi, musik og 
formning.

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

KARAKTERER - EKSAMEN
1. Gennemsnittet af samtlige karakterer skal være mindst 5,5.
2. Summen af de 2 laveste karakterer plus gennemsnittet af de re
sterende 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,
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Timeplaner

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.

Musik
faglig 
gren

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............... 1
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 0-0Musik 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



der vil tilbage til uddannelsessystemet, og af elever fra folkeskolens 
10. klasse.

Der gives ikke karakterer, før de studerende kommer til eksa
men.

Fagene på HF består af fællesfag og tilvalgsfag. Du begynder 
med fællesfagene og tager i løbet af l.HFstilling til, hvilke tilvalgs
fag du ønsker. Studievej lederne er rådgivere. Der skal mindst 7 stu
derende 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.

Høj- ere Forberedelseseksamen
Fællesfag
Dansk ........................
Religion ....................
Historie ......................
Biologi .......................
Geografi....................
Matematik .................
Engelsk ......................
Tysk ...........................
Samfundsfag .............
Musik/formning ........
Idræt .......................

Ugentlige timer 
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

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
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Idræt .......................... O O 4 4
3. fremmedsprog ...... O 3 4 4
Fysik .......................... O 3 6 5
Kemi .......................... 0 0 5 5
Psykologi................... 0 0 3 3
Datalære ................... 0 0 4 4

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 
klasselærer har kunnet rådgive dig i forskellige sammenhænge. I 
gymnasiet og på HF vil du møde en studievejleder, der på mange 
måder svarer til skolevejlederen i folkeskolen. Der er nok grund til 
at nævne, at klasselærerens funktion i gymnasiet og på HF er be
grænset til enkelte praktiske forhold - derfor dækker studievejlede
ren såvel skolevejlederens som mange af klasselærerens funktioner 
fra folkeskolen.

Inden for studievejledningen skelner vi mellem den kollektive 
vejledning, der gives samlet til hele klassen og den individuelle vej
ledning, hvor du altid kan henvende dig til én af studievejlederne i 
vedkommendes træffetid.

Træffetiderne vil være slået op ved studievej ledernes kontor 
umiddelbart til venstre for hovedindgangen.

Det må understreges, at studievej lederne står uden for skolens 
almindelige sanktionssystem: Irettesættelser, advarsler og evt. bort
visning. Desuden har vi tavshedspligt og viderebringer kun oplys
ninger efter aftale med den pågældende elev. Studievejlederens ar
bejde er at hjælpe dig og dine kammerater. Herunder giver vi dig 
en række eksempler på emner, du kan tale med studievejlederen 
om:
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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.

(Erh vervsarbej de). 
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.Specielt for gymnasiet
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 fornem
melse af hvilke emner, studievejlederen tager sig af, har vi lavet føl
gende skema, der i stikordsform viser de temaer, der bliver taget op 
ved den kollektive orientering:
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l .g Pligter og rettigheder 
Notat- og studieteknik.

2 .g Studie- og erhversvalg. 
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 som 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 optagelsessamta
len, hvor f.eks. tilvalgsproblematikken berøres. I forlængelse heraf 
følger tilvalgsorientering 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 videreud
dannelse.

I øvrigt indeholder den kollektive studievejledning følgende:

l.HF Pligter og rettigheder.
Studie teknik.
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 Vallens
bæk kommune. Dette samarbejde giver sig udslag i, at der kom
mer 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 per
sonlige 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 formu
lere sig skriftligt, har talevanskeligheder o.s.v.

Bemærk at psykologen kun giver oplysniger videre til an
dre, hvis eleven selv ønsker det.
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Nu kommer forældrene
Den 3. marts 1987 nedsatte en gruppe l.g-forældre sig som »Vallens
bæk Gymnasiums Forældrekreds«.

Initiativet til forældrekredsen blev taget på årets forældremøder, 
og baggrunden for det var dels et ønske om at bevare kontakten til 
skolen i 2. og 3.g, dels en interesse for at vide mere om, hvad gym
nasieskolen er for en størrelse.

På andre gymnasier i amtet laves der for tiden forsøg med for
skellige former for skoleråd, hvor forældrene repræsenteres og har 
en formel kompetence. Vores forældrekreds har ikke lyst til at gøre 
noget ved det nu, men går igang som en helt uformel kreds af for
ældre.

Der arbejdes på 2 områder indtil videre: Hvordan kan møderne 
mellem forældrene og skolen gøres bedre? Det andet område er en 
studiekreds, som allerede har afholdt 2 møder for alle skolens ele
ver, lærere og forældre. Et møde med skolens psykolog Erik Os
borg om unges psykologi og frigørelsesproces, og et møde med po
litikeren Eva Møller, kons. og Søren Rishøj, SF, om den nye gym
nasiereform.

Her i efteråret fortsætter studiekredsen med et møde med emnet 
»Valley High - dagligt liv, kultur og miljø«. Her håber vi at se mange 
»gamle« forældre og de nye klassers forældre.

Forældrekredsen er i høj grad åben for nye forældre og deres ini
tiativer. I virkeligheden er det den eksisterende gruppes mål at 
igangsætte et forankret og kontinuerligt forældrearbejde på skolen 
i løbet af efteråret.

For forældrekredsen
Finn Vtlholm

Hvordan det er at gå i l.G og l.Hf 
på Vallensbæk Gymnasium
Ifølge: Christina, l.G, Jens, l.G, Kenneth, l.G og Teddy, l.Hf.

Christina, Jens ogTeddy valgte Vallensbæk, fordi det er tæt på hvor 
de bor, og fordi de havde hørt, at det var en skole med liv i. Kenneth 
havde ikke Vallensbæk som første ønske, men han er alligevel godt 
tilfreds med at gå på Vallensbæk.
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De mener, at der er stor forskel på at gå i folkeskolen og på at gå 
i gymnasium og på Hf. Hf og gymnasiet er helt anderledes, man bli
ver behandlet som en voksen, og det er meget friere, forstået på 
den måde, at man er med til at tage mange beslutninger, også i un
dervisnings øjemed. Lektier er der nok af, men det er ikke så slemt, 
som de havde regnet med. Hvis man slår sig sammen i grupper om 
de store opgaver, kan det endda være hyggeligt at lave lektier, for 
så kan man jo tage sig et spil kort og en kop the, når man har brug 
for en pause. Ifølge dem er Idrætsdagen det helt store, for da er 
hele skolen sammen, både lærere og elever. Det er en dag fuld af fis 
og ballade godt blandet med en gang seriøs idræt. Dagen sluttes af 
på den perfekte måde, med fællesspisning og fest: En fed oplevel
se. De mener også, at introduktionsturen er et af årets absolutte 
højdepunkter, for på den tur lærer man sine klassekammerater »rig
tigt« at kende.

I gymnasiet skal man vælge gren i slutningen af l.G. Kenneth, 
som er sproglig, valgte den fransk-sproglige gren, fordi han godt 
kunne tænke sig at lære bedre fransk, og på samme tid bevare alle 
tre sprog på et højt niveau. Christina, som er matematiker, valgte 
den matematisk-fysiske gren, fordi hun synes, at der er fremtid i 
den gren, og fordi hun er glad for fysik. Jens, som også er matema
tiker, valgte den samfundsfaglige gren, fordi han synes, det kunne 
være spændende at lære noget om politik og det samfund, vi leveri.

Carsten Hansen, 2. B.
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Gamle elevers forening
Her på Vallensbæk Gymnasium findes 
der en forening for de gamle elever. For
eningen afholder fest hvert år den første 
fredag i februar kl. 19.00. Denne aften 
kan du få snakket med gamle kammera
ter og lærere (som også plejer at være 
flinke til at komme).

I år kunne vi byde på oksehøjreb med 
flüte, kartofler og grøn salat og choko
lade mousse til dessert.

Herefter spillede succes bandet »Napoleon Solo« op til dans og 
»Twiggys« diskotek fra Roskilde gav den hele armen.

Hvis det blev for varmt var det selvfølgelig muligt at købe øl, vin 
og vand til yderst rimelige priser.

Livslangt medlemsskab af G.E.F. og indbydelse til den årlige fest 
opnår du ved at indbetale kr. 25,- på giro 9268839 - Gamle Elevers 
Forening ved Vallensbæk Gymnasium, Gymnasievej 10, 2625 Val
lensbæk.

Håber vi ses.
Venlig hilsen

Bestyrelsen

Elevrådet
På Vallensbæk Gymnasium kører elevrådet som en integreret del af 
den daglige rytme. Det har, med en del arbejde, været muligt at 
præge rektor og lærerne til at tage beslutninger, som har tilgodeset 
elevernes ønsker. Her iblandt kan nævnes ting som: Ferieplanlæg
ning, intro-ture, temadage etc.

Gennem elevrådsarbejde har det, via udvalg, også været muligt 
at være medbestemmende med hensyn til skolens mad og image.

Skolen er medlem af DGS (Dansk Gymnasieelevers Sammen
slutning) og LAK (Landsforeningen Af Kursusstuderende), og det 
var naturligvis også »elevrødder« der tog til kongresser når sådanne 
fandt sted. Der kunne man både lære en del politik og fraktioner, 
og samtidig var der naturligvis fest og glade dage.
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En konklusion på elevrådsarbejdet må være at det kan være sjovt 
og lærerigt, alt imens at man kan se et produkt af ens arbejde.

Torben Gamst og Thomas Ankjær
Elevrådet

Skak på Vallensbæk Gymnasium
Vor skakklub spiller normalt på en fast ugedag efter skoletids op
hør. Klubben har eget skab med de til spillet hørende rekvisitter, 
herunder skakure og demonstrationsbræt.

I årenes løb har Vallensbæk Gymnasium periodevis gjort sig 
smukt gældende i skoleskakturneringer, hvor der stilles med 4- 
mandshold.

Skakklubben står åben for alle, d.v.s. også for nybegyndere. 
Medlemmerne, der har indsigt i spillet, herunder undertegnede, vil 
med glæde introducere dette fascinerende spil for alle interessere
de, idet vi mener, at skakspillet udgør et positivt indslag i livet på 
gymnasiet. Derfor opfordrer vi de kommende HF’ere og gymnasi
aster til at melde jer ind i klubben, der som sagt står åben for inter
esserede på alle niveauer.

Indkaldelse til møde for det kommende skoleårs skakinteresse
rede finder sted på den første morgensamling i det nye skoleår.

Med venlig hilsen
Knud Almar

Volleyball-klubben
VSVer navnet på skolens volleyball-klub. Vi er en åben klub, d.v.s. 
at alle kan komme og deltage uanset om man går på skolen eller ej. 
Således er vi i øjeblikket 6 damer og 8 herrer i alderen 16-30 år.

I den nyligt afsluttede sæson sluttede herreholdet på en 4. plads 
i serie 2, og har spillet sig frem til 1/16-finalerne i landspokalturne
ringen, mens damerne først i år har fået stablet et hold på benene.

Når du møder til træning, som foregår om tirsdagen og torsdagen 
kl. 19-21 her på skolen, vil du med det samme opdage et usædvanligt 
godt kammeratskab, og du vil lære de forskellige slag i volleyball, 
samt forskellige kombinationer og opstillinger helt fra bunden.

I håb om at du skal være med til at spille os op gennem rækkerne
VSV
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Valley High er en las, et flyveblad, der udkommer hver fredag med 
nyheder, munterheder, debat osv. omkring Vallensbæk Gymnasium 
og dets indvånere.

Således præsenterede vi den nu halvgamle tøs, VALLEY HIGH i 
bladets første nummer. Vi kniber os selv i armen og siger »drømmer 
jeg eller er hun vågen?« »Ja«, svarer vores trofaste trykker, »hun le
ver og har det godt«. Det er nr. 29 vi sender på gangen i morgen.

Vi bringer et par klip fra året der svandt:

HYLDEST TIL MARTIN RIDLEY’S SLIPS

Oh ædelt er det bånd 
du snor om din hals. 
Stolt er din holdning. 
Ledende de sikre grunde 
ind i forvirring.
Næst efter surrealismen, 
impressionismens storkornethed 
i vilde mønstre.
Ingen kan ignorere et persisk tæppe 
i en svømmehal 
derfor!

I. B. Lassen 3. a

Digtet er illustreret af Martin før han hængte sig, hvilken gave til os 
efterladte.

Og så er der den utrolige BENT, der har hjulpet så mangen ulyk
kelig gymnasieelev til at leve med sine bumser. Hør hvad denne ko
met i Lægebrevkassernes Sammenslutning (LÆS) har at sige til 
Lille Vamle Vera:
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Bents hjørne
Kære Vera!
I min mangeårige karriere her på 
bladet, har jeg aldrig før oplevet et 
så ekstremt tilfælde af narcissistisk 
latrinærvulgarisme, grænsende til en 
hysterisk anal- og salami-psykose.

Du er svær at hjælpe, men hvis du 
følger Bent, så bliver din krise 
vendt. På Femø ligger en alternativ 
behandlingsklinik, ledet af kølleau
raens opdager Psykose-Svend samt 
den daglige ansvarshavende for hjer- 
nehealing og planetkarmaoverfø- 
ring, Villy Ventesal. Det er lige guf 
for dig. Du vil føle dig hjemme i 
dette samfund af psykopater og lal
lende vrag.

Her vil man virkelig forsøge ar be
arbejde din analfiktion ved hjælp af 
daglige tarmudsugninger og hæmor- 
rideterapi.

Men husk: hvis du er i en bølge
dal, så kommer Bent til dig helt op 
på 2. sal.

Bent

OVERLÆGE DR. MED.
BENT PLADDERBORG EELMS 
BESVARER LIGE NETOP 
DERES SPØRGSMÅL.

Ved Jesper og Lars 3.B

Overlæge Dr. med.
Bent Pladderborg Eelms 
besvarer lige netop 
Deres spørgsmål.

Ved Jesper og Lars 3. B
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Regler for Statens Uddannelsesstøtte 
1987/88
De væsentligste nye regler som har virkning fra 1. august 1987.

- Grænsen for forældreindkomstafhængighed er nedsat fra 22 
år til 20 år.

- Alle hjemmeboende får støtte efter samme sats.
- Støtte gives til ungdomsuddannelser uden begrænsning i an

tallet.
-Arbejdsløshedsdagpenge afskærer fra Statens Uddannelses- 

støtte, herunder statsgaranti for studielån.

Oversigt over beløbssatser i støtteåret 1987/88
Støtterammen (højeste støttebeløb - summen af stipendium. ®sRL'®>

statslån og statsgaranteret lån alene) 
18-21 år ......................................................................... 40.700 kr.
22 år og derover ......................................................... 45.300 kr.
STIPENDIUM OG STATSLÅN
(højeste beløb) Stipendium statslån
Hjemmeboende .................................. 16.500 kr. 8.250 kr.
Udeboende i ungdomsuddannelser .. 27.500 kr. 13.500 kr. 
EGENINDKOMST
Egenindkomstgrænse ................................................. 57.600 kr.
Egenformuegrænse .................................................... 44.800 kr.
FORÆLDREINDKOMST (socialindkomst) 
Nedre grænse for maksimalt stipendium ................ 167.700 kr.
Øvre grænse for stipendium ..................................... 274.700 kr.
Fradrag pr. søskende ................................................ 17.800 kr.
Alle forespørgsler vedrørende SU (stipendium, statslån og stats
garanteret studielån) kan rettes til din studievejleder eller sekre
tær Anette Møller, kontoret.
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Stipendienævn
Hver skole har et stipendienævn, der behandler ansøgninger til Sta
tens Uddannelsesstøtte. For at nævnet kan videresende en ansøg
ning, skal den være korrekt udfyldt, og ansøgeren skal være studie
egnet. I udvalget sidder både elever, lærere, rektor samt sekretær 
Anette Møller. Al henvendelse sker til sidstnævnte.

Fællesarrangementer 1986/87:
6. nov. 1986 Operation Dagsværk og parallelt hermed

fællesarrangement i form af foredrag.
10. , 11. og 12. dec. 1986»Godspell« (musical).
22. dec. 1986 »Selskabsrejsen« (film)
29. og 30. januar 1987 »En krop i top, et sind i spind« (temadage)

Pædagogikumkandidater
Hvert år modtager skolen et antal pædagogikumkandidater, d.v.s. 
kandidater, der har afsluttet et universitetsstudium, og som for at 
kunne undervise i gymnasiet o.lign, skal gennemgå et pædagogisk 
kursus af 1/2 års varighed. Dette kursus veksler mellem teoretisk 
undervisning og praktik som lærer.

I skoleåret 1986/87 var der følgende kandidater på Vallensbæk 
Gymnasium:

I efterårssemestret 1986:
Cand. mag.Thomas Frank Møller Samfundsfag/dansk

Forårssemestret 1987:
Cand. phil. Susanne Fast ....................................................  Fransk
Cand. phil. Henrik Beck.......................................................Musik
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Skolens ABC
Admini
stration

Administrationen udgøres af rektorer, inspektorer 
og skolens sekretærer.

Badminton Man kan benytte banerne i festsalen mod at betale 
et lille engangsbeløb (kr. 20,-). Nøgler udleveres på 
kontoret i spisefrikvarteret.

Beskedtavlen På opslagstavlerne til venstre for hovedindgangen 
opsætter kontoret lister over forsømmelser og med
delelser fra administrationen om bl.a. lærerfravær 
og eksaminer.

Biblioteket Skolens bibliotek er under opbygning. Se artikel.

Bogdepot Bogdepotet er åbent i 10-frikvarteret - dog ikke på 
dage, hvor der er morgensamling. Alle henvendel
ser 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 er
statte.
Boginspektor: Eva P. Matsen.

Bordtennis
kælder

I kælderen er opstillet et par borde i internationale 
mål, hvor man kan dyrke bordtennis. Dog skal man 
selv medbringe bats og bolde.

Cykler Cykler må anbringes i cykelkælderen eller i stati
verne under halvtaget. Af hensyn til vare- og syge
transporter må cyklerne ikke stilles på pladsen 
foran indgangen.

Direktoratet Direktoratet for gymnasieskolerne og HF udfærdi- 
ger bekendtgørelserne for undervisningen i gymna
siet og på HF samt andre bestemmelser.

EDB Skolen råder over datamater. Disse anvendes i un
dervisningen i forskellige fag og elever har mulig-
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Ekskursioner

hed for at få tilladelse til at anvende dem udenfor 
undervisningstiden.
Nøgler til lokalet kan lånes på kontoret.

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 uregel
mæssighed i maskineriet SKAL man henvende sig 
på kontoret. Dette gælder også, når der mangler 
sprit eller stencils til maskinerne.

Elev
foreningen

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

Elev- og Dette råd er til tider sammensat af repræsentanter 
HF-rådet for både gymnasiet og HF. Til tider dannes et selv

stændigt elevråd for gymnasiet og et for HF. Rådet 
varetager dine interesser her på skolen og er leve
ringsdygtigt i repræsentanter til skolens forskellige 
udvalg, hvor der skal være elevrepræsentation. Am
tet yder hvert år et tilskud til elevrådsarbejdet, som 
blandt andet går til at sende elevrådsrepræsentan
ter på kursus og til kongresser.

Efterårsferie 
Juleferie 
1988 
Vinterferie 
Påskeferie 
St. Bededag 
Kr. Himmel
fartsdag 
Pinseferie 
Sommerferie

Mandag den 19. oktober til fredag den 23. oktober. 
Torsdag den 24. december til fredag den 1. januar.

Mandag den 15. februar til fredag den 19. februar.
Mandag den 28. marts til mandag den 4. april
Fredag den 29. april.

Torsdag den 12. maj.
Mandag den 23. maj.
Mandag den 20. juni til fredag den 5. august.
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Fester

Friformning

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 musi
kanlæg stillet til rådighed. Nærmere information 
om, hvordan du skal forholde dig med det prakti
ske, når der afholdes fester, kan fås på kontoret.
Til større fester skal skole-ID-kort medbringes og 
forevises ved indgangen.
Ved ethvert festarrangement skal der hentes tilladelse 
fra skolens rektor.
Fester på skolen SLUTTER kl. 24.00.

I formningslokalet kan man benytte forskellige ma
terialer til sine kunstneriske udfoldelser. Der afhol
des friformningstimer en gang om ugen, og dem er 
alle velkomne til at melde sig til.

Frisport Se artikel.

Forsikring 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 iøvrigt 
aldrig efterlader værdigenstande i garderoben eller 
klasseværelserne.

Forsømmelser Der bliver af skolens administration ført kontrol 
med, om eleverne er til stede i undervisningsti
merne og om de afleverer skriftligt arbejde. Hyp
pigt fravær fra undervisningen i alle eller i enkelte 
fag (også karakterløse fag) kan føre til, at eleven 
ikke indstilles til eksamen, og aflevering af rappor
ter i visse fag er en forudsætning for at opnå indstil
ling til eksamen.
Efter kortvarig forsømmelse er det ikke absolut på
krævet at redegøre skriftigt for dens årsag og varig
hed, men efter mere langvarig forsømmelse samt i 
tilfælde, hvor det skønnes væsentligt, at skolen ken
der forsømmelsens årsag, udfyldes en speciel blan- 
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ket, der fås på kontoret. Blanketten underskives af 
en af forældrene eller af en værge. Såfremt eleven 
er fyldt 18 år, kan vedkommende dog selv under
skrive den. Den underskrevne blanket afleveres 
igen på skolens kontor.
Hver uge bliver forsømmelseslister ophængt på ad
ministrationens tavle i centralgarderoben. Du har 
selv ansvaret for at kontrollere rigtigheden af den 
anførte forsømmelser. Hvis du mener, der er fejl på 
listen, kan du henvende dig til Carsten Ladegaard 
Petersen.

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

Fælles
udvalget

Dette udvalg er det koordinerede organ på skolen 
mellem lærere, elever og administration/rektor.
Der personer, der sidder i fællesudvalget, er repræ
sentanter fra lærerrådet, elevrådet og rektor. Dets 
opgave er fastlagt i bekendtgørelse om lærerråd, læ
rerforsamlinger og fællesudvalg ved amtets gymna
sieskoler m.m. Heri siges, at fællesudvalget træffer 
afgørelser om fællestimer, fællesarrangementer, or
densregler, studiekredse m.v.

Glemte sager Hvad man eventuelt finder af glemte sager afleve- 
------------- res på skolens kontor. De kan af ejeren afhentes i

kontorets åbningstid.

Gymnasiebe- Heri får du uddybet, hvilke krav, der stilles ved stu- 
kendtgørelsen dentereksamen i de forskellige fag, og om der er

skriftlig og/eller mundtlig eksamen.Til bekendtgø
relsen hører en undervisningsvejledning. Ved hen
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vendelse til din faglærer eller til skolens kontor, kan 
du få begge dele at se.

HF-bekendt- 
gørelsen

ID-kort

Heri kan du få uddybet krav, der stilles ved 
HF-eksamen. Desuden giver bekendtgørelsen ind
sigt i de rettigheder, du har under kursusforløbet. 
Ved henvendelse til din faglærer eller skolens kon
tor, kan du få bestemmelserne for netop det fag, du 
er interesseret i, at se.

Ved skoleårets start udfærdiges skole-ID-kort til de 
nye elever. Kortet medbringes ved fester. Visse for
retninger giver rabat mod forevisning af kortet.

Inspektorer 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

Karakterark

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 ka- 
rakterARK. Disse ark er en kopi af siderne i karak
terprotokollen. 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 karakte
rark, ellers skal den ene af forældrene eller værge 
underskrive.

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

Klasselærer Se artiklen om studievejledning.
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Kontoret

Lektielæsning

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 spisefrik
varteret. Dette gælder også nøgler til musik- og 
EDB-rummet.

Skolen er åben mellem kl. 7.00 og kl. 17.00. Der er 
mulighed for efter skoletid at benytte kantinen, 
klasseværelser og biblioteket til lektielæsning eller 
gruppearbejde. Ordbøger og lommeregnere kan lå
nes på kontoret.

Lærer- Lærerforsamlingen består af samtlige lærere, og 
forsamling møderne ledes af rektor. Den behandler elevernes 

forhold i relation til standpunkt og afgør også, om 
skolen vil tilmelde dem til eksamen.

Lærerrådet

Morgen
samling

Lærerrådet består af samtlige lærere. Dets kompe
tence er fastlagt i bekendtgørelse for lærerråd, læ
rerforsamling og fællesudvalg.

Her gives meddelelser fra administrationen (rektor 
eller dennes stedfortræder). Desuden gives der be
sked om, hvornår der afholdes fester, fællesarrange
menter, boldspilkampe, 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 henven
delse til rektor eller dennes stedfortræder få mulig
hed for at fremføre dette). ALLE HAR MØDE
PLIGT TIL MORGENSAMLINGERNE.
Kantinen og bogdepotet har lukket i det tidsrum, 
der er morgensamling.

Musik Se artikel.
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Opslags
tavler

Eleverne har en opslagstavle til højre for hovedind
gangen. Her findes også ugekalenderen.

Ordensregler Skolens vigtigste ordensregel kan udtrykkes såle
des: Eleverne 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
5. time 12.00-12.45
6. time 12.50-13.35
7. time 13.45-14.20
8. time 14.35-15.20

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

Studie
vejledning

Se artikel.

Valley High Valley High er navnet på skolebladet, der udkom
mer hver fredag med nyt fra både lærere og elever.
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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 data
maskinerne i skolens datarum, som er udstyret med 11ABC-80 ma
skiner. 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 undervisningsred
skab.

2.HF’erne har de sidste par år kunnet vælge datalære som tilvalg
sfag. 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 bru
ger deres formningstimer til 
at lave store fællesudsmykninger, nogle laver plakater, andre arbej
der 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 næ
sten helt bar bund i 2. g.

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

Formningslæreren

Idræt påVG ...
Timerne: I idrætstimerne vil du modtage undervisning i de

traditionelle idrætsdiscipliner, samt i idrætsgrene 
som du normalt ikke dyrker, og du vil skulle ar
bejde sammen med kammerater, som har andre for
udsætninger end dig, og som derfor forventer noget 
andet af timerne.
I bestemmelserne for vort fag står der, at vores un
dervisning ikke alene skal sørge for at bringe dig i 
god fysisk form, men at den også skal inspirere dig 
til fortsat idrætsaktivitet efter at du har forladt sko
len. Det betyder, at du ikke kan forvente, at ti
merne vil foregå som du kender det fra idrætsklub
berne.

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

Idrætstræf: En nyskabelse er, at vi arbejder sammen med 4 an
dre gymnasier på vestegnen om et årligt »idræts
træf«, hvor hver skole stiller med et antal elever, 
som dyster med hinanden på tværs af skolerne, i så
vel traditionelle som utraditionelle idrætsdiscipli
ner. Dagen sluttes af med fællesspisning og fest.

Idrætsfest: 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

Musikvejviser på Vallensbæk Gymnasium
MUSIK ER KNIRKEN AF PARADISETS PORTE

(Persisk ordsprog)
Brrrrrrroget aften

Drama

: koncert på skolen sidst i november. Lever til 
fulde op til sit navn - alle kan være med - bare 
det er godt. (Se program).

: se årets musical-anmeldelse. (Godspell).
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Forårskoncert : ligger ca. 14 dage før påske. Offentlig kon
cert, ofte med større korværk, som dog i år 
måtte undværes (se under kor). Optræden af 
klasser, solister, grupper, bands - jazzkro og 
fest. (Se program).

Frivillig
musikundervisning : tilbydes hvert år på alle mulige instrumenter.

Vi har en del instrumenter til gratis udlån, og 
flere dygtige instrumentallærere er tilknyttet 
skolen. I kan få op til 40% af jeres spilleudgif
ter refunderet af korkassen.

Jazzorkester, 
»V. G. Jazzband« : SFogTN violin, OK trompet, UG klarinet og 

sax, OM klaver, EC banjo, KP bas, KL trom
mer. Spiller i jazzkroen til de to store årlige 
koncerter, en uge i den svenske skærgård i au
gust samt til dansklærernes generalforsam
ling, Bønnerup strand no. 86.

Kor-sang : på VG er der en 16 år gi. tradition, som vi for 
første gang i år - til manges store skuffelse - 
måtte bryde af skematekniske grunde. Vi har 
dog alle savnet det og sætter en masse ind på 
at gå igang igen i sept. 87. Øvedagen plejer at 
være mandag kl. 19.

Musical
Musikfaglig

: se Godspell-anme\de\sen.
: en af grenvalgsmulighederne efter 1. g. Du får 
musik på højt niveau 6-7 timer om ugen. Har 
været påVG siden aug. 84 og trives i bedste 
velgående.

»Musikfåreningen« : en forening med det formål at tilve jebringe så
gode øve/spillemuligheder for skolens for
skellige bands som muligt. Foreningen har i 
årets løb gjort en stor indsats, og resultaterne 
er da heller ikke udeblevet: udstyret er snart 
komplet. Er du musikant, så se at blive aktivt 
medlem, det er gratis. Kom til møderne.
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»Musikfåreningen« står for 2. afdeling af de 
to store årlige koncerter.

Musiklærerne.

IQ
, 1

2!
 <

5®
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1986-87
Klip fra året der gik
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Program for første afdeling
1. Bo-Åhh-No!2l
2. lx
3. Mr. IB

4. 3v

5. Jørgen, Torben, Thomas, 3v

6. 3ax
7. Michelle lp
8. lb
9. SevenSins

10. 2ab

11. Annette lp, Peter Laursen
12. la
13. Alfredog Jakob, lz
14. Ir
15. Regina og Sisse 2a
16. 3 MUS
17. 'Inspekteur Clouseaus trio’

: Exit.
: Eightdaysa week.
: Støttekoncert for det finske 

produkthandlerforbund.
: Et kraftigt mareridt

(tekst: Ionia
musik: H. Engelbrecht).

: La’nu vær’med at si’det 
(J. Nilsson).

: Hit the road, Jack.
: Sonnet.
: Summernight.
: Waitin’
: Guantanamera (J. Fernandes, 

arr. Henr. Beck).
: You are loving the world.
: It’sgonnabealongnight.
: Parløb.
: Nappa & Nylon (Shubidua).
: You’vegotafriend.
: Oyecomova(Puente).
: The Pink Panter.
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18. Patrick
19. 'Sentimentalis’

20. 2 MUS

21. 2y

22. Mette & Sandra 2au
Jan 3au, Jesper ly, Anders lp

23. 'The Novas’
24. V. G. Jazz-band

: April.
: »Jeg elsker Peter, men jeg kan 

ikke sige det for bare tårer«.
: Påls fuge (S. Tveit).

Fuld af nattens stjerner.
(Sebastian).

: A whitershadeofpale 
(Procul Harum).

: The giri from Ipanima
(C. Jobim).

: »Bossa Novalley High«.
: King Porter Stomp.

Mr. IB: Inge 3a, Martin 3y.
Seven Sins: Helle, Claus 3z, Carsten, Lars-Ivar,Thomas 3y.
Inspekteur: Patrick, Bo, Martin 3y, Pernille lb.
Sentimentalis: Hanne 2q, Andersip, Ursula, Eva, Patrick.
The Novas: Jan, Lars 3a, Jens 2x, Anders lp, Jesper ly.
V. G. Jazzband: OM, OK, SF, UG, KL, KP, EC,TN.

Program for 2. afdeling (østre kantine)
Kl. 21.30-22.10
Kl. 22.15-22.50
Kl. 22.55-23.30
Kl. 23.35-24.00

: Seven Sins.
: Galaxy.
: Trickey Chick.
: Oblivion.
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Broget aften på Vallensbæk Gymnasium 
21. november 1986 kl. 19.00

PROGRAM-1. del-i salen
1. El Condor Pasa (Peru)
2. Chicago (G. Nash)
3. Rapsodi
4. The Longest Time (B. Joel)
5. Fru Sauterne (K. Larsen/ 

Larsen/Mogensen)
6. ’CauseILoveYou,Baby’

7. Java Jive (Drake-Oakland)
8. Hva’ Gør Vi Nu? (K. Larsen)

9. Ta’Mig Med Til Byen 
(Lotte Rømer)

10. Karbad, Baby (Shubidua)
11. Venter På Dig (Th. Helmig)
12. To I Een

: 1-y
: l.b
: Henrik & Tamim 2.L
: 2.ab
: 3.V

: Hanse 2P, Hanne 2Q, 
Torben 2R, Patrick

: 2. + 3. MUS
: Seven Sins

Carsten, Thomas, Lars - 3. y
Helle, Claus, Charlotte-3.z

: La

: 3.MUS
: 3.b
: Jakob l.z
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13. Nature Loosing AFriend
14. Markmusen Og Musvitten

15. Rejse
16. Feel Like Making Love 

(G. Benson)

17. ’Hannes Melodi’
18. Tuxedo Junction 

(Manhattan Transfer)

2. del - i kantinen
Kl. 21.10-21.20
Kl. 21.20-21.25
Kl. 21.30-22.00
Kl. 22.05-22.25
Kl. 22.30-23.00
Kl. 23.05-23.30
Kl. 23.35-24.00

: Michelle l.P
: »Power of Polle« 

Boye, Frank 2.y, 
Peter2.z-Madz l.z

: Patrick Secq
: »The Musical Gang« 

Jan 3a, Sandra 2a, Jesper ly, 
Anders 1P, Michael ex

: 2.HF-tilvalg
: 2.MUS

vi PRøvtl? \ 
iGtM....!
MEN UDÜN 
ruB/o! J

HF 

i

: Bundi Hundi Band
: Dirtbag
: Seven Sins
: Champagne
: Wagners Jazzband
: Sockers
: Chataime
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et 5 mands band repræsenterede 1, 2 og 3 g, 1 Hf og en student-86 
leverer dygtig, flot musik shinet op i 80’er stil. Ouverturen er guita
ristens eget værk.

På instruktørsiden tænkes ungt og nyt: Godspells 10 roller spilles 
hos os af 29 elever. Kun en rolle er gennemgående, og det er Step
hen (Jesus).

er der nogen der siger at nutidens unge gider ikke lave noget?

»Hvor får man fat i 85 ølkasser? - (Tomme altså)«
»Hvordan siger et begejstret får, Lars?«
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Lidt facts om »Godspell« på
Vallensbæk Gymnasium
Det tog 4 måneder med op til 3 ugentlige prøver at sætte »God
spell« op. Vi var godt 40 elever (nuværende, tidligere og sågar 
kommende), 3 lærere og 1 instruktør - som er gammel elev - om 
indstuderingsarbejdet.

Arbejdsområderne var: Dramatik, dans, korsang, solosang, 
orkesterspil, lys & lyd, scenografi, rekvisitter, PR-arbejde, tilret-

Albertslundposten 22U2-86.

Fællesskabets sejr 
Kan man få ondt i hænderne 
af at klappe? Ja Vallensbæk
statsskole - undskyld, nu 
Vallensbæk gmnasium - gav 
svaret via deres opførelse at 
musical’en „Godspell”.

Man kan nok kalde det en 
fællesskabets sejr. Små 30 
optrædende på scenen. Et 
velspillende band bagved 
plus en masse andre i kulis
sen uden hvem det ikke kun
ne fungere. i ■

Og så kan de synge, hvil
ket må siges at være en 
fordel når 
valgt at
efterhånd

se og tage afsked, led 
eller anden grund
hen på „Famp" 
hvor „almC 
kanske r 
melse 
og

tro
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telæggelse og gennemføring af 6 forestillinger, samt administra
tion og koordination.

Såvel under indstuderingen som i forbindelse med opførel
serne blev gruppen på det kærligste bakket op af forældre, rek
tor, andre elever og lærere, pedeller og kontor, AV-inspektor, og 
enormt mange andre fra vort nærsamfund viste imødekommen
hed og ydede »praktisk bistand« til projektet.

Forestillingen blev vist ialt 6 gange i løbet af tre dage i decem
ber. 3 dagforestillinger for skolens egne elever samt gæster fra de 
fleste af de omkringliggende folkeskoler. Vi havde besøg af ca. 
800 gæster de tre formiddage, og de udgjorde sammen med vore 
egne elever et dejligt publikum.

Til aftenforestillingerne kom der ca. 1200 gæster, der var serve
ring fra 4 barer og en slikbod samt issalg i pausen. Det var meget 
festligt, og sidste aften sluttede musicalgruppen med et ordent
ligt brag af en fest.

Ulla Sylvest Vestergaard.

Temadage
Den 28/29.1.-87 blev der afholdt temadage her på skolen. Det blev 
en uovertruffen succes!!. Man havde fra både elev- og lærerside ar
bejdet hårdt på at arrangere dagene på en sådan måde, at de dæk
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kede alles interesse. Den indledende manøvre var derfor omdeling 
af spørgeskemaer for derved at få mulige temaer frem i lyset. Næste 
skridt var afstemningen, og valget blev: »En krop i top, et sind i 
spind«.

Temadagene blev berammet til 2 dage med afsluttende fest, incl. 
spisning, fredag aften. Dagene startede torsdag kl. 9.00 med en pa
nel-diskussion ang. emnet meditationsformer, hvor debatten gik på 
om man skulle have alle de alternative meditationsformer, som er 
repræsenteret idag, eks. healing, fjernhealing osv., og om de er 
brugbare. Derefter skulle elever og lærere ud i nogle, på forhånd af 
temaudvalget opstablede, grupper. Deri var der mulighed for at 
prøve forskellige, og ikke særligt dagligdags fysiske udfoldelser. An
dre grupper omhandlede emner, hvor de tilvalgte sad på deres fla
de, og fik serveret et foredrag. For at De, ærede læser, kan få et ind
blik i det enorme udbud af grupper, skal her nævnes et lille men 
bredt udpluk: KARATE, DANS, MASSAGE, MEDITATION, 
BODYBUILDING.

Fællesafslutningen for dagenes emner var et danseteater af de 
mere nymodens. De fortalte lidt om deres baggrund for at danse, 
og »beærede« os derefter med at udføre lidt af deres træningstimers 
indhold - desværre et flop!.

Dog alt i alt; emnet blev bakket op af mange, flere end der plejer 
til fællesarrangement, og det samlede udbytte har for stort set alles 
vedkommende været positivt. Mange er nu begyndt at dyrke de 
ting, de havde med at gøre i grupperne, i fritiden. DENNE RE
SPONS TALER VIST SIT EGET SPROG.

Det sidste der kan siges om dagene er, at et så godt, storslået, 
pragtfuldt, vidunderligt, harmonisk og genialt arrangement IKKE 
KAN gå i glemmebogen, hvilket så selvfølgelig betyder at lignende 
projekter, med andre temaer, er en nødvendighed for et godt Valley 
High miljø.

Thomas og Torben 3. V
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3 z’s Østrigstur
På lavt signifikansniveau og med integralerne godt gemt i underbe
vidstheden drog vi fredag den 2/1-87 ud på en altomfattende ekspe
dition til strohrummens og skiløbernes land.

Efter en lang og udmarvende bustur, hvor humøret dog blev 
holdt højt ved indtagelse af væske fra uidentificerede flyvende øldå
ser, nåede vi fredag nat frem til Ksar-es-Souk, Marokkos svar på G- 
stadt.

Ved koncentreret kortlæsning indså vi dog snart, at vi var kørt 
galt, og vi kom da også hurtigt ind på den rigtige rute mod den 
østrigske skisportsflække »Oberndorf«, hvor vi skulle tilbringe de 
næste otte dage af vores liv.

Formålet ved vores ekspedition var dels at grundforske den 
østrigske litteratur - herunder besøg hos en østrigsk afgangsklasse, 
dels at eftervise gyldigheden af Steen Anker Jensens revolutione
rende formel:

F= K + X — Y — Z+/— U, 
hvor Fvar det forventede forbedrede resultat efter ekskursionen, K 
var den fysiske (måske også psykiske) præstationsevne inden afrej
sen, X var den forventede forbedring på grund af højdetræningen, 
Y var forringelsen i den fysiske (og psykiske) præstationsevne 
p.g.a. ikke forventet druk, Z var forringelsen p.g.a. manglende 
søvn på turen og U var forbedringen/forringelsen p.g.a. jule- og 
nytårsorgier.

Da vi nåede frem, var vi alle sammen overordentlig friske, og det 
var ikke mindst fordi, at N. Gunnarson havde underholdt os med 
diverse historier om klukhøner og lommelærker.

De følgende dage gav vi os så i kast med træningen til World-Cup 
sæsonen 1987/88. Nogle ville besejre slalombakkerne, andre ville 
blot nyde naturen og tog derfor på langrendsture med Merete + 
(ufødt baby).

Dem, der stod på slalomski, havde en næsten uoverkommelig 
opgave, der bestod i at få Steen Anker og Susanne Madsen ned i hel 
tilstand. De to nybegyndere var ikke tilfredse med at styrte væk, de 
ville også have, at vi skulle tage billeder af dem, alt imens de for
søgte at indtage de særeste positioner på »brædderne«.

Da de sidste lifter var lukkede, og vi havde indtaget vores daglige 
skinkeschnitzel, var det tid til at tage pulsen på det østrigske natte
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liv. Udvalget i diskoteker var enormt, men sjovt nok endte vi næ
sten hver aften på byens største, (eneste) og hotteste diskotek, det 
verdensberømte »Kubfermein«. For dem, der ikke var tilfredse 
med den østrigske folkemusik, og 30’ernes top-ti, var alternativet 
en 5 km lang hårrejsende taxatur til nærmeste større by, Set. Jo
hann, i Tyrol.

På denne måde levede vi i paradis, indtil den fredag kom, hvor 
vi skulle besøge vores østrigske kolleger.

Da vi hørte ordet »Gymnasium«, blev vi slået ud af vores ellers 
helt sikre kurs med et totalt nirvana, og vi havde da også virkelig 
medlidenhed med vores østrigske venner, da de sled sig igennem 
fag, alt imens zzz- lyde bredte sig mellem tilhørerne (os).

Dagen efter, (den opmærksomme læser har fundet ud af, at det 
var lørdag), drog vi så hjemad, trist til mode.

Den eneste ophidsende episode på vej hjem fandt sted på en tysk 
rasteplads. Her opdager Lene F. og Sanne pludselig, at bussen var 
blevet væk.Til alt held fandt de dog bussen igen. (Vi andre havde i 
vores sørgmodige tilstand ikke bemærket det mindste til bussens 
forsvinden).

Vel hjemme igen søndag kunne vi så se tilbage på en dejlig »så
kaldt« ekskursion med bemærkelsesværdigt få uheld og sygdomstil
fælde. Kun Jarl styrtede og forvred sit knæ (og det skete endda ude 
på langrendsløjperne). De alvorligste sygdomstilfælde indtraf nok 
dagen efter, at vi havde fejret Kims fødselsdag.

PS. Merete og Steen var de mest lydige lærere, man overhovedet 
kunne tænke sig.

3 z.
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3. A. Nysproglig i London
d. 14/12-21/121986
D. 14. december rejste 3.A. Nysproglig, som kun består af fem ele
ver, samt vores engelsklærer Ole Lund-Hansen, til London. Vi rej
ste med fly, med mellemlanding i Esbjerg, så vi var allerede i Eng
land ca. 2 timer senere. Vi skulle bo på Montana Hotel i London, 
som lå ca. 70 km fra lufthavnen (Stansted Airport), så vi skulle køre 
med bus i ca. 11/2 time, før vi endelig nåede frem til bestemmelses
stedet! Da vi havde fundet vores værelser, tog vi ned til Soho, som 
ikke ligefrem er det pæneste kvarter i London! Men det var meget 
sjovt. Endvidere var vi nede forbiTrafalgar Square og Piccadilly Cir
cus, som er centrum i London, og det var i hvert fald ikke sidste 
gang, vi var der.

Næste dag, den 15. dec., var det øsende regnvejr, men det for
hindrede ikke Ole i at slæbe os alle mulige steder hen alligevel! Vi 
sejlede bl.a. ned adThemsen, ned tilTower Bridge. Endvidere var 
vi i St. Paul’s Cathedra!, som er den næststørste kirke i verden, og 
vi var ved King’s Road, hvor der efter sigende skulle være en del 
punkere (vi så da også nogle stykker)! Om aftenen tog vi til St. Pe- 
ter’s Church til »Dickens’ Reading« - A Christmas Carol (et jule
eventyr); det var meget hyggeligt at overvære.

D. 16. dec. var det dejligt solskinsvejr, men da skulle vi tilbringe 
det meste af tiden indendørs, da vi nemlig skulle på tre museer:Tate 
Gallery, National Gallery og National Portrait Gallery. Om aftenen 
var nogle af os (herunder undertegnede) i teatret og se musicalen 
»Time«, som var en fantastisk oplevelse.

D. 17. dec. var vi i kriminalretten (Old Bailey), for at overvære, 
hvordan dét foregår. Endvidere var vi på Museum of London, og vi 
var i Westminster Abbey.

D. 18. dec. tog vi til Brixton/East End, som er den fattige del af 
London; der er virkelig meget slum. Endvidere var nogle af os ved 
Buckingham Palace, og om aftenen var vi alle sammen påTower of 
London, for at overvære den flere hundrede år gamle tradition »Ce- 
remony of the Keys«. Det har sjovt nok (!) aldrig været tilladt at 
tage billeder af det, så det fik vi altså ikke mulighed for!

D. 19. dec. var vi i universitetsbyen Cambridge, der ligger ca. 2 
timers kørsel i bus fra London. I Cambridge så vi forskellige colle

45



ges og universiteter. Cambridge er virkelig er smuk by med alle 
dens parker o.lign.

D. 20. dec. var vi ikke nogen steder; vi kunne lave, hvad vi ville. 
Havde man ikke allerede brugt sine penge på plader o.lign., fik 
man da brugt en del den dag!

D. 21. dec. var så dagen, hvor vi måtte »tage afsked« med Lon
don, for da skulle vi hjem. Men forinden var vi i Kensington Gar
dens og Hyde Park. Lad iøvrigt helst være med at spørge, hvad vi 
så dér, for det sneede så meget, at det eneste, vi egentlig så, var as
falten og skosnuderne!

Som sagt, så er alting billigt i London, og det, vi nok købte mest 
af, var plader (undertegnede købte 31!) og billig make-up. De stør
ste pladebutikker, de har, hedder HMV og Tower Records; de er 
mange gange større end de største pladebutikker, vi har her i Dan
mark.

Ikke at forglemme, så var vi da også på nogle forskellige pub’er, 
mens vi var der. De er lidt forskellige fra de danske; højt til loftet 
og lidt gammeldags stil, og så er der overfyldt derinde hele tiden.

London er som bekendt bl.a. berømt p.g.a. sine røde todækker
busser. Dem kørte vi ofte med, og vi sad selvfølgelig øverst oppe.

London’s Underground (»The Tube«) er virkelig også noget for 
sig. Undergrundsbanesystemet er så stort, at det er helt umuligt at 
forestille sig det, før man har set det. Der er billetkontrol, når man 
kommer op fra undergrundsbanen, så det er faktisk umuligt at 
snyde (selvom det faktisk lykkedes for os den sidste dag!). Under
grundsbanen kørte vi med mange gange hver dag.

Turen var virkelig en oplevelse, og jeg tror ærligt talt, at vi alle 
sammen gerne ville være blevet der lidt længere.

3.A. Nysproglig, 
Tina Solberg

2 BAS og operation Stenløse
I efteråret 86 indledte vi et samarbejde med en 2.g samfundssprog
lig på Stenløse Gymnasium. Samarbejdet gik ud på at undersøge 
sociologien og geografien i Albertslund og Stenløse, det vil sige de 
forskellige livsformer og infrastrukturen (for ikke indviede betyder 
sidstnævnte den fysiske opbygning og planlægning!).
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Projektet forløb sådan, at vi 
hjemme forberedte os i samf. og 
geo. ved at læse om livskvalite
ter og byplanlægning (dødspæn- 
dende!). Dadagenoprandtogvi 
skulle stifte bekendtskab med 
Stenløsegenserne, havde vi ud
arbejdet et spørgeskema, som vi 
uddelte i »byen« (Stenløse, i 
slud og sjap!). Om aftenen rå
hyggede vi med æbleskiver og 
glögg, efter at have spist hos »de 
fremmede«, to af vores slags 
med to af deres. Senere sov man 
i gymnastiksalen ELLER også 
ventede man til mødet på by
planlægningskontoret på Sten
løse rådhus, næste dag....

Næste dag studerede vi arkitekturen i Stenløse og i det nærlig
gende Veksø.

Fjorten dage efter gentog vi sammentræffet i Albertslund. Dog 
tilføjede vi et besøg på varmeværket + en bustur med linie 141 (alle 
32 minutter), og et lysbilledshow om good old Albertslund (Vridslø- 
selille).

Resultatet af spørgeskemaundersøgelseme blev udarbejdet på 
EDB og gav os et billede af borgernes meninger om livsværdier, fa
milie, job/fritid. Spørgeskemaerne bekræftede vores teorier/for- 
ventninger om (livsformerne) modsætninger og forskelle iAlberts- 
lund/Stenløse.

Vi opnåede et kendskab til behandling af facts ved hjælp af 
EDB, viden om hvor svært det er at lave et brugbart spørgeskema, 
forståelse af faktorer der påvirker infrastrukturen (remember?), 
samt lidt råhygge og landligt samvær med Stenløse pigerne (de 
havde træsko med hø i alle sammen, - hvem sagde fordomme?!). 
Alt i alt var projektet vellykket og det var rart at beskæftige sig med 
noget ud over det sædvanlige.

Med ønsker om HELD og LYKKE fra RAM BO.
2 BAS
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Skolens personale

Lektor
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

Lektor
Frederik Badse 
(FB) 
Historie 
Oldtidskundskab 
Russisk
Sdr. Boulevard 59
1720 V.
Tlf. (01) 21 02 99

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

Lektor, 
studievej 1. HF 
Jytte Burchall 
(JB)
Engelsk
Tysk
Snebærhaven 30 
2620 Albertslund 
Tlf. (02) 45 01 38

Lektor
Mogens Christens«
(MC)
Historie
Engelsk
Oldtidskundskab
Bredager 51 
2670 Greve Strane 
Tlf. (02) 90 91 97
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Adjunkt
Eigil Christiansen
(EC)
Dansk
Geografi
Ømens Kvarter 4 A 
2620 Albertslund 
Tlf. (02) 62 04 16

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

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

Adjunkt
Hans-Erik Fuglsang- 
Damgaard
(FD)
Tysk
Historie
Bonkesvej 28 
2650 Hvidovre
Tlf. (01) 75 77 38

Adjunkt
Nina Clante 
(NC) 
Historie
Oldtidskundskab 
Formning 
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

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

Kunstpædagog 
Tove M. Gjerløv 
(TG)
Formning 
Stenmarken 27D I 
2860 Søborg 
Tlf. (01)69 8816
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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

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

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

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

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

Adjunkt
Egon Hovgaard
(EH)
Geografi
Historie 
Pelargonievej 22 
2000 Kbh. F
Tlf. (01) 16 19 32

Adjunkt
Steen Anker Jen 
(SJ)
Idræt
Biologi 
Klintebyvej 4 
4654 Fakse Lade
Tlf. (03) 71 63 71
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Adjunkt
Merete Jansen 
(MJ)
Dansk
Samfundsfag
Tårbækdalsvej 9B 
2930 Klampenborg 
Tlf. (01) 63 28 10

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

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

Adjunkt
Bo Kirkegaard
(BK)
Geografi
Idræt
Fiskedamsg. 13, st.tv.
2100 Kbh. 0
Tlf. (01)42 90 25

Lektor 
studievej!, gymn. 
Ellis Kristensen 
(EK)

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

Adjunkt
Erik Kristensen
(K)
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 
studievejl. gymn.
Karsten Bøving Larsen 
(KL)
Matematik
Dansk
H. P. Ørumsgade 46 
2100 Kbh. 0
Tlf. (01) 29 38 08
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Lektor
Birgitte Zinn Lund
(BL)
Fransk
Dansk
Løkketoften 66 
2620 Albertslund
Tlf. (02) 64 33 60

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-Peü
(SUS)
Nordengen 8 
2630 Tåstrup
Tlf. (02) 52 60 59

Adjunkt
Oddvin Mathisen
(OM) 
Musik 
Psykologi 
Fennevangen 18 
2820 Gentofte 
Tlf. (01)65 40 92

Adjunkt, boginspect 
Eva Pilgaard Matse 
(EM)
Historie
Religion
Niels Bohrs Allé If 
2860 Søborg
Tlf. (01) 69 96 75

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

Pedel medhj.
Peter Møller 
Askevang 13
GI. Fløng 
2640 Hedehusene
Tlf. (02) 16 23 13
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Adjunkt
Asger Lykkegaard
Nielsen
(AN)
Religion 
Samfundsfag
Fiskerhusene 58 
2620 Albertslund
Tlf. (02) 64 62 81

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

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

Lektor
Lene Nordmann 
(LN)
Dansk
Engelsk 
Skovbovænget 10 
3500 Værløse
Tlf. (02) 44 06 58

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

Lektor
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
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Lektor 
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 Ragt 
(AR)
Gråbynkevej 15 A 
2700Brønshøj
Tlf. (01) 28 04 47

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 
1310 Kbh. K
Tlf. (01) 14 33 89

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

Bibliotekar
Marion Schwarz 
Fiskerhusene 87 
2620 Albertslum 
Tlf. (02) 62 23 4f
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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

Adjunkt
Lissie Struer 
(LS)
Spansk 
Lindevej 12B 
1877 Frederiksberg 
Tlf. (01)23 30 33

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

Lektor, 
studievejl. gymn. 
Erik Worm 
(EW) 
Latin 
Græsk 
Oldtidskundskab 
Dansk
Duntzfeldts Allé 15 
2900 Hellerup 
Tlf. (01) 61 25 20
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Valley High
Af: Martin Bender.
Når jeg tænker på de timer 
og på klokken når den kimer 
så kan jeg ikk’ la’ vær’ at tænke 
bar’ den vil bli’
De si’r den ikke er noget særligt 
men hvis jeg skal være ærlig 
så’ der ingen her i verden 
som er bedre end den 
for det er her man lærer livet 
at man er en del af skibet 
det er her man finder ud af at 
man lever man er til
Omkvæd: Valley High Valley High 

Valley High vi elsker dig 
Valley High Valley High 
Valley High vi elsker dig

Når 1 sidder her i salen 
må I ikke glemme kvalen 
som si’r Valley High skal lukke 
Det er slut meget snart 
for en skole uden penge 
den vil ikke vare længe 
I ved pengene bestemmer 
hvad der sker på vor jord 
det der mangler er put-g’er 
der skal være mange flere 

folk må indse High Valley 
det er den rigtige vej 
Omkvæd: Valley High..... 
Tænk på alt det vi vil mindes 
når vor skole ikke findes 
Badse Svend og Rothe 
Kaare Fuglesang og Bo 
kantinen idrætsdagen 
cacao-automaten 
morgensamling fester 
ja selv put-g’eme med 
broget aften intro-turen 
garderoben skolemuren 
påskebajer teaterstykker 
klidbollen og fred
Omkvæd: Valley High......
Men det kan ikk’ gøres op i kroner 
om det så bli’r til millioner 
man kan ikke købe følelser 
personlighed miljø 
og Valley High vær ikke bange 
for jeg ved at vi er mange 
hvis dagen kommer står vi alle 
sammen om dig 
og tag og sig til jeres venner 
sig til alle dem I kender 
at Valley High skal leve 
ligeså længe vi er til 
Omkvæd: Valley High.....




