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FORORD
Valley High nr. 15 - december 1987.

Et arret årsskrift
Det er et arret årsskrift, vi sender på gaden. Det bærer de samme 
ar, som vi der har været på skolen, bærer.

Årsskriftet handler meget om måden, skolen blev nedlagt på. 
Sådan måtte det være, for det er det, der har optaget os allermest i 
det forgangne år. Vi forsøger at give et billede af alle de brogede 
begivenheder omkring nedlæggelsen, og vi giver ordet til elever, 
lærere og forældre, for at de kan give luft for de følelser, begiven
hederne har afstedkommet.

Når vi ser tilbage på begivenhederne og prøver at få et overblik, 
bliver det centrale spørgsmål: Hvorfor reagerede eleverne så 
stærkt? At lærerne reagerede voldsomt ved udsigten til at miste 
deres arbejde er lettere at forstå.

Eleverne blev selvfølgelig vrede over, at deres skoleforløb skulle 
forringes og deres skole nedlægges. Men eleverne i 3G, i HF, i han
delsskoler, i gymnasier over hele landet, der ikke blev ramt af 
Københavns amts indgreb, reagerede lige så voldsomt. Så der var 
mere på spil.

Dybest set er det elevernes tillid til folkestyret, det drejer sig om. 
Men lad os starte med at se på, hvorfor reaktionerne blev så hæf- 
tige. Det var ikke selve beslutningerne om nedlæggelse og klasse
kvotienthævning, men det var måden og omstændighederne, der 
chokerede og tændte gnisten.

Det var de snævre valgtaktiske hensyn, der var dominerende i 
Københavns amtsråd. Gymnasierne skulle nedlægges nu, så man 
kunne holde al snak om nedlæggelser ude af den tilstundende valg
kamp. Der overspares nu, så man ikke skal spare så meget i valg
året 1989.

Der nedlægges et gymnasium i nordøstområdet, hvor de konser
vative har deres vælgerbasis og et på Vestegnen, hvor socialdemo
kraterne har deres, og et midt imellem.
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Amtsborgmester Kaalund sprang op som en løve i foråret 1987, 
da regeringen bestemte, at amterne ikke måtte hæve deres skatte
procent. Han truede med at lukke 6 gymnasier og hæve klassekvo
tienten til 28. Nu skulle regeringen have at vide, at den store mand 
ikke farer med tomme trusler.

Man kunne blive ved .... Der er historien om amtets plangrund
lag for gymnasieudviklingen i 90’eme, der kom i foråret 87 og 
pegede på, at nedlæggelser kunne blive nødvendige i starten af 
90’erne. I forordet bedyrede amtsrådet sin vilje til samarbejde og 
åbenhed.

Der er roulettespillet om det skulle være Gentofte, Aurehøj eller 
Ordrup, der skulle nedlægges, eller Vallensbæk eller Albertslund på 
Vestegnen.

Det var denne ophobning af urimelighed og uretfærdighed. Det 
var dette totale fravær af saglighed, der chokerede og fik prote
sterne til at eksplodere.

Politikerne burde være strømmet til gymnasierne for at finde ud 
af, hvad der var drivkraften i de unge. De burde takke dem, fordi 
de viste demokratiet den tillid at reagere på det.

For protesternes voldsomhed afslørede, at der i eleverne er et 
dybtliggende krav om retfærdighed og rimelighed, der vender sig 
mod magtmisbrug. Samtidig var chocket et udtryk for at en grund
læggende tillid til folkestyret var blevet rokket. Chocket var et 
måbende: Sådan kan det ikke være. Protesterne et fortvivlet: Så
dan må det ikke være.

Eleverne er helt på det rene med, at folkestyret i Danmark har 
mange fejl og mangler, men dette var noget andet. Sådan noget 
kunne ske i en bananrepublik i Mellemamerika, men ikke i Dan
mark.

Eleverne kræver retfærdighed, rimelighed, saglighed og fornuft 
af det offentliges beslutninger. Samtidig skal der være lydhørhed 
for og plads til følelsesmæssige protestaktioner, for det er følel
serne, der afslører de dybtliggende holdninger.

Vi må tage afsked med ekstra mange elever i år, og halvdelen af 
lærerkorpset spredes for alle vinde. Om der bliver job til alle, og 
hvor de i så fald anbringes, er ikke afklaret i skrivende stund (4/5 - 
sie!).

Vi byder hjerteligt velkommen til de 1 HFere og 2Gere, som fort
sætter på skolen næste år, og især byder vi velkommen til alle de 
kommende 1 HFere, som i de følgende år skal befolke Valley High.

Ole Krogh
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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 (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 og 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 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 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, reli
gion, oldtidskundskab, 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 

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.

5



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................
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 0-0max.
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 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 1. 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.

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 tillægsfag er tillagt et antal
Biologi ................................ 8
Matematik .......................... 12
Engelsk ............................... 7
Tysk .................................... 10
Samfundsfag ...................... 6
Musik ................................. 8

points: 
Formning ......................... 8
Idræt ................................... 8
3. fremmedsprog ...............  11
Fysik ................................... 14
Kemi ................................... 10
Psykologi ............................ 6
Datalære ............................ 8

Studievejledning for gymnasiet og HF
Fra folkeskolen kender du skolevejlederen, der sammen med din 
klasselærer har kunnet rådgive i forskellige sammenhænge. I gym
nasiet og på HF vil du møde en studievejleder, der på mange måder 
svarer til skolevejlederen i folkeskolen. Der er nok god grund til at 
nævne, at klasselærerens funktion i gymnasiet og på HF er begræn
set til enkelte praktiske forhold - derfor dækker studievejlederen 
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 studievej lederne 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. 
bortvisning. Desuden har vi tavshedpligt og viderebringer kun op
lysninger efter aftale med den pågældende elev. Studievejlederens 
arbejde 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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^TUDiEVEELEDMlMC-

(Erh vervsarbe j de).
© S^L ’S?

Grenvalg/tilvalg.
Tilpasningsvanskeligheder i 
skolen og/eller 
klassen.
Skoletræthed.
Vejledning ved evt. udmel
delse (mange udmeldelser 
kunne undgås, hvis I kom, 
når problemerne opstår). 
Boligproblemer.
Økonomiske problemer. 
Problemer i forbindelse med, 
at I evt. vil flytte hjemmefra.

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
3. g Mere detaljeret gennemgang af enkelte emner og emnegrup

per, der er blevet berørt i 2.g.
Den koordinerende tilmelding (KOT) til uddannelser efter stu
dentereksamen.
Studieorienterende møde (som under 2.g).
Udlevering af diverse materialer som universiteterne, de høj
ere læreanstalter og andre uddannelsessteder.
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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 videre
uddannelse.

I øvrigt indeholder den kollektive studievejledning følgende:

l.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.

Regler for Statens Uddannelsesstøtte 
1988/89 - i daglig tale kaldet SU.
Hvornår kan jeg søge om stipendium og studielån ?

18 år - afhængig af forældrenes indkomst.
19 år - uafhængig af forældrenes indkomst.

Hvor får jeg et ansøgningsskema? - på kontoret.
Af de nye SU-regler, som træder i kraft 1/8 1988 er den væsentlig
ste vel nok, at forældreuafhængigt støtte gives fra måneden efter du 
er fyldt 19 år med følgende beløb til alle:

Udeboende: Pr. år Pr. måned
Stipendium ...................... 36.000kr. 3.000kr.
Studielån .......................... 16.000 kr. 1.333 kr.
Ialt .................................... 52.000 kr. 4.333
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Hjemmeboende: 
Stipendium ...................... 
Studielån ..........................
Ialt ....................................

22.000 kr.
16.000 kr.
38.000 kr.

1.833 kr.
1.333 kr.
3.166

EGENINDKOMSTGRÆNSE:
1. Hvis din bruttoindkomst, i støtteperioden, som går fra 1/8 1988 

til 31/7 1989, 12 måneder, ikke overstiger34.000kr. = fribeløbet 
- altså din indtægt før udbetaling af stipendium - gælder ovenstå
ende.

2. Hvis din indtægt er mere end 34.000 kr. (indtægt er: løn, rente
indtægt m.m.), bliver stipendium og studielån nedsat med det 
du har tjent over fribeløbet. Halvdelen på stipendium og halv
delen på studielån og altid som om der er søgt maksimum i stu
dielån.

3. Hvis egenformuegrænsen ikke overstiger 100.000 kr. Af den 
formue, der ligger over 100.000 kr., medregnes 75% til indkom
sten.

SÆRLIGE REGLER FOR 18-ÅRIGE ANSØGERE
Er du ikke fyldt 19 år, kan du kun få maksimalt stipendium, hvis 
dine forældres samlede socialindkomst for 1988 med tillæg af 6,6% 
ikke overstiger 167.700 kr.

Ved højere socialindkomst nedsættes stipendiet gradvis og bort
falder ved en socialindkomst for 1988 med tillæg af 6,6% på 274.700 
kr.

Er dine biologiske forældre skilt, kan der søges SU på grundlag 
af socialindkomsten hos den af dine forældre, som har forældre
myndigheden.

Socialindkomsten nedsættes med 17.800 kr. for hver af dine søs
kende, der er under 18 år eller under 19 år og under uddannelse.

Hvis stipendium nedsættes på grund af forældrenes socialind
komster, kan du i stedet få forhøjet studielånet i takt med nedsæt
telsen af stipendiet. Udnyttes muligheden for at få forhøjet lånet 
ikke, sker der i stedet en forhøjelse af fribeløbet.

VIGTIGT! Stipendium er skattepligtig B-indkomst, d.v.s. du 
først betaler skat af det udbetalte stipendium året efter du har mod
taget det.

ET GODT RÅD: Gå i skattevæsenet og få ændret dit skatte
kort eller spar op til den forventede efterskat.

Alle forespørgsler vedrørende SU kan rettes til din studievej
leder eller sekretær 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 1987/88
LysbilledforedragomKina: 29/09 1987
Broget aften: 20/11 1987
Forårskoncert: 18/03 1988
West Side Story: 01/02-04/02 1988

West Side Story i Albertslundhuset i forbindelse med Musiksko
lens 20 års jubilæum.

Forestillingen blev muliggjort ved sponsorstøtte fra Tu borgfon
den med kr. 10.000. Vi takker på det varmeste.

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).

Vi starter med at spise sammen og 
bagefter er der musik og dans.

Bliver det for varmt er det selvfølge
lig 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
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Volleyball-klubben
VSV er 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 både damer og herrer i alderen 16- 
30 år.

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

I håb om at du skal være med til at spille os op gennem rækkerne.
VSV

»En krop i top, et sind i spind« var temaet et par dage 
i januar 1987. (Foto: Albertslund Posten).
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KLIP FRA ÅRET DER GIK

Den blå bog
»På et af de første store protestmøder præsenterede Fuglsang 
denne sang, der straks gik til hjertet. Den blev dog sunget alt for 
lidt, for der var hele tiden nye situationer, nye opgaver, nye proble
mer at diskutere, nye sange at synge. Men nu foreviges visen og den 
stilles hermed til alles disposition«.

KAALUND, PER. AMTSBORGMESTER. F. 26/6-37

Mel: Admiralens vise fra "Pinafore".

1. I Hjørring hos min far og mor
bl ev jeg holdt til bogen og mit skrivebord 
på kursus si'dn jeg regned' blæk;

1. brugte stabler af papir og sludred som en bæk! /.
1. Studentereksamen? Den var hård at få

- Men jeg endte jo med kors og bånd og hue på! /.

2. Så læste jeg lidt medicin -
men i lægekredse er jeg helt til grin!
På skadestuen kom en hoft' patient -

1. men min "hovsa" kirugi fik hend1 i graven sendt! /.

1. No'ed andet end kirug jeg måtte hitte på 
hvis jeg ønsked at få kors og bånd og stjerner på! /.

3. Jeg blev så en rod socialdemokrat
beslutsom, arroga_nt, en god partisoldat!
Jeg elsked' magtens diskretion i vor's parti -

1. men's jeg perfektionerede min EDB! /.

1. - Jeg manipulered' båd1 med store og små 
og fik stribevis af kors og bånd og stjerner på! /.

4. Så sku' der ryddes op på Herlev sygehus -
det var 1 i'e et sted, hvor en med'ciner ku' bru'es! 
for at sløre den skandales spor

1. glat jeg landed bag en amtsborgmes ters skrivebord! /.

1. Fordi et "hovsa" jeg ku1 skjule båd' for store og små - 
fik jeg edderma'eme kors og bånd og stjerner på! /.

5. Som borgmester er jeg og-e-å- så'n en slags kirug
og jeg skærer lystigt ned; og selv den mest ublu 
beslutning ka' jeg træffe ud'n at ryst' på hånd'n:

1. Ingen fagfolk. Ingen tal på mig ka1 lægge bånd: /.

1. Mine vælgere tror; kun dem jeg tænker på 
når jeg vikler dem i gazebind fra top til tå! /.

6. Gymnasier jeg lægger ned;
de.'r aldrig for sket - en slags politisk hofteskred.
De tossede og gamle får jeg stemmer fra -

1. de unge dem ka' C, SF og fanden ha' ! /.

1. At partiet ko'r i rullestol, nå ja, hva ' så?
Hvis bare lederne får kors og bånd og stjerner på! /.

7. Vil du som god socialdemokrat
i partiet sætte mere fut og fart:
Sa kræv en anden lederstil

1. bort med Weide og med Kålund og det slikne smil! /.

1. Få debatten, medbestemmelsen godt op at stå -
I får stribevis af kors og bånd og stjerner på! /.
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Københavns amtsråd og den demokra
tiske fernis - et essay
1. Et profetisk syn

Der findes et sted her i landet et sogneråd, i hvilken der er to 
grupper, en flertalsgruppe på 7 medlemmer og en mindretals
gruppe på 4 medlemmer. Flertallet er således solidt, og der er 
ingen til at tro, at det skulle kunne rokkes i de første mange år. 
I møderne går det meget ofte således til, at flertallet kort og 
knapt fremsætter det forslag, som man i gruppen er blevet enig 
om. Derefter får oppositionen ordet. Det er jo en demokratisk 
forsamling! Den afgiver et langt og ofte velbegrundet indlæg, 
som viser vanskelighederne ved sagen. Under dette indlæg kan 
ingen se, om flertalsgruppens medlemmer hører efter eller 
sover, men vi må vel gå ud fra, at de gør det første. Når opposi
tionen har fremsat sine indvendinger, kan det ske, at forman
den eller en anden siger et par ord - gerne temmelig hvasse ord. 
Men man er sjælden nået ret langt, før flertalsgruppen foreslår, 
at man går over til afstemning. En videre drøftelse finder man 
som regel ikke nødvendig. Det er det heller ikke. For flertallet 
har afgjort sagen i forvejen og bryder sig ikke en døjt om mod
parten eller dens synspunkter. Men mødet slutter altid med en 
god demokratisk afstemning, hvor stemmerne mærkelig nok 
falder 7 mod 4, hvorefter man går hver til sit, overbevist om at 
have gjort et godt demokratisk arbejde. Har ordet ikke været 
frit, er sagen ikke blevet afgjort ved afstemning, og har flertal
let ikke fået lov at bestemme? Hvad vil man mere? Alle ville 
blive højst forbavset - mindretallet dog måske glædelig over
rasket - ved at høre den påstand fremsat, at denne ordning er i 
højeste grad udemokratisk.

Hvorfor er dette udemokratisk? Af den simple grund at 
sagerne her afgøres ved slagsmål. Ganske vist er det stemme
sedler man slås med, men det ændrer ikke sagen. Våbnene kan 
til forskellige tider være forskellige. Achilleus og Agamemnon 
kæmpede med sværd og lanse. Moderne krige mellem stormag
terne føres med tanks og flyvemaskiner. Landsbyens krige 
føres med sladder og bagvaskelse. I hint sogneråd føres krigen 
med afstemning. Det er mere fredeligt og ublodigt end de fleste 
andre former for krigsførelse. Men demokrati er det ligefuldt 
ikke. Demokratiets væsen er nemlig ikke bestemt ved afstem
ningen, men ved samtalen, forhandlingen, ved den gensidige 
respekt og forståelse og ved den heraf fremvoksende sans for 
helhedens interesse. Det mærkeligste ved hint sogneråd er det, 
at oppositionen overhovedet gider være der.

(Hal Koch, Hvad er demokrati? 
Kbh. 1945,1981, pp. 22-24).
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Erstat, gunstige læser, Hal Kochs »et sted her i landet« med »i 
Københavns Amt«, læs »amtsråd« og ikke »sogneråd«, lad med
lemstallet være 31 og ikke 11, og De har et knivskarpt billede af hvor
dan Københavns Amtsråd arbejder i 1987 og 1988. I Københavns 
Amt betyder demokrati nemlig ikke at folket styrer sig selv, men at 
der holdes styr på folk.

2. Demokrati
I vor kultur træffer folket (normalt) ikke selv direkte de politiske 
beslutninger. Vi vælger repræsentanter for vore anskuelser til, 
f.eks. i amtsrådet, at bestemme for os. Disse repræsentanter kan 
naturligvis ikke i enhver sag mene nøjagtigt det samme som alle 
deres vælgere: derfor er de valgte repræsentanter da også kun bun
det af deres egen samvittighed, dvs. de må stille sig sådan til afgørel
serne som de selv synes at de kan forsvare det over for de principper 
de er blevet valgt på. Hvis vælgeren finder at repræsentanten har 
svigtet de fælles principper, så er han i sin gode ret til at placere sin 
stemme andetsteds ved næste valg.

Er vælgerindflydelse da noget der kun kan eksistere hvert fjerde 
år, når der er amtsrådsvalg?

Nej, forhåbentlig da ikke, for den politiker der gerne vil have et 
godt ry, og måske ligefrem vil genvælges, må sørge for at holde sig 
på bølgelængde med sin vælgerskare: på møder - store og små, for
melle og uformelle, og ved offenlig diskussion i medierne, prøver 
politikere og vælgere at finde ud af hvordan deres enighed om prin
cipper skal udmønte sig i deres holdning til de konkrete sager der 
opstår i valgperioden. De vil, ideelt set, påvirke hinanden, nå til 
indbyrdes forståelse, og når politikeren afgiver sit votum i amts
rådet, så vil (mange af) hans vælgere føle at det var også deres be
slutning.

Men hvad nu hvis vælgerne står meget delt i et spørgsmål? Hvis 
de organiserer sig i pressionsgrupper der gennem medierne og ved 
direkte henvendelser prøver at påvirke politikerne i den ene og den 
anden retning?

Politikerne kan meget vel føle sig i en ubehagelig klemme, men 
der er ikke i sig selv noget forkert i at vælgerne prøver at få deres 
vilje sat igennem, og politikernes (svære?) opgave er bl.a. at for
holde sig til mangfoldigheden af vælgerønsker, at prøve at få en hel
hed ud af dem, at veje sagligheden i de krav der stilles, og - ikke 
mindst - klargøre hvorfor den valgte løsning er den bedste. Svigter 
politikerne på disse punkter, svigter de vælgernes tillid og dermed 
demokratiet.

16



3. Beslutninger
Af beslutninger findes der sikkert mange slags, men i hvert fald to 
bør i denne sammenhæng interessere os: de saglige der træffes efter 
at en sag er undersøgt og drøftet af embedsmænd og politikere og de 
berørte, og de usaglige der hyppigt forsvares som politiske beslutnin
ger.

De saglige beslutninger er dem som »situationen kræver« for at 
problemerne kan løses. Beslutningstagende politikere hævder altid 
at deres valg er truffet på et sagligt grundlag: de har undersøgt 
sagen, deres embedsmænd er kompetente, de står i løbende kon
takt med de berørte, og ingen kan med rette føle sig trådt på.

Også da Vallensbæk Gymnasium blev nedlagt af et amtsrådsfler
tal bestående af socialdemokrater, konservative, venstre og en løs
gænger, måtte sagligheden holde for: »situationen«, mente flertal
let, var skabt af den borgerlige firkløverregering, der i sommeren 
1987 tvang amterne til at foretage økonomiske nedskæringer; det 
ville medføre gymnasielukninger, hævdede amtsborgmester Per 
Kaalund, som så i øvrigt lod sagen hvile til efter folketingsvalget i 
september.

Per Kaalund havde vel håbet at regeringen ikke ville overleve 
valget, men det gjorde den, og nu begyndte det at haste med at få 
lavet et amtsligt budget for 1988. Kaalunds socialdemokrater så sig 
om efter partnere til et budgetforlig, og tankerne om at spare på 
gymnasietilbuddet var som sød musik i venstres og konservatives 
ører: de ville gerne lukke gymnasier, stort set lige meget hvilke.Tre 
gymnasier kunne man passende nedlægge, f.eks. Søborg, og Aure- 
høj eller Gentofte, og Albertslund Amtsgymnasium, så ville man 
»på sigt« (dvs. i løbet af 7 år) få en gymnasiekapacitet der svarede 
til det faldende elevgrundlag i amtet.

Sagligheden fik sløje kår under de budgetforhandlinger:
- der blev meget hurtigt tale om besparelser på 30-35 mili. kr. ud 

over hvad regeringen havde forlangt;
- et mindretal bestående af radikale, grønne, SFogVS påpegede 

at amtets egne prognoser viste et stigende elevgrundlag også i 1988- 
89 (hvilket de faktiske tilmeldinger i marts 1988 bekræftede), derfor 
var det for tidligt at nedlægge gymnasier;

- i Socialdemokratiet havde amtsrådsmedlem Preben Lassen en 
drøm om at skabe nogle få, store (og derfor »billige«) voksenunder
visningscentre, bl.a. iVallensbæk Gymnasiums (VG’s) bygninger;
- Vibeke Storm Rasmussen, også socialdemokratisk amtsråds

medlem, var én af initiativtagerne til oprettelsen af Albertslund 
Amtsgymnasium (AAG) og ville for enhver pris opretholde dette 
som gymnasium;
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- Albertslund-borgmesteren Finn Aaberg var hurtig til på rette 
sted at påpege at AAG’s status ikke kunne røres før i 1994, p.gr.a. 
en lejekontakt som kommunen havde med amtet. Amtsborgmeste
ren indrømmede senere at det var et ubrugeligt argument, men 
henvendelsen fra partifællen i den vigtige valgkreds virkede allige
vel (»Aaberg vil s’gu ikke af med sit gymnasium!«);

- nedlæggelsen af Søborg Gymnasium kunne socialdemokra
terne let enes med konservative og venstre om, men ellers ville de 
borgerlige hellere nedlægge skoler påVestegnen en nordpå; resulta
tet blev, efter noget tovtrækkeri, at de konservative ofrede VG, og 
gik med til at det endelige valg mellem Gentofte Gymnasium (an
set for mere borgerligt) ogAurehøj Gymnasium (med ry for at være 
venstreorienteret) blev truffet på selve amtsrådsmødet ved åben af
stemning (»rouletteafgørelsen« af 30.09.87)!

- nedlæggelsen af tre gymnasier var en for Per Kaalund og hans 
socialdemokrater kærkommen demonstration af hvad det »koste
de« at have en borgerlig regering.

På basis af dette virvar af interesser, af hvilke en misforstået 
lokalpatriotisme blev dominerende (Aaberg & Storm Rasmussen 
overså i skyndingen at flertallet af Albertslund Kommunes gymna
siaster gik på Vallensbæk Gymnasium), nåede forligspolitikerne 
frem til den helt umulige beslutning (»molboagtig«, blev den siden 
kaldt fra Folketingets talerstol!): det for lille AAG skulle oprethol
des, det tilstrækkeligt store VG skulle nedlægges - men dets fag
lokaler bruges som anneks af AAG - 500 m. borte!

Al dokumentation der pegede imod en sådan ordning, Gymna
sielærerforeningens tilbud om at medvirke til en velovervejet regu
lering af den fremtidige gymnasiekapacitet, blev - ligesom mindre
tallets argumenter-fejet af bordet: d. 30. sept. 1987 vedtog social
demokrater, konservative, venstre og løsgængeren Lola Nilsson 
den politiske »principbeslutning«, der bl.a. indebar VG’s nedlæg
gelse som gymnasium.

»Principbeslutningen« stod endnu 16.12.1987 for den konserva
tive J. J. Madsen som et »mirakel«. Forklaringen på denne tilsyne
ladende malplacerede begej string er at det vigtigste var selve det at nå 
et forlig, at få truffet en politisk beslutning. I forhold hertil gjorde det 
mindre at beslutningen blev usaglig.

Selvfølgelig kan den mærkværdige sammensætning af politiske 
forsamlinger, f.eks. Københavns Amtsråd, nødvendiggøre at der 
træffes »politiske« afgørelser, simpelthen for at få en afgørelse, og 
fordi alle parter vil »have« noget for at indgå forlig, men så er det
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Uffe Gotved rækker det herostratisk berømte gule planforslag frem. 
1 planforslaget, som Københavns amt udsendte i foråret 1987, oprid
ser amtets gymnasieförvaltning grundigt og veldokumenteret forud
sætningerne for planlægningen og foreslår en fordeling af klasser på 
amtets gymnasier frem til 1991. Der er ingen tale om gymnasiened- 
læggelser i planforslaget. 1 forordet står: »Høringsmaterialet skal 
først og fremmest rejse debat. Men det er også en bekræftelse på en 
åbenhed og en vilje til samarbejde, som er en væsentlig ledetråd i 
amtskommunens arbejdsfacon«. - HOVSA!

(Foto: Ole Kristensen, Folkebladet, 3019 1987).

også politikernes pligt at vedgå at et sådant forlig ikke i alle detaljer er 
konsekvent, og at der indgår elementer der isoleret set er usagligt be
grundede!

At »principbeslutningen« om VG’s nedlæggelse var et ugennem
tænkt hastværksarbejde er tidligere antydet, og bevises allerede af at 
den indebar at eleverne i 1988-reformens tilvalgsgymnasium skulle 
tilbringe deres frikvarter i skarpt trav mellem AAG og dets anneks. 
Amtsborgmesteren kunne jo så have understreget vedtagelsens ka
rakter af principbeslutning, og stillet sig åben over for en bred for
tolkning af hvad dette »princip« skulle indeholde. »Vestegnens 
Amtsgymnasium« var et forsøg på en sådan bred tolkning!
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Ideen med »Vestegnens Amtsgymnasium« var at AAG og VG 
skulle fusioneres under én ledelse og i én bygning (VG’s) - VG’s 
HF-kursus skulle helst blive, men kunne evt. flyttes, sammen med 
voksenundervisningen (PFU), over i AAG’s bygning.

Da gymnasiefrekvensen i Vallensbæk-Albertslundområdet i de 
senere år har været i pæn stigning, uden at den dog har nået samme 
højde som i amtets nordlige del, skulle der være rimelig grund til at 
vente at stigningen kunne fortsætte, og at både AAG- ogVG-lærer- 
ne kunne finde varig ansættelse på det nye sted. »Vestegnens Amts
gymnasium« ville altså have sikret lærerne ansættelse, fortsættelse 
af det etablerede lærer-elevforhold, et stort lokalt gymnasium, ned
læggelse af et gymnasium som vedtaget i amtsrådet - ikke mærke
ligt at det blev de radikales, de grønnes, SF’s ogVS’s forslag i amtet, 
at det blev støttet i Folketinget, af undervisningsminister Bertel 
Haarder, af Direktoratet for gymnasieskolerne og HF, af elever, for
ældre og lærere på VG. Men det er mere end sært at ideen ikke 
vandt gehør på AAG og i flertallet i amtsrådet. Tværtimod blev 
»Vestegnens Amtsgymnasium« nærmest et tabu for Per Kaalund og 
hans flertal!

Amtsborgmesteren forbød sin administration at medtage den 
eneste virkeligt brugbare udførelse af »principbeslutningen« i sine 
overvejelser, og henviste i stedet embedsmændene til ustandseligt 
at udarbejde nye versioner af denne beslutning efterhånden som 
grundlaget for den måtte vige for argumenter og tal. Det bevirkede 
at der først d. 25 marts 1988 forelå en af undervisningsministeren 
underskreven afviklingsplan, en plan der endda kun afstak de 
større linier, og endnu lod alle detaljer vente på senere afgørelser.

4. Politikere og embedsmænd
Amtsforvaltningen blev sat til at regne på hvad »principbeslutnin
gen« ville koste i penge og i lærer- og elevrokader. Fra Vallensbæk 
søgte vi, nu da vores »Vestegnsgymnasium« også var amtsrådets 
mindretals løsning, at få forvaltningen til også at beregne denne 
models omkostninger, der klart ville være mindre, i hvert fald de 
første år.

Noget sådant fik forvaltningen tilsyneladende forbud mod af 
amtsborgmesteren: sagen var efterhånden blevet så følsom, at em- 
bedsmændenes vurderinger først blev censureret af forvaltnings
chefen, dernæst censureret én gang til af amtsborgmesteren selv, og 
endelig trykt - i forvaltningens navn(!) - og sendt videre til amts
rådspolitikerne. (Mødesag til Undervisnings- og Kultur- udvalgets 
møde, 24.11.1987).
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En politiker er ikke, kan og skal heller ikke være, ekspert i alt det 
han træffer beslutning om. Hans opgave er netop som almindeligt, 
sundt tænkende menneske at veje de ønsker som kommer fra 
mange sider, og som alle koster penge. Altså f.eks., som det i denne 
sag er blevet sagt utallige gange i amtsrådet og udenfor, at prøve at 
skaffe den nødvendige kapacitet både til gymansieungdommen og 
til dé gamle, der skal have nye hofter på hospitalerne.

Men skal politikerne kunne afveje behovene, så er det uomgæn
geligt nødvendigt at de eksperter som sidder i forvaltningen har lov 
til at afgive deres eksperterklæringer uden at en politiker - in casu 
amtsborgmester Per Kaalund, der følte at han havde hele sin politi
ske prestige i klemme - blander sig i affattelsen!

Det gjorde han, og flertalspolitikerne har altså aldrig haft en uvildig 
ekspertudtalelse som grundlag for deres fastholden af »principbeslut
ningen«! De troede måske de havde det, men den var reelt skrevet 
af Per Kaalund, én af deres egne.

Dette er en dybt betænkelig praksis - og så lod man sig endda i for
valtningen forlyde med, at det da var en helt normal forretnings
gang! At det er tilfældet gør kun sagen værre: vi er her ved det reelle 
grundlag for den meget udbredte politikerlede. Når alle fakta kon
sekvent drejes så de passer i den pågældende politikers kram, for
svinder almindelige menneskers mulighed for at tage kvalificeret 
stilling.

5. Det urørlige amt
»Principbeslutningen« af 30. sept. var så indlysende umulig, at der 
måtte rejse sig protester fra alle sider: Vallensbæk konservative 
borgmester, Poul Hansen, og hans socialdemokratiske kollega i Al
bertslund, Finn Aaberg, var imod at der blev nedlagt noget gymna
sium på Vestegnen; gymnasielærernes og -elevernes organisationer 
sagde fra; der var bosættelser påVG og på masser af andre gymna
sier landet over. Folketinget debatterede sagen og fandt amtets 
dispositioner tåbelige; undervisningsministeren og Direktoratet for 
gymnasieskolerne og HF, den samlede presse (undtagen Week
endavisen, der først løb med en halv vind, og siden lukkede helt af) 
var med i det overvældende kor af kritiske røster. Men det var det 
kaalundske flertal ligeglade med.

»I må prøve at påvirke amtsrådet gennem pressen«, tilrådede et 
socialdemokratisk folketingsmedlem, der følte at hans partis anse
else led skade over hele landet ved den måde Kaalund og hans par
tifæller førte sig frem på i Københavns Amt; men det var allerede 
da, efter to måneders forsøg, klart at lokalpressen (Albertslund 
Posten og Folkebladet (Glostrup) var for lokal til at have synderlig 
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indflydelse på det samlede amtsråd, og at den landsdækkende 
presse ikke var interesseret nok til at ville bruge den spalteplads der 
skulle til for at lække et vedholdende og effektivt pres på et enkelt 
amtsråd.

Københavns amt har ved forskellige lejligheder udtrykt ønske 
om synliggørelse, velsagtens i erkendelse af at der hos de fleste ikke 
findes nogen større viden om eller interesse for amtsrådets arbejde. 
I denne sag har interessen og indsigten været der, men er blevet 
grundigt afvist. I sin selvrådighed afviser amtsrådsflertallet reel 
demokratisk kontrol og vælgerindflydelse via den offentlige debat, 
sådan som det fungerer i forhold til Folketinget og kommunalbesty
relserne.

Specielt amtsborgmesteren har i måneder kunnet hytte sig i det 
tomrum, der findes imellem lokal- og landsblade, et tomrum der 
ikke væsentligt udfyldes af lokalradio og -tv, endsige af amtets eget 
organ for selvros, »Akanden«. Et lokalt valgt amtsrådsmedlem 
som Vibeke Storm Rasmussen (Socialdemokratiet) har følt sig 
tvunget til at svare på angrebene på »principbeslutningen«, og har 
opfundet stadig nye grunde til at den var »rigtig« - lige til det argu
ment at tilkørselsforholdene var så slette på AAG, at VG måtte 
blive stedet, der skulle nedlægges; det blivende indtryk af denne 
polemik har været, at en amtsborgmester kan negligere al kritik og 
overlade til sine villige politiske støtter at kompromittere sig i for
svaret af en urimelig sag.

Magten har gennemtrumfet sin vilje, imod alle fornuftige argu
menter.

6. Magtens metode
Til nærmere forståelse af det amtspolitiske magtapparat vil vi citere 
nogle »bemærkninger i sorg og afmagt« skrevet af Bodil Brier, der 
som lærer ved VG har fulgt nedlæggelsessagen på nærmeste hold:

Magtens metode er egentlig ganske raffineret i al sin simpelhed: 
»Det du siger tæller ikke hvis jeg ikke spørger dig, og jeg spørger 
dig ikke, fordi jeg ikke vil høre hvad du siger«. Det gælder om at 
spørge dem der giver de svar man vil have, og ikke spørge dem der 
mener noget andet.

De reaktioner man får, kan kaldes ved forskellige navne:
a. Henvendelser.

Gymnasielærerforeningen har udtalt at »Vestegnens Amtsgymna
sium« var den bedste løsning; Rødovre og Schneekloth Gymnasier 
ligeså. Albertslund/HøjeTåstrup Forberedelseskursus har skrevet, 
at AAG’s bygninger passede dem bedst størrelsesmæssigt. Foræl
dre, elever og lærere ved VG har enigt fremført udelukkende sag
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ligt økonomisk, demografisk, pædagogisk og lokaltkulturelt base
rede argumenter for oprettelsen af »Vestegnens Gymnasium«.

b. Indblandinger.
Den socialdemokratiske folketingsgruppe, SFog andre politiske 

partier og enkeltpersoner har udtalt sig til fordel for »Vestegnens 
Amtsgymnasium«. Undervisningsministeren har udtalt, at han står 
uforstående overfor amtets model for nedlæggelsen på vestegnen.

Men alt dette er altså kun udtalelser og henvendelser, og de kan 
fejes af bordet med magtens arrogance (»bunker af papir«, »uden 
formidlingsværdi«, »skriveøvelser«; at Direktoratet for gymnasie
skolerne og HF sender et brev til amtet kaldes utilstedeligt).

Man har fra flertallets side omhyggeligt undgået så meget som at 
nævne ordene »Vestegnens Amtsgymnasium«, og endnu langt 
mindre har man behandlet det som en seriøs mulighed, f.eks. ved 
at bede forvaltningen om at lave beregninger på modellen.

Man har undgået officielt at spørge nogen af de førnævnte instan
ser om deres mening om »Vestegnens Gymnasium«; og når henven
delser ikke er svar på spørgsmål fra myndigheden, så er ytringen 
ikke officiel, og man behøver ikke at behandle mindretalsforslaget 
reelt.

Vores meldinger, som ikke var svar på spørgsmål, betragtes som 
ikke-eksisterende i officiel sammenhæng - så vi er ikke indgået i 
dialog, i følge Vibeke Storm Rasmussen.

Ikke engang AAG er blevet spurgt officielt, så mindretallet (radi
kale, grønne, SF og VS) har ikke adgang til ordlyden af deres hold
ning.

De svar amtet gerne vil høre bliver derimod i allerhøjeste grad 
gjort officielle: Det er naturligvis ikke let for Rødovre og Schnee
kloth at tage imod store grupper afVG-elever, så der er ikke noget 
at sige til at de ytrer en vis betænkelighed, samtidig med at de ud
trykker velvilje over for vore elever. Disse betænkeligheder kan 
amtet så slå vore elever og Direktoratet oven i hovedet med, og 
kalde overflytningen en dårlig løsning - for at prøve at få offentlig
heden til at glemme at det er amtet selv der har fulgt én fadæse op 
med en anden.

Det er iøjnespringende påfaldende med hvilken vægt der bliver 
refereret til uofficielle ytringer, der er samstemmende med »prin
cipbeslutningen«: Ishøj Amtsgymnasium synes åbenbart at VG 
skal lukkes; nogle AAG-elever, som et amtsrådsmedlem har mødt 
på en café, synes ligeledes at »Vestegnens Amtsgymnasium« er en 
dårlig idé; nogle forældres trætte resignation ved et forældremøde 
gribes og bruges som bevis på atVG-lærerne står alene.

c. Læserbreve, pressemeddelser, avisdebat og demonstrationer med 
sang og musik.
Hører under kategorien uro. Amtets flertal (socialdemokratiet, 
konservative, venstre og løsgængeren Lola Nilsson) kan ikke lide 
uro.
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Politikerhøring i festsalen, 28/9 1987. Mogens Christensen er ordstyrer. De 
2 borgmestre og 5 amtsrådsmedlemmer er fra venstre: Anne Lise Frölich, 
borgmester Poul Hansen, Vallensbæk, Nina Berrig, borgmester Finn 
Aberg, Albertslund, Jacob Land Hansen, Erik Seirup og Birthe Nielsen. 
På mødet udtalte Finn Aberg, at da han hørte, at der var tale om at ned
lægge Albertslund Amtsgymnasium, havde han ringet til Per Kaalund og 
gjort ham opmærksom på, at der i dette gymnasiums lejekontrakt stod, at 
bygningerne skulle bruges til gymnasieformål, og det agtede kommunal
bestyrelsen ikke at ændre. I øvrigt fastslog Aberg, at han var imod enhver 
gymnasienedlæggelse på Vestegnen. (Foto: Albertslund Posten).

d. Amtrådsmøderne som forum.
Amtets ansatte må helst kun lytte. Borgerne må stille spørgsmål, 
lytte til svaret og komme med en kort, supplerende bemærkning. 
Når der er gået en halv time er spørgetiden slut.

e. Dialog.
De breve, vi som enkeltpersoner og som lærerkollegium har sendt 
til amtet, er kun i meget ringe omfang blevet besvaret. Vi har utal
lige gange bedt amtsborgmesteren holde møde med os. Vi har end 
ikke fået svar på sådanne høflige henvendelser.

f. Anke?
Der findes ingen ankeinstans for amtets pædagogiske virke. Om
budsmanden er Folketingets instans, og har ingen myndighed til at 
behandle sager der er »lagt ud til amterne«.

Som tilhænger af amtets mindretalsindstillinger har man simpelt
hen ikke noget forum.

Afmægtighed og sorg er bare nogle af de følelser man sidder til
bage med, medens alle de dejlige mennesker, unge og gamle, som 
har skabt dette »kraftcenter midt i Roskildefingeren« nu skal spre
des for alle vinde.

Vestegnens stolte svane.
Det gør ondt.

(Ultimo marts - ’88)
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Sådan opleves den amtslige virkelighed af én af de ansatte, og af 
mange med hende, men når amtet iagttager sig selv i spejlet, sér det 
»en åbenhed og en vilje til samarbejde, som er en væsentlig ledetråd i 
amtskommunens arbejdsfacon«!! (1. høringsmateriale vedr. plan
forslag f989-1992. Kbh.s amt, Kulturel forvaltning. Marts 1987, p. 5. 
Samme »selvforståelse« i brochuren »Værd at vide om amtets bud
get« 1988).

7 Ansvarsforflygtigelse.
At ansvaret forVG’s nedlæggelse er amtsrådsflertallets, det skulle 
man ikke tro at nogen kunne rejse tvivl om, og det slog Folketinget 
da også omhyggeligt fast under debatten i november 87, så fast at 
Per Kaalund og hans venner ikke mente at behøve at tage tingets 
henstillinger alvorligt: Høring af elever, forældre og lærere, javist! 
Hver gruppe fik én time med amtsborgmesteren til at sige deres 
mening, som borgmesteren roligt lod gå ind ad det ene øre og ud af 
det andet. Nogen gendriven af de indkaldtes argumentation indlod 
han sig ikke på, det måtte være nok, at han mente, at der var truffet 
en beslutning, der »på sigt« gav den rigtige gymnasiekapacitet.

Hvor værdiløs er ikke en høringsret der ikke modsvares af en pligt 
hos myndigheden til at give fyldestgørende grunde til at afvise de 
hørtes ønsker! Hvor værdiløs er ikke høringsretten, når den ikke 
knyttes til en offentlig debat i medierne, der kan sikre, at politikere, 
der ikke kan argumentere overbevisende for deres handlinger, 
straffes på valgdagen!

Midt i al sin magtfuldkommenhed måtte amtet dog nølende 
acceptere at dets løsninger skulle godkendes af det centrale pæda
gogiske tilsyn i Gymnasiedirektoratet, og at dette ikke kunne gå 
med til at 1. g-erne skulle blive i to år på en døende institution (»spø
gelsesskolen«). Den 16. marts 1988 vedtog amtsrådsflertallet for 
tredje gang sin »principbeslutning«, dog med den tilføjelse at hvis 
Direktoratet absolut ville sende 1.g-erne andetsteds hen, så kunne 
det jo gøre det, men på »eget ansvar«.

Dette »ansvar« påtog Direktoratet og undervisningsministeren 
sig så omsider: HF-kurset og 2.g-erne bliver påVG, l.g-erne sendes 
til Rødovre og Schneekloth. Hvis denne ordning ikke bliver en suc
ces, så finder Per Kaalund og flertallet bag ham i hvert fald ikke at 
der er nogt at dadle dem for!

Sådan tvinger man i amtet, på trods af al saglighed, hovedparten 
af sine egne fikse ideer igennem, men ansvaret, det afvises omhygge
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ligt, for nu er det omsider helt klart for amtsborgmesteren, at »prin
cipbeslutningen« var et forhastet, uadministrerbart makværk, som 
endnu i år og dag vil foranledige uro på amtets resterende f7 gymna
sier.

»Vi vil det bedste!«, sagde amtsborgmesteren under lærernes hø
ringsaudiens i januar 1988. Selvfølgelig vil han det, men en klog og 
ærlig demokrat starter ikke med at tage patent på »sandheden« og 
siden afslå enhver reel diskussion med de berørte parter, som be
stemt også vil det bedste.

Mogens Christensen,
Primo april 1988.

»Kålanden« 6110 1987.
Tegningen er lavet afen Vallensbækelev.
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Et mareridt begynder:
(Brudstykker af en nedlæggelseshistorie)

»Disse blade skulle være det eneste mærke om mig. Om 
nogen engang, naar jeg er død og borte - læser dem, da skal 
han sukke og sige: »Anlangendes en Skole, dens Dage ere 
som Græs; som et Blomster paa Marken, saa skal den blom
stre. Naar Stormen farer over det, da er det ikke mere, og 
dets Sted kjender det ikke mere. Men Amtets Miskundhed 
er fra Evighed og til Evighed«.

(Efter St. St. Blicher)

FRA FREDAG D. 18. SEPTEMBER TIL ONSDAG D. 23. 
SEPTEMBER
Fredag d. 18.: I Københavns Radio hører vi meddelelsen om at Val
lensbæk og Albertslund skal slås sammen. Med gymnasie på Val
lensbæk og HF på Albertslund. Ordrup og Gentofte skal sammen
lægges og Søborg skal nedlægges.

Kl. 11.30: Vi holder møde og beslutter at kontakte Albertslund. 
MC tager kontakten.

Vi sender brev til alle medlemmer af ØKU og UKU (i Køben
havns amt).

Lørdag d. 19.: Elever fra 2.g samler underskrifter i centret sam
men med elever fra Albertslund Gymnasium.

Søndag d. 20.: Møde om aftenen på Albertslund med repræsen
tanter fra de truede skoler.

Mandag d. 21.: i 4. time orienteres lærerne. Mange har ugen før 
været på introtur og ekskursion.

Tirsdag d. 22.: Møde om aftenen på Albertslund for forældre. To 
politikere er tilstede, Vibeke Storm Rasmussen (S) og Birthe Niel
sen (SF).

Onsdag d. 23.: Stor elevdemonstration på Rådhuspladsen kl. 
11.00. Lærerne bliver hjemme og holder møde.

Kl. 17.30: Sejrup (SF) melder om mulighed for budgetforlig mel
lem S og SF. Dette betyder, at følgende skoler kan ånde lettet op: 
Albertslund, Søborg og Ordrup.

TORSDAG D. 24. SEPTEMBER
Ca. kl. 14.00: Nogle elever har været på amtsgården og kommer 
hjem og fortæller at det nu er os der skal nedlægges.

Kl. 17.30: Det meddeles i Københavns Radio at Vallensbæk, Sø
borg og enten Gentofte eller Aurehøj skal nedlægges.

Kl. 20.00: Møde hos KL om situationen (PP,TN, UG, MC).
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FREDAG D. 25. SEPTEMBER
Vi holder møde fra morgenstunden og nedsætter arbejdsgrupper. 
Pressegruppen går straks i aktion.

Der skrives breve til forældrene, som indbydes til møde lørdag 
morgen.

Der skrives indbydelser til en række amtsrådsmedlemmer til stor
møde påVG mandag - fra elever og lærere ved Albertslund, Aure- 
høj, Gentofte, Ordrup, Søborg og Vallensbæk gymnasier.

Der sendes en pressemeddelelse ud fra elever og ansatte.
Poul Henning Petersen (PP), lærerrådsformand, skriver til med

lemmerne af Københavns amtsråd:

KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE

VALLENSBÆK GYMNASIUM
GYMNASIEVEJ 10. 2625 VALLENSBÆK
TELEFON 02 64 57 22 VALLENSBÆK. DEN 25.9.1987

Københavns Amtsråds medlemmer
Amtsgården
Blegdamsvej 27
21oo 0

Vi har gennem medierne erfaret, at amtsrådet har besluttet at nedlægge 
Søborg Gymnasium, Vallensbæk Gymnasium, samt Aurehøj eller Gentofte Gym
nasium. Denne beslutning virker fuldstændig uigennemtænkt og i modstrid 
med det plangrundlag, som amtet selv har ude til høring på gymnasierne 
på nuværende tidspunkt. De besparelser, der kan opnås ved nedlæggelse 
af gymnasier nu, vil være forsvindende små, medmindre gymnasiefrekvensen 
falder. Denne har været stigende i de senere år, og ingen kan vel være 
interesserede i at bringe den ned.
I lokalområdet, hvor frekvensen stadig er under landsgennemsnittet og 
langt under gennemsnittet for Københavns Amt, er søgetallet vokset mar
kant i foråret 1987. Det forekommer derfor helt planløst at nedlægge et 
gymnasium i dette område. Vi har indtil nu haft indtryk af, at amtet gerne 
ville gøre noget for, at de unge her skulle have samme muligheder som 
andre unge i Amtet. Såfremt et gymnasium nedlægges, vil det betyde, at 4 
klasser ud af 9 fra Albertslund og Vallensbæk skal køre langt for at 
passe deres skolegang, og det vil nok for manges vedkommende blive på den 
anden side af amtsgrænsen. Som bekendt er dette ingen besparelse.
Her på Vallensbæk^og havde vi i år 23o primæransøgere, hvilket var en 
markant stigning i forhold til sidste år, og det er derfor vanskeligt at 
forstå, hvorfor netop vores skole skal lukkes. Vi mener, at det vil være 
en forringelse for de unge her, dels at de ikke længere har valget mel
lem 2 gymnasier, dels at mange af dem som nævnt skal gå i skole et helt 
andet sted;

Vi er desuden dybt chokerede over, at vi i radioen skal høre, at vores ar
bejdsplads i realiteten er nedlagt. Da vi for halvandet år siden overgik 
amtet, bedyrede man, at ingen ville blivere ringere stillet i Københavns 
Am ti

Med venlig hilsen 
lærerkollegiet på Vallensbæk Gymnasium

Poul Henning Petersen, lærerrådsformand
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LØRDAG D. 26. SEPTEMBER
Møde kl. 9.00 med forældre og elever. Planlægning af stormødet 
mandag. Nedsættelse af arbejdsgrupper. Forældregruppen fra både 
Albertslund og Vallensbæk gymnasium udarbejder talmateriale, 
som kommer os til gode som dokumentation i resten af forløbet. 
Skolens jazz-orkester spiller i centret, og der samles underskrifter.

SØNDAG D. 27. SEPTEMBER
Møde kl. 14.00. Der skrives brev til gamle elever og skrives og tryk
kes løbeseddel fra elever og lærere.

MANDAG D. 28. SEPTEMBER
GL kommer på banen:

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

MAGISTRENES HUS

LYNGBYVEJ 32 

2100 KØBENHAVN 0 

01 20 74 47

GIRO 6 06 79 80

Den 28. september 1987 
ET/lj

Til medlemmerne. TIL OPSLAG

Ved budgetforlig i Københavns Amtskommune, indgået mellem de konservative og 
sodialdemokraterne, planlægges 3 gymnasier nedlagt i Københavns Amt, Søborg 
Gymnasium, Vallensbæk Gymmnasium og enten Gentofte eller Aurehøj Gymmasi- 
um.
Som det fremgår af vedlagte bilag har der hersket en fuldstændig vilkårlighed med 
hensyn til hvilke gymnasier, der vil blive udpeget til nedlæggelse.

GL har på det kraftigste protesteret mod denne vilkårlighed, ligesom GL har peget 
på, at der ikke i søgetallene til de pågældende gymnasier er noget grundlag for de 
påtænkte nedlæggelser.

1 et brev d.d. til undervisningsminister Bertel Haarder har GL peget på disse 
urimelige forhold ved de foreslåede nedlæggelser og opfordret ministeren til ikke 
at godkende amtsrådets eventuelle beslutning om nedlæggelse.

Som følge af de uoverskuelige konsekvenser, Københavns Amts panikagtige beslut
ning vil få for såvel lærere som elever har GL idag besluttet at tilbyde amtet 
samarbejde om planlægning af tilpasning af gymnasiekapaciteten til de kommende 
ungdomsårgange under forudsætning af, at nedlæggelsen af de 3 gymnasier opgives.

Idet GL mener, at de påtænkte nedlæggelser er af betydelig principiel betydning 
også på landsbasis, skal GL opfordre medlemmerne til tirsdag, den 29. september 
1987 at drøfte det fremsendte materiale.

Med venlig hilsen

Birgit Smedegaard Olesen / per Hersby
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Vi underviser til og med 3. time. I 4. time holder vi møde med 
eleverne om politikermødet kl. 12.00.

Kl. 12.00: Stormøde - i panelet: Nina Berrig (C), Poul Hansen, 
borgmester i Vallensbæk (C), Finn Aaberg, borgmester i Alberts
lund (A), Vibeke Storm Rasmussen (A), Annalise Frølich (B), Erik 
Sejrup (SF) og Birthe Nielsen (SF). Salen syder og bobler - der er 
ca. 600 mennesker, og der er presse på.

I aften er der stort støtte-arrangement på skolen med bl.a. gamle 
elever. Eleverne har besluttet at bosætte skolen. Pressen begynder 
nu at interessere sig for nedlæggelserne:

F.eks. skriver Information:

Gymnasier nedlagt i studehandel
Socialdemokratiet i 
Københavns Amt 
gik direkte imod 
både deres egen og 
Bertel Haarders 
skolepolitik
Af EBBE SØNDERRIIS

Beslutningen om at nedlæg
ge Vallensbæk, Søborg og en
ten Aurehøj eller Gentofte 
gymnasier blev truffet i stor 
hast og i strid med både 
amtsforvaltningen, under
visningsministeren og Social
demokratiets hidtidige poli
tik. Da SF_-og.de radikale i 
torsdans forlod forhandlin

gerne om et budgetforlig, var 
det stadigvæk en sammen
læ gningslosning, der blev 
forhandlet om.

Få timer senere var ned
læggelsen af Vallensbæk og 
Søborg som gymnasier en 
kendsgerning - stik imod So
cialdemokratiets hidtidige 
skolepolitik.

»Der må være foregået en 
studehandel«, siger for
manden for amtets under
visnings- • og kulturudvalg, 
Birthe Nielsen.

Vestegnen sorteper?
Lærerne og eleverne på 

Vallensbæk gymnasium står 
målløse over for beslut

ningen, siger de i en udtalel
se. »Socialdemokratiet behø
ver efter dette ikke at få no
get analyseinstitut til at ana
lysere, hvorfor de tabte folke
tingsvalget i hovedstadsom
rådet. De kan bare spørge 
os«, siger flere af skolens læ
rere til Information.

»Årsagen er, at de opfører 
sig som pampere, der på 
tværs af både de ansatte og 
amtets egen forvaltning, gen
nemtrumfer en helt usaglig 
løsning - af hensyn til deres 
egen personlige prestige og 
chancer for at blive genvalgt 
ved næste kommune- og 
Amtsrådsvalg.«
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TIRSDAG D. 29. SEPTEMBER
Kl. 8.00: Orientering, planlægning, skriverier: FB, EK, UV, EW 
laver program for l.g-forældreorienteringsaften og støttefest.

Kaare Pedersen (KP), tillidsmand, sender nøgletal om elevsøg
ning og kapacitet til amtsrådsmedlemmerne. (Til lidt opmuntring 
erfarer vi, at kommunalbestyrelsen i Vallensbæk har sendt en en
stemmig protest til Københavns amtsråd). Møde og orientering 
med eleverne.

Kl. 20.00: Stormøde på Søborg med følgende politikere: Per Kaa
lund den grusomme (A), Preben Lassen (A), Annelise Frølich (B) 
og Birthe Nielsen (SF).

Kl. 20.00: GL-mødepå Rødovre. På begge møder er vi repræsen
teret, på Søborg også med et par elever.

Kl. 19.30: l.g-forældremøde, også gamle elever er tilstede. - 3 
møder på én aften - vi lærer at økonomisere med kræfterne og ud
delegere arbejdet.

ONSDAG D. 30. SEPTEMBER
Det er i dag, der er amtsrådsmøde om nedlæggelserne. 
Har vi informeret godt nok?
Det bliver en sort, sort dag:

Eleverne drager tidligt af til Nørrebrohallen, hvor der er 
støttekoncert. Derefter går de til Amtsgården og slutter op 
om en kæmpe demonstration (omkring 16.000, siges der).

Vi holder møde hele formiddagen på lærerværelset. - 
Kl. 14.00 er der GL-møde på GI. Hellerup. Herfra fragtes 
vi i busser til Amtsgården og slutter os til eleverne. -Vi bli
ver til afgørelsen falder kl. ca. 19.35. Nogle tager hen til 
BK og drikker gravøl. Nogle tager hjem - andre ud på sko
len. De elever som har »passet på skolen« modtager nyhe
den i salen. De bliver fuldstændig lamslåede. Efterhånden 
kommer flere til. Nogle græder, situationen er helt sort.

Langsomt giver vi os til at synge sammen »Det haver så 
nyligen regnet«, »Side by side«, »Biowing in the wind«, 
»An die Freude« og med »Pigen på altanen« er kamp
ånden genrejst, skønt vi ved at vejen frem til sejr vil blive 
en tornebestrøet vej med blod, sved og tårer.

Først nu og i de næste måneder skal den lange seje kamp 
for alvor stå.
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Sådan ser vedtagelsen ud på tryk:
J . VeS tOIIIL dUC u ;

Ophør, at elevoptagelsen ved Vallensb 
gymnasium, således at det i en over
gangsperiode forudsættes, at Alberts
lund amtsgymnasium (nu 4 spor, maksi- 

Imalt 6 spor) kan anvende lokaler på 
I Vallensbæk gymnasium. Hele aÉ HF-under- 
visningen og voksenundervisningen i 
vestområdet ("Rosk i ldefi ngeren") søges 
succesive samlet på Vallensbæk gymnasium.

TORSDAG D. 1. OKTOBER
Kl. 8.00: Vi mødes .... Ingen har sovet meget i nat.... og ingen tror 
slaget er tabt. Enhver beslutning kan ændres. Vi holder det sædvan
lige møde med bosætterne kl. 9.00. AI og BH skriver indlæg til Al
bertslund Posten (AP). Kl. 12.00 er der stort GL-møde på skolen. 
GL skriver til Bertel Haarder og anmoder om et møde og påpeger, 
at »beslutningen i Københavns amtsråd ikke alene er usaglig, men 
også i klar modstrid med lov. nr. 290 af 6. juni 1984 om amtskommu
nernes overtagelse af visse statsskoler og -kursus m.v.«.

De forsamlede gymnasielærere fra Københavns amt sender 
åbent brev til folketingsmedlemmerne Svend Jacobsen, Helle 
Degn, Ivar Nørgaard, Dorte Bennedsen og Mogens Lykketoft, alle 
valgt for Socialdemokratiet i Københavns amt. Desuden sender de 
lukningstruede en pressemeddelelse ud. Dette her kan ikke være 
socialdemokratisk uddannelsespolitik - derfor er det socialdemo
kraterne vi skal have fat i (selvom også de konservative har været 
med).

FREDAG D. 2. OKTOBER
Kl. 8.00: Møde. - Kl. 10.00: Stormøde for gymnasielærerne i hele 
Storkøbenhavn, ca. 1.000 i Nørrebrohallen, hvor Socialdemokra
tiets uddannelsespolitiske ordfører Poul Erik Korneliusen og Aage 
Frandsen (SF) er tilstede.

Kl. 11.30: Gl-møde samme sted. - Møde på skolen bagefter. - 
Finn Aaberg, borgmester i Albertslund, Poul Hansen, borgmester 
i Vallensbæk og Svend Andersen, rektor ved VG, underskriver en 
erklæring om at »der også fremover vil være brug for de nuværende 
lokale gymnasier«. - KP sender »Åbent brev til Socialdemokra
tiet« til Det fri Aktuelt. - Svend sender »Anmodning om ændring 
af den amtslige gymnasieplanlægning for VG« til undervisnings
minister Bertel Haarder:
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hr. undervisningsminister 
Bertel Haarder

VALLENSBÆK. DEN 2. oktober 1987

UNDERVISNINGSMINISTERIET
Frederiksholms Kanal 21 
1220 København K

Anmodning om ændring af den amzslige gymnasieplanlægning for Vallensbæk 
Gymnasium

Baggrunden for denne anmodning er, at skolen ikke finder Københavns Amts
kommunes beslutning om at stoppe for optagelse af 1.g elever på Vallensbæk 
Gymnasium gennemført på saglig vis.

Af vedlagte talmateriale, der er hentet fra Københavns Amtskommunes stati
stik, fremgår det, at årgangene i Vallensbæk Gymnasiums opland, indtil i 
hvertfald 1991, giver baggrund for to gymnasier i Albertslund-Vallensbæk 
området.

På baggrund af dette talmateriale stolede vi på amtets meddelelse om, at 
dette ikke ville foretage nogle red!æggel ser på gymnasieområdet før 1989/ 
90, hvor basisårgangen viser en -.igende tendens. Nedgangen i det herværen
de område er imidlertid noget mindre end i andre dele af amtet, ligesom de 
sidste års søgetal tyder på, at gymnasiefrekvensen, som i dette område er :å 
34'.- og altså langt under amtsger^emsnittet, er for opadgående.

Derfor havde vi regnet med ro på vores gymnasium.

Efter den megen uro om gymnasier ved overgangen fra Statsskole til Amtskom
munal t gymnasium, meddelte vi de-for ved det orienterende møde for kommende 
l.g'ere og deres forældre i 1987. at gymnasiet her påny var lige så sikker: 
et sted at frekventere, som i stitsskoletiden, hvilket straks slog igennem 
i årets søgetal til 1.g.

Amtet har meddelt politikerne, ar her er for få elever til to gymnasier, 
men for mange til at de kan stuves sammen på Vallensbæk Gymnasium, som kun 
har plads til 3x5 gymnasieklasser +2x3 HF-klasser. Dette er den halve 
sandhed, idet amtet p.t. har belagt 7 af skolens lokaler med PFU og enkelz- 
fags HF-klasser, så i teorien k.-ne Vallensbæk Gymnasium rumme samtlige de 
elever, der i Albertslund/’.'allersbæk området måtte søge en gymnasial uddan
ne! se.

Til gengæld kan vort nærliggende gymnasium ikke rumme bare gymnasieklasserne 
førend omkring 92/93, og det kun under forudsætning af uændret søgefrekvens. 
Derfor er det da også planen at oprette et "ikke-Vallensbæk Gymnasium-gymna- 
sieanneks" i Vallensbæk Gymnasiums lokaler!

Samtidig med dette, gennemfører amtet så visse uddannelsesmæssige struktur
ændringer, idet man udskiller 2-årige HF-kurser som et selvstændigt HF-kursus, 
parallelt løbende med enkeltfags HF-kursus og prøveforberedende undervisning 
med mere i Vallensbæk Gymnasiums lokaler.

Skolen tror, at det for de 2-årige HF-kursister, som især består af yngre 
elever, vil være uheldigt at miste forbindelsen til de jævnaldrende gymna
siaster.

Subjektivt bedømt føler skolen det dybt beklageligt, at et lærerkollegium, 
der siden 1969 har gjort sit yderste for at introducere og udbygge de gym
nasiale uddannelser på Vestegnen så koldblodigt kan brat afbrydes i dette 
arbejde.

Vi håber at disse synspunkter kan støtte os i forsøget på at få ændret Køben
havns Amtsråds afgørelse.

33



LØRDAG D. 3. OG SØNDAG D. 4. OKTOBER
Lørdag: Eleverne sover ud hjemme, mens vi holder møde med 
deres forældre. Forældrekredsen sender brev og talmateriale til un
dervisningsministeren, åbent brev til amtets socialdemokratiske 
folketingsmedlemmer og åbent brev til Finn Aaberg.

Søndag: Svend, Torben, Mogens, Henrik og Uffe holder møde 
på skolen.

MANDAG D. 5. OKTOBER
Kl. 8.00: Møde. Vi nedlægger arbejdet. Holder møde, orienterer 
og planlægger. Holder orienteringsmøde med eleverne. Vibeke 
Storm Rasmussen kommer forbi med talmateriale og henter stati
stik. (Senere kommer vi til at undre os over, hvad hun vil med tal
materialet). - UG skriver i de følgende uger breve til et medlem af 
kommunalbestyrelsen i Albertslund. - KP klager til Indenrigsmini
steriet over »skrivelse fra Københavns amts kulturelle forvaltning 
tilVG af 02.10.87 J. nr. 7-70-4VL/ka«.

TIRSDAG D. 6. OKTOBER
GL har erklæret strejke i dag. Vi mødes kl. 8.00 på skolen. - Kl. 
11.00: Demonstration på Rådhuspladsen arrangeret af DGS, LAK 
og GL. - Kl. 12.00: Demonstrationen fortsætter til undervisnings
ministeriet. - Kl. 12.45: Demonstration foran Christiansborg. - Kl. 
15.00: Fælles lærermøde på Gentofte med Søborg og os. - Kl. 11.00- 
12.15: TN og MC til møde hos Finn Aaberg. - Samtale på Albert
slund om formiddagen. - »Kålanden« afleveres til distribution i Fol
ketinget.

»Kålanden«

På

(Ti All O __

#KALANDEN
y y Udgives uf Kabuiihiivnu Amts Uerarle Uyninuuier. UINIUI IL,SUI1UI(G UG VAI 11 N5U>

luiule ug sidule udgave, særiiunanei J9U7

»Akanden«). 
»Kålanden« 
udkom så den 
kunne deles ud 
på demonstra
tionen.

er en parodi 
amtets 

personaleblad
(bladet hedder

KÅLANDEN ER PÅ BANEN
«■nu uusenoer med jævne mellemrum en glittet sag ved navn ÅLERUSEN.
Pen udkommer alt for sjældent og aldrig når der er brug for den. Derfor 

tillader vi os at udsende et særnummer af den, idet vi samtidig ændrer 
navnet til det langt mere slagkraftige KÄLANDEN.

KALANüEN udkommer ikke på glittet papir, der er ingen ansatte journa
lister. Men til gengæld er den ulige morsommere og rigtigere,og så ud
kommer den til tiden.
KÄLANUEN er organ for amtet, dvs for amtets brugere og ansatte. 1 denne 

situation for elever og ansatte på de 3 gymnasier, amtsrådet har vedtaget 
at nedlægge, Gentofte, Seborg og Vallensbæk.
KALANÜEN er fuld af sympati med alle protesterne, bosættelserne, arbejds

nedlæggelserne, aktionerne... Hvenj er nærmere til at fortælle amtsrådets 

budget fletal, at det har klokket noget så grusomt i det, end amtets egne 

brugere og ansatte. Og i en dialog må man afpasse ain sprogbrug og kom
munikationsform efter modtagernes kapacitet og opfattelsesevne.
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ONSDAG D. 7. OKTOBER
Undervisningen starter igen. Kl. 9.35: Morgensamling - fra nu af 
hver morgen (og ikke en gang om ugen, som vi plejer). - Kl. 11.30: 
Lærermøde: Næste skridt. - Kl. 14.30: GL-møde på VG. - Kl. 
14.30: PP hos Kaalund. - Kl. 20.00: Åbent GL-møde på Rødovre. 
- Støttekoncert på Kongsholmskolen arrangeret af gamle elever.

TORSDAG D. 8. OKTOBER
KL 9.35: Morgensamling. - Kl. 11.30: Lærermøde. Orientering. - 
Kl. 19.30: Orientering for forældre påVG. Møde for lærerrådsfor- 
mænd.

FREDAG D. 9. OKTOBER
Kl. 9.35: Morgensamling. -Kl. 11.30: Lærermøde. Lærerrådet skri
ver til Per Kaalund, amtsborgmester. MC skriver til Ole Vig Jensen, 
MF, uddannelsesudvalget.

LØRDAG D. 10. OG SØNDAG D. 11. OKTOBER
Lørdag: Stor koncert på Rådhuspladsen med bands fra Vallensbæk, 
Gentofte og Søborg.

Søndag: V\ giver hinanden lov til at hvile ud hjemme.

MANDAG D. 12. OKTOBER
Kl. 9.35: Morgensamling. - Kl. 11.30: Lærermøde. - Kl. 19.30: 
Møde på skolen med forældre fra Ly. Sammen med KL forbereder 
de spørgsmål til kommunalbestyrelsesmødet i Albertslund tirsdag.

TIRSDAG D. 13. OKTOBER
Kl. 9.35: Morgensamling. - Kl. 11.30: Lærermøde. - Kl. 18.00: 
Kommunalbestyrelsesmøde i Albertslund. Spørgetid, hvor for
ældrene har indlæg. Efterfølgende diskussion.

ONSDAG D. 14. OKTOBER
Kl. 9.35: Morgensamling. - Kl. 11.30: Lærermøde. - Kl. 12.45: Læ
rerrådsmøde. På SF’s opfordring er undervisningsministeren kaldt 
til samråd i folketingets uddannelsesudvalg. - »Folketingsfasen« er 
i gang:

Lærerne skriver til
Annette Just, MF, uddannelsesudvalget.
Britta Schall-Holberg, MF, uddannelsesudvalget.
Inger Stilling Pedersen, MF, uddannelsesudvalget.
Henrik Berlau, MF, uddannelsesordfører.
Bente Juncker, MF, uddannelsesudvalget.
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Aage Frandsen, MF, uddannelsesudvalget.
Knud E. Kierkegaard, MF, uddannelsesudvalget.
Poul Erik Korneliusen, MF, uddannelsesudvalget.

MC skriver til Ritt Bjerregaard, MF.
PP skriver til Mogens Lykketoft, MF.
SAhar et brev i Albertslund Posten: »Bevar lokale gymnasier«.
OM skriver til Anker Jørgensen, MF.

D. 16. OKTOBER og frem til d. 8. november
Poul Hansen, borgmester i Vallensbæk, skriver til undervisnings
ministeren.

PP til Albertslund Posten: »En uddannelsespolitik i laser«.
SF »nøjes« ikke med uddannelsesudvalget, men rejser forespørg

sel i Folketinget:

FOLKETINGET 
cxuniAMJoio

SOCIALISTISK FOLKEPARTIS
FOLKETINGSGRUPPE

TIL PRESSEN

16.lo.87

S F REJSER FORESPØRGSEL I FOLKETINGET OM GYMNASIENEDLAG- 

GELSER I KØBENHAVNS AMT,

Ifølge en pressemeddelelse godkendte undervisningsminister 

Bertel Haarder igår Københavns amts plan for nedlæggelse af 

tre gymnasier, ifølge hvilken man ophører at optage nye 

elever i l.g. på gymnasierne i Gentofte, Vallensbæk og Sø

borg fra 1988.

Ifølge SF's medlemmer af Folketingets uddannelsesudvalg 

Holger K. Nielsen og Aage Frandsen er Københavns amts plan 

for nedlæggelserne pædagogisk uforsvarlig og efter et samråd 

i uddannelsesudvalget i tirsdags var det deres klare opfat

telse,at undervisningsministeren var enig heri.

På baggrund af godkendelse agter Holger K. Nielsen og Aage 

Frandsen derfor at rejse en forespørgselsdebat i Folketinget 

om gymnasienedlæggelserne. (se bagsiden)

Formålet med forespørgselen er dels at få klarlagt, om gymna

sienedlæggelserne i Københavns amt er pædagogisk forsvarlige, 

dels at sikre at evt. fremtidige gymnasienedl ægge 1 ser ikke sker 

hen over hovedet på de implicerede parter, og at det sikres,at 

eleverne får et fortsat forsvarligt uddannelsesforløb.

HOLGER K. NIELSEN i AAGE FRANDSEN

MF for SF MF for SF
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Forespørgsel

til undervisnings- og forskningsministeren

(Anmeldt den 27. oktober 1987)

Af Holger K. Nielsen (SF), Aage Frandsen 
(SF). Hanne Thanning Jacobsen (SF). Rah- 
bæk Moller (SF) og Ebba Strange (SF):

»Vil ministeren redegøre for de pædagogi
ske overvejelser, som ligger til grund for god
kendelsen af den af Københavns Amtsråd 
vedtagne plan for nedlæggelse af tre gymna
sier. og for, hvordan det sikres, at eventuelle 
fremtidige gymnasienedlæggelser ikke sker 
hovedkulds hen over hovedet på lærere, ele
ver og forældre, samt at eleverne i sådanne 
tilfælde får et forsvarligt fortsat uddannelses
forløb?«

Der er stadig god pressedækning - og lokalt får vi en kolossal op
hakning:

Vold
mod 
unge
En lukning af Vallensbæk 
Gymnasium er vold imod 
Albertslunds unge, Gymna- 
sievejen bliver tung for 
dem, og det bliver i endnu 
højere grad de nordlige 
kommuner, der løber med 
de mest kostbare uddannel
ser i samfundet.

Vallensbæk Gymnasium 
er Albertslunds gymnasium 
• tag ikke fejl af det. Al- 
bertslunderne udgør den 
største procent af eleverne, 
størsteparten af albertshm- 
derne søger hertil, og det er 
til Vallensbæk, vi har sendt 
vore unge i den sidste snes 
år. hvor byen har vokset sig 
stor.

Vallensbæks styrke er re
spekten for og troen på ele
verne. Man har udviklet en 
skole, der er speciel god for 
vor kommune, hvor vi ikke 
har nogen særlig gymnasie- 
Iradition. Det såkaldte ,.rø
de" gymnasium fungerer 
som en raket:

Det starter festligt, præ

risl og langsomt, så elev<T- 
nu får tillid til sig selv og I il 
lærerne. så de lår god« ar
bejdsvaner, og frem for alt 
så de får lyst til at hamge 
ved, når raketlen er i fuld
fart. og dur virkelig kræves 
un indsats til studenterek
samen og på de videregåen
de uddannelser.

Blandt gamle elever er det 
kendt, „al på vores gymna
sium blev man ikke slagtet" 
Og at der blev gjort alt, lur 
at man kom igennem. Et så- 
dant gymnasium er eneslå- 
'-"de. og det bur vi ikke råd 
til at smide bort.

Vi risikerer, nt Alberts
lund bliver behengt med li
ge så linje frafaldsprocenter 
som andre steder i landet, 
lordi vore nage skul sidde i 
overfyldte klasser, spredt 
rundt på omegnens gymna
sier og værst af alt bliver 
præsenteret for en pædago
gik. der ikke er så studie- 
fremmende, som den Val
lensbæk Gymnasium har 
formået at udvikle for vore 
unge.

Erik Husum 
tidligere foraddre 

ued Vallensbæk 
Gymnasium
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Vi gør også selv hvad vi kan for at holde gryden i kog:
21.10.87: PP skriver til Folkebladet (Glostrup): »En uddannelses

politik i laser«.
28.10.87: Opfordring til GL’s § 23-udvalg vedr. Stedsanciennitet/ 

GL-anciennitet fra lærerne ved Gentofte, Søborg og Vallensbæk 
gymnasier.

30.10.87: PP skriver til Bent Kofoed-Hansen, konservativ amts
rådsmedlem, om de geografiske og demografiske forhold på Vest
egnen.

03.11.87: Brev fra PP til formanden for Københavns amts økono
miudvalg. Læserbrev fra KP til Politiken: »Forbrydelse eller dum
hed?«. -SA skriver til Finn Aaberg. - SAskriver til Poul Hansen.

04.11.87: PP har på lærernes vegne et læserbrev i Folkebladet: 
»På vej mod en ussel død«. - Forældrerådets »Forslag til afvikling 
afVG«. - Anette Meding og Lars Ravn Holm, 3.b, har en artikel i 
Folkebladet.

Men:
Vi begynder at indse, at det bliver vanskeligt at ændre amtsrådets 

beslutning. -Vi udarbejder nu en model for, hvordan man kan op
fylde amtets principbeslutning og samtidig bevare gymnasiekapaci
teten i området. Forslaget bliver en sammenlægning af Albertslund 
gymnasium og Vallensbæk gymnasium under navnet »Vestegnens 
Amtsgymnasium«. Også forældre og elever synes, det er en god 
ide.

I mellemtiden indløber den ene afviklingsplan fra amtet efter 
den anden (rekorden er 2 på en enkelt dag). I praksis er de stort set 
uladsiggørlige allesammen.

Skriverierne fortsætter:
05.11.87: BB skriver til Per Kaalund. - AI skriver til Albertslund 

Posten: »Fusion eller diffusion?«. - Lærerkollegiet, elevrådet og 
rektor skriver til »samtlige amtsrådsmedlemmer« og foreslår »Vest
egnens Amtsgymnasium« oprettet.

06.11.87:2. udgave af forældrerådets »forslag til afvikling afVG« 
sendes til amtets kulturelle forvaltning.

SØNDAG D. 8. NOVEMBER
I amtet bliver man ved at overse vores forslag. Lærere og forældre 
sender derfor en pressemeddelelse ud:
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Vallensbæk Gymnasiums 
lærere og forældre

Søndag d. 8. nov. 5“

PRESSEMEDDELELSE

Københavns Amt revurderer gymnasiebeslutningen på Vestegnen.

Lærere og forældre fra Vallensbæk Gymnasium foreslår løsning på 

den fastlåste situation.

Københavns Amt er i færd med at revurdere beslutningen om at nedlægge 

Vallensbæk Gymnasium og gøre det til anneks for det nærliggende 

Albertslund Amtsgymnasium.

I løbet af de sidste par uger har amtet successivt udarbejdet flere 

forskellige forslag, som imidlertid alle har vist sig at lide af 

uacceptable skavanker, hvorfor amtet er kommet med stadig nye forslag 

til udmøntning af beslutningen. Hele fire forslag er det blevet til, 

uden at det dog er lykkedes at finde en acceptabel løsning for lokal

området .

Herefter har lærere og forældre på Vallensbæk Gymnasium udarbejdet 

et forslag tiJ en losning. Dette forslag sikrer tilstrækkelig lokal 

gymnasiekapacitet uden at eleverne af den grund tvinges ind i anneks

løsninger, der ødelægger gymnasieelevernes fællesskab om deres skole. 

Forslaget går ud på at sammenlægge de to gymnasier i Albertslund 

undernavnet Vestegnens Amtsgymnasium og placere det i Vallensbæk 

Gymnasiums rummelige bygninger.

Planen opfylder amtets beslutning om at nedlægge et gymnasium, men 

sikrer samtidig

- at der fortsat bliver gymnasieplads til de unge i lokalområdet 

- at elevvandringer både årligt og dagligt undgås

- at læreromplaceringer undgås

- at 2-årigt HF-kursus bevares som ungdomsuddannelse

- at unødige lærerskift for eleverne undgås, jfr. vedlagte bilag.

Det grundlæggende problem ved at udmønte amtsrådets beslutning af 

3o. september er, at lukningen af Vallensbæk Gymnasium i Albertslund 

stiller området dårligere med gymnasiekapacitet end det var før 

amtsrådet i 1982 oprettede gymnasium nr. to, Albertslund Amtsgymnasium. 

Før 1982 var der (uden overbelægning) plads til 21 gymnasieklasser 

lokalt. Denne kapacitet blev i 1982 udvidet med 15 til 36, men er så 

den 30. sept. i år besluttet reduceret til 15.
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Vejen er længere og tungere end vi forestiller os. Men vi går for
trøstningsfuldt videre med markedsføringen af projektet - og skri
ver et par artikler og breve til:

09.11.87.TN sender en »kommentar« til Det fri Aktuelt.
10.11.87: Brev til medlemmerne af Folketingets uddannelsespoli

tiske udvalg fra PP.

D. 11.-12. NOVEMBER
Vi forsøger endnu en gang at få amtsrådet til bare at se på vores for
slag:

KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE

VALLENSBÆK GYMNASIUM
GYMNASIEVEJ 10. 2625 VALLENSBÆK 
TELEFON 02 64 57 22 Vallensbæk, den 11. november 1987

Amtsborgmester Per Kaalund 
Amtsgården

Ang. gymnasielukninger på vestegnen.

Til amtsborgmester Per Kaalund.

Kopi til;
Undervi sn i ngsmini s teren
DGHF
Amtsforvaltningen
Birthe Nielsen
Annelise Frölich
Den konservative gruppp i amtet 
Borgmester Finn Aaberg 
Borgmester Poul Hensen
Vibeke Strom Rasmussen
Den socialdemokratiske gruppe i 

amtet

Vi har med undren og uro erfaret, at man i amtets forvaltning ikke ønsker 
at udarbejde beregninger og planer om gymnasiesituationen i Albertslund-Vallens- 
bækområdet, der omfatter de løsninger, som forældre, elever, lærere og 
rektor ved Vallensbæk Gymnasium har udarbejdet.

Vi henviser til pressemeddelelsen af 15. oktober, som du sammen med Bertel 
Haarder har underskrevet. Heri hedder det, at "det understreges, at elever, 
lærere og forældre skal inddrages i overvejelserne."

Vi henviser også til amtets eget referat af mødet mellem forvaltningen og 
skolen d. 2. november (J. nr. 6-51-2-5-1), hvori det hedder, at dir. Carl 
Jørgensen "oplyste, at fusionstanken ville blive beksrevet i forvaltningens 
redegørelse til UKU."

I tillid til ovennvænte skrivelser har forældre, elever, lærere og rektor 
lagt et meget stort arbejde i at udarbejde en plan, som kan løse problemerne 
i Albertslund-Vallensbækområdet.

Det er dybt utilfredsstillende, at vore forslag ikke inddrages i drøftelserne 
i UKU og ØKU;

Vi skal derfor meget stærkt opfordre dig til at bede amtets forvaltning om 
at foretage beregninger og udarbejde materiale, således at planerne kan indgå 
i den politiske beslutningsproces sammen med de øvrige forslag.

Vi vi! meget gerne hurtigt have en bekræftelse fra dig på, at du har taget et sådant 
initiativ, som altså er en opfølgning af tidligene^afgivné 14fter.

Pou 1 -
Lærer råd zz
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Kopi af ovenstående brev sendes til Folketingets uddannelses
politiske ordførere med en anmodning om og ... »i håbet om at 
forespørgelsesdebatten på tirsdag kunne ende med at Københavns 
amt fik pålæg om - at afgive argumenteret vurdering af alle forslag til 
løsning af problemerne omkring de 3 nedlagte skoler og - udførligt 
og detaljeret at begrunde den løsning, der bliver den endelige«.

D. 17. NOVEMBER
Der er fuldt hus på tilhørerpladserne i Folketinget under forespør
gelsesdebatten i eftermiddag. - Frede Vestergaard har følgende 
kommentar i Politiken:

folketinget og 
gymnasierne
•LKETINGET har i dag 
espørgselsdebat om gym- 
iielukningerne i Køben- 
/ns Amt. Med det dra- 
ike fald i fødslerne i 
;rne in mente er de tre 
nnasier kun de første af 
re, der bliver lukket i de 
nmende fir. Sfi meget vig- 
ere er det, at der kommer 
se retningslinier for, 
srdan det sker.
folketinget kan ikke nøjes 
d at sige, at det er amter- 
der har ansvar og kompe- 

ice. At ’amtets politikere 
valgt til at varetage be- 
kningens — herunder og- 
elevernes — interesser’ 
idervisningsminister Ber- 
Haarder).
)et viser det parodiske 
ilutningsforløb i Køben- 
zns Amt. Sfivel i Gentof- 
området som pfi Vest
ien.
’å Vestegnen svigtede So
ldemokratiet i amtet en 
ækkes prisværdige be- 
æbelser pfi at hæve gym- 
liefrekvensen ved at give 

unge fra ofte gymnasiefrem- 
mede miljøer samme lette 
adgang til uddannelse som i 
City og København Nord. 
Det gjorde de til fordel for 
en snusket kommunal
patriotisk aftale.

Det bør fremgå klart af 
debatten i dag. Ikke mindst 
fra socialdemokraterne i tin
get.

Forhistorien er, at amtet i 
1982 oprettede et gymna
sium i en halv, tom folkesko
le, som i 1984-85 blev om
bygget for 20 mio. kr.

I 1987 LUKKER amtet så 
tre gymnasier,, og den social
demokratiske gruppe får ef
ter aftale med de konserva
tive lov at eksekvere dom
men pfi Vestegnen. Et flertal 
på 6 mod 5 lukker Vallens
bæk Gymnasium, der ligger 
400 m fra det ny Albertslund 
Amtsgymnasium. Den tidli
gere statsskoles ulykke er, at 
den ligger 50 m på den for
kerte side af grænsen til den 
socialdemokratisk styrede

Albertslund Kommune. In
gen skelen til, at der i år var 
127 1. g ansøgere til VG mod 
87 til AAG. Ingen skelen til, 
at AAG endnu kun er oppe 
på fire af de planlagte fem 
spor. Ingen skelen til, at de 
bygningsmæssige faciliteter 
er langt de bedste på VG. Og 
frem for alt ingen skelen til, 
at AAG tidligst fra midten 
af 90erne måske kan rumme 
eleverne fra .lokalområdet. 
Det som ellers .hår været 
ledestjernen for den social
demokratiske gymnasiepoli- 
tik pfi Vestegnen.

VG, og ikke AAG, gøres til 
center for enkeltfagsunder
visning og HF, selv om det 
kunne rumme alle gymna
sieeleverne.

Kommentar af 
journalist, cand.polit 
FREDE
VESTERGAARD

Følgen er, at amtet har de 
største problemer med at fø
re beslutningen ud i livet. 
Amtet er kommet med efter
hånden fem forskellige for
slag om bl.a. anneksløsnin
ger, som er næsten lige umu
lige og molboagtige. Med ri
siko for at gymnasiefrekven
sen, som man ville fremme, 
igen falder.

PROBLEMERNE kunne 
undgås, hvis socialdemokra
terne i amtet stod fast pfi 
deres erklærede uddannel
sespolitik. De unge på Vest
egnen kan næppe forstå, at 
de i fremtiden skal være 
dårligere stillet gymnasie- 
'taæssigt, end de yar før soci
aldemokraterne 1'71982 
oprettede gymnasium nr. to 
i Albertslund. Det er også et 
paradoks.

JEG FORSTÅR godt, at So
cialdemokratiet har så svært 
ved at få tag i de unge ved 
valgene.
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D. 18. NOVEMBER
AI har et læserbrev i Albertslund Posten: »Herreløst kvæg«. Pres
sen er på mærkerne efter folketingsdebatten i går. - Et par eksemp-

4 Berlingske 1. sektion z? ///. T „

Gymnasier skal lukkes 
på demokratisk facon
Et stort flertal i Folketinget kritiserede i går 
Københavns Amtsråd for måden at ville lukke 
tre gymnasier på. Lærere, elever og forældre 
skal reelt inddrages ved fremtidige lukninger, 
hedder det i en socialdemokratisk dagsorden, 
som regeringen og de radikale støttede.

Af Johnny Hundt

Politikerne i Københavns 
Amtsråd fik af grovfilen, da 
Folketinget i går debatterede 
amtets beslutning om at lukke 
tre gymnasier.

»Uklogt«, »en hovsa-løs- 
ning«, »urimelig«, »skanda
løs«, »kritisabel«. Sådan lyder 
et udpluk af bedømmelserne 
fra et flertal af de politiske 
partier, .såvel fra borgerlig 
som socialistisk side.

De fleste partier rettede 
kritikken mod måden, som 
Kobenhavns Amtsråd vil luk
ke Vallensbæk, Gentofte og 
Soborg gymnasium på. Især

er det kritisabelt, at amtsrå
det ikke har fremlagt en afvik
lingsplan for de tre køben
havnske gymnasier, fremhæ
vede flere ordførere under 

■ debatten.
Undervisningsminister 

Bertel Haarder (V) venter 
endnu på en afviklingsplan fra 
amtet. Det er ham, der har 
det endelig ansvar for, at luk
ninger sker på en pædagogisk 
forsvarlig måde.

Bertel Haarder fastslog un
der gårsdagens debat, at han 
ved fremtidige gymnasieluk- 
ninger vil kræve at amterne 
indkalder forældre, lærere og 
elever til en høring, før han vil 

Information:

Amtsråd til spanking 
i Folketinget
Om gymnasie- 
luknmger: Det er 
ikke det, de gør det, 
men altså måden...
Københavns amtsråd stod til 
spanking i folketinget, da 
SF’s forespørgsel om de tre 
gymnasielukninger tirsdag 
blev debatteret i halvanden 
time.

Næsten samtlige af tingets 
uddannelsespolitiske ordfø
rer samt undervisningsminis
ter Bertel Haarder kritisere
de amtets håndtering af ned
læggelserne. Men det blev 
samtidig fastslået, at selve 
beslutningen om at lukke tre 
skoler suverænt bør træffes i 
amtet.

Fortolkning
Dagsordensforslaget kan 

dog alligevel tolkes i den ret
ning, at den socialdemokrati
ske folketingsgruppe ønsker, 
at kollegerne i amtet om
støder beslutningen om Val
lensbæk Gymnasium, sådan 
at det bevares soir» et Sopors 
gymnasium. Og at såvel Sø
borg som Gentofte gymna
sier lukkes allerede fra 1988.

É--------)
»Det er vanskeligt at for

stå, hvorfor amtet valgte at 
nedlægge Vallenbæk Gymna
sium, når der ikke er plads til 
alle eleverne i det tætlig
gende Albertslund Gymnasi
um. Og direktoratet har hen
stillet, at man undgår an
neksløsninger«, sagde under
visningsministeren bl.a.

godkende en beslutning om at 
lukke et gymnasium eller an
den skole.

Efterlyste 
klare regler
SF’eren Holger K. Nielsen, 
der havde rejst forespørgsels
debatten, mente, at Folketin
get ikke alene skulle debat
tere lukningen af de køben
havnske gymnasier.

»Om få år er de øvrige am
ter i samme situation som Kø
benhavns Amt. I begyndelsen 
af 1990'erne falder elevtallet, 
og så vil flere gymnasier blive 
lukket

Derfor er det vigtigt, at 
Folketinget fastlægger helt 
klare regler for, hvordan am
terne kan bære sig ad overfor 
elever, lærere og forældre,« 
sagde Holger K. Nielsen.

Både Socialdemokratiet og 
SF fremlagde dagsordenfor
slag. Regeringspartierne, de 

radikale og socialdemokrater
ne stemte for S-forslaget, der 
pålægger undervisningsmini
ster Bertel Haarder at sikre 
følgende ting:

Ved en gymnasielukning 
skal eleverne i størst mulig 
omfang kunne fortsætte med 
de fagkombinationer, som de 
har valgt.

Endvidere skal Bertel 
Haarder udarbejde retningsli
nier, som sikrer at lærere og 
elever reelt inddrages i for
handlinger om lukninger af 
skoler.

Amtsrådets 
beslutning

. Den 30. september i år 
besluttede Københavns 
Amtsråd, at Søborg, Val
lensbæk og Gentofte 
gymnasier skulle nedlæg
ges. Med henvisning til 
det forventede faldende 
elevtal og økonomiske 
sparekrav stemte et fler
tal i rådet for en gradvis 
lukning. Der vil ikke blive 
optaget nye elever fra au
gust 1988, og eleverne 
kan overfores til andre 
gymnasier.

Efter samråd med Fol- ' 
ketingets Uddannelse- j 
sudvalg godkendte un- I 
dervisniagsminister Bcr- • 
tel Haarder (V) den 15. 
oktober Københavns ' 
Amtsråds beslutning.

Men Folketingets fordømmelse gør ikke indtryk på Amtsgården.
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D. 20. NOVEMBER
Vi prøver igen:

KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE

VALLENSBÆK GYMNASIUM
GYMNASIEVEJ 10. 2625 VALLENSBÆK 
TELEFON 02 64 57 22 Vallensbæk, den 20. november 1987

Til

Samtlige medlemmer af Amtsrådet

Da det indtil nu ikke er lykkedes os på Vallensbæk Gymnasium at komme i 

direkte dialog med det politiske flertal i Amtsrådet, prøver vi endnu en

gang brevformen.

Amtsforvaltningen fortolker Amtsrådets beslutning af 30.9.1987 snævert og 

mener, at et gymnasium er én bestemt bygning. Dermed forskertses mulighe

den for at fremlægge en løsning, der tilgodeser den egentlige substans i 

Amtsrådets beslutning: At indskrænke antallet af gymnasieenheder og tilby

de de unge et godt gymnasietilbud.

Efter Forvaltningens vistnok sidste forslag tilbydes der de unge i Alberts- 

lund/Vallensbæk et i første omgang yderst særegent gymnasieforløb og deref

ter et stærkt overbelagt gymnasium. Overbelægningen vil være stationær frem 

til midten af 90'erne samtidig med at emigration stadig er nødvendig for 

mange.

Ved fastsættelsen af kapaciteten på de øvrige gymnasier i amtet er der som 

regel afvigelser på - 5-10% i forhold til standardbyggeprogrammet, men Al

bertslund Amtsgymnasium vil med de påtænkte 6 spor blive overbelagt med ca. 

30-35%. Hvis man alene ser på elevernes opholdsmuligheder, er der endog ta

le om mere end 50% (jfr. bilag 1).

Et fattigt tilbud for de unge fra Albertslund/Val lensbæk-området, uden at 

det er nødvendigt - en bedre mulighed er f.eks. vores eget forslag.

Giv Forvaltningen frie hænder til at skabe et anstændigt tilbud - det kos

ter ikke noget.

?-'ed venlig hil

Poul Henning Petersi 'mch-—.

Og:
Forældrerådet skriver til medlemmerne af amtets undervisnings- 

og kulturudvalg. - LD og HP skriver til Albertslund Posten. - BB 
skriver til rektor Clevin, Albertslund Amtsgymnasium. - LR skri
ver til Albertslund Posten: »Deportation?«.
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D. 21. NOVEMBER
Vi holder »Broget aften« som alle de andre år. Et band gi’r et extra 
nummer afValley High-sangen så festsalens loft er ved at gå til vejrs 
- Den er altfor aktuel:

Skolens slagsang;

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 I 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 
1 ved pengene bestemmer 
hvad der sker på vor jord 
det der mangler er put-g’er 
der skal være mange flere

f

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 pul-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 sd 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 l kender 
at Valley High skal leve 
ligeså længe vi er til 
Omkvæd: Valley High.....
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D. 23.-25. NOVEMBER
Alle gør deres bedste:

23.11.87: Orientering fra forældrerådet til forældrene.
25.11.87: Michael Delcomyn har på l.g’ernes vegne et brev i 

Albertslund Posten. - Carsten Rud Hansen, 3.b, har et læserbrev 
i Albertslund Posten.

D. 1. DECEMBER
Hvorfor får vi ikke »ret«, når vi har fin opbakning i hele offentlighe
den - og har både Folketinget, pressen og sagligheden på vores 
side???

Brev i »Åkanden« fra lærerne: »Gymnasierne er vrede og bitre«.
PP skriver for rektor, lærere og elevråd til Kulturelt udvalg og 

Kulturel Forvaltning om »tilpasning af gymnasiekapaciteten«.
PP skriver for lærerrådet til alle folketingsmedlemmer valgt i Kø

benhavns amt og til medlemmerne af uddannelsesudvalget:

Til alle folketingsmedlemmer valgt i
Kobenhavns Amt og til medlemmerne af 
Uddannelsesudvalget.

Idet vi takker for den velvillige behandling vores sag fik i Folketingsdebatten 
d. 17.11. tillader vi os endnu en gang at henvende os til Dem angående gymna
sierne på Vestegnen, idet det er uhørt at :

- elever, lærere og forældre ved de berørte skoler endnu ikke er blevet reelt 
inddraget i afviklingsplanlægningen

- der endnu ikke er udarbejdet en afviklingsmodel for hele perioden (den fore
liggende gælder kun for et år - med stor utryghed for såvel elever som lærere 
til følge - og indeholder en skjult nedskrivning i lokalområdet fra lo til 
5 spor)

Endvidere undrer vi os over at :

- Amtsrådet har siddet Folketingets dagsorden af 17.11. overhørig

.- Amtet ikke har overvejet at bruge Vallensbæk Gymnasiums bygning, som Under
visningsminister Bertel Haarder henstillede til under Folketingsdebatten

- Københavns Amt fører uddannelsespolitik ad bagvejen ved at sammenlægge Vok
senundervisningen og det 2-årige HF-kursus, uden at Folketinget griber ind.

- Amtsrådet stadig ikke er fremkommet med holdbare begrundelser for deres 
beslutninger

Lærere, forældre og elever, stottet af Gymnasieskolernes Lærerforening er 
fremkommet med en afviklingsmodel, Vestegnens Amtsgymnasium i Vallensbæks 
bygninger, som er en fusion af de to lokale gymnasier, og som er langsigtet 
og pædagogisk forsvarlig og tilmed bil 1igere.end Amtets egen (man sparer en 
administration).

Vi appellerer således endnu en gang til Dem om at medvirke til at :

- fastholde gymnas i edi rektoratets pædagogiske ansvar

- udvirke en mindst 3-årig pæoaoogisk motiveret gymnasieplanlægning for Vest
egnens gymnasier og HF-kurse*'

- afbøde skaderne af Amtsrådet.» udemokratiske beslutning.

'ed venlig hilsen på Lærerrådets vegne

Poul Henning Petersen-^ z r , ’
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D. 11. DECEMBER
Forældrene er stadig utroligt aktive. De bakker os 100% op, samti
dig har de deres egne kontakter til politikerne, men vi er alle bevid
ste om (både lærere, elever og forældre), at der kan komme en dag, 
hvor vore interesser evt. skilles - hvis det sker, vil det være med fuld 
forståelse fra alle parter. - Men foreløbig kører vi helt parallelt - når 
vi føler afmatning tager de over:

Albertslund, 11.12.87

Til elever, forældre og lærere ved Vallensbæk Gymnasium

Til .kommende elever og forældre ved Vestegnens 
Amtsgymna sium .

Støt planen om Vestegnens Amtsgymnasium!

Sig nej til at sende de unge ud af området!

Bevar det gode lokale HF- og gymnas iemi1jø 1

Det er nu sidste chance for at protestere mod 
amtsrådets planløse cg kyniske gymnas iepo1itik 
for Alberts lund/Va 11ensbæk området.

Vis sammenhold mod amtets demokratiske enevælde!

Vallensbæk Gymnasium skal ikke dø 
med bøjet nakke!!!

Mød op til fakkeltog mod Amtsgården, 

ONSDAG d. 16.12 kl 16 til ca. 17.

Vi mødes ved indgangen til Fælledparken v.
Østerbro Postkontor, v.Trianglen, og går til
Amtsgården, Blegdamsvej 27.(der er små loo m.)

Venlig hilsen
Forældrerådet ved V.G.
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Søren Meirup, l.y, skriver pål.g’ernes vegne åbent brev til under
visningsministeren. - FB udsender på VG’s vegne pressemedde
lelse om situationen.

D. 16. DECEMBER
Amtsråds-møde: Der stilles mundtligt 10 i forvejen aftalte spørgs
mål (MC, UV, AI). Mødet skaber ingen afklaring eller ændring i 
situationen. Men det var et flot fakkeltog.

Folkebladet trykker Søren Meirups brev til undervisningsmini
steren - og UV indrykker »Forbruger-nyt« i Albertslund Posten. 
Kommende brugere af gymnasiale uddannelsesinstitutioner må 
også kende konsekvenserne:

Forbruger-nyt
(Iflg. amtets prognoser)
HAVES:
Ungt menneske i 5-10. klasse i Albertslund/V allens bæk

ØNSKES:
Studentereksamen i Albertslund/Vallensbæk

l.g'ere i 1988-89: 85% af de forventede ansøgere kan 
optages på AAG (som er et 5-spors gymnasium). Re
sten (15%) må rejse efter uddannelsen.

l .g'ere i 1989-SO: 50% af de forventede ansøgere kan 
optages på AAG. Resten (50%) må rejse efter uddan
nelsen.

l .g'ere i 1990-91: 60% af de forventede ansøgere kan 
optages på AAG. Resten (50%) må rejse efter uddan
nelsen.

l.g'ere i 1991-92: 85% af de forventede ansøgere kan 
optages på AAG. Resten (15%) må rejse efter uddan
nelsen.

l .g'ere i 1992-93: 57% af de forventede ansøgere kan 
optages på AAG. Resten 43% må rejse efter uddannel
sen - og så videre ...1

Hvis du skulle blive en af de mange rejsende, var det 
måske rart at vide, at du selv betaler billetten.
Pris: månedskort (under 18 år pr. 3.1. 88) kr. 120.-.

månedskort (over 18 år pr. 3.1. 88) kr. 240.-.

Prisen er for 3-zoners kort, som dækker turen til Rød
ovre, Høje Taastrup eller Schneekloth.

Jeg synes bare du skal vide det - der bli*r jo »agt så 
meget.

God tur: Ulla Sylvest Vestergaard
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□unkt

Alt startede 
fint — og så..
Den som ved små ring hæfter 
sig/lader store ting ugjort efter 
sig. Piet Hein.

Disse linier passer i høj grad 
i il, hvad der er ved at ske ved 
Amtsrådets beslutning vedrø
rende lukningen af Vallens
bæk Gymnasium.

I en artikel i den lokale Al
bertslund Posten den 2. de
cember siger amtsrådsmedlem 
Vibeke Storm Rasmussen (A): 
»Man tænker på at bruge Val
lensbæk Gymnasiums lokaler 
til voksenundervisning, Amts
central, HF-undcrvisning og 
KUA:skolen. Det kan ikke lade 
sig gøre med Albertslund 
Amtsgymnasium. Alene af 
den simple grund, at tilkørsels
forholdene ikke tillader det«.

Skal en parkeringsplads af
gøre om et stort og vellidt gym
nasium skal lukke?

Vibeke Storm Rasmussen si
ger også: »Det er meningen, at 
der skal være 7 1. g klasser på 
AAG fra august 1988, men vi 
planlægger kun et år frem. In
gen ved jo, hvordan søgemøn
steret så ser ud. Det er jo langt 
fra givet, at alle vil foretrække 
AAG, nu da Vallensbæk ned
lægges«.

Det er klart, at man fra Am
tets sidelæn kan planlægge et 
år frem, forsommeren 1989vil 
man jo 1KKE være i stand ti) at 
optage 7. klasser på AAG. Skal 
de kommende elever så gå på 
det nedlagte Vallensbæk? For 
de tager da ikke til Høje Tå
strup. Den transport skal de jo 
selv betale.

Rødovre må betegnes som 
fyldt, da de nok i forvejen har 
optaget de elever, der ikke var 
plads til på Albertslund. Hvad 
vil der så ske? Kunne det tæn
kes, at flere elever i stedet søgte 
udenfor amtets grænser? Hvor 
er besparelserne så henne?

Vibeke Storm Rasmussens 
replik om at AAG på bare lidt 
længere sigt er stort nok til at 
dække det lokale behov er helt 
hen i vejret.

»På bare lidt længere sigt« 
skulle efter Amtets egne bereg

ninger være indtil 1994. Hvis 
vilkårene forringes vil den i 
forvejen relativt lave elevsøg
ning på egnen blive formind
sket yderligere.

Kan det være meningen? 
Ønsker man ligefrem eleverne 
væk fra gymnasiet?

Man ønsker måske at flere 
søger EFG! Måske mod deres 
oprindelige vilje? - Så er der 
måske alligevel en besparelse 
at hente for Amtet.

Vores gymnasieforløb har 
været præget af usikkerhed 
næsten lige siden vi begyndte. 
Vi havde ellers glædet os så
dan. Det var jo den skole, vi 
havde valgt, da den tilbød os 
de ting, vi søgte efter.

Alt startede fint, indtil 
Amtsrådet i september med få 
dages varsel traf deres beslut
ning om gymnasielukninger- 
ne. Det forstyrrede totalt vores 
skolegang. Selvom vi alle gjor
de hvad vi kunne for at bakke 
hinanden op, var vi nye og 
usikre og følte os endnu ikke 
helt trygge ved hinanden.

Derfor var vi også nemme at 
ramme!

Amtet skiftede hyppigt for
slagene til afvikling ud, - nogle 
gange fra dag til dag!

Vi kunne umuligt nå at sæt
te os ind i dem allesammen, og 
det øgede yderligere vores 
usikkerhed: Det hele angik vo
res fremtid! - men den frem
gangsmåde, Amtet anvendte, 
gav os ikke en ærlig chance for 
at få indflydelse på resultatet.

Vi ved godt, at det er Amtets 
opgave at tage beslutning om 
gymnasieforholdene og det 
burde ikke være sådan, at vi 
bliver sat i en så presset situa
tion, at vi må søge hjælp hos 
undervisningsministeren, for 
at få en forsvarlig løsning på 
problemerne.

Men:
- Det er som at gå en vej, der 

ingen steder fører.

1. g’erne 
Vavllensbæk Gymnasium 

v/Søren Meini|r
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D. 21. DECEMBER
Vi kommer aldrig igennem med »Vestegnen«. Københavns amt vil 
ikke, uanset hvad. Vi forsøger nu at redde uddannelsesforløbet for 
så mange af eleverne som overhovedet muligt - og vore egne gen
anbringelser - ved at få en hurtig afvikling.

PP forlanger i et brev til undervisningsministeren VG lukket fra 
sommeren 1988 - under indtryk af amtsrådsvedtagelsen af 16.12.87.

l .HF-elevrådet ønsker i brev til »alle rette vedkommende« trods 
alt at forblive på stedet.

l .-2.g-elevrådet ønsker samlet overflytning til Rødovre Gymna
sium.

Virkeligheden kræver pondus. Julefrokostholdet stabler en fro
kost på benene, som ikke har set sin lige i skolens historie: Vi æder 
og drikker os igennem 8 udsøgte retter med ædle årgangsvine til - 
for egen regning naturligvis!

JANUAR: PRESSE
GL holder tappert ud lidt endnu: MEDDELELSE

København den 7. januar 1988

FRA 
GYMNASIE
SKOLERNES 

LÆRERFORENING

Plan efterlyses!

Situationen på Københavns amts gymnasier er stadig kaotisk.

I forbindelse med lukningen af de tre gymnasier i september 1987 gjorde undervis
ningsministeren det til en forudsætning for godkendelse, at der hurtigt forelå en 
plan for afviklingen. Absolut sidste frist blev sat til årsskiftet. Så skulle alle elever 

på de nedlagte gymnasier vide, hvor de skulle hen efter sommerferien.
Her den 7. januar er der stadig ingen plan for eleverne på Vallensbæk Gymnasium. 

Direktoratet for gymnasierne og hf har anmodet Københavns amt om at ændre det 
forelagte planforslag. Nu er der altså gået over tre måneder uden noget resultat.
Det giver en urimelig utryghed for elever og lærere med hensyn til deres fremtid - 

en utryghed der forstærkes ved at Københavns amt åbenbart i sin rådvildhed over 
for egne beslutninger den ene dag indkalder skolens lærere til møde, som aflyses 
den næste dag.

Gymnasieskolernes Lærerforening har gentagne gange forklaret, at en lukning af 
Vallensbæk Gymnasium giver nogle uløselige konsekvenser. Det ser man nu med al 

ønskelig tydelighed, og på den baggrund må undervisningsministeren nægte at 

godkende nedlæggelsen af Vallensbæk Gymnasium og kræve, at Københavns amt 
finder en ordentlig løsning.
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Vi har lovet hinanden, at amtspolitikerne ikke skal få det sidste 
ord i offentligheden:

Enslydende breve til BerlingskeTidende og J. J. Madsen (konser
vativ amtsrådsmedlem) fra PP, som svar på Madsens indlæg i Ber
lingskeTidende 30.12.87.

Åbent brev i Folkebladet fra BH til Vibeke Storm Rasmussen 
(S): »Med saglighed kommer man ingen vegne« (svar på indlæg fra 
29.12.87).

Vi har haft møde med forvaltningen - og på opfordring prøver vi 
endnu en gang at komme i direkte kontakt med Per Kaalund:

KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE

VALLENSBÆK GYMNASIUM
GYMNASIEVEJ 10. 2625 VALLENSBÆK 
TELEFON 02 64 57 22 Vallensbæk, den 22. januar 1988

hr. Amtsborgmester Per Kaalund 

Blegdamsvej 27 

2100 København 0

Invitation ti 1 samtale med Vallensbæk Gymnasiums lærere

Det må nok erkendes, at den mangelfulde kontakt mellem Dem og Vallensbæk 

Gymnasium i de forløbne måneder har medvirket til at vanskeliggøre tilve

jebringelsen af gode og holdbare løsninger på skolens problemer.

Vi har desuden fra Deres embedsmænd ved et møde her på skolen den 20. 

januar 1988 forstået vigtigheden af, at en sådan kontakt etableres, så 

vi får lejlighed til i fællesskab at drøfte situationen.

Vi indbyder Dem derfor til et mode her på skolen så snart som muligt. 

Tidspunktet er op til Dem, men vi håber, at De afhensyn til sagens vig

tighed, vil afse tid til en sådan samtale.

Men Per Kaalund ønsker ikke at tale med os.
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FEBRUAR:
Opførelse af skolens årlige musical - denne gang »West Side Story« 
- river hul på alle sårene fra hele efterårsforløbet. Vi græder med 
Politiken over »Vallensbæk Story« og glæder os samtidig over, hvor
dan hele Albertslunds skoleungdom valfarter til forestillingen både 
2 og 3 gange (den går lige ind) - succes’en varmer - og gør det dob
belt svært at sige farvel. (4.000 mennesker overværede forestillin
gen i løbet af de 5 dage den blev opført).

Klip fra Politiken:

Vallensbæk Story 
Eleverne på et lukningstruet 
gymnasium opfører musical
Af Eva Schulsinger 
Gymnasieelevers hver
dag er tit et surt præ
stationsræs. Alt bedøm
mes med karakterer, og 
der er ikke megen luft 
til de store, romantiske 
dromme. Men på Val
lensbæk Gymnasium 
udbrød en elev forleden 
begejstret ’lh, hvor er 
det altså bare vildt, det 
her—’
Forberedelserne til 'West 

Side Story' begyndte allere

de i august sidste år, flere 
måneder för elever og lærere 
horte i radioen, at deres sko
le skulle nedlægges.

Kraftcenter
Ulla Vestergaard: — Vi 

overvejede kort, om vi så 
skulle droppe hele projektet. 
Men vi besluttede os hurtigt 
.til at forsætte, for alle havde 
giædet sig sådan. Og det har 
været godt for os at beskæf
tige os med noget andet end 
nedlæggelsen. Men alligevel, 
når man samtidig oplever, 
hvordan svage elever under 
proverne blomstrer op og får 
selvtillid, så virker det ek
stra grotesk at lukke dette 
sted. Vi er en skole i frodig 
vækst og et kraftcenter i lo
kalmiljøet. Vi er netop så
dan et lokalt kulturcenter, 
som politikerne efterlyser.

AP-Posten:

Pragt-præstation
Anmeldelsen af „West Side 
Story” i AP 10. feb. 88 for
tabte sig alt for meget og 
hurtigt i lukningen af Val
lensbæk Gymnasium, jeg 
synes den glemte at frem
hæve, at det var en utrolig 
oplevelse, at det var en 
pragtpræstation, at aktø
rerne levede med deres rol
ler og historien, så publi
kum glemte at være publi
kum, (det er ikke så tit^man 
oplever amatörer, som er i 
stand til at spille så langt ud 
over scenekanten).

„Trodsig triumf?” (citat). 
Nej ■ ikke trodsig • men 
stærk, gribende og vold
som.

„Musical og lukning har 
for de implicerede ikke kun
net skilles ad” (citat).

Ja. det ^r selvfølgelig 
sandt, så har de 90 implice
rede. lærere, musikere, in
struktor og koreograf for
mået at få det smukkest 
tænkelige ud af de barske 
realiteter.

De har valgt en historie, 
som rummer så meget stof 
fra elevernes hverdag - 
fordomme- racehad, kærlig
hed, fest og ballade.

Indlevelsen fik regnvejr 
og gråtunge skyer til at let
te i publikums bevidsthed. 
Flot arbejde.

Der skal ikke herske tvivl 
om. at det betød en ekstra 
tåre i øjenkrogene, da Maria 
bøjede sig hulkende over 
Tony‘s lig, ved tanken om, 
at det var sidste gang, vi 
skulle opleve en sådan krea
tivitet og energi på Vallens
bæk Gymnasium.

Marianne Klöcker 
„en gammel elev"
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Måske holder vi en dag op med at synge, men vi holder aldrig op 
med at skrive:

15.02.88: PP beder i et brev til undervisningsministeren denne 
om at medvirke til at der kommer skred i nedlæggelsessagen.

26.02.88: LN skriver artikel til Gymnasieskolen: »NEJ - vi har 
det ikke godt påVG«.

MARTS:
Trods sej modstand fra amtsrådets flertal lykkes det nu at fål.g klas
serne ud til Schneekloth og Rødovre Gymnasium - ved direktora
tets hjælp. - De nuværende 2.g’ere skal gå færdigt på skolen.

Nogle lærere skal blive og undervise HF-klasserne og de gymna
sieelever, som skal blive. - Resten skal spredes for alle vinde på 
andre gymnasier - »så vidt muligt« som forvaltningen lover.

VALLENSBÆK GYMNASIUM. Afviklingsplan.

Indstilling til kulturelt udvalg 
om:
1. at amtsrådets beslutning 

af 16. december 1987 fast
holdes, og

2. at kulturel forvaltning 
bemyndiges til - såfremt 
Gymnasiedirektoratet af 
pædagogiske grunde fort
sat er af den opfattelse, 
at en hurtigere afvikling 
er at foretrække - at gen
nemføre en overførelse af 
de nuværende elever i l.g 
ved Vallensbæk gymnasium 
til Rødovre og Schnee
kloths gymnasier.
Anbefales af økonomiudvalget 
tiltrådt, ligesom bemyndigelse 
anbefales meddelt.

Socialistisk Folkepartis repræ
sentant (1) og Det radikale Ven
stres repræsentant (1) foreslog, 
at der oprettes et "Vestegnens 
amtsgymnasium" med et tilstræk
keligt antal klasser til Alberts
lund- Vallensbæk-området.

Undervisnings- og kulturudvalget 
behandler sagen den 10. marts,1988.
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APRIL:
»Pludselig« spiller amtet ud med en lukning af Rødovre HF-kursus 
(med stop for indtagelse i 1989). - Underhånden har amtet hele ef
teråret forsøgt at få os til at »bede om« at få kurset flyttet til Vallens
bæk, så de kunne lave en »Gentofte-løsning« på Vestegnen også. 
Forarget har vi vendt det døve øre til. - Først nu tør amtet åbenbart 
selv tage ansvaret for den beslutning - også.

Vi har ventet på de nye søgetal - nu kommer de:

Klip fra AP-Posten d. 6. og d. 20. april:

Gymnasie-kaos
Amtets beslutning om at lukke tre gymnasi
er kan være en af forklaringerne på meget 
store forskydninger i sogetallet tilde forskel
lige gymnasier. Albertslund har,,kun" fået 
31 procent flere ansøgere, solu om Vallens
bæk bliver lukket.

Planlæggerne kommer på 
en svær opgave, når elever
ne til de forskellige gymna
sier i hovedstadsområdet 
skal fordeles.

Noget kunne tyde på, at 
Københavns amts beslut
ning om at lukke tre gymna
sier- heriblandt Vallensbæk 
- har været lidt af en ..bom
be" under de unges ansøg
nings-mønster. I hvert fald 
viser de foreløbige opgørel
ser, at stort set samtlige 
skoler oplever meget store 
forskelle i forhold til sidste 
år.

Af sted med tog 
og bus på vej 
til studenterhuen
Fald i antallet af unge fra Albertslund og 
Vallensbæk, der uil i gymnasiet næste dr. Og 
eleverne spredes på en lang række skoler. 
Næsten 100 unge albertslundere har sogt et 
andet gymnasium end deres lokale i Alberts
lund.
De unge fra Albertslund og 
Vallensbæk får brugt nogle 
bue- og togkort de næste tre 
år. hvis de vil have studen
terhuen.

Amtet har nu gjort »ege
tallene til næste års 1. g. 
klasser op • fordelt på ansø
gernes hjemkommune. Og 
generelt ser det ud til. at da 
unge her fra lokalområdet 
spredes for alle vinde efter 
beslutningen om at lukke 
Vallensbæk gymnasium.
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Vi har regnet på tallene - og det er gået som vi har frygtet og for- 
udsagt. - På kun ét år er gymnasiefrekvensen i Albertslund/Val le ns
bæk-området faldet fra 39% til 31%. - Men ... »Det vi siger tæller 
ikke, hvis du ikke spørger os, Per Kaalund, og du spørger os ikke, 
fordi du ikke vil høre hvad vi siger« (jvf. Mogens Christensens essay 
om »Københavns amtsråd og den demokratiske fernis« andet steds 
her i bladet).

»Anlangendes en Skole, dens dage ere ...«talte - nu er det nem
lig ude medVallensbæk Gymnasium, og også med jobs til de lærere, 
som - på trods af forsikringer og gentagne løfter fra amtsforvaltnin
gen - ikke vil få anvist andet arbejde, heller ikke i forvaltningen 
som lovet.

Vi skal til at sige farvel. Til hinanden og til alle eleverne - også til 
dem vi kun nåede at kende ét år. Til jer vil vi sige: Det har været et 
ret så usædvanligt skoleår, og I har på mange måder lært noget 
andet end vi havde tænkt os, da vi tog imod jer i august sidste år. Vi 
har som lærere gjort vores bedste - på trods af situationen - og I har 
taget det flot. Vi ønsker jer held og lykke de nye steder I skal hen, 
og vi stoler på, at I vil klare jer godt.

Disse blade rummer kun et lille pluk af, hvad der er sagt, gjort og 
skrevet omkring nedlæggelsen af vores skole. Og uanset hvem der 
har lagt navn til de forskellige skrivelser og initiativer, har der hver 
gang stået et 100% enigt lærerkollegium bag.

April 1988, Bodil Hansen
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Fra kulturelt forum til græsrods
bevægelse
Det hele startede i efteråret 1986. Der var møde for forældrene i l.g- 
klasserne, det første forældremøde, som er en almen orientering til 
forældrene, om hvad Vallensbæk Gymnasium er.

I en af l.g-klasserne blev der spurgt om skolen ikke savnede et 
forældreforum, f.eks. en forældreforening. Det affødte på stedet 
en livlig diskussion, om hvad en forældreforening kunne bruges til 
og hvad den absolut ikke måtte udvikle sig til.

Øjeblikket har sandsynligvis været det rette. For der var 3 lærere 
til stede i klassen, som så at skolen havde et klart behov for et forum 
for forældrene, et forum som også kunne blive skolens kontakt til 
forældrene.

Havde det ikke været for de 3 lærere var spørgsmålet ikke kom
met længere end til diskussionen i klassen den dag. Men de forstod 
at fastholde ideen og fik 4 forældre til at melde sig som interesse
rede.

Ved et senere forældremøde i januar 1987 blev kredsen udvidet 
med forældre fra de fleste andre l.g-klasser, således at forældrekred
sen ved Vallensbæk Gymnasium kunne begynde at fungere i marts 
1987 med 10 forældre og 3 lærere.

Forældrekredsen var fra starten af et uformelt organ. Der var 
ingen formålsparagraffer, og det gav sig ikke ud for at repræsentere 
nogen. Men forældrekredsen havde nogle mål og visioner.

Forældrekredsen ville gennem nogle kulturelle, sociale og gym
nasiefaglige tiltag få den størst mulige berøringsflade med skolens 
forældre, elever og lærere. Forældrekredsen skulle være et forum 
for det engagement, som mange forældre utvivlsomt har i gymna
siet.

Forældrekredsen startede bevidst som et l.g-fænomen, men 
havde til hensigt gradvist at vokse ind i alle klassetrin. I foråret 1987 
blev der holdt 2 kulturelle og politisk-faglige arrangementer om 
»de unges frigørelsesproces« og »den nye gymnasiereform«.

Det var vores indtryk, at forældrekredsen nød respekt fra lærer
rådet og skolens ledelse og at der var forventninger til det både i 
form af et repræsentativt organ og i form af et kulturelt, socialt og 
politisk forum, som kunne være til gavn for skolen.

Forældrekredsen stillede forslag til lærerrådet om forældremø
der også i 2.g og kom med forslag til at ændre formen for konsulta
tionerne, så der kunne tiltrækkes flere forældre. Begge forslag blev 
tiltrådt af lærerrådet.
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Ved første forældremøde i september 1987 blev der agiteret 
blandt de nye l.g-forældre for flere medlemmer til forældrekred
sen. Det blev til ialt 30 medlemmer, så fremtiden turde være sikret. 
Der var også masser af forslag til arrangementer i det kommende 
år.

Men da var truslen allerede over os. Forældrekredsen i dens 
nye udvidede form nåede aldrig at beskæftige sig med det kom
mende års program. Forældrekredsen begyndte at handle poli
tisk. Der blev skrevet breve til kommuner, amt, Folketing og 
ministre. Der blev holdt møder med amtets embedsmænd og 
politikere, kommunalbestyrelsen og Folketingets uddannelses
udvalg. Der blev skrevet læserbreve og givet interview. Forældre
kredsen var blevet en græsrodsbevægelse.

Det lykkedes ikke at afværge nedlæggelsen af Vallensbæk 
Gymnasium, men det lykkedes at gøre kraftigt opmærksom på 
vore problemer og på det tåbelige i amtets beslutning.

På et tidspunkt i november 1987 blev forældrekredsen nødt til 
at formalisere arbejdet og handle repræsentativt. Der dannedes 
et slags forretningsudvalg, et forældreråd på 5 forældre, som 
kunne forhandle med politikerne på forældrenes vegne.

Det lykkedes altså ikke at få afværget lukningen, men i sidste 
øjeblik lykkedes det at få gennemført en flytning af de kom
mende 2.g-klasser. Vi er så ubeskedne at tro - at forældrerådets 
møde med amtsborgmesteren i januar 1988 om flytning af kom
mende 2.g’er var en af de væsentlige brikker, der fik amtsrådet til 
at ændre standpunkt.

Det er ærgerligt og sørgeligt at tænke tilbage på de kulturelle 
arrangementer, som var planlagt at skulle løbe af stabelen i 1987/ 
88 og som blev kvalt i det politiske arbejde. Dobbelt ærgerligt og 
sørgeligt fordi det sidste års politiske arbejde viste hvilke enorme 
kræfter, der kunne være sat ind på mere udbytterige aktiviteter.

Forløbet viste, at for dem der har chancen for at prøve noget 
tilsvarende, er der meget godt at opnå ved et forældrearbejde på 
et gymnasium.

Fin Vilholm,
medlem af forældrerådet ved
Vallensbæk Gymnasium
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Tabte illusioner
I september 1987 besluttede amtspolitikerne i Københavns amt, at 
der af sparehensyn skulle nedlægges tre gymnasier i Københavns 
amt. Først sidst i marts har eleverne vedVallensbæk Gymnasium 
fået besked om. hvor de skal være til næste år. 10 klassers skolegang 
har således det meste af et skoleår været stærkt påvirket af amtets 
beslutning og mangel på endelig løsning.

Undertegnede har siddet i en forhandlingsgruppe bestående af 5 
forældre. Denne gruppe er oprettet på amtets foranledning, fordi 
Bertel Haarder har krævet at forældre, lærere og elever skal med
inddrages i beslutningsprocessen. Således har vi kunnet følge sagen 
tæt på og har fået indsigt i arbejdsgangen. Dette har været en rys
tende og frustrerende oplevelse.

Som forældre meldte vi os til dette arbejde ud fra en forestilling 
om at vi skulle deltage i en debat, hvor logiske argumenter havde 
vægt og hvor formålet var at finde den bedst mulige løsning for vore 
børn på gymnasiet og for vort lokalområde. I stedet for at blive ind
draget i en frugtbar dialog, oplevede vi os som deltagere i et spil 
med blind makker, et spil hvor vi ikke fik forudsætningerne at vide 
og hvor udfaldet tilsyneladende var afgjort på forhånd. Der har 
aldrig været tale om nogen reel medindflydelse. Vi har haft indtryk 
af at vor deltagelse kun er blevet brugt til at give politikerne grund
lag for at hævde at forældrene er blevet inddraget i den konkrete 
planlægning.

Forældregruppens møder med amtet har for en stor del bestået 
af at skulle tage stilling til uoverskuelige afviklingsplaner om gym- 
nasielukningen. Planerne har bestået af talberegninger uden tekst 
og baggrundsforklaring. Når vi i forældregruppen har taget stilling 
til en plan, er vi ofte dagen efter blevet forelagt en ny. Af de tre 
møder vi har haft med amtet, har vi kun fået referat fra det første, 
til trods for at vi både mundtlig og skriftlig har bedt om referat og 
der på alle møder var referent tilstede. På vort andet møde med 
amtet dristede vi os endog til at bede om at få sat tal på det forslag 
som elever, lærere og forældre har fremsat om et Vestegnens Gym
nasium. Naive som vi var så troede vi at dette måske kunne få poli
tikerne til at diskutere vort forslag. Til trods for mundtligt tilsagn 
om imødekommelse af vor anmodning, så har vi hverken set tal
beregninger eller referat fra dette møde.

I forhandlingssituationen med amtet har vi aldrig mødt repræ
sentanter for de amtspolitikere, som ønskede en lukning af Vallens
bæk Gymnasium. (Først da det hele var afgjort ville amtsborg
mester Kaalund tale med os om afviklingsplanerne). Alt tyder på at 
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vort forslag overhovedet ikke har været taget op til seriøs drøftelse 
af amtspolitikerne. Hovedargumentet for at afvise vort forslag har 
fra politikernes side været at Direktoratet ikke vil acceptere denne 
løsning. Men Direktoratet har faktisk givet skriftligt tilsagn om at 
Vestegnens Gymnasium ville være en pædagogisk forsvarlig løs
ning. Fordi vi var nedsat som en forhandlingsgruppe, har vi naivt 
troet, at vi var med i en demokratisk beslutningsproces, hvor alle 
parter blev hørt og taget alvorligt. Forgæves har vi søgt begrundelse 
for politikernes negligering af vort forslag, og fordi vi mente, at vort 
forslag så overlegent var det bedste, troede vi i lang tid at fornuften 
nok skulle komme til at råde.

Først sent i forløbet gik det op for os at politikernes afvisning 
ikke handlede om gymnasiespørgsmål i vort lokalområde overho
vedet, men i stedet handlede om voksenpædagogiske forhold. Det 
handlede altså ikke om at finde den bedst mulige løsning for vore 
børns gymnasiegang og vort lokalområdes gymnasiekapacitet. 
Men når elever, lærere og forældre har kommet med et konstruktivt 
forslag om sammenlægning af Vallensbæk og Albertslund gymna
sier til Vestegnens Gymnasium, har vi argumenteret for dette udfra 
gymnasieproblematikken. Her har politikerne ført os bag lyset ved 
ikke at fortælle os, hvad det hele egentlig handlede om.

Det er ikke mærkeligt at vi er rystet og chokeret over forløbet i 
denne sag. Vi føler os faktisk gjort totalt til grin. Ikke nok med at 
vi har brugt vor dyrebare tid og vor energi på at komme i dialog 
med amtspolitikerne, vi er også blevet afvist på falske forudsætnin
ger og opdager her sidst i forløbet at sagen faktisk overhovedet ikke 
handlede om det vi troede. Men ud over dette er vi også udråbt som 
ballademagere af amtspolitikerne. På amtsrådsmøderne har denne 
holdning overfor os kommet klart frem. Her var politikerne både 
nedladende, arrogante og belærende overfor elever, lærere og for
ældre. Faktisk blev vi flere gange bebrejdet at vi havde engageret os 
i sagen, i det dette både forsinkede proceduren og gjorde hele 
sagen mere besværlig. På et møde med amtsborgmester Kaalund 
fik vi også, i en sjov bemærkning at høre at han mente vi ville have 
protesteret hvad enten beslutningen blev det ene eller det andet.

Når vi ikke har taget vort tøj og gået i en konsekvens af politiker
nes holdning til og behandling af os, så skyldes dette selvfølgelig at 
det har drejet sig om vore børns fremtidige skolegang.

Når vi i dag ser tilbage på hele forløbet, kan vi blive meget kede 
af den beslutning amtspolitikerne har taget. Men det rystende og 
smertelige er den måde politikerne har behandlet os på. Ofte har vi 
spurgt os selv hvad det er for et politisk system, som tillader politi
kere at negligere og tilsidesætte en lokalbefolkning på denne kyni
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ske og vel egentlige ligeglade måde, som amtspolitikerne her har 
gjort det. Samtidig har amtspolitikerne kunnet fralægge sig ansva
ret for sine beslutninger, ved at sige det var Folketingets skyld.

Vor definition på en amtspolitiker (med meget hæderlige undtag 
af SF, VS, Radikale og De Grønne, som skal have tak for deres soli
daritet) er: En amtspolitiker er en, som har taget en beslutning og 
som taber ansigt, hvis han ændrer på denne. Dette gælder ligeme- 
get hvor tåbelig beslutningen er. Men hvordan skal et demokrati 
kunne fungere hvis politikere er ufejlbarlige - og derfor ikke åbne 
for debat?

Dorthe Hansen og Tone Saugstad Gabrielsen, 
medlem af forældrerådet på Vallensbæk Gymnasium.

På vej til Amtsgården. Den 161121987 beseglede amtsrådet Vallensbæk 
Gymnasiums skæbne. Udenfor demonstrerede elever, lærere og for
ældre med fakler, sang og musik. (Foto: Albertslund Posten).
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»Bossen har et slips 
Slipset det er bredt 
Det er bossen også«

Dette gribende digt fremførte Huberts Badehotel på deres sædvan
lige hjernedøde facon ved translokationen i 1982. Anledningen var, 
at afgangsklasserne overrakte Svend hundrede røde roser sam tak 
for deres år på skolen. Svend fik ikke sagt tak, der var en klump i 
halsen. Hvis han havde kunnet sige noget, havde det været dette: 
»Ja, jeg er her jo for at få så mange af jer rødder igennem som mu
ligt, ikke for at smide jer ud«.

Svend Andersen er elever
nes ven. Han har haft mange 
af dem boende. Han har hen
tet utallige sovetryner, der var 
ved at komme for sent til eksa
men. Han har holdt vagt ved 
alle festerne og har skaffet bo
liger og penge til veje, når det 
kneb. Hans elevvenlige hold
ning har af og til været lidt vel 
dominerende, når storforsøm- 
mere og dovne hunde af lærer
kollegiet er sendt til rektoral 
donner.

Som lærer forestiller man 
sig følgende samtale:

Sv.: »Nå, lammelår/bisse 
(varieres efter køn), det går 
ikke så godt i xx ser jeg.

Eleven: »Næh«.
Sv.: Hvem har du egentlig i 

dette ellers så henrivende 
fag?«

Eleven: »YY«.
Sv: »Nåh ja, så forstår jeg 

det bedre. Det er da også en 
strigle, du har fået dig der, 
men kan du ikke alligevel...«
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- hvorefter samtalen 
glider over på emner, 
de begge interesserer 
sig for, og eleven møder 
glad vedkvæget frem i 
klassen efter en 1/2 time 
på rektors kontor. Af 
og til forbedres også det 
faglige standpunkt.

Kan det undre, at et sa varmt og vidtfavnende menneske trækker 
eleverne til?

Lærerkollegiet har også haft det godt under Svend. Her på stedet 
er der ikke oplyst enevælde. Vi er blevet informeret og hørt i sjæl
den grad. Lærerrådet har haft reel 

Naturligvis er vi af og til blevet 
ofre for Svends motto: »Korrup
tion en æressag« - men det har al
tid været muligt at skælde ud bag
efter.

Lene Nordmann og Ole Krogh.

indflydelse.
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De blåøjede elever
Jeg kunne græde af glæde over, at så mange støttede os og bosatte deres 
skoler.

Dette år har trods alt været mest positivt. Sammenholdet og det at vi 
lærte så mange at kende fra de andre klasser, bl.a. gennem arbejdet med 
musicalen.

Vi er nok ikke så blåøjede mere. Vi troede at det hele blev taget 
af bordet, når så mange var imod.

Den første reaktion var ligegladhed, det nytter ikke noget lige 
meget hvad man gør. Men så blev vi trodsige, og jeg er faktisk ble
vet mere interesseret i politik.

Det er Louise og Anders fra l.z, der taler om det bevægede sko
leår 1987-88 på Vallensbæk Gymnasium. Vi sidder en sollys aprildag 
i kantinen og prøver at huske begivenheder og følelser fra året der 
gik.

Vi fik en god start på gymnasiet med introdage og en fest om afte
nen, der rystede os sammen. Også hytteturen en måned senere var 
fin. Men så startede det. Før afgørelsen den 30/9 håbede vi vildt på, 
at der ikke ville blive nedlæggelser og at vi ville gå fri. Der var mas
ser af demonstrationer. Da de så nedlagde skolen, var det en vældig 
skuffelse. Jeg tabte troen på demokratiet.

Da min søster gik her på skolen, var der også snak om nedlæg
gelse, men da lovede amtet højt og helligt, at det skulle fortsætte.

Der er også det, at de stemte for noget, de ikke kendte til. De tro
ede, at der var plads til alle områdets elever på Albertslund Amts
gymnasium.

Planen, de vedtog, var utrolig mangelfuld, den var fuld af huller 
og uklarheder, så først nu i april ligger det nogenlunde klart, hvad 
der skal ske med os.

Kaalund styrede det hele, han ville ikke høre på dem, der var til 
møde med ham, han snakkede udenom for at dække over, at der 
ikke var nogen plan. I det hele taget er det mit indtryk, at alminde
lige menneskers menig rager ham en papand.

Bosættelsen
Vi bosatte skolen hele ugen, i weekenden var der kun en 20-30 styk
ker hernede, hvorefter alle igen var med mandag og tirsdag. Louise 
sov på skolen alle nætterne, dog kun en nat i weekenden. Anders 
var her alle dage undtagen en.

Det blev jo ikke til megen søvn, vel en 3-4 timer pr. nat. Alle vi 
fra l.z sov i vores klasselokale. Båndoptageren gik indtil en gik 
rundt ved 1-tiden og bad om ro. Men en nat var der nogen, der fik
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den skægge ide, syntes de, at male os i ansigtet med en tuschpen, 
så snart vi faldt i søvn. Så det blev ikke til megen søvn den nat.

Det var et problem med oprydningen om morgenen, med det 
hjalp da brandslukkeren pludselig væltede. Der er utrolig mange 
liter i sådan en, hele den ene gang var oversvømmet.

Der var fester om aftenen, men de sidste dage kom der faktisk 
mere styr på det hele, der blev forholdsvis roligt på den ene gang, 
når vi skulle sove. Der var jo også lærere med hver nat.

Alt i alt var det mest hyggeligt, mest positivt. Selvfølgelig var der 
nogen få, der kun var interesserede i det skægge, som tog hjem om 
dagen, men det var egentlig færre end jeg ville have troet.

Om eftermiddagen var der en stille periode. Så tog vi hjem, fik 
et bad, noget ordentligt at spise og måske en lur. Vores forældre bak
kede os meget fint op, der var ikke noget med at vi skulle hjælpe til, 
når vi var hjemme.

16/12 1987. (Foto: Albertslund Posten).

Ristede pølser over fakler
Om dagen var vi rundt og samle underskrifter. Jeg stod i Alberts- 
lundcentret og Trippendalcentret, siger Louise. Anders var rundt 
på de lokale folkeskoler. Her gik de rundt i klasserne. Efter en ori
entering om situationen, diskuterede de med elever og læreren og 
fik underskrifter. Der var en sur lærer i en klasse, han mente, vi kun 
gjorde det for sjov, og hans elever kunne i hvert fald være ligeglade, 
for de skulle på Ishøj. Ellers var det eneste argument, vi stødte ind
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i, det med, at det var synd, hvis der skulle skæres ned på sygehuse
ne, så folk ikke kunne få en ny hofte. Men det argument dækker 
kun over, at almindelige mennesker ikke skal blande sig i det, de 
kloge amtsrødder beslutter.

Der var også møder i salen hver dag, og i de grupper, der blev 
nedsat den første lørdag. Louise var i den gruppe, der skulle få 
alternative ideer. Den gik lidt i opløsning tilsidst, men nåede dog at 
sætte gang i aktiviteter omkring den store støttekoncert på Råd
huspladsen for Vallensbæk Gymnasium.

Vi malede også bannere til alle demonstrationerne, f.eks. den i 
Nørrebrohallerne, hvor der var 16.000 med. Det blev nu en under
lig oplevelse, for alle gik bare rundt og ledte og kikkede, og der var 
kun plads til 1/3 af de tilstedeværende. Men ellers fungerede de
monstrationerne fint, og der var ikke noget hærværk. Den store 
demo om aftenen den 30/9 sluttede med at vi sad omkring et bål af 
halvbrændte fakler og ristede pølser.

Vi fik intet at vide
Efter bosættelsen kom den lange usikre venten, vi fik intet at vide. 
Skulle vi gå færdig på Vallensbæk, i den såkaldte spøgelseskole, 
skulle vi på et vandregymnasium, eller skulle vi flyttes til en helt 
anden skole?

Mange tænkte på at sige stop og f.eks. gå på EFG. Men der er nu 
ikke nogen fra vores klasse, der har gjort det.

Op til amtsrådsmødet den 16/12 havde vi stadig et lille håb. Men 
hvorfor skulle de vende om i sidste øjeblik, når så mange anstren
gelser, vi allerede havde lagt for dagen, absolut ingen effekt havde 
haft. Det er nok baggrunden for, at busserne ikke var fyldt op, da 
vi tog ind til demonstrationen og for den håbløshed og kulde, der 
også prægede den. For det var en god tur, og det var dejligt med fak
lerne.

Rødovre
l.z skal til Rødovre Gymnasium efter sommerferien. Det er Louise 
og Anders glade for. Rødovre er mere i stil med Vallensbæk, de 
havde også Rødovre som 2. ønske, da de valgte gymnasium.

At vi bliver flyttet til en anden skole betyder mere ro de kom
mende år. Efter bosættelsen var overstået, har skolegangen ellers 
været rolig og velordnet. Anders og Louise er glade for at gå i gym
nasiet. Det er bestemt noget andet end folkeskolen. Vi har flere lek
tier, men også bedre diskussioner i timerne, og vi er mere engage
rede i undervisningen.

Interview ved Ole Krogh.

64



»Skal vi nedlægge arbejdet? Skal vi skrive til Kaalund eller til amtets forvaltning? 
De MA da komme til fornuft og indse, at Vestegnens Gymnasium vil løse alle 
problemerne«. - Lærerværelset diskuterer. Det er en af de utallige eftermiddage, 
hvor der først blev refereret møder, samtaler og rygter for at alle kunne være 
ajour. Derefter blev der diskuteret hedt og grundigt, hvordan vi bedst kunne på
virke situationen. (Foto: Albertslund Posten).

Træk af Vallensbæk Gymnasiums 
historie
I juni 1989 udklækker Vallensbæk Gymnasium sit sidste kuld stu
denter. Dermed når bygningen at fejre 20 års jubilæum og gymna
siet næsten også, for i august 1969 startede de første elever på sko
len. Der var ca. 170, og de var fordelt på 4 matematikerklasser, 2 
sproglige klasser og en 1. real. Lærerkorpset bestod af 11 fastansatte 
lærere og 3 timelærere.

Vallensbæk Statsskole, som gymnasiet hed indtil 1986, skulle 
egentlig have ligget i Avedøre.

På et møde den 28. april 1964 om oprettelsen af gymnasier i Køben
havns vestegn enedes man om at bygge et gymnasium i Brøndby
erne 1966/67 og et i Avedøre året efter. Planlægningen sluttedes i 
samarbejde mellem undervisningsministeriet, Københavns amt og 
syv kommuner fra vestegnen - Brøndbyerne, Glostrup, Hersteder
ne, Hvidovre, Høje-Tåstrup, Rødovre og Vallensbæk.

I de kommende tre år arbejdes der videre med planerne, stadig 
ud fra den forudsætning, at gymnasiet skal ligge i Avedøre, men fra 
sommeren 1967 begynder man at blive klar over, at Avedøre-pro- 
jektet vanskeligt kan gennemføres, da det viser sig, at den på
tænkte grund i Avedøre egner sig dårligt, idet man ønsker at bygge 
en skole, der er magen til den allerede projekterede Roskilde Kate
dralskole. Man bliver derfor på møder den 28. og 30. juni enig om 
at opgive Avedøre og i stedet placere gymnasiet på dets nuværende 
grund.
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Byggenet starter
Derefter tages der for alvor fat på projekteringen, og i slutningen 
af maj 1968 starter byggeriet, men hele tiden kommer der småjuste
ringer og ændringer

- f.eks. bliver man i september enig om at prøve at lave klasser 
uden lærerpodier »for at iagttage, hvad der sker, når et uhildet læ
rerkollegium kommer til en skole uden podier foran skrivetavlen«. 
(Direktoratets arkiv).

Den 10. januar 1969 afholdes rejsegilde - den 1. april udnævnes 
fagkunsulent, lektor Erik Mortensen, Kolding, til rektor og i maj 
enes man om at ændre navnet fra Vallensbæk Statsgymnasium til 
Vallensbæk Statsskole. Nogenlunde samtidig udnævnes skolens 
første lærere.

I august er skolen klar til brug - fuldført på rekordtid: ca. 13 må
neder. Byggeudgifterne, inklusive udgifter til grund, inventar, sam
linger, m.v. er ca. 21 miil. kr. Alligevel er overskriften i Berlingske 
Tidende ved anmeldelsen af bygningerne den 20. februar 1970: 
»Sparsommeligheden springer i øjnene«.

Den nye skole indvies
Først den 20. februar 1970 fandt undervisningsminister Helge Lar
sens officielle indvielse af skolen sted.

Hovedindgangen til Vallensbæk Statsskole.



Om indvielsen skriver Bladet »Gymnasieskolen« bl.a.: »Den for
rygende snestorm den 20. februar forskrækkede åbenbart ikke de 
inviterede gæster til indvielsen afVallensbæk Statsskole fra at møde 
frem, skønt de risikerede at få tilbagetogslinierne afskåret. Og godt 
var det. For den utraditionelle tilrettelæggelse af indvielsesfesten 
fortjente at blive gennemprøvet efter planen. Det blev en succes. 
Deltagere, d. v.s. alle skolens elever, lærere og honoratiores, samle
des i centralgarderoben. Derefter satte man sig - ikke ind på lange 
stive rækker med reserverede pladser forrest i salen - men til bords. 
I skolens festsal var der dækket til middag for alle ved små borde, 
tre indbudte gæster og tre elever ved hvert bord. Menuen var til
talende beskeden, hyggeligt anrettet. Rødvinen manglede ikke. 
De obligatoriske taler afvikledes imellem retterne ligesom fælles
sangene . Til slut opførte skolens kor det uopslidelige j azzoratorium 
»de 24 timer« under ledelse af adjunkt Ulla SyIvestVestergaard.

Blandt talerne var foruden undervisningsminister Helge Larsen 
borgmesteren for Vallensbæk, Poul Hansen, som har været en le
dende kraft bag opførelsen af skolen.

Rektor Erik Mortensens tale formede sig som en tak til myndig
hederne, arkitekter, håndværkere samt Roskilde Katedralskoles 
lærere og rektor. Han takkede også for, at skolen havde fået lov at 
oprette et HF-kursus, med de store muligheder det giver for at få 
folk i tale, der ikke kommer fra det traditionelt læsevante miljø.

Som repræsentant for eleverne talte Steen Tinning, l.m.x., som 
understregede de gode rammer, som skolen kunne tilbyde eleverne 
og lærerne, om hvem man kort kunne sige, »at de er s’gu lidt ud 
over det almindelige«.

Allerede ved skolens indvielse så man:
- ændringer i den officielle planlægning
- fremhævelse af sparsommelighed
- demokratiske omgangsformer 
- et levende musikliv

I det første årsskrift finder man følgende notits: Forældre og 
andre interesserede indbydes til at overvære skolens mundtlige års
prøver og eksaminer. Skolens første ordinære forårskoncert bar 
præg af det unge lærerkollegiums lyst til at eksperimentere. Efter 
koncerten, som bl.a. indeholdt korets opførelse af »Smeden og 
bageren« akkompagneret af skyggespil, fortsatte festlighederne 
ned ad hele vestgangen i kroer, som de forskellige sproggrupper 
fantasifuldt havde indrettet.

HF-kursus og franskgren
I august 1970 startede skolens første HF-klasser. Det var meget 
spændende at være med til at starte denne nye gymnasiale uddan
nelse.
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I august 1971 startede skolen sit første fransksproglige grenhold. 
Den populære »franskgren« har eksisteret på skolen lige siden, 
skønt den som forsøgsgren i mange år krævede flere elever end de 
andre grene.

Juni 1972 dimitterede skolen det første kuld studenter og HF-er.
Der blev hurtigt tradition for, at nye elever startede med et intro

duktionskursus. 11972 indeholdt det for første gang gruppedyna
mik. Omtalen i årsskiftet blev indledt med denne figur:

umiddelbart kam eh 
NV SKOLE godt VIRKE 

LIDT SKRÆMMENDE — 

MEn TAG DET RoliGT*. 
•DEN ER KUN EN SMUlE 
VÆRRE END "DEN SER 
UD TIL.

»Al begyndelse er svsrl«

Vallensbæk Statsskoles Volleyballklub blev startet i skolens 
første år, og i 1972/73 var den for første gang tilmeldt KVBKs turne
ringer, hvor den placerede sig pænt.

I efteråret 1972 dukkede nyskabelsen »Broget aften« op i skolens 
musikliv. Denne koncert, der var tænkt som en aflastning af det 
bugnende forårskoncertprogram et enkelt år, viste sig at være kom
met for at blive. Samme skoleår fandt første fest for gamle elever 
sted: Fra nu af altid første fredag i februar.

Bordtenniskælderen omtales første gang i årsskriftet Vallensbæk 
Statsskoles guide, 1974/75. Heri nævnes også elevkøkkenet, der nu 
tilhører enkeltfagskurset.

I 1974/75 nævnes for første gang, at der i lærerrådet sidder 6 ele
ver fra gymnasiet og 3 studerende fra HF.

I 1975/76 kom skolens ansigt udadtil, årsskriftets forside, til at se 
således ud set gennem en elevs øjne:
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Skolens kor, som er for såvel nuværende som gamle elever, ind
ledte et femårigt fornøjeligt samarbejde med Ringe Gymnasium. I 
1976/77 opførte de sammen »Missa Criollea« af Ramirez.

11977 skænkede Statens Kunstfond det store Scherfig billede til 
Vallensbæk Statsskole.

Skolens elevtal voksede og voksede. 11977/78 var der 30 klasser 
i stedet for de 20, den er beregnet til. For at skaffe plads til elever
ne, var der allerede et par år forinden blevet indrettet tre ny klasse
værelser i centralgarderoben. De slugte desværre en del af garde
robearealet og mørkelagde delvis en anden. Jo flere vi er sammen

Efteråret 1978 bød på den første dramatisering af et forløb fra 
historieundervisningen. 2.b skrev og opførte en forestilling om 
Danmarks middelalder.

Samme år blev en anden slags sammenspil afprøvet, idet en 3.g 
var til gruppeeksamen i dansk.

Samme vinter blev den første miljødag afholdt. Skolen var efter
hånden blevet temmelig slidt, så noget måtte der ske. Lisa fra 3.y 
skrev således i årsskriftet:

Vi malede en lang grøftekant til sproggangen og nogle store plader 
til klasseværelserne. Sygruppen lavede alle de flotte ophæng, som 
pryder østgangen - dér hvor gipsmaskinerne og gipshænderne også 
blev hængt op. Der blev også lavet collager af papirklip og fotos. 
Og nede i bordtenniskælderen blev der malet på væggene, og køk
kenet blev lige så gult som en sommermorgen. Dramagruppen 
lavede en cabaret, som vi så på skolens højhellige fødselsdag. 
Imens vi allesammen lå og knoklede med vores kunstværker, 
susede filmgruppen rundt i indkøbsvogn og tog en lang film.

I skoleåret 1979/80 blev skolens »Muzikfårening« stiftet med det 
formål at udvide de mange gruppers øvemuligheder. Samme år om
tales skolen for første gang som »Valley High«.
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I anledning af skolens 10-års jubilæum den 29.februar 1980 var 
der optræden af skolens lærere og elever. Blandt andet hørte vi:

CLANTES FØDSELSDAGSDIGT

Hvor røg og damp og os fra biler og fabrikker 
slår mod et fugtigt fladland ger gudhengivent drikker, 
hvad høje magter sender ned i højst tilfældig følge, 
dér søger statsgymnasiet, vor skole her, at dølge 
sin eksistens med mange midler - hør blot hvorlunde: 
Dens arkitekt med flid bevidned’ hvad han kunne, 
da øvrigheden kræved’ tvende spørgsmål løst: 
»Først bygger du en skole - og lyder statens røst - 
der går i ét med egnens fladland og næppe støder an 
med lærdoms ydre pragt og pral om åndens magt. 
Gør dernæst skolen billig og vis det ganske land, 
hvor mange små elever i æsken puttes kan.
Skidt med om lortet holder - det vigtigste er dog 
at stoppe godt med trivsel i dette plastic-skrog.«

Så myIdred’ munter ungdom, en rektor og hans stab 
i gange, klasser, festsal - enhver fik hver sit skab. 
Thi så var nu beregnet fra myndigheders hånd: 
enhver SIN plads på skolen i fulde friheds ånd, 
dog med en vis begrænsing: - demokratiets bånd 
lagt blideligt om halsen på lærere og børn, 
der sammen skulle skue mod himmelsk visdomsørn.

En rektor started’ biksen - en anden tog så fat 
(på DE to var der forskel som mellem dag og nat). 
Den ene elsked’ plancher og orden og system, 
hvert kvæk fra lærerside blev bøffet ned med tal 
fra dir’ktoratets bunker, fra Heinesen med fler’. 
Den anden basker vildt men arme, ben og tæ’r 
og snakker løs om barndoms og ungdoms sjunkne minder.

70



Mon brevet fra GLfra bunken frem han finder? 
og tillidsmanden HELT forstår hvad der er fat - 
det er da klart som dagen, at Svend den hele nat 
har overvejet sagen og også sagt til Richard 
og ringed’ rundt og haft kontakt med Wassard 
og højst tre timers søvn har nydt på fire uger.

Ja, det er dog fantastisk, hvor skolen tiden sluger, 
elever, læ’re, tap’er grisk og tørstigt suger 
al saft og kraft fra rektor. - »Nu hjælpe skal en danskvand, 
et wienerbrød måske, så finder vi en ny mand, 
som ordne skal blandt kæld’rens mange dyre bøger.« 
Åh, det var en skam - der er kun én, der søger - 
ham blev det, og gesvindt en ny og frisk inspector 
nu hamle kan og skal med hver en vranten lektor 
og hver en tvær og sur kollega, der ubeskeden 
står op og råber om, hvad der blev glemt forleden.

Og midt i bullesjas’en elever skal belæres 
om Newton, Freud og Marx, ja, til og med besværes 
med demokratisk holdning til stoffet og hinanden. 
Og krisens hårde budskab:» Du fa'me er på spanden, 
hvis du ej til eksamen får fed og høj kvotient, 
du spidse skal den albu og vise dig potent!
Gør blot som læ’ren siger! Travolta-charmen på! 
Lidt strategi, lidt fedteri, så skal du sikkert få 
en plads i solen, ja, måske endog få lært 
afGlistrup, Bonde-Nielsen, af kapitalens verden, 
hvordan DU hovedstykket får af hele samfundstærten; 
mens bag dig kammeraterne går ned i slask og slingren, 
du stryger selv til tops - dem gir du bare fingren!

Velan! En festens dag som denne skal vor tanke 
mod fremtids lyse mål - mod morgendagen vanke! 
Se blot på skolens gange, hvor glade farver synger 
og vidner højt om trivsel og miljø - her tynger 
intet gustent forbehold-her bringes muntert bud 
om forårs grønne grøfter, når blomster springer ud. 
Glem røg og damp og os fra biler og fabrikker! 
Glem mobning af hinanden, systemets skiderikker! 
Løft blikket mod vort flag, som skolen har hængt ud, 
og tænk ej på, hvor meget det minder om en klud!
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Bernhard Christensens »De 24 timer« blev opført for anden gang 
i skolens historie i marts 1981. Der var mange aktive, 50-60 af sko
lens elever medvirkede som dansere, korsangere, solister, lys- og 
lydfolk og musikere, bistået af skolens musiklærere samt Joan Jen
sen og Peter Røschke udefra. Sidstnævnte berigede skolen med sit 
enestående instruktørtalent i 3 år. Ovennævnte forestilling blev 
optakten til den perlerække af musicalopførelser, der kulminerede 
med »West Side Story« i februar 1988.

Mere fra musiklivet:
Inspireret af musicaludgaven i foråret 1981 af »De 24 timer« (fra 
1932) fostrede Oddvin Mathiesen ideen til næste års musical-emne: 
Danmark i 40érne. 10 musik-, dansk-, og historielærere udarbej
dede et digert udlæg til det, der i slutningen af marts 1982 rullede 
over scenen som multi-media showet: 40’ projektet. Oven på 40’ 
projektets dystre emne havde vi brug for noget let, noget tant og 
fjas, eventyr og romantik i bedste amerikanske musical-stil. Røsch
ke og Jannie skrev »De rå, de bløde og de stegte« som musik
lærerne klædte på med musik. Opførelsen med ca. 70 medvirkende 
i foråret 1983 blev en dundrende publikumssucces, og den økono
miske basis for de følgende års musical-opsætninger blev for alvor 
grundlagt her.

Det var allerede tradition for sparsommelighed, offervilje, en- 
thusiasme og initiativ omkring musical-arbejdet, altsammen under 
det stiltiende 'motto: lysten driver værket. Denne holdning har 
båret de vekslende forestillinger frem.

Kabaret: 3 aftener i ugen før Påsken 1984 opførte en lille dygtig 
dramagruppe kabareten »Vallensbæk ’84«. En spændende form - et 
nyt led i kæden af skolens dramatraditioner.

Opstandelseskirken, skolens nye nabo, blev indviet påsken 1984. 
Kor og orkester fraVS opførte i denne forbindelse MISSA BRE
VIS RHYTMICAved en velbesøgt koncert i kirken.

Samme værk var på programmet ved koncerterne d. 30. april i 
Vallensbæk kirke og d. 12. maj i Blågårdskirken, og det blev indspil
let på bånd og solgt på skolen.
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Musicaltraditionen på Vallensbæk Statsskole var nu så indgroet, 
at den var en uundværlig del af Valley-High-begrebet. Tilslutningen 
- såvel på udøver som på tilskuersiden - var enorm. I de følgende 
år arbejdede initiativrige, dygtige, gamle elever som instruktører. 
Først Tine Nielsen assisteret et år af Dorthe Lippert, senere Lars 
Svenning og Alex Mouro målbevidst frem mod uforglemmelige op
sætninger af »Den tabte time« (1985), »Mød mig på Cassiopeia« 
(1986), »Godspell« (1987) og endelig »West Side Story« i 1988.

Baggrunden for al denne livsudfoldelse er at finde i kræfter i læ
rerkollegiet. En stærk vilje til at iværksætte, koordinere og bakke 
disse store produktioner op er i årenes udløb udgået fra vekslende 
grupper (i 1982 og 1988 hele 10) lærere med musikgruppen som arne
sted.

De sidste fem år har Ulla SylvestVestergaard været den enthusia- 
tiske drivkraft og samlende hånd, som har muliggjort disse forestil
linger.
Flere traditioner:

Ti år er ikke meget, men det er alligevel, som vi har set, nok til 
at skabe traditioner.

Det er også nok til at skabe lokale gloser. 11980 ser man således 
på tryk de af lærerne velkendte gloser »kollegaskole« og »Thalas- 
sa«.

Kollegaskoler er aftenmøder, hvor et fags lærere forsøger at give 
andre fags lærere indblik i, hvad der foregår i deres timer. Fagets læ
rere har som regel holdt timer med de andre lærere som elever. 
Efter timerne er der blevet diskuteret over ost og rødvin. Kollega- 
skolen havde 10-års jubilæum i 1986.

»Thalassa« er navnet på et vandrehjem i Helsingborgs nordlige 
udkant. Det er en gammel herskabsvilla med udsigt til sundet, 
Kronborg og Sjællands bølgende slette - og det blev i 1980 rammen 
om det tredje pædagogiske weekend-kursus, lærerne på Vallens
bæk Statsskole holdt for og med hinanden. Kurserne er siden ble
vet holdt hvert andet år. Vi har diskuteret gymnasiestruktur, lokale 
forsøg og problemer på skolen, og vi har nedsat arbejdsgrubber, 
der har sørget for at nogle af ideerne fra kurserne er blevet ført ud 
i livet.Tværfaglige projekter, timebloksforsøg, gruppeeksameniner 
og repetitionskurser er blevet styrket på »Thalassa-møderne«.
Idrætsdag
September er den måned, hvor vi har vores egen idrætsdag. Alle er 
aktive. Elever og lærere morer sig i forskellige idrætsgrene og nyder 
ind i mellem de dejlige kager, salater og andre indbydende mad- og 
drikkevarer, der sælges i boder rundt om på skolen. Om aftenen spi-
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På de andre billeder demonstreres de 
T- og sweatshirts, der blev lavet til be
givenheden.

4 aktører viser bagsiden, hvor de 
foregående års opførelser opremses.

Og 3 vigtige baggrundspersoner 
viser forsiden.

Det er instruktøren, Lars Sven
ning, som er tidligere elev på skolen, 
koordinatoren, Ulla Sylvest Vester- 
gaard og koreografen Alex Mouro.

(Foto: Albertslund Posten og 
Henrik Jensen).

Opførelsen af Leonard Bern
steins »West Side Story« var en 
demonstration af den gejst og 
kreativitet, der herskede på Val
lensbæk Gymnasium.

Billedet viser Shark-leder Ber
nardo, der danser med en af 
bandens piger.



ser alle sammen i kantinen, hver klasse dækker sit bord, og lærerne 
dækker naturligvis deres. Bagefter festes der til midnat. De fleste 
elever og lærere siger, at dette er en dag, de nødig vil gå glip af.

Temadag, januar 1987 
Temaet var »En krop i top, 
et sind i spind«.
Morten giver Rune 
Ny-Reichiansk massage. 
(Foto: Albertslund Posten).

Skolens blad
Man kan altid læse om disse helt lokale begivenheder i skolens 
blad. 11982 var det »Særimner«. Tidligere har det været »ØH« og 
»Muldvarpen«, nu er det »Valley High«.

En gang om ugen er der morgensamling for alle skolens elever og 
lærere, og sådan har det været siden skolens start. Formålet er at 
formidle budskaber til eleverne, bl. a. fra skolens ledelse. Derud
over har det været en tradition, at skolens l.g, l.HF og 2.g klasser 
på skift har arrangeret underholdning. 11984 skriver nogle 3.g ele
ver til disse klasser: »Vær ikke bange for at gå i gang. Arbejdet med 
at tilrettelægge et show er både lærerigt og spændende. Klassens 
elever lærer at arbejde sammen om at løse de tekniske og scene
mæssige problemer, der er forbundet med opgaven, som f.eks. lyd, 
lysanlæg og rekvisitter. Man lærer kompromis’ets svære kunst, 
balancen mellem det, man forestiller sig og det, der er teknisk og 
menneskeligt muligt. Og så er der jo glæden ved at opleve folks be
gejstring og applaus efter opførelsen.«

11984 blev den musikfaglige gren en realitet på Vallensbæk Stats
skole. På første hold var elever fra både matematisk og sproglig 
linie.
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Vallensbæk på de vilde vover...
I august 1984 lagde den første sejltursekskursion fra kaj. Naviga
tionstimernes teori blev med held omsat til praksis, og de tre skibe 
sejlede om kap under den nye Farøbro.

En ny tradition var født.

30 nedfaldne æbler...
- Det har sin charme, at transpirere så meget, at man med rette kan 
sige, at man stinker.
- Det har sin charme, at samle 30 nedfaldne æbler, opdage at der er 
orm i og derefter æde begge dele.
- Det har sin charme at falde i søvn indåndende en 2 m tyk bålrøg 
og føle sig hensat til en art kinesisk vandtortur - kort sagt, det har 
sin charme at være på overlevelsestur til Kulien, hvor man overnat
ter i en klippehule og kun spiser det, man selv kan skaffe sig i natu
ren. Bær, muslinger, fisk og brændenældesuppe bliver højt værdsat. 
Overlevelsesturen er en årligt tilbagevendende succes.

Det er forår igen og eksamen nærmer sig. Vi skal til at sige farvel, 
ikke kun til afgangsklasserne, men også til gymnasiet. Kun den sid
ste årgang bliver tilbage som afskårne grene, der udfolder sig i en 
krukke vand.

Året har været præget voldsomt af ændringer i den officielle plan
lægning fremkaldt af forsøg på besparelser. Det har været et påtvun
get studium i demokratiske vilkår i det danske samfund, og det har 
været lærerigt, men ikke fornøjeligt. Indenfor skolens mure har 
demokratiet haft bedre vilkår. Samarbejdet og samhørigheden mel
lem elever og lærere har været endnu bedre end vanligt, og kontak
ten med forældrene er blevet styrket. Med musicalen er kontakten 
med lokalsamfundet blevet fortsat.

Vi må med sorg meddele, at vor kollega Agnete Ibsen, der 
blev født den 1. januar 1942 døde den 7. juni 1988.

Agnete var ansat på Vallensbæk Gymnasium fra august 
1971 og til sin død.

Vi har skrevet en nekrolog, der bliver bragt i »Gymnasie
skolen«.

Lærerkollegiet.
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Tidligere ansatte
Af pladshensyn er kun personer, der har været ansat mindst tre år, 
eller som har været fastansatte, medtaget.

Svend 
Andersen 
1970-75 
tv. eng.

Chrilles 
Bacher 
1980-86 
ma. fy.

Carsten 
Clante 
1970-86 
da. ty.

Heinrich 
Arndt 
1969-80 
id. eng.

Karsten 
Christiansen 
1987-83 
ma. fy.
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Freddy 
Erlandsen 
1970-73 
ma.

Henrik 
Storm Fich 
1979-81 
old. gr.

Lars 
Fisker 
1982-83 
samf. geo.

Karen 
Glente 
1971-84 
re. la. old.

Jes
Holm Hansen 
1980-84 
bio.

Erik H.
Henningsen 
1973-81 
da. re.
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Vagn
Koch Jensen 
1971-73 
geo. gy.

Søren Pii 
Johannesen 
1975-84 
ke. fy.

Ingrid 
Jørgensen 
1970-80 
hi. fr.

Poul Erik 
Jørgensen 
1975-81 
gy-

Anne Marie 
Kastrup 
1980-83 
da. sp.

Bjarke 
Karbo 
1975-85 
fo.

Erling 
Kristensen 
1971-73 
ma. fy.
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Arnold 
Lansner 
1970-74 
fy. ke.

Lissy 
Lumbye 
1970-73 
bio. geo.

Gitte Lunding 
1979-83 
ke.

Ingelise 
Larsen 
1975-81 
geo.

Henriette 
Lund 
1969-82 
da. gr. old.
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Thomas 
Mollerup 
1969-79 
fy. ma.

Erik 
Mortensen 
1969-80 
tidl. rektor

Hans 
Mortensen 
1979-85 
ma.

Margrethe 
Muus 
1980-81 
fr.

Flemming 
Mørk 
1973-79 
ma.

Jens 
Nielsen 
1971-75 
mu. eng.

Susanne 
Nielsen 
1980-84 
eng. fr.

Niels
Bak Petersen 
1972-76 
gy-
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Steffen Bjørn 
Petersen 
1972-81 
ke. fy.

Leif 
Rosenholm 
1979-81 
ma. fy.

Flemming 
Schroller 
1977-81 
ty-

Mogens 
Skjoldager 
1972-83 
geo.

Jens 
Skovholm 
1974-81 
ma.

Niels 
Uhlemann 
1979-83 
eng. ru.

Kjeld 
Terstrup 
1969-orlov

Aase 
Blume 
1969-79 
kontoret
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Kirsten 
Mathiesen 
1969-79 
kontoret

Marianne 
Gram 
1969-86 
kontoret

Roald 
Carlsen 
1970-76 
pedel

Ragnhild 
Mortensen 
1969-86 
kantinen
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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 8

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

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

Adjunkt 
Bodil Brier
(BB) 
Engelsk 
Idræt
Blågårdsgade 2f 
2200 Kbh. N
Tlf. (01) 39 151

Lektor
Mogens Christe 
(MC)

Historie
Engelsk
Oldtids kunds kal
Bredager 51 
2670 Greve Str
Tlf. (02) 90 91 '
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Adjunkt
Eigil Christiansen
(EC)
Dansk
Geografi
Ørnens Kvarter 4 A 
2620 Albertslund 
Tlf. (02) 62 04 16

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

Adjunkt
Lise Dalberg
(LD)
Idræt
Biologi
Datavejleder
Niels Ebbesensvej 18
An.
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
Lone Eskesen

2000 Kbh. F
Tlf. (01)46 19 95

(LE)
Dansk
Joachim Larsensvej 10 
HI. tv.

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

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

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

Sekretær 
Hanne Zichau 
Andersen
Diget 39 st. tv. 
2600 Glostrup

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

Lektor 
Agnete Ibsen 
(AI) 
Engelsk 
Idræt

Adjunkt
Steen Anker Jensen
(SJ)
Idræt
Biologi
Klintebyvej 4 
4654 Fakse Ladeplai 
Tlf. (03) 7163 71
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Adjunkt
Lissie Struer
(LS)
Spansk
Lindevej 12B 
1877 Frederiksberg
Tlf. (01) 23 30 33

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

Adjunkt
Anne Grethe Ragborg
(AR)
Gråbynkevej 15 A
2700B rønshøj
Tlf. (01) 28 04 47

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

Adjunkt
Merete Jansen 
(MJ)
Dansk 
Samfundsfag
Tårbækdalsvej 9B 
2930 Klampenborg 
Tlf. (01) 63 28 10

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

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

Adjunkt
Erik Kristensen
(DC)
Kemi
Højstens Boulevard 7
2650 Hvidovre
Tlf. (01) 47 45 83
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Adjunkt 
Ole Krogh
(OK) 
Dansk
Samfundsfag 
»Stavnsbåndet«
Solhøjpark 37 
3520 Farum
Tlf. (02) 95 84 62

Lektor 
studievejl. gymn. 
Karsten Bøving Lan 
(KL)
Matematik
Dansk
H. P. Ørumsgade 4( 
2100 Kbh. 0
Tlf. (01) 29 38 08

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) 6419 68

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

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

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

Adjunkt
Annette Nielsen 
Drejøgade 424 th.
2100 København 0
Geografi
Matematik
Tlf. (01)20 80 78
Ansat: August 1987
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Sekretær
Susanne Laage-Petersen
(SUS)
Nordengen 8 
2630 Tåstrup 
Tlf. (02) 52 60 59

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

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

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

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

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

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
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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

Lektor 
studievejl. gymn. 
Poul Henning Peterse 
(PP)
Samfundsfag
Spættens Kvarter 11 ] 
2620 Albertslund
Tlf. (02) 64 36 32

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

Morten Praem 
(MP)

Lektor
Birgitte Løppenthin
Rothe
(BR)
Fransk
Dansk
Ourøgade 34 II. th.
2100 Kbh. 0
Tlf. (01) 18 18 65

Adjunkt
Lene Rönnest
(LR)
Fransk
Idræt
Fredericiagade 53 III.
1310 Kbh. K
Tlf. (01) 14 33 89
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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, adm. insp. 
Carsten Ladegaard 
Pedersen 
(CP) 
Fysik 
Kemi
Dunzfeldts Allé 15 
2900 Hellerup 
Tlf. (01) 61 20 50

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

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

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

Bibliotekar 
Marion Schwar
Fiskerhusene 8 
2620 Albertslui 
Tlf. (02) 62 23 -

Christian Lockert 
Fy. ma.
Tlf. (0126 65 64)
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En rigtig Vallensbæk-student. (Foto: Albertslund Posten).




