
 
 

 

 

SANKT ANNÆ GYMNASIUM – KØBENHAVNS KOMMUNES SANGSKOLE, SJÆLØR BOULEVARD 135, 2500 VALBY 
TELEFON 36 46 62 22 – TELEFAX 36 44 21 12 – WWW.KDK.DK – DRENGEKOR@KDK.DK 

 

Kære nye drenge til aftenprøver og alle forældre, 
Velkommen til aftenprøvesamarbejdet med Københavns Drengekor!  
Vi har forsøgt her at skematisk gennemgå, hvordan aftenprøverne normalt foregår. Vi glæder os til at se jer! 
Procedure ved aftenprøver: 
Tilsyn møder kl. 18.00 – sørger for aftenens kode indtastes ved døren (pt.: :2412*) – sætter noder frem på C-
gangen. 
Drengene møder i kantinen senest kl. 18.15. 
Vi stiller dem op i kantinen i stemmegrupper og tager dem op på C100-gangen, hvor de hænger deres tøj og sætter 
tasker. (C-gangen er aflåst om aftenen – samme kode) 
Drengene tager deres node og går ind til balkonen eller C111. 
Prøven går i gang kl. 18.20. Drengene synges op. Herrer kommer kl. 18.30. 
Tilsyn hjælper til med manglende noder og mapper. 
Når den samlede prøve begynder, går Jørn over og kontrollerer fraværssedler, overgang og afmeldinger til aftenens 
prøve. 
Vi beder om, at forældrene ringer til skolen inden kl. 15 ved sygdom eller andet fravær. Normalt lægges sedler i 
NP´s dueslag eller der ringes til korets mobil (21 48 48 61) 
Jørn ringer hjem til de drenge, vi mangler. Ofte har de glemt, at de skulle til aftenprøve, eller også har hjemmet 
glemt at ringe og sygemelde dem separat til os. 
Vi lægger en seddel i klasselærernes dueslag, hvis vi ikke har fået kontakt, eller hvis vi ønsker at konferere et 
fravær. 
En dreng kan godt have været i skole og ikke til aftenprøve og omvendt. – Men ikke uden besked! 
Pause ca. 19.30 (ca. 10 minutter). 
Drengene må være i gården i pausen med 1 tilsyn (ml. Påske og efterårsferie) og ellers i kantinen. 
Det ville være dejligt, hvis drengene havde noget med til pauserne. Lidt frugt, grønt en mad og noget at drikke. 
Desuden en bog, et blad, lektier, spil eller andet til stille underholdning. 
Resten af prøven kan være af variabel længde. Normalt slutter aftenprøverne kl. 20.30, med mindre andet fremgår 
af prøveplanen. Men sommetider skal en enkelt stemmegruppe særligt indstuderes, så en anden gruppe drenge får 
tidligere fri. 
Der er altid mulighed for at låne en telefon, så man kan ringe hjem, hvis man skal hentes. 
Andre drenge har aftaler om, at de selv tager hjem. 
Vi beder dem altid om at tage hjem, når de har fået fri. 
Sommetider kan det være svært at få tømt kantinen. – De vil gerne spille bordfodbold eller vente på hinanden. 
Vi opfordrer gerne forældrene til at lave kørselsordninger. 
Ellers skal drengene af sikkerhedsmæssige grunde tage bussen fra skolen til stationen eller videre. 

På tilsynets vegne, 
Nina 

ps 
Informationer lægges her i Intra på opslagstavlen. Desuden kan I læse alle skrivelser på korets hjemmeside: 
www.kdk.dk log ind i øverste højre hjørne. User: kdk, Password: korinfo. Så kommer fælles-info. Særlig 
information til drenge får I ved at klikke nederst i venstre hjørne: Info til drenge eller byttecentralen. 
 
I er også altid velkomne til at ringe, hvis I er i tvivl: 
Sekretær Inge Ringsholm: 36 14 01 54 
Producent Simon Carlander: 36 14 01 60 
Dirigent Ebbe Munk: 36 14 0 159 
Tilsyn: Jørn Christensen eller Nina Pind 21 48 48 61 


