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russisk (se s. 16); elever på aftenhold læser fransk. Det må ved ind
meldelsen meddeles kursus, hvad man vælger.

Den nysproglige gren er en udmærket forberedelse både til videre 
studier ved universitetet og til indtræden i det praktiske liv. Ved uni
versitetet giver den et godt grundlag for studiet af jura, statsvidenskab 
eller sociologi og for læsning til embedseksamen eller magister
konferens i sprog og historie. Vil nysproglige studenter studere teo
logi, må de underkaste sig en tillægsprøve i græsk; vil de studere me
dicin, må de bestå en tillægsprøve i fysik og kemi; vil de studere ved 
Danmarks tekniske Højskole, Ingeniørakademiet eller Danmarks far
maceutiske Højskole, må de bestå en tillægsprøve eller adgangseksa
men.

De, der ønsker at studere ved Danmarks tekniske Højskole eller In
geniørakademiet, bør dog vælge den matematisk-fysiske gren, og de, 
der påtænker at studere ved Danmarks farmaceutiske Højskole, bør 
vælge en af de to nedennævnte grene.

DEN MATEMATISK-FYSISKE GREN

Udover fællesfagene læses på denne gren matematik, fysik, kemi, 
geografi og biologi. Alle elever kan vælge, om de vil læse engelsk 
eller tysk; elever på daghold kan yderligere vælge, om de vil læse 
fransk eller russisk (se s. 16). Det må ved indmeldelsen meddeles 
kursus, hvad man vælger.

Den matematisk-fysiske gren er en naturlig vej, hvis man vil stu
dere ved Danmarks tekniske Højskole, Ingeniørakademiet, Danmarks 
farmaceutiske Højskole, Tandlægehøjskolen, Landbohøjskolen, Kunst
akademiet eller læse til naturvidenskabelig embedseksamen eller ma
gisterkonferens ved det matematisk-naturvidenskabelige fakultet; 
den kan yderligere benyttes som grundlag for studiet af medicin, 
jura og statsvidenskab. Vil studenter af denne gren læse til skole- 
embedseksamen eller magisterkonferens i sprog og historie, må de 
underkaste sig en tillægsprøve i latin; vil de studere teologi, kræ
ves ligeledes tillægsprøve i latin og desuden en tillægsprøve i græsk; 
vil de være tandlæger, dyrlæger eller farmaceuter, skal de tage en 
mindre tillægsprøve i latin.
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DEN NATURFAGLIGE GREN

Udover fællesfagene læses på denne gren geografi, biologi, kemi, 
fysik og matematik.

Alle elever kan vælge, om de vil læse engelsk eller tysk; elever på 
daghold kan yderligere vælge, om de vil læse fransk eller russisk (se 
side 16). Det må ved indmeldelsen meddeles kursus, hvad man væl
ger.

Den naturfaglige gren vil være velegnet for dem, der vil studere 
ved Landbohøjskolen (for landinspektørstudiet kræves dog en ekstra 
prøve i matematik og fysik), Tandlægehøjskolen, Danmarks farma
ceutiske Højskole eller læse til cand. scient, eller magisterkonferens 
ved den naturhistorisk-geografiske faggruppe. Den kan yderligere 
benyttes som grundlag for studiet af medicin og andre universitets
studier. Denne gren bør derimod ikke søges af dem, som ønsker at 
fortsætte studierne ved Danmarks tekniske Højskole, Ingeniørakade
miet eller den matematisk-fysiske faggruppe.

Vedrørende de tillægsprøver, der kan blive tale om ved studier un
der andre fakulteter, henvises til de kortfattede oplysninger under 
den matematisk-fysiske gren.

DE SAMFUNDSFAGLIGE GRENE

Disse grene - som er en nyskabelse i det danske gymnasium - 
optræder under to former: en sproglig gren og en matematisk gren.

Udover fællesfagene kan man på den sproglige gren vælge mellem 
engelsk og tysk som hovedfag. Latin læses i et mindre omfang end 
på den nysproglige gren, geografi i et større omfang. Yderligere læses 
fransk eller russisk (kun på daghold), oldtidskundskab og samfunds- 
fag.

Udover fællesfagene læses på den matematiske gren geografi, ma
tematik og fysik i samme omfang, som på den naturfaglige gren, 
kemi i mindre omfang end på denne gren, biologi og engelsk som 
på den matematisk-fysiske gren, fransk og samfundsfag.

Undervisningen i samfundsfag har til formål, at eleverne erhver
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ver sig kendskab til væsentlige træk i sociale systemers struktur og 
funktion og opnår færdighed i præcis og systematisk iagttagelse, i 
sammenligning af iagttagelser og i kritisk analyse af samfundsmæs
sige sammenhænge. Undervisningen omfatter følgende hovedområ
der: a) Sociologi, b) Økonomi, c) Politologi (statskundskab) og 
d) International politik.

De samfundsfaglige grene giver en hensigtsmæssig forberedelse 
såvel til videre studier ved universitetet som til en række kortere 
uddannelser. Af universitetsstudier kan der, udover naturligvis sam
fundsfag, peges på jura, statsvidenskab (hertil vil især den matema- 
tisk-samfundsfaglige gren være velegnet), sociologi, psykologi og 
historie. Af kortere uddannelser kan nævnes socialrådgiveruddan
nelse, læreruddannelse med særlig vægt på samfundsorienterende 
liniefag og de ikke-sproglige uddannelser på Handelshøjskolen.

Ovenstående oplysninger vedrørende de forskellige studiemulighe
der er ikke alene meget kortfattede og derfor på ingen måde udtøm
mende, men yderligere foregår der i disse år stadige forandringer i de 
højere læreanstalters form og krav, således at det ikke altid er muligt 
at give præcise og sikre oplysninger. Som en hjælp for ansøgeren kan 
henvises til bogen „Studie- og Erhvervsvalget", som udgives af Ar- 
bej dsdirektoratet.

Yderligere skal der gøres opmærksom på, at studenter - af alle gre
ne - ikke alene søger videre uddannelse ved universiteterne, de andre 
højere læreanstalter og på seminarierne, men også søger andre veje 
til at nå en livsstilling.

Et stigende antal studenter søger således andre former for uddan
nelse, hvor studentereksamen ikke er krævet, men giver fordele. Det 
gælder bl. a. uddannelser som bibliotekarer, korrespondenter, transla
tører, arkitekter, fysioterapeuter, apotekassistenter og laboranter. I 
øvrigt har studenter for tiden gode muligheder i en række erhvervs
virksomheder, især handelskontorer, rederier, forlag, boghandeler, 
sparekasser og forsikringsselskaber, ligesom de kan opnå stillinger i 
forskellige offentlige institutioner som ministerier, direktorater m. v. 
En hjælp for den interesserede ansøger vil det være at søge oplysnin
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ger i Erhvervskartoteket, som findes på alle biblioteker, eller at hen
vende sig til den stedlige erhvervsvejleder.

RUSSISK

Russisk kan på flere af dagholdets grene vælges i stedet for fransk, 
hvis der er tilstrækkelig tilslutning. Skønt man næppe når så langt i 
beherskelsen af russisk, som man kan det i fransk, åbner undervis
ningen mulighed for direkte kontakt med russere og russisk kultur. 
De to års undervisning giver grundlag for læsning af russisk fag
litteratur, specielt inden for de eksakte videnskaber, og udgør en 
sproglig basis, der kan bygges videre på.

EKSAMENSORDNING

Kursus' elever afslutter nogle af fagene med en prøve et år før den 
endelige eksamen.

Det gælder på den klassisk-sproglige gren engelsk eller tysk, geo
grafi og matematik, på den nysproglige gren geografi og matematik, 
på den matematisk-fysiske gren engelsk eller tysk og geografi og på 
den naturfaglige gren engelsk eller tysk og kemi. På den samfunds
faglige gren (sproglig) gælder det tysk eller engelsk og matematik, 
på den samfundsfaglige gren (matematisk) engelsk og kemi.

Studentereksamen afholdes i maj-juni. Undtagelsesvis kan ministe
riet give elever, som ved sygdom er blevet forhindret i at tage eksamen 
i maj-juni, tilladelse til at indstille sig til sygeeksamen i september.

Kursus må kun indstille en elev til eksamen, hvis han regelmæssigt 
har fulgt den fulde to-årige undervisning ved. kursus (om forsøm
melser, se s. 8).

Eksamen afholdes i kursus' lokaler; eleverne eksamineres af deres 
egne lærere, censor er medlem af den af undervisningsdirektøren for 
gymnasieskolerne udvalgte eksamenskommission.

Til at bestå studentereksamen kræves, at den pågældende såvel i 
årskarakter som i eksamenskarakter har opnået mindst 5,5 i gennem
snit, samt at summen af de to laveste karakterer plus gennemsnittet 
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af de øvrige karakterer er mindst 13. Denne sidste bestemmelse - 
„13-reglen" - gælder såvel års- som eksamenskarakterer (se s. 44).

Rækken af eksamenskarakterer suppleres med årskaraktererne i de 
fag, som er faldet bort ved studentereksamen.

Det egentlige eksamensresultat fremkommer ved, at man udregner 
gennemsnittet af de to gennemsnitstal for årskarakterer og eksamens
karakterer.

Det er en forudsætning for at gå op til studentereksamen ved kur
sus, at eleven er fyldt 19 år den 31. januar i det år, hvor han indstilles 
til eksamen. Undervisningsdirektøren for gymnasieskolerne kan dog 
give ansøgere dispensation fra dette alderskrav, når særlige forhold 
taler derfor.
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Det i-årige aftenholds elever skal således:

a. når de indstilles (se s. 22) til realeksamen op i et større pensum 
end de 2-årige holds elever; pensum er dog begrænset;

b. ikke have årskarakterer, men skal bestå eksamen alene på 
grundlag af eksamenskaraktererne,

c. til eksamen i alle fag.

NB. Lærerne deltager ikke i bedømmelsen af de mundtlige fag, 
men eleverne eksamineres af deres egne lærere.

TILMELDELSE

Tilmeldelse sker efter de samme retningslinier, som er gældende for 
studentereksamen, og det må derfor tilrådes først at læse de bestem
melser, som findes på s. 5 f.

Hvilken uddannelse, der kræves for optagelse på et realhold, vil 
fremgå af det følgende, hvor der gøres rede for op tagelses vilkår.

OPTAGELSESVILKÅR

Betingelser for optagelse på et 2-årigt realhold er:

1. at ansøgeren, hvis han (hun) vil på daghold, er fyldt 16 år ved 
skoleårets begyndelse; for at blive optaget på aftenhold må an
søgeren normalt være 18 år;

2. a. at ansøgeren har bevis for den afsluttede statskontrollerede prøve 
fra 9. klasse. Det afhænger dog af kursus' skøn, om ansøgeren 
kan optages på dette grundlag uden forudgående optagelses
prøve; eller

b. at ansøgeren har bevis for at have afsluttet 2. realklasse, d. v. s. 
karakterbog samt karakterer for oprykningsprøven i skriftlig 
dansk, regning og matematik, eller

c. at ansøgeren har bevis for at have bestået mellemskoleeksamen, 
eller
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d. at ansøgeren består en af kursus afholdt optagelsesprøve i skrift
lig dansk og regning. I dansk prøves der i diktat og fristil, i reg
ning stilles opgaver i de fire simple regningsarter, regning med 
almindelig brøk og decimalbrøk samt simpel procentregning.

For visse grupper af elever kræver undervisningsministeriet, at ele
verne består en prøve, som holdes i oktober (se nærmere herom 
s. 27).

Betingelser for optagelse på det i-årige aftenhold:

Optagelse på dette hold stiller ganske særlige krav til modenhed, 
eftersom eleverne her på ét år skal læse det stof, der i skolen læses i 
1., 2. og 3. realklasse. Yderligere er eksamenskravene større (se s. 19 
og s. 22). På denne baggrund vil man forstå, at dette hold er beregnet 
for mere modne elever.

Betingelser for optagelse er:

1. at ansøgeren er fyldt 18 år ved skoleårets begyndelse

2. a. at ansøgeren har bevis for den afsluttede statskontrollerede 
prøve fra 9. klasse. Det afhænger dog af kursus' skøn, om an
søgeren kan optages på dette grundlag uden forudgående opta
gelsesprøve. Kursus må indtrængende fraråde denne gruppe 
ansøgere at søge optagelse på det i-årige realhold og må i 
stedet tilråde sådanne ansøgere at søge optagelse på et 2-årigt 
realhold; eller

b. at ansøgeren har bevis for at have afsluttet 2. realklasse, d. v. s. 
karakterbog samt karakterer for oprykningsprøven i skriftlig 
dansk, regning og matematik. Kursus må dog, hvis standpunk
tet skønnes for lavt, evt. henvise disse ansøgere til kursus' egen 
optagelsesprøve (se under d.); eller

c. at ansøgeren har bevis for at have bestået mellemskoleeksamen; 
ansøgere, som har bestået mellemskoleeksamen med et meget 
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lille eksamensresultat, kan kursus evt. henvise til kursus' egen 
optagelsesprøve (se under d.); eller

d. at ansøgeren består en af kursus afholdt optagelsesprøve, som 
har følgende omfang:

Dansk stil: Prøverne omfatter diktat og fristil.

Engelsk: Prøven er mundtlig, og der opgives 50 sider tekst, der i 
sværhedsgrad svarer til, hvad der i almindelighed læses i 2. real
klasse. Desuden kræves der gennemgået en begyndergrammatik.

Tysk: Prøven er mundtlig, og der opgives 50 sider tekst, der i 
sværhedsgrad svarer til, hvad der i almindelighed læses i 2. real
klasse. Desuden kræves der gennemgået en begyndergrammatik.

Regning: Prøven er skriftlig. Der stilles opgaver af samme svær
hedsgrad som ved oprykningsprøven til skolernes 3. realklasse. Der 
prøves ikke i aritmetik og geometri.

For visse grupper af elever kræver undervisningsministeriet, at 
eleverne består en prøve, som holdes i oktober (se nærmere herom 
s. 27).

TIDSPUNKT FOR OPTAGELSESPRØVE

Optagelsesprøven for de 2-årige hold og for det i-årige aftenhold 
afholdes i maj. Første prøvedag skrives fristil Id. 18-22. Anden 
prøvedag er der skriftlig regning kl. 18-21. Tredie prøvedag skrives 
diktat kl. 18-19.

Tidspunkterne for de mundtlige prøver til det i-årige aftenhold 
vil blive opgivet ved prøven i fristil. Eleverne skal til de mundtlige 
prøver medbringe de benyttede lærebøger. Prøverne afholdes på 
kursus, Mynstersvej

21



EKSAMENSORDNING

Det vil fremgå af den timeplan, som er aftrykt side 43, hvilke fag 
der undervises i, fagenes timetal og timernes fordeling. Faget fransk 
er valgfrit; undervisning i dette fag vil dog kun kunne gives, såfremt 
et tilstrækkelig stort antal elever melder sig hertil. Det må derfor 
ved indmeldelsen meddeles kursus, om man ønsker at læse dette fag 
(se s. 28).

Kursus har begrænset pensum, og realeksamen afholdes efter de 
samme regler, som er gældende for skolerne, idet dog eksamens
pensum i de mundtlige fag for det i-årige aftenholds elever er 50 % 
større end ved skolerne.

De øvrige forskelle mellem de 2-årige hold og det i-årige aften
hold er omtalt s. 18 f.

Realeksamen afholdes i maj-juni.
Undtagelsesvis kan ministeriet give elever, som ved sygdom er 

blevet forhindret i at tage eksamen i maj-juni, tilladelse til at ind
stille sig til sygeeksamen i september.

Ifølge de gældende bestemmelser kan ingen elev indstilles til real
eksamen, medmindre han har nået den modenhed og kundskabs
fylde, der er sat som undervisningens mål. Afgørelse om indstilling 
til eksamen træffes her ved kursus af rektor efter forhandling med 
lærerforsamlingen. Den afgørelse, der på lærerforsamlingsmødet 
træffes om en elevs indstilling, kan ikke ændres.

Det er en betingelse for at kunne indstilles, at eleven regelmæssigt 
har fulgt undervisningen. Såfremt en elev har forsømt mere end 25 
dage i et kursusår, vil den pågældende ikke kunne indstilles til eks
amen med begrænset pensum uden særlig tilladelse hertil fra under
visningsdirektøren for folkeskolen og seminarierne.

Om forsømmelser, se i øvrigt s. 8.

Eksamen afholdes - som tidligere omtalt — i kursus' lokaler; ele
verne eksamineres af deres egne lærere. Censorerne er medlemmer 
af den af undervisningsdirektøren for folkeskolen og seminarierne 
udvalgte eksamenskommission.
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Til at bestå realeksamen kræves, at den pågældende såvel i års- 
karakter som i eksamenskarakter har opnået 5,5 i gennemsnit, samt 
at summen af de to laveste karakterer plus gennemsnittet af de øvrige 
karakterer er mindst 13; denne sidste bestemmelse - „13-reglen" - 
gælder såvel års- som eksamenskarakterer (se s. 44). Det i-årige af
tenhold får - som tidligere nævnt - kun eksamenskarakterer.

For de 2-årige hold gælder det, at rækken af eksamenskarakterer 
suppleres med årskaraktereme i de fag, som er faldet bort ved real
eksamen.

Angående karakterskalaen m. v. henvises i øvrigt til side 44.

PRØVEN I OKTOBER

Som kort omtalt side 20-21 skal kursus ifølge undervisningsmi
nisteriets bekendtgørelse af 4. februar 1963 — i lighed med alle an
dre statsanerkendte kursus - afholde en prøve i oktober måned.

Denne prøve stiller ikke større fordringer end kursus' egen op
tagelsesprøve i maj (se s. 20—21). Det må dog indskærpes, at hvis en 
elev ikke består prøven i oktober, vil vedkommende ikke kunne fort
sætte på kursus.

Fritaget for prøven i oktober er - efter kursus' skøn - de elever, der 
har bevis for den afsluttede statskontrollerede prøve i 9. klasse.

De øvrige elever på realholdene skal til prøven, som vil være af 
forskellig art for elever på de 2-årige hold og elever på det i-årige 
aftenhold. Prøven afholdes på kursus.

Prøven for de 2-årige holds elever vil omfatte: skriftlig dansk 
(diktat og fristil) og skriftlig regning, samt mundtlige prøver i dansk 
og regning.

Prøven for det i-årige aftenholds elever vil omfatte: skriftlig 
dansk (diktat og fristil) og skriftlig regning, samt mundtlige prøver 
i dansk, regning og engelsk.
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Prøverne tilrettelægges af kursus, og eleverne bliver til disse prø
ver eksamineret og censureret af kursus' egne lærere.

De skriftlige prøver bliver ligeledes censureret af kursus' egne 
lærere.

VALGFRI FAG

Flvilke fag, der undervises i på realholdene, fremgår af timeplanen, 
som er aftrykt side 43. Her skal timeplanen blot suppleres med en
kelte bemærkninger.

I dansk læses tillige nogle svenske og norske tekster.

Der er skriftlige prøver i fagene: dansk (stil og diktat), regning, 
matematik og engelsk.

Følgende fag er valgfrie: fransk og matematik. For matematik 
gælder det dog, at faget kun er valgfrit for den del af stoffet, som 
svarer til, hvad der læses i skolernes 3. realklasse.

Kursus må - på grund af det lille timetal, der er afsat til faget 
fransk - tilråde eleverne kun at melde sig til franskundervisnin
gen, hvis man har nogle forudsætninger i faget, har ganske særlig 
interesse for dette fag og har brug for faget efter afsluttet eksamen.

De elever, der tilmelder sig det i-årige aftenhold, må kursus ind
trængende tilråde at benytte sig af adgangen til at afstå fra under
visning i fransk, medmindre eleverne har et ret indgående kendskab 
til faget i forvejen.

Kursus må så klart fremhæve de særlige vanskeligheder, der knyt
ter sig til undervisningen i fransk på realhold, fordi det vil blive væ
sentligt vanskeligere at få en realeksamen med et tilfredsstillende re
sultat, hvis man vælger også at følge undervisningen i det valgfrie fag 
fransk.

KURSUS' LOKALER

Kursus har siden 1954 haft sin egen bygning på Mynstersvej 5, 
København V.
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Bygningen rummeriö klasseværelser med et opholdsrum til elever
ne på hver etage. Der findes 9 faglokaler: 4 laboratorier og 3 audito
rier til biologi, geografi, fysik og kemi og 2 humanistiske laborato
rier.

Tillige findes en frokoststue for eleverne.

I biblioteket, som ikke er et udlånsbibliotek, er der - til brug for 
de humanistiske fag - „faste" audiovisuelle hjælpemidler, ligesom 
der kan anvendes audiovisuelle hjælpemidler i et særligt sprogstudie 
og i de enkelte klasseværelser.

I foråret 1964 viste Statens Kunstfond kursus den store velvilje 
at bevilge kursus et betydeligt beløb til indkøb af grafisk kunst i sam
arbejde med Grafisk Kunstnersamfund.

Takket være denne store gave, var det i skoleåret 1964-65 muligt 
at udsmykke samtlige klasseværelser - og opholdsrummene på i. og 
3. etage - med originale kunstværker fremstillet af landets betyde
ligste grafikere.

BETALINGSVILKÅR
Undervisningen er gratis, ligesom skolebøger og andre læremidler 

udlånes af kursus (se s. 30).

STATENS UDDANNELSESSTØTTE M. V.
Studieegnede elever kan ansøge om at komme i betragtning ved 

tildeling af understøttelse (legater og rentefri lån) fra „Statens Ud
dannelsesstøtte".

Kursus finder det dog rigtigst at gøre opmærksom på, at den til
deling, en elev kan opnå, ikke er af en sådan størrelsesorden, at det 
ville være forsvarligt, hvis kursus rådede eleverne til at basere deres 
økonomi på forventet hjælp fra „Statens Uddannelsesstøtte".

Kursus' elever har adgang til statsgaranterede bank- og spare
kasselån på normale vilkår.

Nærmere besked om lånenes omfang, ansøgningsfristen vedrørende 
lån og legater m. v. vil blive bekendtgjort ved opslag og yderligere 
meddelt i de enkelte klasser.
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Alle elever kan få befordringsgodtgørelse, hvis de bor mere end 
7 km fra kursus. Hvis man er interesseret i dette, skal man henvende 
sig til kursus /ør sommerferien.

SKOLEBØGER OG ANDRE LÆREMIDLER

Alle elever kan låne de til undervisningen benyttede lærebøger. 
Der betales ingen leje af bøgerne.

Bøgerne udleveres på kursus den første skoledag af kursus' bog
inspektør. Der udleveres ikke bøger før skoleårets begyndelse.

Eleverne må altid holde bøgerne forsynet med helt omslag og med 
tydeligt navn. Tilføjelser i bøgerne må ikke finde sted uden efter 
udtrykkelig tilladelse fra faglæreren. Kursus må kræve erstatning for 
mishandlede eller bortkomne bøger.

Samtidig med eventuel udmeldelse i løbet af skoleåret skal de 
lånte bøger omgående tilbageleveres til boginspektøren, hvis træffe
tid vil være bekendtgjort ved opslag på kursus.

Andre læremidler udleveres i rimeligt omfang gratis til eleverne 
gennem boginspektøren.

KLASSEREPRÆSENTANTER

Hver klasse vælger ved skoleårets begyndelse en klasserepræsen
tant og en suppleant for denne. Klasserepræsentanterne er de enkelte 
klassers talsmænd over for rektor.

ELEVRÅD

Daghold
På kursus findes et elevråd, der fungerer som elevmøder, hvilket 

vil sige, at hver fremmødt har en stemme.
Alle beslutninger tages på disse elevmøder og stort fremmøde er 

derfor vigtigt.
Som organisator og koordinator fungerer Forretningsudvalget, der 

består af fire medlemmer, valgt af elevmødet.
Der findes endvidere Stipendieudvalg, Samarbejdsudvalg, Fælles
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arrangementsudvalg, Tema-Uge-Udvalg, Bladudvalg, Festudvalg og 
LAK-udvalg, alle valgt og nedsat af elevmødet og ansvarlige over 
for dette.

For at styrke elevarbejdet på landsplan er det vigtigt, at man bliver 
medlem af Landssammenslutningen Af Kursusstuderende, der er 
vores fagforening.

Gennem denne forening samarbejder vi med andre elevorganisa
tioner på at forbedre kursisternes forhold, specielt arbejdes der på at 
forbedre de økonomiske og boligmæssige forhold, men også forbed
ringerne af og indflydelse på uddannelserne samt yderligere styr
kelse af de enkelte elevorganisationer hører blandt de primære ar
bejdsområder.

En stor del af arbejdet i LAK foregår i samarbejde med fagbevæ
gelsen og ungdomsorganisationerne.

På gensyn i elevorganisationen.

Aftenhold
Elevrådet på aftenholdet er bygget op efter andre principper end 

dagholdets. Ikke fordi vi på aftenholdet er mindre demokratiske end 
dagholdet, men forholdene er anderledes.

Aftenholdet slutter undervisningen kl. 22.15, °g det har vist sig 
umuligt at samle tilstrækkeligt mange elever til et elevmøde efter 
undervisningstiden (det har været forsøgt), der kom kun en lille 
trofast skare på 10-20 elever til disse møder, og det var ikke særlig 
hensigtsmæssigt.

Vi kører nu efter et system, hvor der bliver holdt elevmøder i 
undervisningstiden 2 gange om året - i oktober og marts. Her bliver 
der så valgt et elevråd på 5 mand, som så varetager elevernes inter
esser efter de retningslinier, der bliver bestemt på elevmøderne. Der 
er dog muligheder for at udskifte et utilfredsstillende arbejdende 
elevråd efter bestemte vedtægter, der er udarbejdet for elevarbejdet 
på aftenholdet.

Elevrådet modtager og behandler dagsordensforslag til fællesmø
der. Forkastelse af dagsordensforslag kræver 4 stemmer; forkaster 
udvalget et dagsordensforslag kan forslagsstilleren kræve forslaget
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sendt til skriftlig afstemning blandt eleverne. Her kræver vedtagelse 
af dagsordensforslaget Vs af de afgivne stemmer.

Vs af samtlige elever kan skriftligt kræve øjeblikkelig afholdelse 
af fællesmøde.

Bemærkninger til aftenholdets vedtægter for elevarbejdet:
Beslutningsprocessen skal være demokratisk - derfor fællesmøder 

i undervisningstiden. Organisationen skal være effektiv også i perio
der, hvor den er uden egentlige opgaver — derfor den centraliserede 
ledelse. Fællesmøderne skal være effektive — derfor censur af og evt. 
afstemning om dagsordenen.

I øvrigt deltager vi aktivt i de samme udvalg som dagholdet, da 
udvalgene er sammensat på en sådan måde, at aften- og dagholdene 
har lige mange deltagere i de enkelte udvalg.
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Beretning
SKOLEÅRET 1973-74

Den 1. april 1974 tog lektor Grethe Wagner Petersen sin afsked, og den 1. 
august 1974 tog lektorerne Margrethe Winther og Elin Appel deres afsked.

Længere vikariater blev besørget af stud. mag. Janne Risum (for lektor Grethe 
Wagner Petersen), stud. mag. Anne Skak-Nielsen (for lektor Margrethe Winther), 
stud. mag. Otto Strange Møller (for lektor Elin Appel og lektor Vagn Andersen), 
stud. mag. Hans Peder Pedersen og stud. mag. Anne Birgitte Petersen (for lektor 
Elin Appel).

STUDENTEREKSAMEN 1974

210 elever bestod eksamen

Klassisk-sproglig gren:
IIsK.
Bøje, Margit 
Christensen, Lilli 
Hansen, Marianne

Nysproglig gren:
HaN.
Arnhild, Mette
Brodersen, Erik
Christensen, Arne Tidemann
Frandsen, Annette
Jensen,Jørgen Staun
Jesdorf, Finn
Jølver, Camilla
Kierulff, Susanne
Larsen, Niels Jørgen
Mogensen, Kirsten Hildsgaard
Nettermann, Christa
Nielsen, Marianne
Würden Petersen, Karin von
Rasmussen, Hanne
Rolfsen, Carsten
Stærkjær, Lilian
Vangsgaard, Margit
Wilhjelm, Elin

Kelgart, Vera 
Larsen, Marianne 
Mogensen, Anna 
Odsbjerg, Ellen

IlbN.
Albeck, Grete
Busk, Grethe
Duus, Anne
Gråe, Kirsten
Haraldsson, Pall
Hoff, Steen
Hoff-Jessen, Anne Grete
Jensen, Tine
Jørgensen, Elisabeth Baungård
Knudsen, Lisbeth
Knutzon, Marianne
Larsen, Susanne
Lauritsen, Ib
Nielsen, Leo Kaagaard
Nyborg, Leila
Rask, Niels Peter
Roed, Anne-Lise
Vasegaard, Henning
Vilhelm, Birgit
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IIcN.
Andersen, Jette Kruuse 
Andreasen, Else Marie 
Hansen, Anette Møller
Hansen, Tormod
Hjortevang, Karen
Holm, Renate
Jensen, Grethe Winther
Mortensen, Henrik
Olsen, Else
Pedersen, Rikke Tønnes
Prisov, Aage
Thorsen, Birger
Weihrauch, Erik
Østlund, Hanne

Hansen, Ellis 
Hansen, Lene 
Olsen, Gerhild 
Sørensen, Inge 
Sørensen, Leif

3sN.
Andersen, Birte Duun 
Belert, Hanne 
Christensen, Solveig 
Dreyer, Vivi 
Feerup,Jesper 
Holm, Finn 
Holst, Ann
Koch, Peter 
Larsen, Peder

IldN.
Andersen, Kirsten
Balslev, Gudrun
Clausen, Hanne Gulbeck
Errebo, John
Grolin, Else-Merete

Madsen, Edda
Nymann, Grethe Kaas 
Olsen, Grete Lindhardt 
Pedersen, Mary 
Schaumburg, Alice 
Svendsen, Birgit

Samfundssproglig gren:
IIsS.
Andersen, Stig Siej 
Bale, Jette 
Christoffersen, Elin 
Eliasson, Simone 
Jensen, Bodil Højbjerg 
Jensen, Niels Juncher 
Kjeldsen, Yvonne

Marhauer, Freddy
Marhauer, Pia
Nielsen, Birgit
Nielsen, Leo
Olsen, Nina Almstrup
Olsen, Marit
Skounborg, Jørgen
Stehr, Susanne

Matematisk-fysisk gren:
IIxF.
Andersen, Carsten
Bojesen, Birgit 
Christensen, Gerda 
Erikson, Steen 
Galasz, Preben 
Hansen, Leif

Heller, Niels-Henrik 
Jensen, Lene 
Jørgensen, Torben 
Larsen, Søren 
Laursen, Leif 
Poulsen, Kirsten
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IlyF.
Andersen, Nick Stæhr
Hansen, Egon
Jensen, Peter Rysgaard 
Haaland, Knut 
Kahalani, Dror 
Lassen, Steen
Mogensen, Eva Borg 
Pedersen, Jan Frydensberg 
Riis, Lise
Trier, Ole
Vinæs, Kirsten

IIzF.
Andersen, Allan 
Andreasen, Hans Ole 
Christensen, Per
Erfurt, Vibeke 
Fischer, Helle 
Hansen, Kurt 
Jensen, Arne 
Madsen, Bjarne 
Nygaard, Niels 
Paulsen, Hans Henrik 
Petersen, Jesper Gøthgen

Naturfaglig gren:
IIxN.
Achille, Marianne 
Andersen, Bente 
Bay, Sonja
Christensen, Hanne Søgaard 
Gibbons, Jan
Hansen, Karin
Hansen, Mette Juul 
Iversen, Bent
Jensen, Johnny McCarthy 
Johansen, Leif 
Kristensen, Inger Rye 
Kristensen, Karen Marie 
Køkler, Elin
Larsen, Ejner 
Larsen, Steen

Seidenschnur, Ole 
Vyrdal, Simon 
Wulff, Birgitte

IIuF.
Abou-Léhaf, Samir 
Bargholz, Elo 
Bjerregaard, Willi 
Breitenstein, Inge 
Carlson, Bent 
Christensen, Tage 
Frederiksen, Jonna 
Harvig, Lisbeth 
Hauerbach, Peter 
Hovgaard, Lasse 
Høeg, Jens 
Høegh, Kenth 
Jacobsen, Dorte 
Jakobsen, Annette 
Jensen, Lisbeth Rahbek 
Kristiansen, Lise
Lauridsen, Kirstine Damgaard 
Nielsen, Bodil
Pedersen, Ingrid Warrer 
Petersen, Ruth
Tjaldal, Gösta

Lindgaard, Birthe 
Nielsen, Kirsten 
Pedersen, Lene Ankj ær 
de Place, Jutta 
Rasmussen, Bente 
Schilling, Poul 
Smerl, Sonja 
Stumpe, Jeanette 
Trangbæk, Else

HyN.
Høyer, Lasse
Jensen, Edith Oxfeldt 
Kofod, Ellen
Kristiansen, Ole Ørum 
Larsen, Keld Bruun
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Martens, Grethe
Nielsen, Geert
Pedersen, Linda
Petersen, Annemarie
Petersen, Vibeke Bokær

Samfundsmatematisk gren:
IlmS.
Fisker, Klaus
Hansen, Dennis
Hendeliowitz, Jeanette
Kjeldgaard-Olesen, Margit
Knudsen, Bodil
Lauritzen, Svend Aage
Madsen, Jonna Strøjer

Plate, Birgit
Sponholtz, Birthe 
Staugaard, Helle 
Svärd,Jan

Nielsen, Else Dahlbæk 
Olesen, Norma
Olsen, Jørgen 
Petersen, Jens-Erik 
Poulsen, Bjørn 
Rasmussen, Niels 
Thage, lb
Vandall, Kent

REALEKSAMEN 1974

51 elever bestod eksamen

Ilar. Ilbr.
Bubandt, Jytte Bergh, Annette
Christensen, Jytte Borup, Jørgen
Drescher, Ken Breuning, Annette
Drost-Nissen, Kirsten Egebjerg, Carsten
Engelund, Peter Henriksen, Lone
Frugaard, Jette Jacobsen, Dorit
Grøn, Birthe Knudsen, Rita
Hansen, Rigmor Larsen, Bent Rahr
Henriksen, Lone Lauritsen, Anna Lise
Herhold, Kirsten Lundberg, Svend
Jensen, Birthe Martinez-Pantoja, Jorge
Johansen, Villy Olsen, Birte Sabro
Jørgensen, Inge Pedersen, Knud Erik
Larsen, Ellen-Marie Pedersen, Mona
Melgaard, Karen Rasmussen, Ella Bruhn
Olsen, Anne Trillingsgaard, Vibeke
Pedersen, Knud
Rossing, Jannie Iler.
Tved, Mogens Hansen, Tommy
Waldorff, Ulla Jakobsen, Michael
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Jensen, Hedvig 
Larsen, Mogens 
Larsen, Tom 
Mølgaard, Bjørn 
Nielsen, Jørn 
Nyberg, Stella 
Petersen, Gustav

Røder, Mogens 
Schjørmann, Hans 
Schliemann, Gunni 
Svendsen, Pia 
Sørensen, Jan 
Sørensen, Per Aasted

I årets løb har der i tilknytning til undervisningen været geologiske, biologiske 
og historiske ekskursioner, museumsbesøg og byvandringer.

Desuden har der i årets løb været arrangeret følgende:
Den 13.-17. august 1973: Introduktionsuge.
Den 23. oktober 1973 - dagholdene: Foredrag og diskussion om Amnesty In

ternational. Indleder: Bibliotekar Erik Hundewadt.
Den 24. oktober 1973 - aftenholdene: Samme emne.
Den 27. november 1973 - både dag og aften: Valgmøde.
Den 6. december 1973 - aftenholdene: Diskussion om temadage.
Den 7. december 1973 - dagholdene: Samme emne.
Den 21. december 1973: Juleafslutning.
Den 31. januar 1974: Studieorienterende møde for studenterholdenes ældste 

klasser.
Den 4.-6. februar 1974 - både dag og aften: Temadage.
Den 26. februar 1974 - aftenholdene: Foredrag og diskussion om forurening.
Den 19. marts 1974 - både dag og aften: Diskussion om oprykningsprøverne.
Den 2. marts 1974: Åbent hus for gamle elever.
Den 19. juni 1974 afholdtes dimissionsfest for årets studenter. Rektor holdt 

dimissionstalen, hvorefter lektor Ejler Holm holdt festtalen.
Den 20. juni 1974 afholdtes realafslutning med uddeling af eksamensbeviser.

LÆRERNE

Skoleåret 1974-75

Fra 1. august 1974 ansattes lektor Ruth Ulrich og adjunkterne Else Marker 
Larsen, Eva Uhrskov, Jørgen Balling Rasmussen og Jørn List-Christiansen.

Den 25. august døde lektor Laura Kindt-Jensen. Lektor Gunnar Bruun skrev i 
„Gymnasieskolen":

Lektor, fru Laura Kindt-Jensen
30/4 1891-25/8 1974

Det er nu mange år siden, at fru Kindt-Jensen trak sig tilbage efter et langt, 
flittigt og dygtigt virke som lærer i engelsk ved Statens og Hovedstadskommu

37



nernes Kursus til Studentereksamen. Alligevel står hendes stærke og levende 
personlighed stadig lige klart for hendes gamle elever og kolleger. Et følsomt og 
sårbart sind dækkede hun bag afvæbnende selvironi og robust humor, hvad der 
kom frem, når hun - med medfødt evne til at tale - ved festlige lejligheder fan
gede opmærksomheden hos en større kreds. Endnu større betydning havde dog 
den retfærdighedssans og medfølelse, hvormed hun kom både sine elever og 
kolleger i møde, hvorved mange kom til at stå hende nær og blev hendes venner.

Fru Kindt-Jensens tanker kredsede til det sidste om hendes gamle arbejdsplads, 
som hun følte sig stærkt knyttet til både personligt og gennem sit ægteskab med 
rektor Kindt-Jensen. Når man besøgte hende, måtte man altid være forberedt på 
at besvare ivrige og interesserede spørgsmål om, hvordan kursus trivedes, og 
hvordan de kolleger, hun kendte, havde det. Intet kunne glæde hende mere, end 
når hun forstod, at Statens Kursus stadig var et godt sted at være.

Gunnar Bruun.

Timerne er i skoleåret 1974—75 fordelt på følgende måde:

Lektor Lisbet Andersen: Fysik: Ilar, Ilbr, Iler; Matematik: IIzF, IxN. 
Lektor, dr. phil. Nils Andresen: Biologi: Iler, IIsK, IIxF, lyN, IIuF. 
Adjunkt Susanne Asmussen: Engelsk: IIcN; Fransk: IlyF, IsK, luN, IleN.
Lektor Henrik Bergstrøm-Nielsen: Tysk: laN, laS, IldN, IdS.
Lektor Gunnar Bruun: Oldtidskundskab: IlaN, IlyN; Historie: IlaN, IIxF, laN, 

lyF, IlyN.
Adjunkt Christian Christensen: Engelsk: Ilar, Ibr, IIsS, laS, IdS, ImS.
Adjunkt Claus Hylling Christensen: Fysik: IIxN, IxF, IlmS; Kemi: lyF, lyN, luN, 

ImS.
Adjunkt Susanne Christensen: Latin: IIsK, IIsS, IleN, IdS; Græsk: IsK; Oldtids

kundskab: IleN, IIsS.
Lektor Gertrud Gad: Matematik: lar, IIxN, ImS.
Adjunkt Kirsten Gjaldbæk: Tysk: lar, IlbN, IIcN.
Lektor Ejler Holm: Engelsk: lar, Ilbr, Iler, lyF; Oldtidskundskab: IIxF, IlyF; 

Historie: IldN, IlmS.
Lektor Erik Ottar Jensen: Fransk: lar, IlbN, IIxF, lyN, IxN.
Rektor Hans Jensen: Historie: Ilbr, IlbN.
Lektor Harry Jensen: Fransk: Ilar, Iler, IlaN, laN, IbN, IdN; Latin: IIcN. 
Adjunkt Lizzi Hoffmann Jensen: Fransk: IIsS, IIzF, IbS, IxF, IldN, IdS.
Lektor John Jørgensen: Engelsk: IxF, luN; Oldtidskundskab: IIcN, IIxN; Histo

rie: IIsK, IIcN, IIxN, ImS.
Adjunkt Carl Peter Knudsen: Matematik: Ilbr; Fysik: IlyF, IlyN.
Adjunkt Erling Korsholm: Fysik: IIzF, lyF; Kemi: IIzF, IxF; Matematik: IlyN, 

luN.
Lektor Bodil Kuhlman: Geografi: lar, Ilar; Biologi: lar, Ilar, IIxN, IlyN.
Adjunkt Birgit Lading: Dansk: IleN, IIuF, IbS; Engelsk: lyN; Erhvervsoriente

ring.
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Lektor Ib Larsen: Græsk: IIsK.
Lektor Holger Larsen: Dansk: IlaN, IlbN, IIxF, IlyF, IlmS.
Adjunkt Jørn List-Christiansen: Historie: Ibr, Har, IdS, luF; Dansk: laN, IxF, 

IxN.
Adjunkt Else Marker-Larsen: Fransk: Ilbr, IIxN, lyF, laS, luF; Dansk: luN.
Lektor Børge Nielsen: Fysik: IIxF, IxN, IIuF, luF; Kemi: IIxF, IIuF, luF.
Lektor Hanne Nielsen: Engelsk: IldN, laN, IbS, IxN.
Lektor Jørgen Nilsson: Kemi: IlyF; Matematik: IlmS, lyN, luF.
Lektor Gordon Norrie: Dansk: lar, Ilar, Ibr, Ilbr, Iler.
Lektor Erling Nyberg: Dansk: IIsS, IIcN, IsK, luF.
Lektor Henning Nørlyng: Tysk: Ilar, IsKxF; Fransk: IIsK, IIcN.
Adjunkt Anne Mette Preisz; Tysk: lian, IbN, IbS, IdN.
Adjunkt Mette Primdahl: Matematik: Ilar, IlyF, IsK, IdS, IdN.
Lektor Kirsten Raid: Latin: IlaN, IIcN, IdN; Oldtidskundskab: IlmS, IIuF; Histo

rie: IIsS, IlyF.
Adjunkt Jørgen Balling Rasmussen: Samfundsfag: IbS, IdS, ImS; Historie: lar, 

IbN, IsK.
Lektor Dagny Strøby: Engelsk: IlaN, IbN, IleN.
Lektor Armand Thierry: Biologi: IlyF, IlaN, IlbN, IxN, IleN, luN.
Adjunkt Jan Thygesen: Geografi: Ilbr, Iler, IIsS, IlyN, IsK, laN, IbN, laS, IbS, 

lyF, IdS, luN.
Adjunkt Eva Uhrskov: Dansk: IbN, lyF, IdN.
Adjunkt Fritse Ulfeldt: Geografi: Ibr, IIxN, IxF, IxN, lyN, IlmS, IdN, luF, ImS.
Lektor Ruth Ulrich: Oldtidskundskab: IlbN, IIzF; Historie: laS, IxN, lyN, IdN, 

luN.
Lektor Vagn Aakjær: Matematik: IIxF, IxF, IIuF.

Ikke fastansatte lærere:
Stud, scient. Jens Bøgeskov: Biologi: IIsS, IIzF, IIcN.
Stud. mag. Pia Christensen: Engelsk: IsK, IlbN.
Stud, scient. Claus Dreier: Kemi: IxN.
Stud. mag. Birthe Elkrog: Latin: IldN, IbN, laS, IbS; Oldtidskundskab: IldN.
Stud, scient. John Hessing: Matematik: Iler, Ibr; Fysik: luN, ImS.
Stud. mag. Merete Jensen: Fransk: IIuF, IlyN, IlmS, ImS.
Stud, scient. Gert Larsen: Matematik: lyF.
Stud, scient. Morten Laursen: Fysik: lar, Ibr, lyN.
Bibliotekar, mag. art. Anne Marie Lebech: Russisk: IlaNxFxN, laNaSxN.
Stud. mag. Otto Strange Møller: Dansk: IIxN, laS, IldN.
Stud. mag. André Niclasen: Tysk: Ilbr, Iler, Ibr, IleN.
Stud. mag. Anne Birgitte Pedersen: Dansk: IlyN, ImS.
Stud. mag. Hans Peder Pedersen: Historie: Iler, IleN, IIuF; Erhvervsorientering.
Stud, scient. Jens Prom: Biologi: Ilbr, Ibr, IldN, IlmS.
Stud. mag. Hans Henrik Quaade: Latin: IsK, laN; Erhvervsorientering.
Stud. mag. Joan Rafn: Dansk: IIzF, IIsK, lyN, IdS.
Stud, scient. Jørgen Rammer: Matematik: laS, IbN.
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Stud. mag. Helle Klem Thomsen: Engelsk: IdN, luF.
Stud. mag. Anders Uhrskov: Samfundsfag: IIsS, laS, IlmS.
Stud. mag. Glen Volkers: Historie: IIzF, IbS, IxF.
Stud, scient. Peter Aakjær: Matematik: laN, IbS.

Inspektionsarbejdet er i skoleåret 1974-75 fordelt således:

Inspektør ved dagafdelingen: Lektor Vagn Aakjær.
Inspektør ved aftenafdelingen: Lektor Henrik Bergstrøm-Nielsen.
Skriftlige inspektører: Lektor Børge Nielsen og lektor H. Bergstrøm-Nielsen.
Boginspektør: Stud. mag. Hasse Quaade.
Bibliotekar: Lektor Holger Larsen.
Tilsyn med geografisamlingen: Adjunkt Jan Thygesen.
Tilsyn med biologisamlingen: Lektor A. Thierry.
Tilsyn med fysik- og kemiafdelingen: Fysiklærerne.
Bogudvalget består af rektor, lektorerne Harry Jensen, Vagn Andersen, Ib Larsen 

og Holger Larsen.
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HOLD

Kursus har i 1974-75 følgende hold:

1. 2-årige:
Ældste klasse: Om formiddagen et klassisk-sprogligt hold (IIsK), tre nysprog

lige hold (IlaN, IlbN, IIcN), et samfundssprogligt hold (IIsS), tre matematisk
fysiske hold (IIxF, IlyF, IIzF), et naturfagligt hold (IIxN), et realhold (Ilar); om 
aftenen to nysproglige hold (IldN, IleN), et samfundsmatematisk hold (IlmS) et 
matematisk-fysisk hold (IIuF), et naturfagligt hold (IlyN) og et realhold (Ilbr).

Yngste klasse: Om formiddagen et klassisk-sprogligt hold (IsK), to nysprog
lige hold (laN, IbN), to samfundssproglige hold (laS, IbS), to matematisk-fysiske 
hold (IxF, lyF), to naturfaglige hold (IxN, lyN) og et realhold (lar); om aftenen 
et nysprogligt hold (IdN), et samfundsmatematisk hold (ImS), et samfunds
sprogligt hold (IdS), et matematisk-fysisk hold (luF), et naturfagligt hold (luN) 
og et realhold (Ibr).

2. i-årige:
Om aftenen et realhold (Iler).

SKOLEÅRET 1975-76
Det nye kursusår begynder både for studenterholdene og realholdene mandag 

den 12. august. De nye elever bør medbringe tasker til ca. 45 bøger, der vil blive 
udleveret denne dag.

Dagholdene:
Begynderhold møder kl. 10.
Ældste hold møder kl. 9.

Aftenholdene:
Begynderhold og det 1-årige realhold møder kl. 18.
Ældste hold møder kl. 17.

Nærmere oplysninger og vejledning fås ved skriftlig eller mundtlig 
henvendelse til rektor, som normalt træffes på kursus' kontor læse
dage kl. 12-13 undtagen lørdag samt mandag og torsdag kl. 19.30- 
20.00. Kontoret er lukket fra 28. juni til 5. august (begge dage inkl.). 
I øvrigt telefonisk henvendelse hver dag kl. 9-13, undtagen lørdag, 
(01) 21 15 15 samt mandag og torsdag kl. 19.30-20.

København i november 1974.
Hans Jensen.
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NORMALTIMEPLAN FOR STUDENTERHOLDENE

DAGHOLD

Sproglig linie: Matematisk linie:
M P Samfunds- Klassisk- Matema- Natur- Samfunds- 
Nyspiogng Sprogiig sproglig tisk-fysisk faglig matematisk

6 gren gren gren gren gren

I II I II I II I II I II I II
Dansk ................ 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5
Tysk .................. 5 4 4-1 (4) o (4) o (4) o (4) o
Engelsk .............. 5 6 4 ) $ 4 o 4 o 4 o 4 o
Fransk (Russisk) .444444 444444
Latin .................. 5 3 2 2 6 7
Græsk ................ 5 8
Oldtidskundskab 0202 020202
Historie .............. 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3
Samfundsfag .... 5 4 5 4
Geografi ............ 2 o 2 3 2 o 3 o 2 3 3 2
Biologi - Biokemi 030303 034503
Kemi .................. 224020
Fysik .................. 5 5 3 3 3 3
Matematik ........ 404040 764545

AFTENHOLD

Nysproglig 
gren

Dansk ................ 3
Tysk .................. 4
Engelsk .............. 5
Fransk................ 4
Latin .................. 5
Græsk ................
Oldtidskundskab o
Historie..............  3
Samfundsfag ....
Geografi ............ 2
Biologi - Biokemi o 
Kemi ..................
Fysik ..................
Matematik ........ 4

Sproglig linie:
Samfunds- Klassisk

sproglig sproglig 
gren gren

II I II I II

4 3 4 3 4
4 41 (4) 0
6 4 / 4 o
4 4 4 4 4
32257 

5 8
202
4 3 3 3 4

4 4
023 20
30303

040 4 °

Matematisk linie:
Matema- Natur- Samfunds

tisk-fysisk faglig matematisk
gren gren gren

I II I II I II
3 4 3 4 3 4
( 4) o (4) o (4) o
404040
4 4 4 4 4 4

020202
3 4 3 4 3 3

4 4
302332 
033503 
224020
4 5 3 3 3 3
7 6 4 5 4 5

I
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Holdene har skriftlig studentereksamen efter 2. kursusår i nedennævnte fag:
Den klassisk-sproglige gren: Dansk og latin.
Den nysproglige gren: Dansk, engelsk og tysk.
Den matematisk-fysiske gren: Dansk, matematik og fysik.
Den naturfaglige gren: Dansk, matematik og biologi.
Den samfundsfaglige gren (sproglig): Dansk, samfundsfag og engelsk.
Den samfundsfaglige gren (matematisk): Dansk, samfundsfag og matematik.

TIMEPLAN FOR REALHOLDENE

Dansk og skrivning ..............................................  
Engelsk ....................................................................  
Tysk ......................................................................... 
Fransk1) ................................................................... 
Historie..................................................................... 
Geografi ................................................................... 
Biologi....................................................................... 
Naturlære (Fysik og Kemi) ..................................  
Regning og matematik2) ......................................

2-årige hold i-årigt hold
r-R ar-AR ARI
4-5 4-4 5
4-4 3-4 4
4-4 4-3 4
2-2 0-3 2
2-3 2-2 3
2-2 2-2 2
2-2 2-2 2
2-3 2-3 3
8-5 8-4 5

Realholdene har skriftlig prøve i følgende fag: 
Dansk, regning, matematik og engelsk.

Fransk er valgfrit (se i øvrigt s. 28).
2) Matematik er delvis valgfrit (se i øvrigt s. 28).
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KARAKTERSKALAEN

er den af undervisningsministeriet ved bekendtgørelse af 4. februar 1963 fast
satte. Denne karakterskala er gældende for alle kursus' elever:

Enhver bedømmelse af eleverne i realafdelingen og ved studenterafdelingen 
skal udtrykkes ved en af følgende karakterer: 13-11-10-9-8-7-6- 
5-3-0.

Om anvendelsen af de enkelte karakterer gælder følgende:
13 : Gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation.
11: Gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10: Gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation.
9: Gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8.'Gives for den middelgode præstation.
7: Gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel.
6: Gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende præstation.
5: Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.
3: Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende præ

station.
o: Gives for den helt uantagelige præstation.

For at bestå realeksamen eller studentereksamen kræves, at summen af samt
lige karakterer er mindst 5,5 gange karakterernes antal, og at summen af de 
to laveste karakterer plus gennemsnittet af de øvrige karakterer er mindst 13.

Eksamen er kun bestået, hvis det ovennævnte krav er opfyldt såvel for års
karaktererne som for eksamenskaraktererne.

Angående særlige dispensationer for en særlig gruppe handicappede f. eks. ord
blinde elever (en dispensation, der medfører bortfald af kravet om den såkaldte 
„13-regel") henvises eleverne eller deres nærmeste pårørende til nærmere samtale 
med rektor. En sådan henvendelse må ske inden 1. marts det år, man skal til 
eksamen.
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BOGLISTE

Klassisksproglig gren:

Dansk: Ottar Jensen: Dansk grammatik for gymnasiet. - Aksel K. Jørgensen eller 
Knud Jensenius: Dansk litteraturhistorie eller Litteraturen i Danmark før 1914 
(Politiken). - Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog i dansk litteratur I—III 
(med kommentarer). - Samme: Håndbog i verdenslitteratur (med kommen
tarer) eller Hans Mølbjerg: Verdenslitteratur. - Rehling og Hasselberg: Svenske 
forfattere (med ordliste). - Retskrivningsordbog. - Endvidere forskellige værker 
efter frit valg.

Historie: Rudi Thomsen: Verdenshistorie I-IV. - Kierkegaard og Winding: Nor
dens historie I-II. - Ilsøe og Jonsen: Verdenshistoriske billeder. - Andrup, 
Ilsøe og Nørlund: Danmarks historie i billeder. - Aksel Strehle og J. Hæstrup: 
Normanns historiske atlas. - Endvidere kildeskrifter og speciallitteratur efter 
frit valg.

Græsk: Fonten: Grekisk lesebok. - Flynding: Græsk formlære. - Forskellige tek
ster efter frit valg. - Berg: Græsk-dansk ordbog. - Bundgaard: Den græske 
kunsts historie. - Hjortsø eller Secher: Græsk mytologi. - Bruhn og Hjortsø: 
Klassisk kunst, Hellas.

Latin: Mikkelsen: Latinsk læsebog. - Fox Maule: Liber primus Latinus. - Vald. 
Nielsen: Latinsk grammatik. - Tillæg til samme. - Saxild og Østergaard: 
Gajus Julius Cæsar (med kommentarer). - Krarup og Nielsen: Latinsk læsebog 
med kommentarer. - Krarup og Nielsen: Latinske versioner. - Horatius Flaccus: 
Carminia. - Krarup: Romersk poesi. - Gerh. Pedersen: Latinske relia. - Hjortsø 
og Poulsen: Klassisk kunst, Rom. - Jensen og Goldschmidt: Latin-dansk 
ordbog.

Fransk: Aa. Grønkjær: Apprenez le Francais eller Helstrøm m. fl.: On parle 
Francais I og II. - Grammatik: Bruun: Elementær fransk grammatik. - End
videre forskellige tekster efter frit valg. - Gyldendals fransk-dansk ordbog.

Engelsk: Ring Hansen og Mouridsen: On England and America (med gloser), - 
Forskellige tekster efter frit valg. - The Advanced Learner's Dictionary of 
Current English (Oxford). - Gyldendals Engelsk-dansk ordbog.

Tysk: Nydahl: Deutsche Erzähler der Gegenwart. - Forskellige tekster efter frit 
valg. - Gyldendals tysk-dansk ordbog.

Geografi: Hellner: Geografi for sprogligt gymnasium. - Hellner: Atlas 3.

Biologi: Lange og Ravn: Biologi for gymnasiet.

Matematik: Bülow m. fl.: Matematik 1 og 2 for sprogligt gymnasium. - Erlang: 
Matematiske tabeller, udg. C. - Regnestok: Rietz Ideal.
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Nysproglig gren:

Dansk, historie, fransk, latin, geografi, biologi og matematik som klassisk-sprog- 
lig gren.

Oldtidskundskab: Homers Iliade og Odyssé i udvalg ved Ostergaard. - Secher 
eller Hjortsø: Græsk mytologi. - Hastrup og Hjortsø: Herodot i udvalg. - 
Foss og Krarup: Platons skrifter. - Bruhn og Fljortsø: Klassisk kunst, Hellas. - 
Bundgaard: Den græske kunsts historie. - Endvidere 2 dramaer efter frit valg.

Engelsk: Kjeldsen: 7 British Short Stories. - Orwell: Animal Farm. - Hunosøe 
og Mouridsen: Aspects of British Life end Thought (med kommentarer). - 
Miller: Death of A Salesman. - Alving, Bruhn, Hunosøe og Mammen: Two 
centuries of English Poetry (med kommentarer). - Jacobsen: English Poems. 
- Shakespeare: Macbeth. - Osborne: Look Back in Anger. - Herløv: Engelsk 
grammatik. - Brier og Rosenhoff: An English Grammar. - Brier: Engelske 
stiløvelser for gymnasiet I og IL - Engelske studentereksamensopgaver, over
sættelser. - Gyldendals engelsk-dansk og dansk-engelsk ordbog. - The Ad
vanced Learner's Dictionary of Current English (Oxford). - Endvidere forskel
lige tekster efter frit valg.

Tysk: Nydahl: Deutsche Erzähler der Gegenwart. - Mann: Tonio Kröger. - 
Brecht: Der gute Mensch von Sezuan. - Schiller: Marie Stuart. - Gad: 100 
deutsche Gedichte. - Branner og Stærmose: Deutsche Klassiker. - Ring Hansen 
og Stærmose: Kulturgeschichtliche Lesestücke (med Erläuterungen). - Goethe: 
Faust (med kommentarer). - Kaper: Tysk sproglære. - A. Rossen: Øvebog til 
tysk sproglære. - Tyske realeksamensopgaver, oversættelser. - Tyske studen
tereksamensopgaver, oversættelser. - Gyldendals tysk-dansk og dansk-tysk 
ordbog.

Russisk: Filatova og Wahlström: Ryska för gymnasiet. - Menac: Methode audio
visuelle de Russe. - Svane: Grundbog i russisk grammatik. - Forskellige tekster 
efter frit valg.

Samfundsfaglig gren [sproglig]:

Som nysproglig gren, undtagen geografi.

Geografi: Andersen, Frederiksen og Hellner: Geografi for sprogligt gymnasium _ 
Hellner: Atlas 3.

Samfundsfag: Jan Stehouwer: Sociologi. - Helge Nørgaard: Nationaløkonomi m. 
opgaver. - Erik Rasmussen: Politik. - Erling Bjøl, Peter Hansen og Niels Am- 
strup: Verdenspolitik.

Matematisk-fy sisk gren:

Dansk, historie, engelsk, tysk og biologi som klassisk-sproglig gren, oldtidskund
skab og russisk som nysproglig gren.
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Fransk: Aa. Grønkjær: Apprenez le Francais eller Helström m. fl.: On parle 
Francais I og II. - N. Chr. Nielsen: Fransk skolegrammatik eller Sten og Hylle
sted: Fransk grammatik. - Bruun: Elementær fransk grammatik. - Forskellige 
tekster efter frit valg. - Gyldendals fransk-dansk ordbog.

Geografi: Andersen, Frederiksen og Hellner: Geografi for matematisk gymna
sium. - Hellner: Atlas 3.

Fysik og kemi: Andersen, Bostrup, Halkjær, Hansen: Fysik 1, 2 og 3b eller Phil 
og Storm: Fysik 1, 2 og 3. - F. Baumwater: Astronomi. - Rancke-Madsen: 
Lærebog i kemi. - M. Jørgensen: Opgaver i fysik.

Matematik: Kristensen og Rindung: Matematik 1-3. - Samme: Opgaver til mate
matik 1-3. - Østergård: Elementær lærebog i regnestokkens brug. - Regne
stok: Rietz Ideal. - Erlang: Matematiske tabeller, udg. C.

Naturfaglig gren:

Dansk, historie, engelsk og tysk som klassisk-sproglig gren, oldtidskundskab og 
russisk som nysproglig gren, fransk som matematisk-fysisk gren.

Geografi: Andersen, Frederiksen og Hellner: Geografi for matematisk gymna
sium. - Hellner: Atlas 3.

Biologi: Biologisk forskning. - Rostrup-Jørgensen: Den danske flora. - Graae: 
Biokemi for gymnasiet. - Graae: Opgaver og øvelser i biokemi.

Fysik og kemi: Andersen, Bostrup, Halkjær, Hansen: Fysik 1, 2 og 3b for gym
nasiet. - Rancke-Madsen: Lærebog i kemi.

Matematik: Kristensen og Rindung: Matematik 1 og 2 (naturfaglig gren). - 
Samme: Opgaver til matematik 1 og 2. - Samme: Sandsynlighedsregning. - 
Østergaard: Elementær lærebog i regnestokkens brug. - Regnestok: Rietz Ideal. 
Erlang: Matematiske tabeller, udg. C.

Samfundsfaglig gren (matematisk):

Samfundsfag som den tilsvarende sproglige gren, geografi som naturfaglig gren 
og de øvrige bøger som matematisk-fysisk gren.

Idéhistorie (alle grene): Lund, Pihl, Sløk: De europæiske ideers historie.

Realhold:

Dansk: Ottar Jensen: Sproglig dansk. - Samme: Form og stil i sproget. - Folke
højskolens læsebog I-II. - Roikjer: Svensk læsning. - Retskrivningsordbog. - 
Forskellige værker efter frit valg.

Engelsk: Friis-Hansen og Nielsen: Engelsk for mellemskolen I eller Ward: Hver- 
dagsengelsk for begyndere. - Ring Hansen og Mouridsen: English of today 
III og V. - Samme: Stiløvelser og grammatik. - Fahlén: Britain ahead. - 
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Steller og Holst-Jensen: A Short Grammar of the English Language. - Engel
ske realeksamensopgaver, oversættelser. - Gyldendals engelsk-dansk og dansk
engelsk ordbog.

Tysk: Bork: Grundlæggende tysk for voksne eller Schultz-Griesbach: Deutsche 
Sprachlehre für Ausländer. - Rossen og By ri th: Deutsch Lesen und Lernen IV. 
- Gregor: Die Brücke. - Houken og Stenbjerre: Elementær tysk grammatik. - 
Jørgensen: Tyske stiløvelser for mellemskolen. - Tyske realeksamensopgaver, 
oversættelser. - Gyldendals tysk-dansk og dansk-tysk ordbog.

Fransk: Bruun, Holst-Jensen og Roskjær: Elementært fransk. - Bruun: Elementær 
fransk grammatik.

Historie: Andersen og Kjersgaard: Historiebogen for i. real, Andersen, Kjers- 
gaard og Stensgård: Historiebogen for 2. real og Andersen, Barfod og Stens
gård: Historiebogen for 3. real.

Geografi: Poul Holm Joensen: Jorden rundt 1-3. - Hellner: Atlas 2. - Hellner: 
Atlas uden navne.

Biologi: V. K. Abrahamsen og K. M. Pedersen: Biologi for real 1-3. - Petersson 
og Ring: Organisk kemi for mellemskolen. - Lange: Dansk flora.

Naturlære: Hjalmar Højgaard: Vor tids fysik for 1.-2. real. - Samme: Øvelser og 
opgaver til samme. - Samme: Vor tids fysik for 3. real. - Samme: Øvelser og 
opgaver til samme. - Samme: Vor tids kemi for 1.-3. real.

Regning og Matematik: Ole Juhl og Hans Lund Hansen: Matematik for 8.-10. 
klassetrin 1-6. - Erlang: Matematiske tabeller, udg. C. - Regnestok: Rietz 
Ideal.

Flertallet af bøgerne udleveres første år.
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