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Knud Togeby

IN

MEMORIAM

Skolens årsskrift kan ikke i tavshed forbigå Knud Togebys alt for
tidlige død - han blev kun 56 år. Han var med en kort afbrydelse

lærer ved skolen fra 1943 til 1955 i fagene fransk/ dansk og gym
nastik.

At Togeby ikke alene var en fremragende sprogmand, men tillige en
vidunderlig lærer, fremgår af Gymnasieskolens mindeord den 3o. ja

nuar d.å. Her hører man om hans indsats i alle tre fag:
”Han kunne løbe de store drenge sønder og sammen i fodbold,

og da kraftanstrengelserne i dette spil ikke syntes ham store nok,
greb han til rugby-fodbold og førte sit hold til sejr over Politi
ets landshold."

Og en af hans gamle elever udtaler: "Jeg kan sige,

at jeg, i de 18 år jeg har været dansklærer, ikke har mødt nogen
metode inden for pædagogikken i danskundervisningen, som jeg ikke

kan huske, at Togeby har benyttet ...

Camus og Sartre var nye

navne, da jeg gik i gymnasiet mellem 46 og 49.

Begge de to forfat

tere blev taget ind samtidig med, at vi i dansk læste Kierkegaard;
han var med andre ord tværfaglig med sig selv. Togeby kom slæbende

med bøger. Det gjorde han, hvis der var en aktuel begivenhed, der
skulle markeres gennem præsentation af en forfatter, eller han

gjorde det i forbindelse med den almindelige undervisning. De sto

re værker, som f.eks. De Elendige, Far Goriot, Stendhals Rødt og
Sort, gennemgik han på den måde, at han læste brudstykker i dansk
oversættelse for os, og så forbandt han disse brudstykker med sine

egne referater på fransk; han var klar over, at vi ikke kunne for

stå en oplæsning på fransk, men han kunne tilpasse sit franske
talesprog til vores forstand.. På den måde følte vi, at vi kom i-

gennem bøgerne. Jeg husker en episode, som mine små brødre opleve

de. De kom hjem til middagsbordet og fortalte, at de havde haft

Togeby som vikar i én time, og han havde læst Klokkeren fra Notre
Dame for dem. Min far lo højt, for det vidste han godt, man ikke
kunne gøre i løbet af en time, og så begyndte han at udspørge
drengene, der gik i første mellem, om handlingsforløbet og per

sonerne i romanen - og de kunne svare rigtigt. De havde faktisk

fået "læst” hele Klokkeren fra Notre Dame på én time."
"I 1955 mistede vi ham. "Lykkedrengen", som Louis Hjelmslev en

gang betegnede ham, flyttede ind til Frue Plads. At Øregård Gym-
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nasiums elever og lærere følte tabet dybt, kan umiddelbart forstås,
og at følelsen var gensidig, lagde Togeby ikke skjul på. Han af
sluttede sin tale ved studenterfesten med følgende ord, der blev

udtalt med sammenbidt energi: Paradis farvelI I"

Thomas Nørgård
Lørdag d. 2. november 1974 døde Thomas Nørgård, 2y, efter kvæstel
ser, han havde pådraget sig ved en trafikulykke 12 dage tidligere.
Thomas var på vej til skole mandag efter efterårsferien, da han

blev påkørt af en bus og så hårdt kvæstet, at lægerne ikke kunne
redde ham.

Vi, der k«ndte Thomas, vil huske ham som et meget originalt menne
ske i den forstand, at han havde dannet sig en personlig mening,
som han aldrig var bange for at fremføre. Thomas var meget selv

stændigt tænkende og med en vilje til at sætte sit personlige præg
på det arbejde, han udførte.

Vi vil også huske Thomas for hans gode humør og humoristiske sans
- han kunne opfange de mange ironiske og humoristiske undertoner,

ikke mindst når de var rettet mod ham selv. Med disse meget værdi
fulde menneskelige egenskaber, en på samme tid kritisk og velvil

lig indstilling, sans for proportioner og evne til at lytte efter
andre var Thomas en god kammerat og en dejlig elev, med til at sæt

te et positivt præg på sin klasse.
Det er svært at forstå, at vi ikke skal se Thomas mere. Hans død

kan synes meningsløs og er vanskelig at acceptere. Vi vil mindes
Thomas med varme og taknemmelighed over det, han betød for os.
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Bygningens jubilæum
I sommeren 1974 var det 50 år siden, øregård Gymnasiums hovedbyg

ning blev taget i brug. Ved den reception, skolen holdt i den an
ledning, holdt arkitekt Rolf Graae hovedtalen, som gengives neden

for efter talerens manuskript. Rolf Graae har været elev på ØG,

og hans børn har været elever på skolen. Han har endnu sin bopæl
i skolens nærhed, og har således en tilknytning til denne, der

ikke blot er historisk, men også fagligt og lokalt begrundet.
"I 1922 kom jeg i forskole på Frederikkevej, hvor Gammel Hellerup

Gymnasium da havde til huse.
Bygningen var vel allerede den gang forældet, men vi havde et per

sonligt forhold til legepladsens forkrøblede træer, og skabe med
eksotiske genstande på gangene samt hornmusikken fra spejderkælde
ren var med til at give en særlig atmosfære.

To år efter flvttede Forskolen til Duntzfeldts Alle - skolebygnin
gen her var næppe mere tidssvarende og arkitektonisk ligeså banal,
som de huse der omgav den.

1927 skulle vi op i mellemskolen, og der tilgik hjemmene et skema,

hvor der skulle angives i hvilken skole, eleven ønskedes optaget.
Jeg ville på Gammel Hellerup - for Frederikkevej stod for mig i et
særligt skær - Øregaard gymnasium kendte jeg udefra og bygningen
kunne jo nok virke utilnærmelig på en dreng - måske også på en vok
sen.

Da Børnemagt ikke eksisterede den gang, satte min far imidlertid

egenmægtigt kryds ved Øregaard.
Det var en anden verden at komme ind i.

Økonomisk mærkede vi det i begyndelsen, ved at man fik en snedker
regning med sig hjem, bare man borede et lillebitte hul i pultlåget

med en lommekniv.
Men det var ikke bare spørgsmålet om finere materialer - bordenes
egetræsplader, aulaens marmorerede vægge og flisegulve - det var

hele ånden i bygningen, som var en ganske anden.
I Gammel Hellerup var der atmosfære - her kom man op i en højere

sfære.
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På Frederikkevej har vel ingen drømt om den store arkitektur - men
da Øregaard blev planlagt havde man ambitioner - man ønskede et

kunstværk - ville skabe monumental arkitektur.
Bygningens tilblivelse falder midt i den stilperiode, som prægede
dansk arkitektur mellem 1915 og 1930 - en ny klassicisme. Når den

ne retning skulle gøre sig så stærkt gældende her i landet, skyl
des det nok, at netop vor store klassiske arkitektur var ramt af

2 katastrofer, ved Christiansborg slots brand 1884, og den langt
større ulykke som indtraf, da man besluttede sig til ikke at bygge

det gamle slot op igen. Det er som om danske arkitekter på denne
tid gør et sammenbidt forsøg på gennem deres arkitektur at give
nogen kompensation, for det der var gået tabt.

Hovedmonumentet er Politigårdens indre gårdanlæg, men også Øregaard

gymnasium står som et vægtigt bidrag.
En ledende skikkelse indenfor bevægelsen var arkitekten Carl Pe
tersen, som et sted skriver med hib til den forudgående national
romantik:

"Der bør ikke på ethvert punkt af en bygning ske noget. Det er hen
sigtsløst overalt at anbringe ornamentalt varierede virkninger.

Bygningens flader og taktmæssige inddelinger bør roligt forberede
modsætningen til de afgørende steder, hvor alt er sat ind, hvor

ornamentet eller det betydelige relief understreger, at her er det
afgørende punkt, i forhold til hvilket den store masse bør være

stilheden før stormen."
Det er jo næsten en analyse af Øregaard gymnasium - den faste byg
ningsblok med vinduernes rolige takt og den ornamentale effekt kon

centreret i frisen under gesimsen.
Opgaven - at bygge Øregaard gymnasium blev 1922 overdraget arki
tekterne G.B. Hagen og Edvard Thomsen - det er en særlig glæde at
se professor Edvard Thomsen blandt os i dag. De gængse skoletyper

på det tidspunkt havde midtkorridor, sidekorridor eller klasserum

samlet om trappeanlæg, men i byggeprogrammet var udtalt ønske om
en overdækket gård, hvad nogle af kommunalbestyrelsens medlemmer
havde set i Aarhus og Korsør.
Dette programpunkt har været afgørende for planløsningen og byg

ningens arkitektoniske virkning.
En enklere og mere koncentreret plan end Øregaard gymnasiums kan

vanskeligt tænkes.
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Bygherren fik sin overdækkede gård, men betegnelsen er ikke dækken
de for det færdige resultat. Der kom et monumentalt centralrum
- en aula - som fik en heroisk tone gennem Jasons opstilling mel
lem hallens piller - en tone som vi gamle elever aldrig har følt

stærkere, end den dag mindetavlen over vore faldne kammerater blev
afsløret.

Da vi kom ind i skolen, virkede den ærefrygtindgydende på os, og
det var tilsigtet - for bygningen skulle ikke bare fungere som sko
le men synligt fremstå som et lærdommens ophøjede tempel

Eleverne var dog almindelige børn, og lærerne gik ikke i folderige

klassiske klædebon og teede sig som guder. Upåvirkede af omgivel

serne var vi dog ikke - vi var stolte af vor skole og følte vist,
at noget af dens fornemhed smittede af på os og gjorde os finere
end andre - det var jo ikke så tiltalende.
I 1925 skrev Øregaards arkitekter:
”Skoler kræver - som helhed betragtet - ikke udvidelse i samme grad

som andre bygninger.”
Det har ikke rigtigt slået til for Øregaards vedkommende, hvor der

i den seneste tid er foregået en livlig byggeaktivitet, som jeg som

garnmel elev betragter med lidt blandede følelser.
Jeg kan godt se ideen med og det smukke i den lange murflugt fra

Tranegaardsskolen til Ahlmanns Alle - men mit Øregaard gymnasium
havde hovedfront mod Gersonsvej, hvor forpladsen, omgivet af det

kraftige smedejernsgitter, dannede den flade, hvorfra bygningen rej

ste sig.
Det forekommer mig at være synd, at den bygning hvis 5O-årsdag vi
i dag fejrer, og som burde være den absolut dominerende del af an-

læget, gemmes væk bag en manganfarvet havemur. Jeg er ked af at
komme malurt i bægeret, men jeg kan ikke undlade dette hjertesuk.

Til slut vil jeg udtrykke min taknemmelighed over, at jeg selv og

mine børn har fået lov til at tilbringe mange lykkelige skoleår

indenfor disse mure og ønske Øregaard gymnasium alt det bedste
for fremtiden.”
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Skolens lærere

U

tml. Gudrun Algreen-Ussing

gymnastik

HA

adj. Helle Askgaard

historie, geografi

OB

Ikt. Ove Bendsen

fransk, latin, oldtidskundskab

Be

tml. Niels Bennedsen

gymnastik

Bo

Ikt. Henning Bollerup

religion, historie, dansk, oldtids'
kundskab

MB

adj. Mogens Bruus

dansk, fransk

Bü

rkt. T. Bülow-Hansen

religion, dansk

Bg

Ikt. Karen Louise Bøggild

biologi, gymnastik

BC

adj. Bodil Carlsen

religion, græsk, oldtidskundskab

Ca

tml. Bendix Carstensen

matematik

LC

Ikt. Louis Christensen

musik, adm. inspektor

LF

tml. Lene Fiorini

religion

CF

adj. Christina Hall Frede

Ge

adj. Kirsten Gersing

fransk

HG

Ikt. Hanne Goldschmidt

latin, oldtidskundskab

Gl

Ikt. Gudrun Gottlieb

biologi

Hd

adj. Nadia Hald

fysik, matematik

KG

tml. K.G. Hansen

fysik

Hm

Ikt. Henning Harmer

dansk, studielektor

KH

adj. Karen-Margrethe Haugan

dansk

KK

adj. Kirsten Kapel

fransk, gymnastik

Lz

Ikt. Børge Lauritzen,

engelsk, studielektor

Li

Ikt. Volmer Lilholt

matematik

GM

Ikt. Georg Madsen

tysk, engelsk

Ms

adj. Hans Madsen

geografi, gymnastik

OM

Ikt. Ole Mertz

engelsk, fransk

Nh

Ikt. H. Nordhuus

historie, erhvervsvejledning

PN

adj. Poul J. Nordtvedt

fysik, matematik

KP

adj. C. Kongegård Pedersen

kemi, fysik, lærerrådsformand

SP

adj. Susanne Pedersen

samfundsfag

Po

adj. Ejvind Poulsen'.

fysik, matematik

Sc

tml. Leif Schulz

fysik

St

Ikt. Carl Stevens

tysk

W

Ikt. Egon Wallin

engelsk

riksen

matematik

Sekretær på skolens kontor er fru Gunhild Lundbak.
Pedel er hr. Ove Larsen. Bibliotekar fr. Charlotte Pienge.
Skemalægger er adj. Susanne Pedersen.
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Vikarer
Under Ikt. Ove Bendsens sygdom i begyndelsen af skoleåret læstes

hans timer af st.mag. Halla Møller.

Lærerkandidater

Efterår 1974
Cand.phil. Ole Finnerup i dansk hos Iktt. Henning Harmer og Hen
ning Bollerup samt hos adjj. Kamma Haugan og Mogens Bruus. Cand,

mag. Finn Petersen i fransk hos Ikt. Ole Mertz og adj. Kirsten
Gersing samt i gymnastik hos adj. Hans Madsen.
Forår 1975

Cand.scient. Jørn Lohse i kemi og fysik hos adjj. Carsten Kongegaard Pedersen og Nadia Hald. Cand.phil. Anne Braad i dansk hos

Ikt. Henning Harmer og adjj. Kamma Haugan og Mogens Bruus.

Dagbog
Juli
52 japanske lærere besøger skolen

8

August
Fællestime om befolkningsåret (som led i introduktions
ugen ).

8

Introduktionsugen sluttes med fest for elever i lg.

9

27

Aftenmøde for nyoptagne elever og deres forældre.

30

Hovedbygningens 50årsdag fejres ved reception med delta
gelse af repræsentanter for amt og kommune, gamle elever
og bygningens arkitekt, professor Edvard Thomsen.

September
5

2x på ekskursion til Lejre

(Nordhuus)

6

2a på ekskursion til Lejre

(Nordhuus)

10

Fællestime, elevrådets arrangement

13

3y på Sophienholm

13

Regionsstævne, atletik, drenge

23

3abS på bytur i København

(Mogens

Bruus)

(Helle Askgaard)

Oktober
7

Valg til gymnasieforening

8

Bolddag

11

November

11

Skolen mindes Thomas Nørgaard, 2g, som omkom ved en
færdselsulykke.

15

Fællestime om folkelige viser ved Jørgen Gamle Hansen

19

Uddeling af Stoffers legat

28

Direktoratets konsulent i religion, Ikt. N. Galmar
besøger skolen

29

2x på ekskursion til Lejre

(Nordhuus)

December

3-6

Skoleteater: Goldoni: Ballade i Chioggia

11

Julekoncert

20

Juleafslutning med uddeling af Hakon Andersen-fonden.

Januar

6

Fællestime: valgmøde; deltagere: Dorte Bennedsen, S,

22

Hanne Severinsen, V, Poul Dam, SF.
Fællestime: Susanne Giese om kvindeproblemer

23

Store skolebal

27

Forfatteren Sven Holm i 2g

21,27,
og 30

Forældrekonsultationer

Februar
7

10

Torvemøde: Stig Alling, 2g, spiller Chopin

Tøndeslagning i aulaen

10

3abK på Nationalmuseet (Hanne Goldschmidt)

11

Fællestime: Ulandsproblemer v. Peter Neersø

11

Ix på Det kgl. Bibliotek (Henning Harmer)

18

Direktoratets konsulent i musik, Ikt. Bent Olsen besøger
skolen

18

2a besøger Glyptoteket

20

(Helle Askgaard)

Torvemøde: Steen Pade (stud.1974) spiller sammen med to
. studiekammerater Beethovens Trio for klaver, klarinet og
cello

Marts

3-17

Udstilling i aulaen: Den officielle hollandske redegørel
se for Deltaplan (inddæmning og arealbeskyttelse efter
stormflodskatastroferne)

April

9

12

Fællestime: Per Arnoldi taler om kunst.

Redegørelse for arbejdet i afgangsklasserne.

Religion
3a

+ 3y

+ 3z

Lene Fiorini

Følgende tre kildegrupper skal være nogenlunde rigeligt repræsen
teret i religionsundervisningen: normgivende tekster for kristen

dommen og andre skriftreligioner, tekster der omhandler religiøse

fænomener samt kilder til filosofiske og politiske ideologier.
Tekstlæsningen i Det gamle Testamente er styret ud fra temaerne

seksualitet og aggressivitet, der yderligere er blevet belyst af
teksttyper fra de to andre kategorier. Fra Det ny Testamente er
gennemgået bjergprædikenen, Jesu lignelser samt Jesu død og op

standelse. Af fremmede religioner har eleverne arbejdet med na
turfolks religion, hinduisme, buddhisme, islam og jødedom.
Inden for kildegruppen om religiøse fænomener har emnerne været

følgende: videnskab-tro, grundtvigianisme, indre mission, tide
hverv, Kierkegaard og dette århundredes økumenik.
Den tredie kategori af tekster har været repræsenteret dels ved

Nietzsches filosofi og psykoanalysen - især Freud og Jung - hvil
ket eleverne viste stor interesse,dels ved en livsanskuelsesdebat,

hvor vi arbejdede særlig omhyggeligt med humanisme, eksistentia
lisme og marxisme.
3a

havde i dette skoleårs begvndelse tværfagligt samarbejde mel

lem dansk, musik og religion om temaet ”ægteskab", hvor vi bely

ste emnet med tekststeder fra Det gamle og Det nye Testamente.
I 3z dannede skoleradioserien "Religion og samfund" grundlaget

for debat om de mange spændende områder, dette emne dækker.
I undervisningen er anvendt følgende arbejdsformer: klasseunder
visning, gruppearbejde og elevforedrag.

3b

Bodil Carlsen

I 2g begyndtes der med primitiv religion og derefter blev de sto

re skriftreligioner: hinduisme, buddhisme, zarathustrisme og is

lam gennemgået. Der blev lagt særlig vægt på islam, som eleverne
arbejdede med i grupper.

I 3g er der arbejdet med Det gamle Testamente efter temaerne sek-
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sualitet - aggressivitet - lidelse (tematiske læsninger i Det
gamle Testamente) og i Det nye Testamente med lignelserne.
Efter T.Bülow-Hansen:”Den kristne tanke gennem tiderne” har

eleverne udarbejdet foredrag over emnerne: de første klostre,

reformationen, pietismen, indre mission, Grundtvig, Kierkegaard,
psykoanalysen og marxismen.

Desuden er førsokratikerne og Platon blevet gennemgået.
En række diskussioner over emnet ”Kvinden under mandsmoralen” har

været afholdt på baggrund af tekstuddrag, som eleverne selv frem

lagde.

3x

Henning Bollerup

I løbet af de to år er gennemgået:

Genesis, De 10 Bud, Esajas’

Vingården, David og Batseba, Job, Prædikeren. - Nogle af Jesu lig
nelser, Bjergprædikenen, Jesu død og opstandelse. - Efter en gen

nemgang af folkekirkens trosbekendelser har eleverne i grupper
formuleret forslag til en moderniseret trosbekendelse. - De cen
trale forskelle katolicisme/lutherdom (gruppearbejde). - Jak. Knud

sen: Den gamle Præst og Munk: Ordet. Tekster af Nis Petersen, Mar
tin A. Hansen, Lagerkvist, Øverland, Sarvig, Wivel, Rifbjerg og

Malinovski. - Folkereligiøsitet. - Fremmede religioner: Naturfolk.

Parsismen. Hinduismen. Buddhismen. Kina og Japan. Islam.
”Det moderne menneskes dogmer" i kritisk belysning (gruppearbejde).

Dansk
3a

Karen Margrethe Haugan.

Lærebøger: Conrad og Rømhild: Poesi og prosa 1-4, Falkenstjerne:

Håndbog i dansk litteratur 2, Borup Jensen: Håndbog i verdenslit
teratur og Ferlov etc.: Svensk og norsk litteratur.
Den første del af undervisningsforløbet har haft til formål at til

vejebringe en fælles grundviden, dvs. indlæren af en fælles termi

nologi og en række greb, som er nødvendige, når man skal arbejde
med tekster. I Ig er der således blevet arbejdet med forskellige
typer prosa: lovtekster, religiøse og politiske tekster, forskel

lige typer journalistik og reklamer; endvidere en gennemgang af
noveller fra 1870 op til idag, eks: Pontoppidan: Idyl, J.P. Ja

cobsen: Pesten i Bergamo, Bang: Frøkenen, Nexø: Lønningsdag, Johs.
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V.Jensen: Oktobernat; blandt de moderne kan nævnes Bødker: Døvens

dør og Seeberg: Patienten. Endelig er der blevet arbejdet med ro

maner: T. Kristensen: En anden. Branner: Legetøj, Seeberg: Biper
sonerne. I lighed med prosalæsningen har indføringen i Ivriklæs-

ning været tilrettelagt efter et kronologisk princip. Her har Tom
Kristensen været udgangspunkt, og som stationer undervejs kan næv
nes Morten Nielsen, Erik Knudsen, Rifbjerg, Benny Andersen, Uffe

liarder og Per HØjholt, alle repræsenterede med ét eller to digte.
I 2g har klassen haft en kortere gennemgang af film med Jens Pe
tersen: Om at se film som grundbog. Kurset var en kombination af

elevforedrag og forevisning af kortere film, som skulle illustre

re foredragene. Forløbet sluttedes af med en gennemgang af Nicho

las Blake: Min søns morder, som sammenlignedes med Chabrols film:
Dyret skal dø, der har Blakes roman som forlæg.

2g har desuden været brugt til periodelæsning, 1340-50. Som ind
føring i perioden læstes et antal tekster (fra Falkenstjerne 2)

af Kierkegaard, Paludan-Müller og Goldschmidt samt hele En Sjæl
efter Døden. Resten af forløbet var af kaleidoskopisk art, idet

vi søgte at nærme os perioden fra forskellige synsvinkler; der
blev således læst tekster der havde berøring med politik (natio-

nal-liberalisme og studenter skandinavisme og nationalisme, Grund
loven og 3-årskrigen), filosofi (Strauss og Marx),kvindesag (Ma

thilde Fibiger), æstetik (Heiberg: det interessante); en del af
arbejdet bestod af elevforedrag og oplæg til tekstgennemgang ved

en elev. Endvidere har hver elev skrevet stil om et ikke-gennemgået værk fra perioden (gerne et udenlandsk), og hele periodelæs

ningen afsluttedes med en skriftlig opgave, der skulle forsøge
at samle de mange tråde til et hele.
I 3g har klassen arbejdet med temaet ægteskab; læsningen bestod

dels af lovtekster gående fra middelalderens landskabslove helt
op til vor tids ægteskabslovgivning; dels har kirkelige tekster

været anvendt: Biblen (læst i religion), vielsesritualer og viel

sessalmer; tekster, der anlagde principielle synspunkter på ægte
skabet (med Dorotea Biehl som ældste forfatter og Suzanne Giese
som nyeste), og endelig skønlitterære tekster, herunder en tri

vialnovelle og to "købte" lejlighedssange. I forlængelse af te

malæsningen har klassen beskæftiget sig med et projekt om børn,
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hvilket har formet sig som gruppearbejde med efterfølgende frem
læggelse for klassen over følgende områder: psykologi, sociologi,
pædagogik, radio og TV, børnefilm og -teater. I tilknytning her
til er læst Cecil Bødkers børnebog: Silas og den sorte hoppe,

samt for nogles vedkommende Per Holm Knudsen: Conni og boligha
jen.

Temalæsningen har haft som formål at skabe en sammenhæng af så
vel historisk som litteraturhistorisk art? projektarbejdets sig

te var at lade eleverne arbejde selvstændigt med nutidige proble

mer, der til dels blev sat i relief af den foregående historiske
læsning.

løvrigt har arbejdet i 3g sigtet mod at skabe et indblik i tiden
fra 1920 og op til idag. Her er der blevet bygget videre på grund
laget fra Ig, således at arbejdet har samlet sig om store, væsent

lige størrelser i perioden:årgangen, der måtte snuble i starten,

repræsenteret ved Hemingway: Og solen går sin gang? Kritisk Revy
og i tilknytning hertil Hans Kirk: Fiskerne? Karen Blixen: Sorg
agre og andre fortællinger? Heretica, specielt Martin A. Hansen,

af hvem klassen har læst Løgneren? i den forbindelse er forskel

lige litteraturforskeres fortolkninger blevet diskuteret.
Svensk, norsk og anden udenlandsk litteratur, samt litterær kri
tik er ikke her blevet omtalt som selvstændige discipliner, for

di de har været integreret i den øvrige undervisning, stort set.

3b

+

3y

Mogens Bruus

I Ig indledtes med læsning af sagprosa- og trivialtekster (sprog
iagttagelse, kritisk vurdering, genrebestemmelse). Mod slutningen
af Ig læstes repræsentative tekster fra perioden 1920-40, både

fiktive og ikke-fiktive. I 2g læstes tekster fra romantik og ro
mantisme, og forløbet afsluttedes med gennemgang af perioden 1870-

90.
I 3g læstes perioden 1940-70, bl.a. med henblik på Heretica-bevæ-

gelsen, modernismen og systemdigtningen. Desuden læstes tekster

sammenstillede efter tematiske principper (heri indgik tekster
fra før 1800 samt svenske og norske tekster). I 3g læstes også

litterær kritik til belysning af forskellige litteraturkritiske
metoder.
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Det skriftlige arbejde har dels været integreret i den daglige
læsning af tekster og har dels bestået af friere opgaver på grund

lag af tekster, som klasserne er blevet enige om at inddrage.

3x

K.-M. Haugan

Klassen har i Ig stort set arbejdet efter samme plan som 3a.

I 2g valgte klassen at læse perioden 1870-90. Første trin var læs

ning af de udenlandske forudsætninger: Darwin, Marx, Taine og
Sainte-Beuve. Næste trin udgjordes af de danske gennembrudsmænd:

Brandes; af Hovedstrømninger, J.P. Jacobsen: Niels Lyhne, digte

af Drachmann, Bang: Ved Vejen, noveller af Pontoppidan; hertil
kom Ibsen: Vildanden, Strindberg: af Röda rummet og tekstprøver
af Turgenjev og Flaubert. Der har i vid udstrækning været elev
foredrag om sociale, politiske, filosofiske og æstetiske forhold

i tiden, samt om danske såvel som udenlandske forfattere.
I 2g har klassen set filmene Family Life og Livet er en drøm, dels

for at sammenligne en spillefilm og en dokumentarfilm om samme

emne, og dels i forbindelse med temaet psvkologi, specielt nor
malitet og sindssyge. I denne forbindelse har klassen læst Freud:
31. forelæsning, Adler: Mindreværdfølelse og magtstræb, Laing: af

Oplevelsens politik og Det spaltede selv, og litterært først og
fremmest Panduro: Daniels anden verden.
I 3g ønskede klassen at arbejde med temaet Helte; det kom der for

det første et historisk forløb ud af, startende med Homer-Tristan

og Isolde- Cervantes o.a.

Af nordisk litteratur læstes Ravnkels

saga, folkeviser, Oehlenschläger: Hakon Jarl hin Rige, PaludanMüller: af Adam Homo o.a.

For det andet arbejdede eleverne i

grupper med hver sin type helte: pop-, sports-, tegneserie-, films-

og antihelte og heltinder. I den forbindelse så klassen filmene
Mig og Bogart og (en del af eleverne) Mit navn er Nobody.

Det øvrige arbejde i 3g med hensyn til tiden 1920 til i dag er

stort set forløbet som for 3a.

3z

Bülow-Hansen

Undervisningen har overvejende bestået i en kronologisk gennem
gang med litteraturhistorien som grundstruktur og stærk vægt på
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tolkningsproblematikken i hver enkelt tekst. Desuden er læst to

motivtemaer: Den sociale bevidsthed og Illusion og virkelighed i
litteraturen. Som periode er læst 1370-90. Filmkundskab er ind
draget i undervisningen med analyse af film af Renoir, Pasolini

og Hans Kristensen.
Efter klassens ønske er der læst "månedslæsning'’ i ret stor ud

strækning, dvs. et værk hver eller hveranden måned, som er gen

nemlæst og derpå behandlet i 1 time.
Den sproglige træning har dels bestået i teoretiske overvejelser,

dels i praktiske øvelser, der indledningsvis har krævet individu
el vejledning i stavning og tegnsætning; senere øvelser har været

koncentreret om bearbejdning af enkelttekster, herunder tekster

til analyse af ordvalører og komposition, sluttelig sammenstille
de tekster.

Engelsk
3a?;

Børge Lauritzen

Gennem de tre år er læst et bredt udvalg af engelsk og amerikansk
litteratur:

1) drame: Shakespeare: Julius Cæsar, Wilde: The Importance of Be
ing Earnest, Osborne: Look Back in Anger, Williams: The Glass Me
nagerie, Miller: Death of a Salesman

2) poesi: Two Centuries of English Poetry

3) roman: Dickens Reader, Golding: Lord of the Flies, Steinbeck:
The Pearl, Wilson: Man in the Grey Flannel Suit
4) novelle: Ring-Hansen og Mouridsen: On England and America,

Bisgård: The Mirror
5) essays og artikler: Arndal og Berner: English Essays, Herløv:

The British Spirit, Olsson og Wentz: Real Life Britain avis- og

tidsskriftartikler i særtryk.
Skriftligt er dyrket: oversættelse, kommenterings- og resumerings

opgaver .

3bN

E. Wallin

Klassen har - efter forudgående drøftelse af alternative mulighe
der - læst Shakespeare: Macbeth. Som baggrundsstof har været be-
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nyttet skoleradioudsendelserne "The Elizabethan Stage" og "Shake

speare and the Actors";båndindspilning (Sh. Recording Society) er

ligeledes indgået i gennemgangen.

Non-fiction er læst efter English Essays# Topics of our Time og
The English in the 20th Century I-II. Endvidere er benyttet Real

Life Britain og enkelte numre af SELECTA.
Poesien er søgt dækket ved en gennemgang af dels de store navne
i det 18. og 19. århundrede, dels repræsentanter for vort eget

århundredes engelske og amerikanske digtere (Two Centuries, Four
Themes).
Peter Barnes (The Ruling Class) og O'Neill, Tennessee Williams,

Arthur Miller, Edward Albee (enaktere fra The American Theatre)
har repræsenteret det nyere engelske og amerikanske drama, medens

fiction iøvrigt dækkedes ind af The Dickens Reader, On England
and America, Four Themes, Golding: Lord of the Flies, Salinger:
The Catcher in the Rye samt elevernes selvvalgte, individuelle

opgave i 3g (Jane Austen: Pride and Prejudice, Braine: Room at
the Top, Scott Fitzgerald: The Great Gatsby, Hemingway: A Fare

well to Arms, Somerset Maugham: The Razor's Edge, Orwell: 1984,
Kurt Vonnegut: Slaughterhouse Five, E. Waugh: Decline and Fall).

3abS

Ole Mertz

Der er læst et udvalg af tekster repræsenterende forskellige si

der af engelsk og amerikansk litteratur, hovedsagelig fra de sid

ste årtier. Sideløbende med indholdsmæssig fortolkning og uddyb

ning har de fleste af disse tekster tillige været benyttet som
udgangspunkt for engelsksprogede diskussioner om alment menne

skelige eller samfundsmæssige problemer. Tekstlæsningen har end

videre været ledsaget af orientering om de vigtigste sider af
det moderne Englands kultur og samfundsforhold.

Følgende værker har været benyttet i deres helhed eller i uddrag:
Dunlop: Modern Short Stories and Poems, Bisgaard: The Mirror,The

English in the Twentieth Century, Steinbeck: The Moon is Down,

Segal: Love Story, Braithwaite: To Sir with Love, Braine: Room at
the Top, Osborne: Look Back in Anger, Two Centuries of English
Poetry, The British Spirit, Berner-Sørensen: Newspaper Articles,

Frost & Jay: To England with Love, Topics of our Time: Red

Indians - The First Americans.
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Skoleradio og avislæsning har været benyttet som supplement til
ovenstående. Endvidere har der været arbejdet med den skriftlige

sprogfærdighed, dels gennem oversættelser, dels gennem varieren

de former for friere opgaver.

lx

E. Wallin

Engelske og amerikanske nutidige tekster er behandlet ud fra øn

sket om at befæste og udvide elevernes sproglige udtryksfærdig
hed og deres viden om specielt vort århundredes forfattere og

samfundsforhold. Tekstbehandlingen er sket på basis af On England
and America, Modern English Short Stories (Oxford Paperbacks),

Facts and Fiction I og Nevil Shute: The Chequer Board. Skriftlige

øvelser, såvel hjemmeopgaver som klassestile af forskellig art,
er indgået i undervisningen.

ly

Georg Madsen

Som grundlag for samtale- og referatøvelser m.m. har vi især læst

novelle- og romantekster (Modern English Short Stories, On England
and America; Steinbeck, Greene), men også essay

samt uddrag af

skuespil er indgået i tekstudvalget. Desuden tekster fra forskel
lige engelske aviser samt skoleradio. Skriftlige øvelser fortrins
vis i tilknytning til tekstlæsningen.

Iz

Børge Lauritzen

På grundlag af Ring-Hansen og Mouridsen: On England and America,

Steinbeck: The Pearl, Braithwaite: To Sir with Love, Olsson og
Wentz: Real Life Britain er ordforrådet og talefærdigheden søgt
øget gennem referat, samtale og diskussioner over de læste tek
ster.

Tysk

3abN

Georg Madsen

Vi har læst og diskuteret tekster repræsenterende forskellige

perioder og genrer med nogenlunde ligelig vægt på klassisk og
moderne litteratur - fortrinsvis skønlitteratur, men også kul
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turhistorisk orienterende tekster, deriblandt nogle af dokumen
tarisk art.
Til dels i forbindelse med litteraturlæsningen er foregået øvel

ser i mundtlig og skriftlig sprogfærdighed i form af samtale, o-

versættelse, genfortælling, referat og kommentering.
Til eksamen opgives tekster af bl.a. Lessing, Goethe, Schiller,
Heine, Nietzsche, Rilke, Freud, Th. Mann, Zweig, Brecht, Walter
Jens og Wolf Biermann.

lz

Carl Stevens

Ved litteraturlæsningen er hovedvægten lagt på vesttysk littera
tur efter 1945, men også østtyske og svejtsiske tekster er læst,

ikke mindst af hensyn til det historiske perspektiv og til poli
tisk og geografisk orientering. Alle litterære genrer har været
repræsenteret. Ved tekstlæsningen trænes der intenst i oplæsning,
oversættelse og først og sidst samtale på tysk om det læste. -

I begrænset omfang er der skrevet stile, især oversættelser fra

dansk til tysk.

Fransk

3a

Ove Bendsen

Som læresystem har i Ig og en del af 2g været anvendt det nye
audio-visuelle kursus fra CREDIF ”De vive voix”.

Efterhånden er klassen, via skoleradioudsendelser (Une promenade

dans Paris, La famille Dupont, Poåmes et chansons de Boris Vian),
gået over til læsning af litterære texter (Saint-Exupéry: Le

petit prince, Aymé: Contes du chat perché, Ramuz: Histoire du

soldat) for i 3g at ende med Camus (L’håte, L’étranger).
En del exempler på examenstexter er blevet gennemgået.

3b

Kirsten Gersing

Følgende tekster er læst i uddrag fra l-3g: On parle francais,

La famille Carré, Le lycée de Fresnay, Pourquoi pas, Tal Fransk,
Rendez-vous sur la colline, Picnique en Campagne, Moderato Can

tabile, Le Petit Nicolas, L’hote, Voyage en Provence, Les petits
enfants du siede, Je reviendrai å Kandara, Acte sans Paroles,

samt en del skoleradiotekster.
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3x

Mogens Bruus

I Ig indledtes med begynderbogen On parle francais suppleret

med en del audiovisuelle øvelser. I midten og slutningen af Ig

øvelser i fri samtale med støtte i sløjfefilm (la famille Carré).
I 2g læstes forskellige "easy-readers" (1500-3500 mots), mens

læsningen i 3g koncentreredes omkring ikke-bearbejdede tekster

f.eks. af Simenon og Sartre. I 2 og 3g sås sideløbende med den

daglige læsning af tekster film i serien "En francais" fra ORTF,
der dannede baggrund for friere samtaleøvelser.

3y

Ove Bendsen

Som grundlag har været anvendt det franske system "De la langue

å la civilisation francaise" (Didier), de første to dele (Vers

la France og A Paris I). I 2g læstes først og fremmest i Hell

ström, Johansson, Grand-Clément: "Choisi pour vous", afvekslende
med skoleradioudsendelser (Une promenade dans Paris, La famille

Dupont, Poernes et chansons de Boris Vian, Le Courrier de Fresnay),

samt tegnefilmserien "La famille Carré", og nogle 16 mm-film af
serien "En francais" fra ORTF. I 3g læstes Camus, og en del prø
ver på eksamenstekster blev gennemgået.

3z

Kirsten Gersing

Følgende tekster er læst i uddrag fra l~3g: On parle francais,

Rossignols en cage, Les Compagnons du tour de France, La famille
Carré, Le petit Nicolas, Comment vivent les Francais, Asterix;
le Tour de Gaule, Tal Fransk, Le Tonnerre de Dieu, Picnigue en

Campagne, Le Petit Prince, Je reviendrai a Kandara, samt en del

skoleradiotekster.

Samtidig med tekstlæsningen i 3z og 3b har der så vidt tiden har

tilladt det været arbejdet med sproglaboratorium og med film bl.a.
for at træne høreforståelsen. Af og til har aviser og tidsskrif
ter været inddraget i læsningen og trods de sproglige vanskelig
heder som disse tekster frembyder, finder eleverne dette læsestof

relevant. Fristile har været praktiseret i beskedent omfang enten
på skolen eller som hjemmearbejde i stedet for tekstlæsning, og
erfaringerne tyder på, at skriftligt arbejde giver godt udbytte.

Eleverne føler selv, at de får en mere præcis fornemmelse af
sproget.
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Latin
Hanne Goldschmidt

3abK

Hovedvægten er lagt på læsning af klassiske tekster, idet man
dog inden for denne ramme har forsøgt en så stor spredning som
muligt for at få et nuanceret billede af antikkens kultur, dag

ligliv og almindelige betydning. Der har kun i ringe grad været
benyttet egentlige lærebøger, idet de fleste tekster er læst ef

ter de internationalt anerkendte udgaver som f.eks. Loeb og Ox
ford.

Der er foretaget besøg på Glyptoteket og - i forbindelse med
læsningen af Tacitus - på Nationalmuseet samt på Gottorpmuseet

i Slesvig.

Der er afleveret en ugentlig version.

Ove Bendsen

2aN

I Ig læstes som overgang og repetition den engelske skolebog

"Civis Romanus", derefter i Caesars Gallerkrig udvalgte kapit
ler fra 1., 2. og 3.bog. I 2g har klassen læst Cicero: pro

Roscio, in Verrem IV og in Catilinam I, samt en del poesi.

Til eksamen opgives Roscius, Verres og digte af Catul, Horats

og Ovid.

2bN

Hanne Goldschmidt

Da tekstvalget her er ganske frit, har man bestræbt sig på at
medtage en del senere latin, således at den samlede læsning spæn

der over et tidsrum fra ca. 70 f. til 1728 e.Kr.

Inden for den

ne vide ramme har man søgt at give en belysning af antikkens Rom

samt latinitetens betydning for europæisk fælleskultur.
I forbindelse med læsningen af Holbergs skildring af Københavns
brand er der foretaget en byvandring i den indre by.

Græsk
3k

Bodil Carlsen

Forsøg med skriftlig græsk.

Efter det første halve år i 2g, hvor Ponténé. begynderbog blev
anvendt, læstes uddrag af Xenophons Anabasis om de 10.000 græ

keres tog mod kongen af Persien og deres besværlige og farlige
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rejse hjem. Samtidig læstes der oversættelser af en komedie og
flere tragedier. De forskellige perioder af kunsthistorien blev

gennemgået hovedsagelig ved hjælp af lysbilleder.
I 3g er der læst uddrag af Herodots historie bl.a. om Kong Kroi

sos af Lydien, historien Ramses og tyren fra Ægypten, ethnografiske beskrivelser af nomadefolk og kampen ved Thermopylae. Græsk
lyrik er gennemgået, f.eks. folkepoesi, Sappho fra Lesbos’ kær
lighedsdigte og Solon; desuden er dele af Odysseen blevet læst.

Platons dialog Symposion om Erosbegrebet og Phaidon med beskri
velsen af Sokrates' død er også læst.

I 3g har der desuden været undervisning i skriftlig græsk. Opga
verne i skriftlig græsk består af en græsk tekst med dansk over

sættelse til og en række spørgsmål af grammatisk og indholdsmæs
sig art.

Oldtidskundskab

2a

Bodil Carlsen

I lg og 2g er der læst Homer, med hovedvægten lagt på Odysseen,

hvorfra vi bl.a. læste historien om Odysseus’ møde med Nausikaa,
og hans hjemkomst til Ithaka. Dertil knyttedes den kretisk-myken-

ske periode i kunsthistorien, da stoffet til Odysseen er hentet
fra denne tid. Senere blev der læst Herodots historie, bl.a. om

Kong Kroisos' fald; Platons dialog Symposion, der har Eros som
emne, komedien Acharnerne af Aristofanes og tragedien Oedipus af
Sofokles. Kunsthistorien er gennemgået efter Klassisk Kunst, Hel

las, og suppleret med egne lysbilleder.

2b

Ove Bendsen

I lg har klassen efter Østergaards udvalg læst uddrag af Iliaden.
I, II, VI og IX og Odysséen VI og XI, og af Herodot i udvalg ved

Hastrup og Hjortsø.

I 2g er læst dramaer (Sofokles: Kong Ødipus, Antigone; Euripides:

Medea) og Platon (Sokrates' forsvarstale).

Kunsthistorie er gennemgået efter Bundgaard: Den græske kunsts
historie og Bruhn/Hjortsø: Klassisk kunst - Hellas.

Til eksamen opgives Iliaden VI og IX, Odysséen VI og XI, Herodot,
Antigone, Forsvarstalen, samt en del kunstværker repræsenterende
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udviklingen fra arkaisk til hellenistisk kunst.

Hanne Goldschmidt

2x

I overensstemmelse med direktoratets bestemmelser er der læst

Homer, to tragedier og en del prosa, først og fremmest udvalgt
af Platons Staten. Desuden er der gennemgået de væsentligste

træk af den græske kunsts historie, idet Pergamon-alteret har
fået en særlig grundig behandling i forbindelse med klassens
rejse til Berlin.

2y

Henning Bollerup

I løbet af fagets to år gives kendskab til den græske kultur,

som er fundamentet for vor egen. Vi har studeret mytologi og
idehistorie; epos (Iliaden og Odysseen, 2200 vers); historie

skrivning (Herodot); filosofi og retsvæsen (Sokrates);typer
og livssyn (Teofrast); drama (Antigone og Medea); og grækernes
kunst og arkitektur.

Ikke blot er Hellas - sammen med kristendommen - grundlaget for
Europas kultur, men stoffet giver stadig lejlighed til direkte

sammenligninger mellem vor tid og mennesker for ca. 2500 år si

den: Hvor og hvordan har vi ændret syn? Og hvor ser vi det evigtmenneskelige?

Historie

3a
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Henning Bollerup

I Ig læstes Hellas og 6-7 mindre perioder og emner efter elever

nes valg. I 2g 1600-1815 med hovedvægten lagt på Frankrig fra

Richelieu til Napoleon, og Danmark - 1800tallet - behandledes
som gruppearbejde. - I 3g vort århundrede og samfundslære.

Kildestudium - herunder en mængde billeder - er et vigtigt led i

historieundervisningen. Men der er lagt vægt på at sikre 1) et

overblik over den historiske udvikling og 2)kendskab til skelsæt
tende perioder og begivenheder i verdens og Nordens historie.

Synspunkt: Historien er den mest omfattende og spændende "histo-

rie", der findes. Livets egen dramatik overgår fantasiens. Først
og sidst handler historien om mennesker.
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Langt fra at drukne i statistik og årstal har vi interesseret os
for ideer og kulturliv, menneskers skæbne, de tanker og følelser,

de har haft.
Beskæftigelsen med fortiden kan i stadig konfrontation med vores

tænke- og livsform lære os tolerance, selvkritik og dybere for
ståelse af vores egen situation.
For tiden efter 1930 har vi især arbejdet med Hitler-Tyskland ,

Sovjet, Kina, Japan og Danmark; 2. Verdenskrig og besættelsesti

den; Den kolde Krig; U-lands-problemer . - Kildelæsning: 2. Ver
denskrigs udbrud og Cuba-krisen 1962.
Bl.a. ved regelmæssig læsning og diskussion af "Tidens Stemme"
har vi i tre år fortløbende haft de aktuelle problemer for øje.

I samfundslæren er flg. emner behandlet: politiske idesystemer;

grundloven; partierne; folketing og regering; familien; forbry
delse og straf.

Undervisningsform: Klasseundervisningens effektivitet er kombi
neret med andre arbejdsformer:

elevforedrag, gruppearbejder,

bånd, plader og lysbilleder. -

Af særlig værdi er diskussionen

i klassen, hvor meninger kan brydes; det har vi heldigvis haft
meget af’

3b + 3y + 3z

Helle Askgaard

Egentlig burde eleverne skrive årsskriftet om undervisningen,

for et er hvad læreren har tænkt sig med undervisningen, et an

det, hvorledes det er blevet modtaget fra den anden side af ka
tederet. De perioder, vi har beskæftiget os med, har været bestemt

af lærervalg, elevvalg og anvendeligt/tilgængeligt materiale.
T Ig valgtes dansk middelalder af læreren og opdagelserne af ele

verne. I 2g begyndte 2b med imperialismen , mens 2y og 2z læste

dansk økonomisk historie efter 1750. Derefter beskæftigede alle
tre klasser sig med kinesiske revolutioner begyndende med Bokser

opstanden og dernæst udviklingen op til 1948. Tiden efter 1943

blev kort behandlet. Foruden duplikater anvendtes "Mao Tsetung

og kulturrevolutionen". Til sidst læste 2y Mellemøsten 1914-1945,
mens de to andre klasser foretrak lærebogsgennemgang, 2b Gjelle

rups verdenshistorie systematisk efter 1918, 2z udvalgte emner,
bl.a. verdenskrisen.
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I 3g indledtes i alle klasser med den russiske revolution efter
E.Bach Nielsens kildehefte. 3y’s vægelsind ytrede sig ved, at

de valgte til og fra flere gange - og efter at have valgt "til”
påstod, at det havde læreren valgt for dem. Herefter læste 3b og
3z Mellemøsten, hvor hovedvægten blev lagt på tiden efter 1956,

men perioden 1915- 55

blev dog ridset op. Foruden duplikater og

småartikler anvendtes som grundmateriale J. Benders Palæstinapro-

blemet 1955-1974. Emnet havde mange elevers interesse - det er
jo heller ikke så tit, at man hver dag i aviserne bar så direk
te relation til gennemgået stof, som tilfældet er med dette emne.

3y læste i lærebog, Gjellerups Verdenshistorie, idet vi koncen
trerede os om USA’s krise i 30’erne og forudsætningerne herfor.

Da ingen af klasserne indtil nu havde læst Danmarkshistorie efter
1930, måtte vi, for at efterleve betænkningens krav, afslutte med
dette. Som materiale benyttedes Norden II, og H. Westergård An
dersen: Dansk politik i går og i dag. Det sidste emne fik vi ef

ter fleres mening ikke behandlet grundigt nok, lektierne var for
store i forhold til lektionernes minuttal.

Samfundsfag
3abS

+
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Susanne Pedersen

Som lærebogssystem anvendes for 3 af disciplinernes vedkommende

bøgerne Sociologi, Politik og Verdenspolitik fra Samfundsfag på
samfundsgrenen (Gyldendal). Da disse på mange punkter er utilfreds

stillende og utilstrækkelige bliver de i vid udstrækning supple
ret med andre bøger og avisartikler. Af bøger der er benvttet som

supplement kan bl.a. nævnes: Stefan Bjørklund: Politiske Ideer,
Reinhard Lund: Beslutningsprocesser, B. Heurlin: Sikkerhedspoli 
tik og forsvar og Finn Friis: FN - Status efter 25 år. I økonomi

benyttes Helge Nørgård: Nationaløkonomi; denne suppleres talmæs

sigt med Statistisk Ti-årsoversigt og ellers med aktuelle klip
fra aviser, Finanstidende og Økonomi og Politik. Til belysning

af marxistisk økonomi har været benyttet: E. Mandel: Indføring i
Marxismens økonomiske teori.
Målsætningen for undervisningen er, at man i de enkelte discipli

ner indlærer begrebsapparat og metode ved anvendelse af tekster,

øvelser og aktuelt materiale, således at man efterhånden bliver
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i stand til at behandle og analysere et emne fra flere synsvink

ler.

De mest benyttede undervisningsformer er klasseundervisning og
gruppearbejde (i hvor høj grad gruppearbejde benyttes afhænger

dog noget af klassens størrelse og indstilling til dette); af
andre undervisningsformer benyttes øvelser, elevforedrag og for

skellige former for evaluering.

Af ekskursioner kan nævnes besøg i Østre Landsret, Københavns
Byret og Mellemfolkeligt Samvirke.

Hvis der ønskes yderligere oplysning om læsepensa og eksamensop
givelser stiller jeg gerne kopier til rådighed af de Læsepensa
og eksamensopgivelser der er indsendt til direktoratet.

Geografi

3abS

Helle Askgaard

I Ig læstes befolkningsgeografi, u-landsproblemer (Fra Boplads

til storby) og Bornholm som region. Ekskursion til Bornholm,
- en blanding af natur- og kulturgeografi. Vor bykartering i
Rønne blev aldrig helt færdigbehandlet.

I 2g behandledes Israel og Indien efter HF-geografien; vi begynd

te at læse V. Hansen: Kulturgeografi, men afsluttede side 49.

Endelig påbegyndtes bogen "Urbanisering - et undervisningsforløb"
som vi gennemgik nogenlunde grundigt. Vi kom til at mangle plan

lægningsafsnittet, men startede med dette i 3g. Efter afslutnin

gen foretoges en vellykket cykelekskursion på tværs af København.
I 3g forotoges desuden en pendlingsundersøgelse over skolens ele

ver den 31.10.1974 - et arbejde der kunne sammenlignes med en tid

ligere udført undersøgelse på skolen fra 1971. Klassens sygdomsfrekvens bevirkede, at bearbejdningsfasen (for læreren) føltes
meget lang. De første fik afleveret deres materiale før jul - det

sidste indlæg, som var det korteste, kom den 5.4.75. Som et af

arbejdsresultaterne bringes nedenstående kort.
Den sidste tid er gået med at behandle EF og u-landene (Kontakt
1971/72 nr.8), verdenshandelsvarer individuelt og som afslutning

Olie efter Kontakt 1974/75 nr.4.
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Kort B. I % af alle skolens
elever.

Kort A. I
af alle, der har
'søgt som nr.l

Kortene viser fordelingen på konunu•ner af de elever, der har søgt
Æregård Gymnasium som nr. 1
3xzS

I

I o-l

EU 2-5

6-12

mn 21-40

CD 13-20

FHR 41-7o

[TT|

Helle Askgaard

Klassen har prioriteret individuelt arbejde og gruppearbejde højt
Resultaterne heraf er gennemdrøftet i klassen. Af regioner er be

handlet Kina, Sydamerika, USA. Desuden har vi haft mange diskus

sioner om undervisningens indhold - men nogen enighed kom vi al
drig til. Endelig er befolkningsgeografi, verdenshandelsvarer og
urbanisering blevet kort behandlet. Som følge af undervisnings
formen har hovedparten af det anvendte materiale været individu

elt.

3xyzN

Hans Madsen

Følgende emner og regioner er læst: Bornholms geologi (Prækambrium - Palæozoikum) læst efter

Wienberg Rasmussen: Danmarks Geologi s. 17-33
Biilmann og Lebahn: Grundbog s. 21-22
I tilslutning hertil 3 dages ekskursion til Bornholm okt.1973.
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Vejr og klima, klima- og plantebælter. Læst efter
Biilmann og Lebahn: Grundbog s. 25-39.

Peru.
HF-geografi s. 9-17 og 97-136.
Selvvalgt region.

Eleverne har enkeltvis eller parvis udarbejdet rapport over
en selvvalgt region.
Hjælpemidler: Udleveret disposition, Hassings Verdensgeo

grafi, Stat. Årbog, div. FN-statistikker, div. Länderkurz

berichte.

Kartografi.
Kampp: Kartografi.

Danmarks bebyggelsesgeografi.
Viggo Hansen: Danmarks kulturgeografi s. 58-90.

"

"

: Historisk kulturgeografi, G.O. 1973/1.

Oplandsundersøgelse foretaget på ekskursionen til Bornholm.
Ovelse i kortbladsanalyse (M 2108 Finderup og M 2109 Hald).

Eleverne udarbejder rapport enkelt- eller parvis.

Hjælpemidler: Hedemann: 8 kortbladsanalyser, Danmark.
Biilmann og Lebahn: Grundbog s. 14-18.
Wienberg Rasmussen: Danmarks geologi s. 91-97 og 115-116.
Trap: Danmark 4. og 5. udgave.

Folke- og boligtællingerne 1960 og 1970.
Folketal, areal og klima 1901-1960.

Folketællingen 1911.
Ekskursion til området planlagt 2 dage i marts.

Evt. Handelsgeografi.
Biilmann og Lebahn: Grundbog s. 110-113.

Udenrigshandel, G.O. 1972/1.

2xyF

Helle Askgaard

Af naturgeografi er behandlet geologi, geomorfologi og klima ef
ter H. Andersen m.fl.: Geografi for det matematiske gymnasium.
U-landsproblematikken er belyst ud fra HF-geografiens indledning

og E. Boserups bog: Fra Boplads til storby. Af regioner er som
klasseundervisning behandlet Nederland og Berlin, den sidste da

klassen var i Berlin på skolerejse. Som en velegnet forberedelse
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til turen anvendtes "Meddelelser fra NUNA nr. 15: Forårsekskur

sion til Berlin. Kbh. 1971", hvor mange bygeografiske aspekter
belyses. Et U-land vil blive behandlet individuelt eller i grup

per.
Klassen har været på en 3-dages geologisk/geografisk ekskursion
til Bornholm.

la

Helle Askgaard

U-landsproblemer er belyst ud fra E. Boserups bog: Fra boplads

til storby. Til befolkning er anvendt noget af det materiale
FN's informationskontor har udgivet 1974. Af regioner er behand
let Bornholm og Ceylon, den første, fordi klassen har været på

en 3-dages ekskursion dertil. Derfor læstes P. Nørgård: Bornholm,
og det geologiske m.m. efter Kellners Geografi for det sproglige
gymnasium. Til Ceylon anvendtes K. Nygårds bog.
Som undervisningsform er især anvendt klasseundervisning og in

dividuelle opgaver. I arbejdet med Ceylon syntes flere, at der
var for mange tal og for få mennesker i de individuelle opgaver,
- men da vi så supplerede op med Bygd-nummeret, der også behand

ler Ceylon, syntes andre at det var at gå for vidt, når vi fik

at vide, at en kost kostede 1kr., varede et halvt år og havde

farverne grøn, lilla og brun.

Biologi

Undervisningen i biologi har til formal at udvikle elevernes ev

ne til at forstå og anvende biologiske problemer såvel i formu
lering af problemerne som løsning af dem og ved at man overalt i

undervisningen lægger vægt på en kritisk og analyserende hold
ning. Hertil kræves en rimelig biologisk basalviden.
Hensigten er at sætte eleverne i stand til - også efter studen

tereksamen - at kunne bedømme de mange individuelle og samfunds
mæssige problemer med biologisk baggrund, som alle vil møde.
Arbejdsformer: Laboratoriearbejdet klasseundervisning , individu
el undervisning, gruppearbejde spec, i forbindelse med udarbejdel
se af et eksperimentelt og teoretisk speciale.
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Gudrun Gottlieb

Lærebøger: Mogens Lund: Biologi (15.udg.), Krogh og Brandt Reh
berg: Menneskets Fysiologi (19.udg.), Frank Brejnballe: Naturen

og Mennesket.
Følgende emner opgives til eksamen:

Livsytringer på forskellige organisationsniveauer: det molekylæ
re, det dellulære, det histologiske, organniveau, individniveau.
økologi: stofkredsløb, stofproduktion, fødekæder, forurening, overbefolkning.

Menneskets formering: individudvikling, forplantning, prævention,

fosterudvikling , kønssygdomme.
Mennesket: genetik, antigen-antistofreaktioner, blodtyper, kreds
løbsorganers bygning og funktion, nervesystem og hormonlære, ny

rernes bygning og funktion.

Aktuelle biologiske problemer: f.eks. overbefolkning, fødselsbe
grænsning , sygdomsbekæmpelse, forurening.

Genetik. Evolutionsteorier.

Specialer:

(3a)

1) Mikroorganismer, 2) Kredsløbsorganer (event,

blod), 3) Evolution (udvalgte emner)
(3xz)

1) Mikroorganismer (+ udvalgte sygdommes bio

logi) , 2) Kredsløbsorganer (event, blod), 3) DNA mo
lekylet

(3y)

1) Enzymer, 2) Kredsløbsorganer (event, blod),

3)Genetik, 4) Dissektion.

3bNSK

Karen Louise Bøggild

Lærebøger:
Krogh og Rehberg (K-B): Menneskets fysiologi 1973
Mogens Lund (ML): Biologi

1972

Frank Brejnballe (FB): Naturen og mennesket

1969

alle suppleret med udleverede tilføjelser
Livsytringer på forskellige organisationsniveauer:

Encellede organismer: ML p. 11-21 (kursorisk), 1. 21-36

Flercellede organismer, celledelinger, nucleinsyrer: ML p.37-46
Plantecellen: ML: p. 47-49
Løvbladet og plantefysiologi: ML p. 57-61

32

Stofoptagelse: fordøjelse (kursorisk), åndedræt K-B p.59-71
Stoftransport: antistoffer og blodtyper K-B p.10-13, kredsløb
og blod K-B p. 30-52

Stofudskillelse: nyrer K-B p. 73-76

Autoregulation: hormoner K-B p. 96-102, nervesystemets funktion
(se under 5 b: Mennesket)
Genetik: ML p. 109-119

Evolutionsteorien og evolutionens årsager ML p. 144-153

Økologi:

FB stofkredsløb, biosfæren, energetiske forhold, stofproduktion,
fødenet
Menneskets formering:
Onfang ifølge bekendtgørelsen ML p. 93-102, K-B p. 103-111

Mennesket:
Menneskets genetik: ML p. 119-124

Nervesystemet og dets funktion K-B 112-131 (erstattes evt. med
ernæringslære (K-B p. 84-95 ? stofskifte))

Forureningens indvirkning på mennesket

Specialer:

Kredsløb og blod
genetik
nucleinsyrer
fordøjelsesprocesser

3xyzN

Karen Louise Bøggild

Lærebøger:

Biologisk Forskning
John Graae: Biokemi
suppleret med:

Krogh og Rehberg: Menneskets fysiologi
Mogens Lund: Biologi

samt udleverede tilføjelser.

Følgende emner er bortvalgt til mundtlig eksamen:
Botanisk og zoologisk systematik

Mikrobiologi (dog: sygdomsbakterier)
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Stofomdannelse
Planternes forplantning
Etologi

Populationsgenetik

Evolutionslære
Individudvikling (dog homo)

Narkotika
Specialer;
arbejdsfysiologi
gæringsi>rocesser

sansefysiologi

Karen Louise Bøggild

3xzS

Lærebøger:
Krogh og Rehberg (K-B): Menneskets fysiologi

Mogens Lund (ML): Biologi

1973

1972

Frank Bregnballe (FB): Naturen og mennesket

1969

suppleret med udleverede tilføjelser.
Livsytringer på forskellige organisationsniveauer:
Encellede organismer: ML p. 11-21 (kursorisk), p. 21-36

Flercellede organismer, celledelinger, nucleinsyrer: ML 37-46

Plantecellen: ML p. 47-49
Løvbladet og plantefysiologi: ML p. 57-61
Stofoptagelse: fordøjelse K-B p. 14-29, åndedræt K-B p. 59-71

Stoftransport: antistoffer og blodtyper K-B p. 10-13, kredsløb
og blod K-B p. 30-52
Stofudskillelse: nyrer K-B p. 73-76

Autoregulation: hormoner K-B p. 96-102, nervesystemets funktion:
se punkt 5b
Genetik: ML p. 109-119

Evolutionsteorien og evolutionens årsager ML p. 144-153
økologi:

FB

stofkredsløb, biosfæren, energetiske forhold, stofproduktion

fødenet

Menneskets formering:

Omfang ifølge bekendtgørelsen ML p. 93-102, KB p. 103-111
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Mennesket:

Menneskets genetik ML p. 119-124

Nervesystemet og dets funktion K-B p. 112-131
Udvalgte sygdommes biologi (i tilknytning til det læste pensum)

Forurenings indvirkning på mennesket

Specialer:
Strålingsskader og evt. P-piller.

Kemi
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C. Kongegaard Pedersen

Som grundlag for kemiundervisningen har været anvendt lærebøger
af Axel Voigt og E. Rancke-Madsen samt et notesystem af C. Kon

gegaard Pedersen. Klasserne har som centrale stofområder arbej

det med atomernes elektronstruktur, kemisk binding, reaktions
skemaer og ligevægtslære, syre-baseteori , organisk kemi og uor
ganisk kemi.
Som valgfrit stof er der arbejdet med følgende emner: Organisk
syntese, Kulhydrater, Elektrokemi, Vandforurening. Stofbehand

lingen har fundet sted dels på grundlag af noter og dels på
grundlag af hæfterne W.W. Hansen: Elektrokemi og Helt og Cederberg: Vandforureningens kemi.

Af eksperimentelt arbejde er i F- og N-klassen udført 24 elev

øvelser langt overvejende af kvantitativ art, mens tallet for Sklassen er 12. Der er lavet en række demonstrationsforsøg af så
vel kvalitativ som kvantitativ art.

Fysik

3xzF

Ejvind Poulsen

Lærebøger: Frode Andersen m.fl. Fysik for gymnasiet 1,2 og 3A

suppleret med noter.
Valgfrie emner:

Relativitetsteori efter W. Håkonsson: Relativitetsteori m.eks.
Røntgenstråling: noter samt eksperimenter

Bølgeoptik: noter
Der er udført 14 øvelser i Ig, 10 øvelser i 2g og 10 øvelser i 3g.
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3vF

K.G. Hansen

Lærebøger: Andersen,Bostrup et.al.: Fysik 1,2,3 for gymn., 2.udg.
Valgfrie emner: A.
B.

Bølgeoptik (eksperimentelt-teoretisk),

Lidt halvlederteori, herunder båndmodellen (eksperimentelt-

teoretisk, C.

Speciel relativitetsteori (teori).

Til (A) og (B)

noter, til (C) noter + W. Håkonsson: Relativitetsteori (i uddrag)

Endelig har eleverne udført en række praktiske øvelser.

3xyzU

Ejvind Poulsen

Klassen har i 1 og 2g anvendt Frode Andersen m.fl. Fysik for
gymnasiet 1 og 2. I 3g har været anvendt Frode Andersen m.fl.

Fysik for gymnasiet 3b-udgave suppleret med noter.

Der er udført 14 øvelser i lg, 6 øvelser i 2g og 6 øvelser i 3g.

3xzS

C. Kongegaard Pedersen

Klassen er undervist efter lærebogssystemet i fysik af Andersen,
Bostrup, Halkjær og Hansen. Der har kun i ringe omfang været tid
til at beskæftige sig med emner, der ligger uden for det centra

le stofområde, dog har klassen i lg arbejdet med udvidelse af
faste stoffer og væsker. Der er udført 24 elevøvelser: Massefyl

de for denatureret sprit, faste stoffers varmeudvidelse, væskers

varmeudvidelse, Boyle-Mariottes lov, lufttermometret, det frie
fald, antifebrins smeltepunkt, molekylmasse for co^r Schurholtz’s
apparat, aluminiums og vands specifikke varmekapacitet, vands
fortætningsvarme, mættede vanddampes tryk, Joules lov, substitu

tionsmetoden, Wheatstones bro, det skrå kast, impulssætningen,
harmoniske svingninger, lydens hastighed, spektroskop!, plade

kondensatoren, Biot og Savarts lov, forholdet mellem elektroner
nes ladning og masse, Plancks konstant.

Matematik

3xzF

V. Lilholt

Kristensen og Rindungs lærebogssystem for mat-fys gren samt som
ikke-obligatorisk emne Lars Mejlbo: Lineære differentiallignin-
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ger af 1. og 2.orden (publikation fra Århus Universitet, elementarafdeling ved Matematisk Institut).

3yF

P. Nordtvedt

Lærebogssystem: Kristensen og Rindung: Bd I læst (- s.253-258 n),

bd. 2 I læst (- s.63 m - 65 n) , bd.2 II læst (- 164 - ud), bd.3

læst (- 68 - ud) + lineære differentialligninger.
Af ialt 696 læste sider opgives 273 sider til mdl. eksamen.

3xyzN

P. Nordtvedt

Det anvendte lærebogssystem har været Kristensen og Rindung. Op
givelser til eksamen: bd.I: kap.IV, V og VI par. 1-35 (2.rev.

udg. 1968), bd.II: kap.V par. 1-19, VI par. 1-22 (1965). Sandsyn
lighedsregning: kap.II par. 1-16 (1965).

Samlet antal opgivne lærebogssider er 199 og udgør 44,22% af læst

stof.

3xzS

Ejvind Poulsen

Der har været undervist efter Kristensen og Rindung:

Matematik 1, 3 revid. udgave
Matematik 2, naturfaglig gren 4. udgave samt
Matematik 3 m. opgaver (sandsynlighedsregning).

2a

Ejvind Poulsen

Der har været undervist efter lærebogssystemet Matematik for spr.

gymnasium I og II.

2b

P. Nordtvedt

Lærebog: Bülow, Handest o.a. bd. I og II. Læste antal sider 319,

hvoraf opgives 151 til mdl. eksamen.
Gymnasiale suppleringskursus

På Øregård Gymnasium gennemføres under Gymnasiale Suppleringskur
sus matematisk grundkursus, der giver adgang til Danmarks tekniske
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Højskole og en række andre højere læreanstalter. Kursus strækker

sig over et helt år og afsluttes med eksamen, der i de relevante
fag svarer til matematisk-fysisk studentereksamen.
Der har i skoleåret 1974-75 været 14 elever på dette kursus.

Musik

Louis Christensen

Ud over de almindelige musiktimer kan eleverne deltage i frivil
lig korsang og sammenspil uden for skoletiden. Der afholdes re
gelmæssige prøver på en fast ugedag hele året.
I december og april afholdes koncerter i aulaen, hvor koret og

forskellige instrumentalister medvirker.

Udlandsekskursioner
Rom.

3. -11. marts besøgte 2a og 2bK Rom. Rejsen dannede afslutning på

elevernes specialelæsning i Roms historie. Ekskursionens hovedfor
mål var at lade eleverne opleve de mindesmærker, de havde stiftet

bekendtskab med i historie og latin gennem læste tekster og bille

der.
Det betød i første række det antikke

Rom: Forum Romanum, Palatin,

Capitol med museerne og Marc. Aurel-rytterstatuen , termer, Via Ap

pia, Katakomber, kejserfora, Trajansøjlen, Mercatus Trajani, Co
losseum, Mero's Domus Aurea, Marcellusteatret, San Clemente og fie
re andre betydningsfulde kirker, Engelsborg, Ara Pacis, Augustus’
mausoleum, Pantheon, Lateranet og baptisteriet, Scala Sancta, Etrus-

kermuseet og - i Roms omegn - det udgravede Ostia og Hadrians Villa.

Foruden dette besøgte holdet renæssancens og barokkens Rom, som det
fremtræder i Peterskirken og på Piazza Navona; desuden tilbragte
eleverne adskillig tid i Vatikanmuseerne.

Introduktionspapirer fra undervisningsministeriet lettede os adgan

gen til mange af de nævnte seværdigheder. Det gjaldt også den sær.

lige oplevelse, holdet fik gennem tilladelsen til at besøge Nekropolet, begravelsesområdet under Peterskirken. Det danske Akademi i
Rom formidlede besøget.

Akademiet var vært ved en reception, ved hvilken en af medarbejder
ne gav fore elever orientering om dets tilblivelse og dets virke
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og viste interesserede dets indretning.
Som forberedelse til besøget i Rom havde hver elev haft til opgave

at skrive en afhandling om et af de forannævnte emner. På grundlag
heraf holdt den pågældende foredrag for sine kammerater. Mange un

derstøttede deres fremstilling med udmærket illustrerende billed

materiale.

Af det anførte vil forstås, at kun en stram tidsplan med grundig

tilrettelæggelse af besøgsprogrammet og benyttelse af hele dagen
muliggjorde programmets gennemførelse. Der levnedes kun meget

lidt tid til private gøremål.
Det var en udpræget arbejds-ekskursion.

London
I dagene 3.-10. marts 1975 rejste 2b N+S til London med Ikt. Hertz
som rejseleder. Rejsens formål var at skaffe eleverne et selvople

vet og derfor mere motiverende forhold til en del af de sociale og
kulturelle fænomener, der ustandselig dukker op i forbindelse med
læsningen af engelske tekster.

Rejsearrangementet var lagt i hænderne på Tjæreborg og omfattede
fly frem og tilbage samt indlogering og bespisning på Hotel Mount
Pleasant, et sted, der trods sin fortid som kvindefængsel har vist

sig særdeles velegnet som basis for denne type ekskursioner. På
grundlag af de emner, der var gennemgået i engelsktimerne inden af
rejsen, og med støtte i det omfangsrige hæfte, eleverne selv havde

udarbejdet på forhånd om de valgte emner, blev der lagt et omfat
tende program for hver dags udflugter. Målene for disse blev natur

ligvis en blanding af de helt traditionelle turistattraktioner og
mere specielle ting, som der var ytret ønske om at komme til at se.

St. Paul’s, Westminster Abbey, the Tower og Houses of Parliament
var naturligvis blandt mange andre med på listens historiske del,

men det mere folkelige blev heller ikke forsømt i form af Petti

coat Lane Market, Madame Tussaud og en meget lærerig eftermiddag
på Speakers’ Corner. Fra den komercielle afdeling kan nævnes besøg
på fiskemarkedet, kødmarkedet og det store underjordiske sølvmar
ked. Det kulturelle var bl.a. repræsenteret af Tate Gallery, Inns

of Court og et kombineret heldagsbesøg på Windsor og Eton, hvor en
af vore elevers familieskab med en lokal lærer gav en kærkommen
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chance til for en gangs skyld at komme rigtig inden for murene og
se sig ordentlig om.

Der veksledes kort sagt mellem alle typer seværdigheder, fra tur
i parkerne via British Museum med Parthenon-frisen til Carnaby

Street, og naturligvis skulle der jo også være tid til at gå på
indkøb og prøve biografer og tratre.
Ja, der blev nået meget på den uge, og klassens helt eksemplariske

indstilling til rejsen gjorde sit til at gøre udbyttet maximalt.
Utroligt, hvis dette virkelig skulle være den sidste rejse af den

ne art.

Berlin
Fra 1.-6. marts var 2x og 2y i Berlin med Kamma Haugan, Hans Mad

sen og Susanne Pedersen. Turen var lagt til rette som geografisk,

historisk, kulturel og samfundsfaglig ekskursion. Transport (med
tog) og hotel var bestilt gennem DSB's Rejsebureau. Turens arran
gementer var for en dels vedkommende ordnet gennem Informations
zentrum i Berlin, der som svar på et brev fra os havde givet os en
del (gratis) tilbud, som vi benyttede os af.
Vores arrangementer bestod i flg.: Søndag var vi på en 3*s times

by-rundtur, hvor vi bl.a. kørte gennem Märkisches Viertel, som ele
verne havde beskæftiget sig med i geografi; endvidere fik vi et ind

tryk af de forskellige bydele, zoneopdelingen og de historiske min
desmærker. Denne tur var arrangeret af IZ, og de havde til om ef

termiddagen givet os fribilletter til Berlin Zoo; disse benyttede

ca. halvdelen af gruppen sig af. Mandag formiddag besøgte vi Schö
neberg Rådhus, hvor vi så film og hørte et foredrag om Berlins po
litiske, økonomiske og kulturelle problemer; i tilknytning til det
te var der en del der benyttede sig af muligheden for at stille

spørgsmål. Om eftermiddagen aflagde vi besøg på Neue Nationalgallerie. Senere på dagen havde vi aftalt en rundvisning og samtale
i Rigsdagsbygningen.

Onsdag benyttede vi til et besøg i Østberlin, hvor vi bl.a. be
søgte Pergamon museet og i øvrigt fik lejlighed til at drage sam

menligninger mellem

Øst og Vest Berlin. Torsdag var vores sidste

dag i Berlin og vores fælles arrangement bestod i et besøg på Dahlem-museet.
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Idræt
Ud over den almindelige undervisning er der for skolens elever

tilbud om frivillig træning i forskellige idrætsgrene. Det har
i det forløbne år drejet sig om atletik, fra sommerferien til
midt i september, samt volleyball og basketball, i indendørspe-

rioden.
Skolen har i årets løb deltaget i følgende turneringer:

Landsatletikturneringen:

Drengene deltog i regionsstævnet på

Gentofte Stadion. I gruppe I blev det til en andenplads, mens

det blev til førstepladser i både gruppe II og gruppe III, og
Øregård blev sammenlagt vinder af stævnet. Gruppe III deltog

i finalestævnet i Holte og blev nr. 5 af de 12 finaleskoler.

Volleyballturneringen: Både pigerne og drengene har deltaget i

Gymnasieskolernes Volleyballturnering. Pigerne vandt sikkert
det indledende stævne her på skolen, men blev slået ud af tur

neringen i semifinalestævnet. Drengene blev elimineret ved det

indledende stævne i Greve.

Desuden har skolen stillet hold i nogle lokale turneringer i fod
bold og håndbold.

Elevforeningen har i foråret arrangeret en klasseturnering i vol
leyball. Vinder blev 3y.

Ved skolemesterskaberne i atletik blev vinderne i femkamp:

Gruppe II: Klaus Holtug,2x, gruppe III: Henrik Horn-.Møller ,2x.

Elevrådet
Skoleåret 1974/75 har for elevrådet stået i omflytningernes tegn.

Uanset dette har det dog kunnet fungere og varetage elevernes in

teresse over for rektor og lærere og repræsenteret dem udadtil
over for offentligheden. Skolen er en arbejdsplads, og elevråds
repræsentanterne modsvarer de tillidsrepræsentanter, der i dag fin

des på enhver virksomhed.
Den 28. september 1974 stod elevrådet atter uden eget lokale. Gul

vet i det gamle lægelokale kunne ikke holde længere. Møderne måtte
afholdes skiftevis i krypten og i de gamle gymnastiksale. Der blev
nedsat et hurtigt arbejdende lokaleudvalg, og den 13. oktober fik
rådet overdraget pigernes gamle omklædningsrum.
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Den 20. september blev der valgt samarbejdsudvalgsmedlemmer. Det
blev Else Margrethe Tindersen (3x) og undertegnede. Suppleant blev

Mette Böcher (2a). Samtidig blev der optaget en repræsentant fra
GS, som deltager på lige fod og med samme stemmeret som rådets øv

rige medlemmer - med undtagelse af sager, der vedrører DGS, som GS
ikke hører til.
Den 3. oktober afholdtes den årlige afstemning, om skolen skulle
være medlem af DGS. Resultatet blev:
For medlemsskab....

68

Imod medlemsskab....

158

Stemmedeltagelse ..... 81%
så heller ikke i dette skoleår blev vi medlemmer af DGS, men vi har

fortsat sendt observatører til landsmøderne.
Den 3. november oprettedes en ny, alternativ organisation til DGS,
nemlig GLO, og der meldte sig en kontaktmand på skolen med den op

gave at tage sig af de medlemmer af den nye organisation, som på
individuel basis ønskede at melde sig til ham.
I slutningen af februar 1975 afgik elevrådsformand Niels Anker Jør

gensen (3z), og der blev udskrevet nyvalg til formandsposten. Igen

i år var der kun to opstillere:

Birgit Gylling Andersen

(2y)

Michael Brünnich Mogensen

(Ix)

og sidstnævnte tiltrådte som ny elevrådsformand den 18. marts. Niels
Anker Jørgensen trådte også tilbage som medlem af samarbejdsudvalget

og elevrådet vedtog i stedet at indsætte Mette Bøcher.
I første uge af maj arrangerede elevrådet en indsamling til en skole

i Vietnam.
Eleverne har gennem elevrådet haft medindflydelse i så godt som alle

udvalg på skolen. Gennem rådet er der også arrangeret gymnasieforeningsvalg, bolddag m.m.
Der er sørget for, at alle elevrådsrepræsentanter til næste år vil

modtage bekendtgørelserne om undervisningen i gymnasiet i håbet om,

at dette vil sætte dem i stand til på endnu bedre måde at varetage
deres hverv som talsmænd over for skolens elever.

Michael Brünnich Mogensen
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Samarbejdsudvalget
Foruden rektor og lærerrådsformanden, adj. Carsten Kongegaard Pe

dersen, har udvalget bestået af Ikt. Georg Madsen og adj. Susanne

Pedersen. Elevrepræsentanter har været Else Margrethe Andersen,3x,

Michael Brünnich Mogensen,Ix, og Mette Bøcher,2a).

Stipendienævnet
Foruden rektor har adj. Ejvind Poulsen og adj. Hans Madsen været
medlemmer. Elevrepræsentanter: Benjamin Rohde,ly, Susanne Sperling,

3y, og Niels Anker Jørgensen,3z.

Oprykning i næste klasse
Efter ministeriets bestemmelser skal hver klasses lærere efter års

prøvens afslutning overveje, om det bør tilrådes eller frarådes en

elev at gå videre i næste klasse. Hvis lærerforsamlingen kommer til
det resultat, at det vil være det bedste for eleven at gå klassen
om, skal dette meddeles eleven (hvis denne er under 18 år, foræl
drene). Det er herefter eleven selv og dennes forældre, der træf

fer afgørelsen af, om rådet skal følges. Behandlingen i lærerforsam

lingen er fastlagt i bestemmelser, der sikrer en meget grundig over
vejelse, hvorfor det stærkt må tilrådes elever og forældre at tage

skolens henstilling med i overvejelserne, når afgørelsen skal træf

fes.
Reeksamination

For elever, der ved eksaminer efter 1. og 2g opnår utilfredsstillen

de resultater, gælder særlige regler om reeksamination. De vigtig
ste er følgende:

la. En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller 2. gymna
sieklasse har opnået årskarakteren 5 eller derover, og som ved den

afsluttende prøve til studentereksamen i faget ved udgangen af 1.
eller 2. gymnasieklasse har fået karakteren 00 eller 03, kan for

lange at blive underkastet ny prøve i faget i august/september.

Ib.

En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller 2. gymna

sieklasse, hvor undervisningen i faget afsluttes, har fået årska

rakteren 00 eller 03, kan, hvis faget ikke er udtaget til prøve
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til studentereksamen, forlange at blive underkastet prøve i faget
i august/september.

3» For en elev, der i henhold til Ib ønsker sig prøvet, medtæller
prøven i faget blandt de ti prøver, der kræves aflagt for, at man

kan bestå studentereksamen.
4. Elever, der ved sygeeksamen bliver berettiget til den under la

nævnte prøve eller som af sygdom forhindres i at aflægge den prøve
i august/september, som de i henhold til la eller Ib var beretti
get til, kan underkastes prøve i faget ved den efterfølgende maj/

juni eksamenstermin
5. Bestemmelserne nævnt under 1 til 4 finder tilsvarende anvendelse
for elever på studenterkursus ved slutningen af I. kursusklasse.
6. Ovenstående bestemmelser finder første gang anvendelse for de ele

ver, der afslutter undervisning i et fag ved udgangen af 1. eller
2. gymnasieklasse/l . kursusklasse sommeren 1973.

Mulighed for at forbedre enke1te karakterer efter studentereksamen.
Elever, som ikke har opnået resultater, der giver mulighed for ad

gang til læreanstalter med adgangsbegrænsning, kan gennem Gymnasia
le Suppleringskursus få mulighed for at tage et eller flere fag om
i en følgende eksamenstermin. Man kan følge et specielt kursus på

et gymnasium eller indstille sig som selvstuderende. Tilmelding i
begge tilfælde gennem Gymnasiale Suppleringskursus. Yderligere op

lysning på skolen.

Hakon Andersens Fond.
Fonden er bragt til veje dels ved forskellige pengegaver, dels

ved billetindtægten fra skolekoncerterne siden 1960, hvor indsam

lingen startedes. Fondens renteindtægter tilfalder elever, som
foruden at have et godt forhold til skolen på udmærket måde har
taget aktivt del i dens musikalske liv.

Ved juleafslutningen uddeltes den årlige portion til: Tina Ege,3aK.

Knud Christoffersens Legat
Legatet, der ved skolens 50 års jubilæum, den 1. september 1953,

blev skænket af to tidligere elever, uddeles som udmærkelse til
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en elev i 3. gymnasieklasse, der har vist sig som en god og loyal

kammerat og har haft et godt forhold til skolen samt har været al
sidigt interesseret i skolens fag, såvel bogligt som sportsligt

o.l., medens standpunkts- eller eksamenskarakterer i øvrigt skal
komme i anden række. - Legatbeløbet er tænkt som hjælp til en rej

se eller et andet personligt udviklende formål.

Legatet tildeltes

Elge Margrethe Andersen, 3x.

Øregårdstipendiet
der tildeles de højeste eksaminer, tilfaldt i 1974 Knud Dyrberg og
Steen Pade.

Avishold

I aulaen er til brug for eleverne fremlagt eksemplarer af Berling-

ske Tidende, Politiken, Aktuelt, Kristeligt Dagblad, Land og Folk

samt Flensborg Avis.

Skolepsykolog

Skolen kan søge bistand på Gentofte kommunes skolepsykologiske

kontor.

Skolen begynder efter sommerferien mandag d. 11. august kl.10.
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Studenter 1974

Annette Colfach

Birgit Nielsen

Marianne Conrad

Susan Just Olesen

Søren Dalgas-Madsen

Nina Procida

Irene Dalgaard-Nielsen

Bo Schaldemose-Nielsen

Kim Egegaard

Janne Smergel

Anne-Julie Riewerts Eriksen

Hans Henrik Stoltz

Tom Riber Hedetoft

Mette Thomsen

Anne Mette Højgaard

Mette Vennegård

Rie Kovang

Allan Vinje

Kristian Madsen

Henriette Wolff

3ö

Anni Dalsgård Andersen

Susanne Kieler

Birgit Bonnevie

Otto Kierulf

Dorte Brinck

Vivi Madsen

Michael Møller Christensen

Kirsten Marquardsen

.Anne Dyrbye

Merete Nør

Marie-Louise Hoyer

Kim Lykke Olsen

Birgitte Ibsen

Steen Pade

Jan Insen

Henriette Ranch-Hansen

Adam Trier Jacobsen

Kirsten a Rogvi

Eva Jessen

Birgit Stougaard

Anne-Dorte Jessen-Petersen

Jørgen Vejlby

Birgitte Kieler

3x

Mikael Møller Andersen

Jesper Naur

Sten Bertelsen

Arne Raaschou Nielsen

Helle Bøge

Jan Damgaard Nielsen

Frank Christensen

Poul Vang Nielsen

Carsten Christoffersen

Niels Jørgen Olesen

Finn Fabricius

Lisbet Sandermann Olsen

Kim Heining Hansen

Steen Rye Petersen

Jens Johansen

Nini Rasmussen

Jan Larsen

Per Stilby

Robert Mossing
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3y
Finn Aggerbeck

Jesper Koch

Claus Christensen

Christian Mørch

Erik Christiansen

Bodil Kammersgaard Nielsen

Niels de Coninck-Smith

René Olsen

Bente Dyrberg

Carsten Pals

Knud Dyrberg

Mi chae1 Peder sen

Nicolas Fredholm

Eric Schaumburg

Carsten-Ove Hendriksen

Peter Teisen

Jette Højlund

Steffen Torvits

Karsten Stendahl Johansen

3z

Klaus Tarp Danielsen

Vibeke Knudsen

Jakob Eggen

Jørgen Lensbøl

Bjørn Ellerbek

Bo Frahm Nielsen

Helle Glerup

Cathrine Goret Nielsen

Claus Hansen

Annemette Perlt

Henrik Uürtz Hansen

Susanne Schlager

Niels Hermansen

Lennart Skibstrup

Jørn Højer-Pedersen

Kamma Stadager

Erik Kavanagh

Lene Teuber

Bjarne Kenniq
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