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Skolens historie
Efter at Kalundborg Latinskole, som havde bestået siden først i 14-hundredtallet, 
blev ophævet i 1739 og dens midler henlagt under Slagelse Latinskole og siden un
der universitetsmidlerne, var der i lange tider ingen højere skoleuddannelse i Ka
lundborg. I 1887 oprettedes Kalundborg kommunale Mellem- og Realskole, som 
danner en væsentlig baggrund for Kalundborg Gymnasium, der efter en 15-årig 
tilblivelseshistorie oprettedes i 1957.

Kalundborg Gymnasium indviedes den 12. august 1957, men den egentlige fød
selsdag er den 15. marts samme år, på hvilken dag undervisningsministeriets til
ladelse til gymnasiets oprettelse blev givet.

Skolens nuværende bygninger og Kalundborghallen indviedes den 12. august 
1963. De nye tilbygninger, der mere end fordobler skolens gulvareal, er taget i brug 
efter sommerferien 1976 og indviet den 30. november 1976.

Rektor træffes som regel på skolens kontor skoledage kl. 10.30-11.15 
samt efter aftale.

Skolens telefoner (03-området):
Rektor, inspektor, studievejledere og kontor 51 06 62
Lærerværelset 51 22 11
Elevernes telefon: 51 38 11
Pedel H. Jensen, Klosterparkvej 21 : 51 24 65

Ringetider:
l. time 8.00- 8.45
2. time 8.55- 9.40
3. time 9.50-10.35

*)
4. time 10.35-11.20
5. time 11.45-12.30
6. time 12.40-13.25
7. time 13.30-14.15
8. time 14.25-15.10 
*) intet frikvarter mellem 3. og 4. lektion.

Forsiden: Prospekt af Kalundborg set fra Gisseløre, stukket anno 1755 af Johan 
Jacob Bruun (Novus Atlas Danicus). Talhenvisningerne lyder: 1) Kirken. 2) det 
ældgamle Callundborg-Slotts-Muure. 3) det ydre Slotts Bygninger bruges til 
Magasin, Rytter Baraquer og Stalde. 4) Vey ud til Toldboden. 5) en Odde i Søen 
kaldes Gissel-Øen.
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Lektor Henie Berntsen
Søndag den 19. juni døde lektor Henie Berntsen i en alder af 44 år. 
Hendes død kom som et chok for os alle. Nok havde hun været syge
meldt den sidste måneds tid, men så sent som 8 dage før skoleafslut
ning kunne hun skrive til rektor:

„Jeg glæder mig til at komme i skole igen. Det er snart længe siden 
og er jo et arbejde, jeg har haft mit snart halve liv. Det lægger man 
ikke så let fra sig, selvom meget andet kan lægge beslag på ens tanker.

På gensyn i det nye skoleår - om ikke før.“
Netop som ferien begyndte, modtog vi så den tragiske meddelelse.
Henie Berntsen blev født i Kolding, tog studentereksamen fra Fre

deriksberg Gymnasium, blev - efter studietid i Paris — i 1959 cand. 
mag. (fransk og gymnastik), samme år adjunkt ved Efterslægtselska
bets Skole ogi 1971 lektor ved Kalundborg Gymnasium.

Henie Berntsen gjorde det daglige arbejde uden falbelader, med 
dybdeboring i stoffet, med store krav til sine elever og sig selv — 
egenskaber, der gjorde hende både respekteret og afholdt af hendes 
elever.

I det daglige optrådte Henie Berntsen stilfærdigt; varme, redelig
hed og værdighed var hendes mest fremtrædende karaktertræk. Bag 
den oftest afdæmpede ydre form stod imidlertid en markant person
lighed, der satte sig selv ind for de problemer, der optog hende, og 
de ideer, hun troede på.
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Henie Berntsens bratte død virkede dobbelt tragisk, fordi hun net
op havde adopteret to små børn, et søskendepar fra Thailand.

Vi vil mindes hende som en dygtig kollega og et elskeligt menne
ske med et følsomt sind.

Rektor og lærerkollegiet ved Kalundborg Gymnasium.

Ved indvielsen af skolens nybygning den 30. november 1976 over
rakte daværende borgmester J. Hagemann-Petersen til amtsborg
mester H. K. Brinth en check på 25.000 kr. som en gave fra Kalund
borg kommune til en ydre udsmykning af skolen. Man bestemte sig for 
at overdrage til maleren og keramikeren Knud Jans at udsmykke den 
højre væg ved skolens nye indgang fra Skolegade med en ca. 4X2 m 
stor emaljebrænding, og mandag den 13. juni 1977 blev det færdige 
værk af borgmesteren overdraget til skolen ved en sammenkomst, 
hvor kunstneren mødtes med repræsentanter for Vestsjællands amt, 
Kalundborg kommune og skolen.

Med sin veldisciplinerede farveholdning i sort, gult, rødt og blåt 
og med sin festlige komposition omkring en kæmpestor aftensol place
ret i værkets højre side, omgivet af fantasifulde skyformationer, er 
udsmykningen på sin krævende plads et kunstværk af stor skønhed 
og en festlig velkomst til skolens elever, lærere og gæster.
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Det største bygningsværk, 
Kalundborg har ladet opføre
Lørdag den 21. januar 1978 indviede Kalundborg kommune sit im
ponerende idrætsanlæg, der er bygget sammen med Kalundborghallen. 
Det indeholder bl.a. en stor sportshal, et svømmeanlæg med 3 bas
siner, omklædningsrum med bad og sauna, skydebaner m.m. samt re
staurant, cafeteria, selskabslokaler, mødelokaler, kontorlokaler m.v. 
Gennem sit lejemål med Kalundborg kommune har Vestsjællands 
amtskommune givet adgang for Kalundborg Gymnasium til både den 
gamle Kalundborghal og den nye idrætshal og desuden gennem en 
ekstrabevilling i 1978 til den store svømmehal. - Desuden har gym
nasiet egne håndbold- og fodboldbaner i direkte tilknytning til sko
len og hallerne, som ligger lige over for skolen.

Idrætshal

Det er afrikansk merbau-tra, der er på gulvet i den store idratshal. Traet skal vare 
sarlig godt til idratsbrug. Det er iøvrigt lagt så det fjedrer på en bestemt måde, 
hvad brugere af hallen skal vanne sig til. Selvom der er 1400 tilskuerpladser, skal 
hallen ikke kun bruges til „publikums-arrangementer", men i langt højere grad til 
traning og undervisning.
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S vømmehal

Tre bassiner er der i svømmehallen. Forrest her konkurrencebassinet på 25 meter 
med 13 meters bredde, hvilket giver 6 konkurrencebaner. Siderne er konstrueret så
dan, at bølge-uroen bliver mindst muligt. Der er 600 kubikmeter vand i dette bas
sin. Bagest til højre er det såkaldte familiebassin med omkring 70 centimeters vand
dybde. Bassinet er på 10^.13 meters bredde. Derudover er der udspringsbassinet 
med 4,5 meters vanddybde og en størrelse pa 12,5 X 13 meter. Vandtemperaturen 
er 26 grader og lufttemperaturen 28 grader.

Skolens kunstneriske udsmykning
Foruden Kalundborg kommunes gave, Knud Jans’ keramiske ud
smykning af skolens indgang, som er omtalt andetsteds, kan skolen 
glæde sig over tildelingen af andre kunstværker og gaver i forbindelse 
med indvielsen af det nye byggeafsnit. Fra Vestsjællands amtskom
munes kunstfond bevilgedes et beløb på ialt 100.000 kr. Halvdelen 
heraf er brugt til indkøb af et maleri af Mogens Balle og en collage 
af Gudmund Olsen samt en frithængende vævning af Grete Balle. 
Dertil kom honorar til skolens formningslærer, maleren og grafikeren 
Hans Sørensen, for konsulentbistand ved farvelægning af det nye 
byggeafsnit. De resterende 50.000 kr. er hensat til udsmykning af 
skolens nye vandbassin samt til en mosaik-udsmykning af elevator
tårnet. Disse to opgaver er af Statens Kunstfond, der bidrager med 
150.000 kr., overdraget til kunstneren Emil Gregersen, Århus, som for 
tiden arbejder i sit atelier med begge opgaver. De vil i august 1978 
blive opsat og overdraget til skolen.
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Gaver til skolen
Desuden har skolen til indvielsen af nybyggeriet modtaget en ræk

ke gaver fra kommuner, institutioner og private. De 9 medvirkende 
håndværkerfirmaer skænkede skolen en ny flagstang, ingeniørfirmaet 
M. Folmer Andersen A/S samt byggeriets arkitekt Jens Ravn og have
arkitekt Kirsten Lund-Andersen forærede os 6 dejlige malerier af 
Karl Åge Riget, Bjergsted kommune gav en stjerneglobus, Hvidebæk 
kommune et barometer, Dragsholm kommune en sammenplantning, 
Haslev Gymnasium et musikleksikon, Høng Studenterkursus en vase 
og Kalundborg Handelsskole en sammenplantning.

Gaven fra skolens lærere var intet mindre end et kostbart films
forevisningsapparat til 35 mm spillefilm, opstillet i det nye trinaudi
torium. Skolen kunne bidrage med et stort filmlærred samt tilpasning 
af det forhåndenværende højttaleranlæg, således at trinauditoriet for
uden sine mange andre anvendelser nu kan fungere som en veritabel 
biograf. Da både elevforeningen og lærerkollegiet hver for sig har 
dannet en filmklub, kan der i skoleårets løb forevises en lang række 
værdifulde spillefilm, enten om aftenen eller lige efter skoletid.

Foreningen Kalundborg Gymnasiums Venner skænkede i forlæn
gelse af lærernes gave et spoleapparat til brug ved omspoling af film.

Det var med særlig glæde at skolen ved indvielsen modtog hilsen 
og gaver fra nogle af dens tidligere lærere, som alle var med ved sko
lens start i 1957. Overlærer Hans Andersen sendte os en skøn buket, 
overlærer Aage Hougaard gav tilsagn om at fremstille en transpor
tabel scene til lejlighedsvis opstilling i den nye festsal (se side 38), og 
fra nu afdøde overlærer, frk. Anne Marie Andersen, der også efter 
sin afsked har været en hyppig gæst ved skolens større arrangementer, 
ikke blot translokationerne, men også skolekomedier og koncerter, 
modtog skolen 5 værdifulde linoleumssnit af Markan Christensen.

Gaverækken afrundedes ved, at Vestsjællands amtskommune ved 
en ekstrabevilling indkøbte og skænkede skolen et maleri af Hans 
Sørensen.

Lektor Knud Henders testamentariske gave
Som omtalt i årsskriftet fra 1975 har tidligere lektor ved Kalundborg 
Gymnasium Knud Hender af sin formue afsat et beløb på 300.000 kr. 
til et legat, bærende navnet Lektor Hender og hustrus legat. Af det år
lige renteafkast på 21.000 kr. er der afsat en række legatportioner, 
der pristalsreguleres og i år sættes op til 4000 kr. pr. portion. Der 
kan i år uddeles 5 portioner, som tildeles dimittender fra henholdsvis 
Rønne Statsskole, Kalundborg Gymnasium og Kalundborg Handels
skole i den nævnte rækkefølge. Lektor Hender er selv student fra 
Rønne Statsskole og har gennem mange år undervist på de to andre 
skoler.
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I foråret 1978 har lektor Hender imidlertid foruden ovennævnte 
legat glædet Kalundborg Gymnasium ved at skænke sin store, værdi
fulde bogsamling til skolens bibliotek. Skolen fik lov til at udtage alt, 
hvad vi mente at kunne bruge, og skolens bibliotekar, adjunkt Ipsen, 
og vor biblioteksassistent og gamle elev, bibliotekar fru Ida Frøkjær 
Jensen, har sammen med rektor udtaget over 1500 bind, omfattende 
til dels meget store og dyre ordbøger, opslagsværker, anden faglitte
ratur samt skønlitteratur, som nu, delvis i giverens egne reoler, er op
stillet i skolens bibliotek, der herefter omfatter over 10.000 bind. 
Lektor Henders hovedfag var fransk, som derfor er særlig fyldigt re
præsenteret, men han underviste også i engelsk og tysk og havde som 
både cand, theol, og cand.mag. omfattende humanistiske interesser, 
der alle er fyldigt tilgodeset gennem hans private bibliotek, opbyg
get gennem et langt og virksomt liv.

Kalundborg Gymnasium er overordentlig taknemmelig for lektor 
Henders store gave, som vi vil søge at udnytte på bedste måde, og 
bringer ham også på dette sted sin varmeste tak.

Elever udtaler sig
om gymnasiet
Efter at have gået 9 år i folkeskolen må jeg sige, at det var en brat, 
men dog behagelig opvågnen at komme på gymnasium. Hele atmos
færen her er meget forskellig fra folkeskolen. Gymnasiet er jo en fri
villig uddannelse, og det er helt op til den enkelte, hvor meget arbejde 
han vil lægge her — men der er vel ikke megen ide i ikke at tage ud
dannelsen alvorligt.

Tonen mellem lærere og elever er helt anderledes end i folkeskolen. 
Lærerne lægger sådan set ikke noget pres på eleverne. De forventer 
naturligvis, at man bestiller noget - alt andet ville være spild af både 
deres og vores tid.

Man finder ret hurtigt frem til en arbejdsmetode. Efter at have ar
bejdet som en gal det første halve år kører man træt og kobler lidt 
fra. Finder så ud af, at det, som lærerne sagde i begyndelsen af skole
året, faktisk passer meget godt: max. et par timer om dagen til lektier 
er nok i de fleste tilfælde. Efterhånden falder man mere og mere til. 
Man synes, at de mange forskellige arrangementer på skolen er no
get helt naturligt, — og når biblioteket kommer rigtigt igang, er der 
jo endnu flere tilbud.

Så til kommende 1. g’ere kan jeg kun sige: der venter jer en god 
portion arbejde her, men også et godt kammeratskab og en masse 
skønne oplevelser. Så hvis du er bare den mindste smule positivt ind
stillet, vil du næppe komme til at fortryde, at du valgte at gå på 
gymnasiet. Søren, 2z
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om HF
Der var mange tanker, der svirrede rundt i hovedet på mig, da jeg 
startede på HF.

Det var jo 11 år siden jeg havde forladt skolen, — hvordan ville 
yngre elever modtage en på min alder? Har du mulighed for at følge 
med efter såmange år uden for skolesystemet? Kan du omstille dig til 
det nye, at modtage undervisning og sidde på skolebænk igen, efter i 
mange år at have undervist andre?

Den første dag! Kender man nogen? Jo, minsandten, der er et par 
gamle skolekammerater, som man ikke har set, siden man forlod sko
len! Snart er hele klassen samlet, unge og nogle ældre, i en stor blan
ding. Hurtigt, allerede efter ca. 14 dage, er der et godt forhold alle 
imellem, uanset alder. - Det viser sig hurtigt i undervisningen, at hvis 
man vil, kan man få stort udbytte af at lytte til andres meninger om 
de mange områder, vi berører i timerne. Det står hurtigt en helt klart, 
at med de mange forskellige uddannelser, vi har her i klassen, er der 
altid en, der kender til de ting, vi diskuterer, og kan fortælle om dem 
ud fra et førstehåndskendskab. Man har altså mulighed for at se ting 
fra andre sider, end man er vant til, fra det arbejde og den omgangs
kreds, man normalt er i.

Jeg har oplevet det første år på HF meget positivt, og er blevet 
overrasket over, at så mange forskellige mennesker, med mange me
ninger, kan arbejde så godt sammen, som tilfældet har været. Alle 
mine bange anelser er blevet gjort til skamme. Per, 2q

om skolekomedien
At skolekomedien er 2,g’s højdepunkt, skulle vist være kendt af en
hver, der har en lille smule med gymnasiet her at gøre. I år lavede vi 
lidt om på de gamle mønstre, idet skolekomedien i højere grad var 
ledet af eleverne end af lærerne. Omkring efterårsferien startede vi 
med omskrivningen af Kjeld Abell’s „Melodien der blev væk“, og den 
gennemgik en ret kraftig forandring. Arsagen til omskrivningen var, 
at vi skulle bruge mange flere roller, end stykket i sin oprindelige 
form indeholdt, og så ville vi også prøve at få det til at virke lidt 
mere nutidigt.

De lærere, der involverede sig i komedien, var ikke fra den „sæd
vanlige gamle stab“; af de, der havde prøvet det før, var kun Esben 
Ammitzbøll, så var resten ellers nye lærere. Vi fik dog også hjælp af 
de „gamle“, der kendte til forholdene.

Som sædvanlig var der mange forretningsdrivende, der støttede 
vores komedie ved at tegne annoncer. Overskuddet går til „komedie
kassen".

For alle os der på en eller anden måde var med i komedien, gæl
der det nok, at vi gerne vil prøve det igen. Det var en sjov og spæn
dende tid for os. Birgitte, 3c
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Studenter 1977
3«
Clemmensen, Claus 
Danielsen, Hanne-Luise 
Hehnel, Lisbet 
Hempel, Ulla 
Hjort-Olsen, Lisbet 
Jensen, Pia Ravnsbjerg 
Kolding-Hansen, Jørgen 
Lawaetz, Hans 
Lundsgaard, Torben 
Meyer, Allan Torben 
Nielsen, Elisabeth 
Nielsen, Jennie Birgitte 
Pedersen, Anne Marie 
Pedersen, Flemming 
Petersen, Vibeke Munk 
Rasmussen, Anne-Catrine 
Rasmussen, Lars Gabrielsen 
Ross, Annemette Nohr 
Schøtt-Kristensen, Helle 
Sørensen, Tove Erkeby 

3b
Christoffersen, Morten 
Hansen, Jane Kirsten 
Hansen, Lene Friis 
Hjorth-Hansen, Anne Marie 
Jensen, Anne-Marie Neel 
Jensen, Else Irene Steen 
Jørgensen, Anne-Gitte Schalls 
Kristensen, Anni 
Kristiansen, Elsebeth Juel 
Larsen, Peter Hemming 
Melhof, Per 
Nelausen, Flemming Brus 
Nielsen, Niels Erik Bjørnbæk 
Nielsen, Susanne 
Nielsen, Søren 
Nielsen, Torben 
Olsen, Vita Anne 
Pedersen, Ulla Lyskjær 
Plaetner, Pernille 
Poulsen, Kirsten Melgaard

3c
Christensen, Else Marqvard 
Christensen, Per 
Forchhammer, Eva 
Hansen, Birgitte Schou 
Hansen, Hanne Lykke 
Hansen, Kim Gorm 
Heitmann, Marianne 
Jensen, Niels Peter 
Johansen, Pia Susanne 
Juul, Hanne
Kristensen, Anne Huniche 
Lorentzen, Birgitte 
Ludvigsen, Karl Aage 
Mejnertsen, Birgit 
Paludan, Steen
Petersen, Jan Abildskov 
Pilegaard, Kirsten 
Rasmussen, Karin 
Rasmussen, Rita Maria 
Sørensen, Anne Høgh 
Sørensen, Susanne 
Østerill, Cleo

3x
Andersen, Birgit 
Behrendt, Christian F. L. 
Hansen, Michael Fnug 
Jensen, Birte Alice 
Jensen, Gerda 
Jensen, Helge Fjord 
Jensen, Jens Flemming 
Jensen, Kaj 
Johansen, Steen 
Jørgensen, Hanne 
Jørgensen, Mette 
Knudsen, Lone Schafranek 
Kristiansen, Mette Skjold 
Madsen, Hanne Brobæk 
Malmos, Per
Pedersen, Jan Erik Dalgård 
Petersen, Jens Harmundal 
Petersen, Mona Elholm 
Simonsen, Stig Qvist
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3y
Christiansen, Charlotte 
Davidsen, Kim 
Fritsbøger, Bo
Hansen, Helmer Thorkild 
Hansen, Jytte Dahl 
Høegh-Thomsen, Pia 
Iversen, Ulla Helga 
Jensen, Jes Gerhard 
Jønsson, Maj-Britt Engel 
Knudsen, Inge Guldager 
Kristiansen, Finn 
Kristiansen, Jette 
Lauridsen, Jan Erik 
Nicolajsen, Jan Sejr 
Nielsen, Eddie Schlüter 
Pedersen, Jette
Petersen, Jan 
Støving, Iben 
Sørensen, Morten

3z
Adriansen, Birgitte 
Andersen, Hanne Elkjær 
Andreasson, Helle 
Christensen, Steen Francke 
Hansen, Niels Henning 
Jensen, Britta Jette 
Jensen, Henrik Højbjerg 
Jensen, Jan Tjørnelund 
Jørgensen, Bjarne Søgård 
Jørgensen, Lars Bülow 
Kristensen, Casper 
Lauritsen, Bodil 
Mortensen, Niels 
Møller, Anders Fabricius 
Nielsen, Frank
Olsen, Asbjørn Lindhard 
Olsen,Morten Skovgaard 
Pedersen, Eva Thuesen 
Pedersen, Poul
Petersen, Inge Stella K. Nordahl 
Petersen, Søren Teilmann 
Skou, Anne-Marie 
Vinsand, Tormod Knutson

HF-eksamen 1977
2p

Andersen, Hanne Vig 
Christensen, Jan Gjelstrup 
Clausen, Allan Damgaard 
Due, Peter
Hansen, Per Wenzel
Holm, Torben
Jensen, Claus Carsten 
Jensen, Jens Erik 
Jespersen, Erik Elkan 
Jørgensen, Niels Hyrup 
Larsen, Jens Aage 
Larsen, Ulla 
Lauritsen, Gitte
Nielsen, Ingrid-Marie Sondergaard 
Nielsen, Jonna Bøg 
Nielsen, Lene Haas 
Nielsen, Stig Skat
Olsen, Karen
Petersen, Helle Margrethe 
Petersen, Lone Friis 
Plaschke, Niels Gorm 
Rasmussen, Annette 
Rasmussen, Susanne 
Tjørnevig, Randi

2?
Andersen, Karsten Bjørch 
Andersen, Tenna Karen 
Borg, Tove
Christiansen, Annelise Henriette 
Christoffersen, Claus 
Gyllun, Claus 
Hansen, Birgit Irene 
Jensen, Michael 
Jeppesen, Hanne 
Jørgensen, Else 
Larsen, Michael 
Laursen, Pia Overvad 
Munch-Steensgaard, Johnnie 
Nielsen, Annette Lillie 
Nielsen, Flemming 
Nielsen, Karin Engdal 
Palm, Jesper Jørn 
Rasmussen, Kim Bjarne 
Rasmussen, Yvonne 
Sørensen, Inge
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Stipendier og legater
Skoleåret 1976/77

Lektor Hender og Hustrus Legat:
1. Hanne Elkjær Andersen, 3z.
2. Helmer Thorkild Hansen,3y.

Kalundborg Kommunes Legat:
1. Tove Erkeby Sørensen, 3a.
2. Lisbeth Hjort Olsen, 3a.
3. Torben Nielsen, 3b.
4. Anni Kristensen, 3b.

Soroptimisternes legat (1 pige i Ig):
Kirsten Thorkildgaard, lb.

Rotarys legat:
Jan Gjelstrup Christensen, 2p

Skolens bogpræmier:
Elisabeth Nielsen, 3a.
Helle Schøtt-Kristensen, 3a.
Per Melhof, 3b.
Else Marqvard Christensen, 3c.
Pia S. Johansen, 3c.
Hanne Juul, 3c.
Kirsten Pilegaard, 3c

Hanne Jørgensen, 3x.
Jan Pedersen, 3x.
Jan S. Nicolaisen, 3y.
Helle Andreasson, 3z.
Henrik H. Jensen, 3z 
Else Jørgensen, 2q.

Kalundborg Gymnasiums Venner (3 rejseure):
Torben Holm, 2p.
Jens Erik Jensen, 2p.
Birte Jensen, 3x

Den franske Ambassade:
Torben Nielsen, 3b.

Byens boghandlere:
Kochs boghandel: Bo Fritzbøger, 3y.
Ellings boghandel: Susanne Sørensen, 3c.

Kalundborg Folkeblad:
Tenna Andersen, 2q.

Holbæk Amts Venstreblad:
Tormod Vinsand, 3z.
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Skolens medarbejdere 1977-78
Den 1. august 1977 ansattes følgende som adjunkter: 
cand. mag. Bjørn Ipsen 
cand. mag. Torben Jensen 
cand, scient. Bent Hørlyck Kristensen 
cand.mag. Otto Pretzmann 
cand. mag. Grethe Rasmussen 
cand. scient. Jens Ole Sørensen (kvotalønnet)

Lærerkollegiet:
Privat 
telefon

Rektor R. Stig Hansen 511547
Lektor Tom Alstrup 508239
Adjunkt Esben Ammitzbøll 510713
Timelærer Maj-Britt Andersson 477322
Studielektor Trolle Bagger 511794

Adjunkt Jørgen Bech 513782
Adjunkt Peter Breinholt 559316
Lektor Svend Brinkhard 510994
Lektor Poul J. Elkjær 362484
Professor, dr.phil. J. Fafner 512101
Studielektor Ejgil Fromberg 511542

Adjunkt Ebbe Frydendahl 515119
Lektor Bodil Gudnæs 511719
Adjunkt Jørgen Halvorsen 513642
Adjunkt Bent Lind Hansen 508806
Adjunkt Erik Hansen 473362
Studielektor F. Volmer Hansen 512506
Adjunkt Jytte Hansen 512787
Lektor Leif Winther Hansen 511612
Adjunkt Flemming Horn 526802
Lektor Arne Humlum 511764
Adjunkt Bjørn Ipsen 515486
Adjunkt Kaj Buch Jensen 514519
Adjunkt Knud Heide Jensen 508721
Adjunkt Leif Hammond Jensen 512523
Lektor Kurt Zahrtmann Jensen 512437
Adjunkt Torben Jensen
Adjunkt Birgit L. Jørgensen 513756
Adjunkt Tage Jørgensen
Adjunkt Bent Kristensen 511068
Lektor Th. Kristensen 511732
Lektor A. M. Laustsen 512771
Adjunkt Ane Munk-Madsen 512017
Adjunkt Henrik Møller 508759
Lektor Leif Leifer 509252
Adjunkt Harry Lusty 513948
Lektor O. Skovgaard Olsen 511848
Lektor Knud Pilgaard 512121
Adjunkt Kurt Sæderup Poulsen 508593 
Adjunkt Ebbe Pramming 514078
Adjunkt Otto Pretzmann 493631
Adjunkt Grethe Rasmussen (01)TR7308

Tysk
Dansk/Engelsk
Musik/Tysk Indv. inspektor
Psykologi f Adm. inspektor/
Geografi/Biologi I tilsyn med biol.

I samling
Fysik/Kemi
Dansk/Historie
Matematik
Dansk
Oldtidskundskab
Matematik/Fysik/Kemi Tilsyn med fysik/ 

kemi samling
Gymnastik/Geografi
Historie/Latin/Oldtidskundskab
Biologi
Matematik/Fysik
Matematik/Kemi/Fysik
Engelsk
Gymnastik/Engelsk
Tysk/Gymnastik
Musik/Tysk
Gymnastik/Biologi/Geografi
Dansk/Gymnastik
Samfundsfag/Historie
Geografi Tilsyn m. geo. samling
Matematik/Fysik/Kemi
Fransk Studievejleder HF
Musik/Dansk
Historie/Oldtidskundskab/Tysk
Matematik/Fysik Skemalægger
Fysik/Kemi
Fysik/Kemi Boginspektor
Historie/Oldtidskundskab/Latin
Engelsk/Fransk 
Engelsk/Russisk 
Dansk/Fransk 
Fransk/Latin/Oldtidskundskab
Dansk/Tysk Bibliotekar
Matematik
Samfundsfag/Historie/Erhvervsorientering 
Historie/Latin/Oldtidskundskab 
Dansk/Religion 
Fransk/Gymnastik
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Adjunkt Inger M. Rits 
Adjunkt Anne Schousboe 
Adjunkt Peter Schousboe 
Lektor Bent Schøtt-Kristensen 
Timelærer Niels Sondergaard

468475
508065
508065
510321

Dansk/Religion 
Engelsk/Gymnastik 
Engelsk/Russisk 
Engelsk/Tysk

Nielsen
Timelærer Hans Sørensen

507067
512194

Gymnastik 
Formning

Øvrige medarbejdere:
Karen Inger Birkemos, sekretær 514251
Anna Jensen, sekretær 
Hans Jensen, pedel 
Poul Sørensen, pedel

512573
512465
512422

Under rektors sygdom 16/11-31/12 var lektor K. Zahrtmann Jensen konstitueret 
som rektor.
Den 19. juni afgik lektor Henie Berntsen ved døden.
Ved udgangen af skoleåret 1976-77 ophørte cand. mag. J. Stampe Christensen med 
at fungere som kvotalønnet adjunkt, ligesom følgende timelærere holdt op: pastor 
B. Friis-Nielsen, pastor J. Koudal.
Pr. 1/2 1978 overtog adjunkt Bjørn Ipsen ledelsen af skolens bibliotek.
I indeværende skoleår har bibliotekar fru Ida Frøkjær som biblioteksassistent med
virket ved opstilling, katalogisering og forvaltning af skolens biblotek i de nye lo
kaler.

Lærerkandidater i efterårssemesteret 1977:
cand. mag. Hemming Martin Hansen (engelsk)
cand. phil. Nils Engberg (historie)

Lærerkandidater i forårssemesteret 1978:
cand. mag. Søren Bak (samfundsfag/dansk)
cand. scient. Mogens Hauschultz (fysik/matematik)
cand. phil. Michael Rothe (musik)

Rengøringspersonale:
Ingelise Bondesen, Kirsten Buch, Helga Hansen, Karen Margrethe Hansen, Kirsten 
Hansen, Else Jensen, Hanne Jensen, Ketty Wendt Johansen, Alice Jørgensen, Anna 
Knudsen, Erna Larsen, Elinor Nielsen, inge-Lise Nielsen, Ilse Sørensen, Susanne 
Zacho.

Kantinedamer:
Elinor Hansen
Lone Hansen
Bodil Jensen
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Eleverne 1977-78
Ved skoleårets begyndelse havde skolen 555 elever, deraf 455 i gymnasieklasserne 
og 100 i HF-klasserne. Desuden var 1 elev i USA (gennem American Field Ser
vice). Skolen har i dette skoleår 4 elever som gæsteelever fra USA og Australien.

I årets løb udmeldtes 3 elever af lg, 3 af 2g, 3 af 3g og 6 af 2HF samt 2 af 1HF. 
Elevantallet er herved ved skoleårets udgang 535 elever, heraf er 4 tilmeldt i 
årets løb.
N i sproglige klasser betyder nysproglig gren. N i matematiske klasser betyder 
naturfaglig gren. M betyder musikfaglig gren. S betyder samfundsfaglig gren. F be
tyder fysisk gren.
a, b, c-klasser er sproglige; x, y, z, u-klasser er matematiske; p og q-klasser er HF- 
klasser.
3a
Aggerholm, Hanne (N/f) 
Andersen, Henrik (S/m) 
Andersen, Inge Marie (N/f) 
Andersen, Merete (N/m) 
Bendtsen, Karin Birgit (M/m) 
Brønnum, Inge (M/f)
Folmann, Michael Villum (S/f) 
Hastrup, Andreas (S/m) 
Houg, Helle (N/f)
Jensen, Jan Lorentz (russ.) (N/m) 
Jørgensen, Elisa (russ.) (N/m) 
Jørgensen, Henrik Schon (N/m) 
Larsen, Steen Frank (S/m)
Laursen, Lise-Lotte Overvad (russ.) (N/f) 
Modin, Thorkild Marius (N/m) 
Munk, Karen Schøn (S/m) 
Nielsen, Anne Mette (N/m) 
Nielsen, Janne Kirsten (N/m) 
Nielsen, Lise Jartvar (N/m) 
Olesen, Lisbeth Yde (M/m) 
Pedersen, Anne Arleth (N/m) 
Petersen, Michael Albert (S/m) 
Radisch, Lise Lotte (N/f) 
Rasmussen, Kirsten Kjær (N/m) 
Skakke, Lene Trier (M/m) 
Thrane, Suzanne (N/m)

3b
Breinegaard, Marianne (N/m) 
Christensen, Bente Klærke (M/m) 
Geisler, Anne Kathrine Rydhal (M/m) 
Jacobsen, Paula Irene (N/m) 
Jensen, Elsebet Høgsbro (S/f) 
Jensen, Hans-Peter (M/m) 
Johansen, Marianne Pia (N/m) 
Johansen, Marianne Wittrup (M/m) 
Jørgensen, Jette Kargaard (N/f) 
Jørgensen, Lisbeth (S/f) 
Kaspersen, Henny Merete (N/m) 
Larsen, Torben Møllenbach (N/f) 
Mortensen, Margit Anne (N/f) 
Mæhl, Ida (N/f)

Møller, Anne Birgitte (S/m)
Maaløe, Rikke (M/m)
Nielsen, Birgit Skov (N/m)
Nielsen, Dorte Kjærulff (N/m)
Nielsen, Jimmy Bo (N/m)
Nielsen, Lene (N/m)
Nielsen, Susanne Aagaard (F/f)
Norup, Poul Erik (N/f) 
Olsen, Marianne (N/m) 
Pedersen, Lisbeth Brøgger (N/m) 
Petersen, Lis Vendel (N/m) 
Scharling, Pia Birgitte (M/m) 
Trier, Karen (N/f)

3x
Alstrup, Nis Isak (russ.) (N/f)
Bager, Ove (russ.) (F/f)
Bjørnsson, Henrik (russ.) (M/m) 
Brinck-Jensen, Jan (S/m) 
Christensen, Erik Dam (F/f) 
Christensen, Karen-Lise Køppen

(russ.) (N/f)
Jensen, Jan Frank (F/f) 
Birte Jørgensen (N/f) 
Kristensen, Marianne Brandstrup (S/f) 
Kyhnæb, Jan Johannes (F/m) 
Larsen, Hanne (russ.) (N/f)
Larsen, Stig Aaregaard (N/m)
Lassen, Torben Vestergaard (russ.) (N/m) 
Nielsen, Carsten (F/f)
Olesen, Lena (N/f)
Pedersen, Bitten Eg (russ.) (N/f) 
Pedersen, Henrik Skovgård (N/m) 
Schwartzbach, Mogens Bjarne

(russ.) (F/f)
Sørensen, Holger Jelling (N/m) 
Thomsen, Tommy René (N/m) 
Weidner, Tom (russ.) (F/f)

Bahnsen, Lars Egede (F/f) 
Bjerregaard, Mette (N/m) 
Hallager, Per (N/f)
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Hansen, Randi Lykke (N/m) 
Jensen, Inge Marianne (N/m) 
Jensen, Poul Skaarup (N/f) 
Kastrup, Karin (M/m) 
Kristensen, Jacob Lomholt (F/f) 
Kristensen, Kurt Peter (F/f) 
Larsen, Joan Adamek (N/f) 
Madsen, Erik Tonny (S/m) 
Møller, Lars (N/f) 
Nielsen, Finn Verner (N/m) 
Nielsen, Lone Biber (N/m) 
Nielsen, Søren Beengaard (F/m) 
Olsen, Inge Liengaard (M/m) 
Pape, Thomas (N/f)
Rasmussen, Ivan Kim Trampe (N/f) 
Sørensen, Karen Heidemann (N/m) 
Tams, Susanne-Pia (N/f) 
Tannebek, Arne (N/f)

32
Christensen, Henrik Tommy (F/m) 
Christiansen, Brian (N/m) 
Fabricius, Eva (N/f)
Frank, Henrik (S/m) 
Jensen, Lise-Lotte (F/m) 
Jensen, Marianne Ryttov (N/m) 
Jespersen, Carl Christian (M/m) 
Jespersen, Lene Ostermann (F/f) 
Kristiansen, Jens Skjold (S/f) 
Larsen, Bent (F/m)
Larsen, Henrik Aunstrup (F/m) 
Mortensen, Annemette (F/f) 
Nielsen, Morten Kargård (M/m) 
Nyemann, Pia Schulin (M/m) 
Pedersen, Ellen Bøtker (F/m) 
Petersen, Søren Juel (F/m) 
Smidt-Nielsen, Bente (M/m) 
Sørensen, Poul Steen (N/f) 
Vulff, Inge Marie (N/f)

3«
Gudmandsen, Jette (N/m) 
Hansen, Else (F/m) 
Hansen, Søren Møller (S/f) 
Israelsen, Hans (F/m) 
Jakobsen, Marianne (S/f) 
Jensen, Ulrik Mak (N/f) 
Jespersen, Niels F. Kragh (F/m) 
Kirkegård, Per Mogens (N/m) 
Kristensen, Hanne (F/m) 
Madsen, Arne Juul (M/m) 
Muff, Mogens (F/f) 
Nielsen, Bjarke Romby (F/f) 
Nielsen, Hanne Mandal (N/m) 
Nielsen, Henrik (N/m) 
Nielsen, Ole Raunsbæk (F/f) 
Nielsen, Steen (N/m)

Pedersen, Christian Demuth (N/m) 
Pedersen, Rune Johan Skullerud (F/f) 
Petersen, Niels Mikkel Uhrenholdt (F/f) 
Sandau, Michael Hinge (F/f)
Sørensen, Arne Ellermann (F/m)

2a
Andersen, Connie Bjerring (N/m) 
Bachmann Merete (S/m)
Fafner, Steen (N/m) 
Friisbæk, Lone (S/m) 
Hansen, Anne Mette (S/f) 
Hansen, Michael Harton (ty.) (S/f) 
Hansen, Pia (N/m)
Jakobsen, Thomas Lynnerup (N/m) 
Jensen, Lars Fredslund (N/m) 
Kristiansen, Inger Margrethe (S/m) 
Kristjansen, Jette (S/m)
Nielsen, Gudrun Inga (ty.) (M/m) 
Nielsen, Peter Sondergaard (N/f) 
Overgaard, Liselotte (N/m) 
Pedersen, Steen (S/f)
Petersen, Jesper Troest (ty.) (S/m) 
Rasmussen, Laila Fly (N/m)
Vermehren, Martin Stæhr (russ.) (N/m)

2b
Bentsen, Lars Møller (S/f) 
Bjerge, Marianne (N/m) 
Bosendal, Søren Filippe (S/f) 
Carlson, Helle (M/m) 
Christensen, Bjørn Krog (M/m) 
Feveile, Kirsten (S/m)
Jensen, Lis Rejnert (N/m) 
Jensen, Ruth Nørgård (N/f) 
Jespersen, Susanne (N/m) 
Klitgård, Ebbe (N/m) 
Larsen, Vibeke Emmy (N/f) 
Madsen, Anne Bruun (N/f) 
Mortensen, Dorthe Kathrine (N/m) 
Nielsen, Anne Nordskov (N/m) 
Pedersen, Dorthe Klink (N/m) 
Rasmussen, Gitte Marie (N/m) 
Rasmussen, Helle Birgitte (N/m) 
Rasmussen, Solveig Kjær (ty.) (M/m) 
Stanton, Deirdre (M/m) 
Sørensen, Anne Betina (N/f) 
Thorkilgaard, Kirsten Olsen (N/m) 
Veit, Birgitte (S/m) 
Winther, Susanne (S/m)

2c
Andersen, Flemming Brøgger (M/m) 
Christensen, Lene Nordlund (N/m) 
Christiansen, Morten Lynge (S/m) 
Christiansen, Sanne Vibeke Horsholm 

(S/m)
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Ernsholt Marianne Therese (N/m) 
Haase, Charlotte Susanne Irina (N/m) 
Hansen, Annette (S/m)
Hansen, Else (N/m)
Hansen, Inge Bøgebjerg (S/m)
Hehnel, Jesper (S/m)
Jensen, Lene Riis (N/f)
Jensen, Lene Skaarup (N/f)
Jørgensen, Birgitte Søgaard (N/m)
Jørgensen, Stine (N/m)
Kristensen, Karin Ingrid (S/m) 
Larsen, Anne Karin (N/f) 
Larsen, Mai-Britt (M/m) 
Madsen, Jette Charlotte (N/m) 
Nissen, Birgitte (M/m)
Olesen, Jette Lydia Bruun (N/m) 
Olsen, Susanne Ulrichs (S/m) 
Paulsen, Ulla Elisabeth (S/m) 
Petersen, Anne Lise Reichenbach (N/f) 
Samuelsen, Christian (M/m)
Skjødt, Ulla (N/m 
Suhr, Benedikte (N/m)

2x
Amstrup, Jette Hvid (russ.) (F/f) 
Andersen, Gerda Bengård (russ.) (F/f) 
Andersen, Peter Faber (M/m) 
Christensen, Bjarne Ellegård

(russ.) (M/m)
Christiansen, Sussi (russ.) (S/f)
Cook, Denise (F/f)
Crone, Anders (F/f)
Henriksen, Inge Lise (F/m)
Jacobsen, Ole Lynge (russ.) (F/f) 
Jensen, Henrik Brockdorff (S/f) 
Jensen, Søren Brockdorff (N/f) 
Jentoft, Susanne (N/m)
Karim, Zander B. (S/f) 
Kristiansen, Erik (S/m) 
Nielsen, Susanne Kildgård (N/f) 
Pedersen, Niels-Ole Bjørn (S/f) 
Petersen, Uffe Geert Reichenbach

russ.) (N/f)
Thorkilgaard, Hans Mikael Olsen (N/m) 
Wermuth-Jensen, Helle (N/m) 
West-Hansen, Niels (russ.) (F/f)

2y
Basby, Merethe (F/f)
Christensen, Benny Rask (F/f) 
Dandanell, Niels Erik (S/f) 
Dylov, Anders Jack (S/f) 
Hansen, Henrik Steen (M/m) 
Hansen, Karl-Peder (S/f) 
Illerup, Jytte Boil (S/f) 
Jensen, Bjarne Bendix (S/f) 
Jensen, Karen Holme Juel (M/m)

Juhl, Lilian (N/f) 
Juhl, Lone (N/f) 
Kaas, Tommy Birch (M/m) 
Kristiansen, Klaus (S/f) 
Madsen, Anders Holt (F/f) 
Mastrogiovanni, Maura (N/f) 
Nielsen, Yrsa Keinicke (N/f) 
Ohrt, Annette (S/f) 
Olsen, Gitte (M/m)
Pedersen, Claus Engelbrecht (M/m) 
Petersen, Birgit Marianne (F/m) 
Rønsbro, Hanne (F/f) 
Slots, Bjarne (S/f) 

2z
Andersen, Palle Kruse (F/f) 
Brøndum, Kenneth Hoick (N/f) 
Dueholm, Lisbeth (S/f) 
Hansen, Ingrid (F/m) 
Hansen, Klaus Steen (N/m) 
Helle, Henrik (S/f) 
Hesselvig, Jesper (S/m) 
Hvilsted, Joan (F/f) 
Jensen, Birgitte Dalgaard (N/m) 
Jensen, Dorthe Bjerg (N/f) 
Klindt, Torben Prior (F/m) 
Larsen, Carsten Sihm (F/m) 
Law, Mark (N/m) 
Nielsen, Gunhild (F/m) 
Nielsen, John (F/f) 
Nielsen, Tommy Bøg (N/m) 
Olsen, Anne Mette (F/m) 
Petersen, Jonna (F/f) 
Skov, Jens Henrik (F/f) 
Sørensen, Birgitte Skov (F/m) 
Sørensen, Christian Høgh (N/m) 
Sørensen, Lone Vibeke (N/f) 
Vinsand, Eirik Knutson (N/m) 

2u
Baltzersen, Jannie Helen (S/f) 
Brejnrod, Jens Christian (S/m) 
Eliasen, Gitte (N/m) 
Frederiksen, Gert Lindholm (N/f) 
Hansen, Johnny Flemming (F/f) 
Jacobsen, Hanne Lynge (N/f) 
Jensen, Bo Holst (F/f) 
Jensen, Jan Bruun (N/f) 
Jensen, Nina (S/f) 
Knudsen, Helle (N/m) 
Knudsen, Søren (S/f) 
Larsen, Karen Egeskov (N/f) 
Marcussen, Lea (N/m) 
Maarup, Christen (F/m) 
Nielsen, Anne Grethe (N/f) 
Nielsen, Mie Rix (N/f) 
Nielsen, Walter Bjørn (F/m)
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Pedersen, Jesper Boysen (N/f) Hansen, Dorte Birgit
Rasmussen, Birgitte (N/m) Hjorth-Olsen, Ida Merete
Rasmussen, Torben Vinge (F/m) Ingerslev, Kari
Schwensen, Peter Holger Traugott (N/m) Jensen, Ea Merete Bendix
Thomsen, Kent (N/m)
Vibæk, Mette (F/f) 
Vielsted, Inge Ragnhild (F/m) 

la
Christensen, Gitte Thorsteen 
Falkner, Gitte 
Gelting, Lisbeth 
Hansen, Helle Halleby 
Hastrup, Aage Jorgen 
Hulgaard, Hanne 
Jensen, Birgitte Lunn (russ.) 
Jensen, Hanne 
Jensen, Teit Juel (russ.) 
Johansen, Ina Irene 
Jonas, Githa 
Madsen, Jane Sand 
Nielsen, Helle Vibeke 
Pedersen, Svend Jakob Brynjolf 
Petersen, Lone Vej Munk 
Rasmussen, Merete 
Sorensen, Tine Gybel 
Ølholm, Marianne

1b
Auning-Hansen, Inge 
Eriksen, Dorte Voss 
Jensen, Bettina Borup 
Jeppesen, Helen 
Kondrup, Claus 
Larsen, Lone Gitte 
Larsen, Lone Stokholm 
Madsen, Bente Brobæk 
Mortensen, Helle 
Neble, Anne Marie 
Nielsen, Claus Michael 
Nielsen, Elsebeth 
Nielsen, Jens Juul 
Nielsen, Jette 
Nielsen, Lis Vallentin 
Nielsen, Lone 
Olsen, Karsten Hogh 
Pedersen, Susan 
Schott-Kristensen, Klaus

lc
Aabavn, Ann Karina 
Aalling, Lisbeth 
Bertelsen, Kirsten Krone 
Christensen, Niels Poul 
Eriksen, Dorte 
Frederiksen, Annette Egekær 
Guglielmetti, Claus

Jensen, Hans Benny 
Jensen, Lena Sussie 
Michaelsen, Pia 
Nielsen, Hanne 
Nielsen, Lotte Haas 
Nielsen, Trine Sondergaard 
Prahl, Pia Regitze Charlotte 
Settergren, Eva Winther 
Ømosegård, Lone 

lx
Andersen, Henrik Brøgger 
Andersen, Stig Sandgaard (russ. 
Brinch-Nielsen, Ulla 
Ferdinandsen, Ida 
Frederiksen, Per (russ.) 
Hørsøe, Maj Britt
Jakobsen, Soren Bek (russ.) 
Jensen, Bente
Jorgensen, Steffen Wad 
Larsen, Steen Kristian 
Laursen, Soren
Lillelund, Maj-Britt 
Mogensen, Per
Moller, Anne
Moller, Connie Helle 
Nielsen, Hanne Bundgaard 
Nielsen, Troels Mads 
Olsen, Soren Kim
Pedersen, Anders (russ.) 
Pedersen, Niels 
Petersen, Anette
Petersen, Helle Toftegaard 
Rostgaard, Inge
Schau, Morten

ly
Agergaard, Lars 
Behrendt, Ole 
Boserup, Eggert 
Bruun, Soren 
Geysner, Martin Gudnæs (tysk) 
Jensen, Anne Lizzi (tysk) 
Jensen, Hans Henrik Grønn 
Jorgensen, Jan Michael 
Kleist, Jens Peder (tysk) 
Knudsen, Kim 
Kristensen, Jytte 
Mortensen, Bjarne Crone 
Nielsen, Anne-Lise Crone (tysk) 
Nielsen, Karin (tysk) 
Nielsen, Leif Vind 
Nielsen, Michael Rune
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Olsen, Hanne (tysk) 
Pedersen, Ove Poul 
Rasmussen, Frank Nyrup 
Rasmussen, Mette Jentoft 
Ravn, Ellen Kirstine 
Sørensen, Ole Bernhardt (tysk) 
Sondergaard, Pia (tysk) 
lz
Andersen, Tommy Jes 
Andreasson, Lars (tysk) 
Augustsen, Jane Hass 
Clausen, Søren Wad 
Christensen, Kirsten (tysk) 
Christensen, Pernille Fogh (tysk) 
Christiansen, Jane (tysk) 
Dall, Anne Rasmussen (tysk) 
Darré, Kim
Ravn, Lars Valdemar (tysk) 
Jakobsen, Steen
Jensen, Alice Friis 
Jensen, Annemarie 
Jensen Erik Asbjørn 
Koefoed, Ole
Ludvigsen, Ebbe Lund (tysk) 
Mortensen, Inge 
Møller-Larsen, Dan (tysk) 
Poulsen, Jan Kragh (tysk) 
Samuelsen, Vibeke 
Schaadt, Peter
Schøtt, Michael 
Truelsen, Pia 
Wartenberg, Hans (tysk) 
lu
Christensen, Peter 
Davidsen, Pia 
Hansen, Gitte Bang 
Hansen, Michael Klint 
Hemmeth, Anne-Marie 
Hollerup, Gert Allan 
Jensen, Joanne 
Jensen, Morten
Jensen, Pia Staunstrup 
Johansen, Lisbeth Høj 
Larsen, Marianne Krogh 
Laustsen, Lars Mølgaard 
Madsen, Anita Hegelund 
Madsen, Jørgen Christian 
Madsen, Susanne Pasgaard 
Mikkelsen, Karen 
Mortensen, Birgit Voss 
Nielsen, Claus Bager 
Rasmussen, Karin Charlotte 
Rørup, Lars
Staunstrup, Allan 
Storm, Peter 
Sørensen, Kim

Christensen, Linda Schrøder 
Dawideit, Volker 
Dedenroth, Pia 
Enevoldsen, Vivi 
Futtrup, Inge-Merete 
Hahn, Niels Jørgen 
Hansen, Annette Hyldgaard 
Hansen, Jesper Bo 
Hansen, Susanne Brændstrup 
Jensen, Claus Bruno 
Jensen, Grethe Nørgård 
Jørgensen, Karen Bodil 
Larsen, Kristian 
Madsen, Eggert 
Nygaard, Lise 
Olsen, Ernst Skovgård 
Olsen, Marianne 
Rasmussen, Lise Lotte Nyrup 
Voss, Mette

2?
Andersen, Birthe Vestbo 
Bak, Jesper
Christensen, Jette Valentin 
Hansen, Dorte Dinesen 
Hansen, Lulu Renate 
Jakobsen, Kim O. Winther 
Jensen, Mette Lind 
Jensen, Steen Gulbæk 
Jeppesen, Hans Jørgen 
Knudsen, Stig Jørgen 
Larsen, Birgit 
Nielsen, Lone Snedker 
Olsen, Nelly Melballe 
Olsen, Palle Bruun 
Petersen, Jette Nordlund 
Petersen, Mogens Stig 
Rasmussen, Lotte Bjørn 
Sørensen, Søren Holmegård 
Tuxen, Gorm

If
Bruun, Torben Frøslev 
Christensen, Per Winther 
Hansen, Eva Christiane 
Hansen, Margit 
Hansen, Pia Skytte 
Jensen, Jan
Jensen, Lars Kongsgaard 
Jensen, Yvonne
Jespersen, Anita Bernow 
Johansen, Tina Warth 
Jørgensen, Mette 
Kildegaard, Karen Lund 
Kjeldgaard, Pia 
Kristiansen, Inge
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Labusz, Kim
Labusz, Leo
Larsen, Karen Inge
Lauridsen, Peter Skram G.
Lindholm-Andersen, Anne M.
Nielsen, Freddi Vagn
Pedersen, Bo
Pedersen, Lisbeth
Petersen, Anette Skovgård
Rasmussen, Leif
Smith, Per Jørgen H. Jørgensen 
Tingager, Niels Helmer 
Wejlemann, Maj-Britt

2?
Brandt, Helle
Brejnrod, Svend Ole
Christensen, Annette 
Hansen, Søren Godsk 
Hansen, Winnie Wincents 
Hougaard, Henning

Jacobsen, Anne-Grethe M.
Jørsing, Kim
Larsen, Ole Drost 
Lindegård, Lisbeth Oda 
Malmos, Finn
Nielsen, Klaus Jørgen 
Nielsen, Conny Rossing 
Olsen, Lone
Olsen, Per Lauritz 
Pedersen, Jens
Pedersen, Lizzi E. Louw- 
Petersen, Henriette Marie 
Petersen, Lisbeth 
Rasmussen, Susanne 
Risom-Jensen, Jens 
Rogersen, Margrethe Brixen 
Skov, Nina Margrethe 
Sørensen, Rasmus
Thorbek, Charlotte 
Thyssen, Birgit Hansin 
Vestergaard, Anders Erboe

OM UNDERVISNINGEN
Om gymnasieuddannelsen
Opdelingen i linier og grene
Det danske gymnasium er 3-årigt og har 2 linier, en sproglig og en matematisk 
linie. I gymnasiets sidste to år er hver af disse linier yderligere delt op i grene, så 
gymnasiets opdeling skematisk kan fremstilles på denne måde:

1-g 2- og 3.g

Sproglig linie nysproglig gren 
musik-sproglig gren 
klassisk-sproglig gren 
samfundsfaglig gren

Matematisk linie matematisk-fysisk gren 
naturfaglig gren 
samfundsfaglig gren

Alle elever på den sproglige linie vil blive undervist i de samme fag og nogen
lunde det samme pensum i 1. gymnasieklasse. Det tilsvarende gælder for eleverne 
på den matematiske linie. Dog er der enkelte valgfri fag. Således kan man på 
begge linier vælge russisk i stedet for fransk, og på den matematiske linie har man 
frit valg mellem engelsk og tysk. Mindst 7 elever skal vælge det pågældende 
sprog, for at et hold kan oprettes. I de sidste to gymnasieklasser kan eleverne 
vælge faget formning og kunstforståelse i stedet for musik. På Kalundborg Gym
nasium og HF-kursus findes ikke klassisk-sproglig gren, men alle de øvrige; der 
er yderligere i nogle år som forsøgsgren oprettet matematisk-musikfaglig gren.

Vi har valgfrihed mellem musik og formning/kunstforståelse i 2.g og 3.g. Elever, 
der vælger musik-sproglig linie, kan ikke vælge formning og kunstforståelse.

Den enkelte elev må selv vælge mellem de grene, som kan tilbydes. Senest den 
15. april skal eleverne i l.g meddele skolen deres ønsker med hensyn til valg af 
gren, og efter 1. juni er der ingen mulighed for omvalg.
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Den sproglige linie
Gymnasiets sproglige linie består af en 1. gymnasieklasse, som er fælles for alle 
elever på linien, samt en 2. og 3. gymnasieklasse, der er opdelt i 4 grene: en ny
sproglig, en musik-sproglig, en klassisk-sproglig og en samfunds-sproglig gren.

På Kalundborg Gymnasium er klassisk-sproglig gren ikke oprettet.
Fagenes fordeling og ugentlige timetal på den sproglige linie fremgår af neden

stående skema. Fagene i øverste del af skemaet er fællesfag, dvs. fag, i hvilke der 
undervises i samme omfang på alle liniers grene.

1.

Ny
sproglig 

gren

Musik
sproglig 

gren

Klassisk
sproglig 

gren

Samfunds- 
sproglig 

gren

2-g 3-g 2-g 3-g 2-g 3-g 2-g 3-g
Religion ................ 0 1 2 1 2 1 2 1 2
Dansk .................... 3 3 4 3 4 3 4 3 4
Fransk/Russisk . . . . 5 3 3 3 3 3 3 3 3
Historie ................ 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Biologi .................. 0 0 3 0 3 0 3 0 3
Matematik ............ 2 3 0 3 0 3 0 3 0
Musik .................... 2 1
Formning 2 1 2 1 2 1

kunstforståelse . . o 1

16 17 18 17 18 17 18 17 18

Engelsk.................. 4 4 6 1 3 5 0 ° 1 3 5
Tysk ...................... 3 3 5 J 0 0 J
Latin...................... 4 4 0 4 0 5 5 0 0
Græsk .................... 0 0 0 0 0 8 6 0 0
Oldtidskundskab . . 1 2 2 2 0 0 0 2 0
Samfundsfag og

samfundslære . . . 0 0 1 0 1 0 1 5 5
Geografi................ 2 0 0 0 0 0 0 3 2
Musik, særfag........ 4 6

I alt ...................... 30 30 . 30 30 30 30 30 30 30

På den musik-sproglige gren medfører det udvidede timetal i faget musik, at man 
må vælge enten tysk eller engelsk, ikke begge hovedfag. Tilsvarende gælder på 
den samfunds-sproglige gren. På den samfunds-sproglige gren bortfalder desuden 
latin.

*) Formning og kunstforståelse bortfalder.
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Den matematiske linie
Gymnasiets matematiske linie består af en 1. gymnasieklasse, som er fælles for alle 
elever på linien, samt en 2. og 3. gymnasieklasse, som er delt i 3 grene: Den mate- 
matisk-fysiske gren, den naturfaglige gren og den samfunds matematiske gren.

Det bemærkes, at der ud over de nævnte normale grene ved en række skoler, 
bl.a. Kalundborg Gymnasium, er oprettet musik-matematisk gren som forsøg.

Fagenes fordeling og ugentlige timetal på den matematiske line fremgår af ne
denstående skema. Fagene i den øverste del af skemaet er fællesfag, d.v.s. fag, i 
hvilke der undervises i samme omfang på alle liniens grene.

1-g

Matemat.- 
fysik 
gren

Natur
faglig 
gren

Samfunds
matemat, 

gren
2-g 3-g 2-g 3-g 2-g 3-g

Religion ................ 0 1 2 1 2 1 2
Dansk .................... 3 3 4 3 4 3 4
Engelsk/Tysk ........ 5 0 0 0 0 0 0
Fransk/Russisk . . . . 5 3 3 3 3 3 3
Oldtidskundskab . . 2 2 0 2 0 2 0
Historie ................ 2 3 3 3 3 3 3
Legemsøvelser ....
Musik ....................

2
2

2 2 2 2 2 2

Formning og 
kunstforståelse . . 0 1 2 1 2 1 2 1

Samfundsfag og
20 16 16 16 15 16 15

samfundslære . . . 0 0 1 0 1 5 5
Geografi................ 0 3 0 3 2 3 2
Biologi .................. 0 0 3 3 7 0 3
Kemi...................... 3 3 0 3 0 1 0
Fysik...................... 3 3 5 2 2 2 2
Matematik ............ 5 5 6 3 3 3 3

I alt ...................... 30 30 30 30 30 30 30

På den musik-matematiske forsøgsgren forekommer følgende særfag med de an
førte timetal: 2.g 3.g

Samfundsfag og samfundslære ........................................ 0 1
Geografi ............................................................................. 3 0
Biologi ................................................................................. 0 3
Kemi ................................................................................... 3 0
Fysik..................................................................................... 2 2
Matematik ........................................................................... 3 3
Musik (særfag)..................................................................... 4 6

15 15

Undervisningen skal tilrettelægges således, at eleverne på denne gren læser sammen 
med eksisterende grene således:

Historie og samfundslære med matematisk-fysisk og matematisk-naturfaglig gren.
Geografi og biologi med matematisk-fysisk gren.
Kemi med matematisk-fysisk og matematisk-naturfaglig gren.
Fysik og matematik med matematisk-naturfaglig gren.
Musik (særfag) med musiksproglig gren.
Det er en forudsætning, at hvert af de to hold, som musikmatematikerne læser 

sammen med, er etableret på forhånd.
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Eksamensordningen i gymnasiet
Enhver gymnasieelev skal aflægge 10 prøver. På hver gren eksisterer to prøver, 
som kun giver én medtællende karakter.

På matematisk linie afsluttes engelsk/tysk efter 1. gymnasieklasse og geografi på 
matematisk-fysisk gren efter 2. gymnasieklasse.

På sproglig linie afsluttes geografi efter 1. gymnasieklasse og latin, oldtidskund
skab og matematik efter 2. gymnasieklasse.

Samfundssproglig gren afslutter dog latin efter 1. gymnasieklasse.
De øvrige fag afsluttes efter 3. gymnasieklasse.
I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12. marts 1973 om ek

samensordningen og karaktergivningen m.v. ved studentereksamen og i gymnasiet, 
§ 4, fastsættes følgende bestemmelser:

Reeksamination
la.
En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller 2. gymnasieklasse har op
nået årskarakteren 5 eller derover, og som ved den afsluttende prøve til studen
tereksamen i faget ved udgangen af 1. eller 2. gymnasieklasse har fået karakteren 
00 eller 03, kan forlange at blive underkastet ny prøve i faget i august/september.

Ib.
En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller 2. gymnasieklasse, hvor 
undervisningen i faget afsluttes, har fået årskarakteren 00 eller 03, kan, hvis faget 
ikke er udtaget til prøve til studentereksamen, forlange at blive underkastet prøve 
i faget i august/september.

2
Rektor skal inden 1. juli meddele direktoratet, hvilke elever der i henhold til la/lb 
ønsker sig prøvet i august/september.

3
For en elev, der ønsker sig underkastet ny prøve, er eksamenskarakteren den ved 
reeksaminationen opnåede. For en elev, der i henhold til Ib ønsker sig prøvet, med
tælles 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 berettiget til, kan underkastes prøve i faget ved den 
efterfølgende maj/juni eksamenstermin.

Om HF-uddannelsen
Højere Forberedelseseksamen
Højere Forberedelseseksamen er en uddannelsesform af helt ny dato. Den bygger på 
en bekendtgørelse af 1970. Her på skolen påbegyndtes der undervisning efter denne 
i 1971, og det første hold dimitteredes samtidigt med det sidste hold realister i 1973.

HF var oprindelig tænkt som en erstatning for seminariets præparantklasse og 
virker endnu som sådan, men den har i sine få år allerede fået større kompetence 
som adgangsgivende eksamen til højere uddannelser. Når bortses fra de højere han
delseksaminer står næsten alle studier åbne for en HF-eksamen med de rette tilvalg 
og en eksamenskarakter af en vis lødighed.
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Bekendtgørelsen af 1970 er allerede i 1974 afløst af en ny (24. april). I denne og 
i håndbogen „Vejledning og retningslinier for HF-undervisningen“ er omfanget af 
de enkelte fags indhold beskrevet.

Kursus strækker sig over to år. Der skelnes mellem fællesfag (obligatoriske) og 
tilvalgsfag (se skemaet længere fremme). Ved første semesters begyndelse vælges 
mellem formning og musik. Tilvalgsfagene er for de flestes vedkommende de sam
me som fællesfagene, men mere indgående behandlet. De skal sammensættes, så 
man mindst har 20 points, og de påbegyndes i 2. og 3. semester. Der aflægges eksa
men i alle fag ved fagets afslutning, dog ikke i formning, musik og legemsøvelser, 
der ophører som egentlige skolefag efter første år. Der er ingen standpunkts- eller 
årskarakterer. Der er mødepligt.

Der er erfaring for, at eleverne vælger deres fag således, at de samler sig om en 
sproglig eller naturfaglig side, om end alle kombinationer kan foretages inden for 
det skemamæssigt forsvarlige.

Der er mulighed for reeksamination (højst to gange) i alle fag, hvori man kunne 
ønske at forbedre sin karakter. Den bedste karakter tæller.

Skolens elever er fordelt på to førsteklasser og to andenklasser. På grund af til
valgsordningen må det påregnes, at den daglige undervisning ofte vil slutte efter 
7.eller 8. lektion.

Optagelsen sker på rektors ansvar og efter samtale med denne og studievejlede
ren. Ansøgning skal indsendes inden den 1. april, og meddelelse om evt. optagelse 
foreligger ca. 15. maj. Ansøgernes kvalifikationer vurderes efter deres skole- og 
erhvervsmæssige baggrund, således at alder, erfaring og modenhed, når ellers alt 
måtte være lige, giver et fortrin. Realeksamen og 10. kl. med to fremmedsprog og 
matematik i samme omfang som til teknisk forberedelseseksamen vil være den nor
male baggrund for at søge ind. Men den eneste betingelse er, at ansøgeren er fyldt 
18 år i februar, det år han indstiller sig til eksamen.

Elever, der kunne tænke sig at tage eksamen som selvstuderende, har mulighed 
for at tage fagene enkeltvis over en årrække. Tilmeldelse skal ske til kursus inden 
den 15. februar. Kursus giver sådanne elever vejledning.

HF og den nye bekendtgørelse
Da det a.h.t. en vurdering af HF’s udviklingshistorie er af en vis interesse at se, 
hvilke ændringer der er foretaget allerede i disse første år, skal nedenfor gives de 
væsentligste træk i disse.

1. Eksamen. Der finder nu kun eksamen sted ved skoleårets afslutning (tidli
gere tillige i december/januar).

2. Den ene specialopgave er bortfaldet og afløses af en selvstændigt tællende 
2.-års opgave.

3. Visse fag har fået et ændret indhold med større samfundssigte (biologi, mate
matik m.fl.).

4. Der er sket begrænsning i mulighed for reeksamination (2 gange) og i ret til 
fravalg af et éngang påbegyndt tilvalgsstudium.

5. Kristendomskundskab kaldes herefter „religion“, og det er blevet vanskeligt 
at blive fritaget for deltagelse.

6. Der er sket en stramning i reglerne for forsømmelse, således at en advarsel 
gælder for hele kursusforløbet, ligesom bortvisning (overførelse til status som selv
studerende med tab af evt. studiestøtte) kan finde sted også ved utilfredsstillende 
forhold til et enkelt fag.

K. Zahrtmann 
studievejleder
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HF-fagene

Hist.opgaven

Fællesfag: 1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem.

1. Dansk r 3 4 4 12. Historie 3 3 3

3. Engelsk U 3 4 4

4. Matematik
5. Geografi 3 2
6. Biologi 3 2
7. Tysk 3 3
8. Samfundsfag 2 2
9. Musik el. 2

10. Formning
11. Idræt 2 2 —
12. Religion 41 3 3

Fællestimer ialt: 30 29 14 14

Tilvalg:

1. Engelsk r > 3 3
2. 3. Fremmedsprog L 3 4 4

3. Fysik lu 3 6 5

4. Matematik 6 6

5. Kemi 5 5

6. Biologi 4 4

7. Tysk 5 5

8. Samfundsfag 3 3

9. Musik 4 4
10. Formning 4 4

11. Idræt 4 4
12. Psykologi 3 3

r
Ugtl. timer ialt: te J te___4 te J te

2. årsopgaven (i en uge 
mellem 1. dec. og 1. marts. 
I fag der undervises i
2. år + geo.)Danskopgave.

Hertil kommer;
Studie- og erhvervsvejledning i indtil 20 lektioner fordelt over alle sem.
Latin (den lille latin prøve) kan oprettes som særkursus.
Fællestimer (koncerter, foredrag etc.) 1 I samarbejde med anden
Studiekredse (20 timer pr. emne) | fællesundervisning på
Fritidssport | skolen.
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Fritagelse for gymnastik
Enhver elev på skolen har pligt til at deltage i gymnastikundervisningen. Undtaget 
er elever, der er forhindret af sygdom. Dersom en elev på grund af sygdom ikke 
kan deltage i gymnastikundervisningen i mere end en måned, skal dette dokumen
teres med en lægeattest udfærdiget på en af undervisningsministeriet udsendt attest
blanket, som fås på kontoret. Lægeattest udfærdiget på anden attest er ugyldig. 
Skolen kan dog efter skriftligt fremsat ønske helt eller delvis fritage en elev i en
kelte timer.

Den fritagne skal i gymnastiksalen overvære klassens timer.

Cirkulære om
evaluering og meddelelser til hjemmene
(angår kun gymnasieklasserne)

26. marts 1973
Til rektorerne for gymnasieskolerne
I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12. marts 1973 om eksa
mensordningen og karaktergivningen m.v. ved studentereksamen og i gymnasiet, 
paragraf 21 og 22, fastsættes følgende bestemmelser:

Evaluering
A. Når læreren og eleverne i en klasse har planlagt arbejdet i et fag for en vis 

periode under lærerens ansvar for, at bestemmelserne for faget i undervisnings
ministeriets bekendtgørelse nr. 322 af 16. juni 1971 om undervisningen i gymnasiet 
og om fordringerne ved og eksamensopgivelserne til studentereksamen overholdes, 
skal undervisningen i den pågældende periode løbende evalueres, så elever og lærer 
får information om udbyttet af undervisning og arbejde.

Metoder og midler til evaluering af den enkelte elevs og elevgruppes udbytte af 
undervisningen må aftales mellem lærer og elever, således at man dels skaffer sig 
evalueringsresultater med henblik på den videre tilrettelæggelse af undervisningen 
og dels giver læreren mulighed for - f.eks. ved samtale, iagttagelse og diagnostiske 
prøver - at skaffe sig indtryk af den enkelte elevs faglige standpunkt.

Karakterer og vidnesbyrd
B. I hvert af de fag, hvori der til studentereksamen gives årskarakter, skal der 

mindst én gang om året - og kan der, efter lærerrådets beslutning, to gange om 
året — gives meddelelse til hjemmet om elevens standpunkt. Såfremt eleven er fyldt 
18 år eller har indgået ægteskab, gives meddelelsen dog til eleven selv. Stand
punktsmeddelelse skal senest gives i marts måned og udtrykkes ved en karakter fra 
den til studentereksamen benyttede karakterskale og kan ledsages af et i ord af
fattet vidnesbyrd om elevens anlæg og arbejde i faget. Karakteren skal ledsages af 
et vidnesbyrd, dersom elevens standpunkt bedømmes til under 6, eller hvis den 
betegner en væsentlig nedgang i faget i forhold til den forudgående bedømmelse af 
standpunktet. For at sikre ro om den første tids undervisning i gymnasiet må der 
i 1. gymnasieklasse ikke afgives standpunktsbedømmelse inden december. Umiddel
bart før der afgives standpunktsbedømmelse, skal elevernes forhold i relation til 
standpunktet drøftes på et lærerforsamlingsmøde. Kontakten mellem gymnasiesko
len og hjemmene sikres i øvrigt ved forældremøder med deltagelse af lærere, elever 
og disses forældre.

Forsømmelser
C. Skolen skal føre nøje regnskab over elevernes forsømmelser. Dersom en elevs 

forsømmelse antager et sådant omfang, at rektor nærer betænkelighed over for 
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elevens mulighed for fortsat at følge undervisningen, skal rektor underrette eleven 
herom. Fortsætter en elevs forsømmelser herefter, skal rektor skriftligt underrette 
eleven og forældremyndighedens indehaver om, at der kan blive tale om at tage 
forbehold ved elevens tilmelding til eksamen ved skoleårets slutning. Umiddelbart 
før endelig tilmelding til eksamen den 20. marts drøftes på et lærerforsamlingsmøde 
forholdene for de elever, der har modtaget skriftlig advarsel. Såfremt lærerforsam
lingen finder, at det for en af disse elever i et eller flere fag på grund af elevens 
forsømmelser ikke vil blive muligt at give årskarakter, skal rektor i henhold til 
paragraf 7 i undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12. marts 1973 om eksa
mensordningen m.v. indsende en erklæring, som giver oplysning om disse forhold, 
og direktoratet afgør da, om eleven kan deltage i eksamen ved skoleårets slutning.

Årsprøve og årskarakterer
D. Ved skoleårets slutning gives årskarakter i de af klassens fag, hvori der ved 

studentereksamen gives årskarakter. Der afholdes en årsprøve, som mindst omfatter 
samtlige skriftlige fag. Lærerrådet fastsætter ordning og omfang af eventuelle 
mundtlige årsprøver og klassernes arbejde i tiden efter, at undervisning efter nor
malt skema er ophørt, og indtil sommerferien. Den skemamæssige tilrettelæggelse 
foretages af rektor under hensyntagen til elevers og læreres deltagelse i eksaminer 
fastsat af direktoratet.

Oprykning i naste klasse
E. En elev, der ikke har fået direktoratets tilladelse til at deltage i eksamen efter 

1. og 2. gymnasieklasse, kan ikke fortsætte i næste klasse.
På et lærerforsamlingsmøde ved skoleårets slutning behandles de øvrige elevers 

fortsættelse i næste klasse. Dersom der ikke er enighed om, at en elev bør fort
sætte i næste klasse, holdes afstemning herom. Ved denne afstemning har hver lærer 
lige så mange stemmer, som hans/hendes fag har års- og eksamenskarakter, derud
over har lærerne i legemsøvelser og musik/formning hver 1 stemme. Hver af de 
lærere, der underviser vedkommende elev, fremsætter en motiveret udtalelse om, 
hvorvidt eleven i faget er egnet til at fortsætte, og stemmer foreløbig på dette 
grundlag for eller imod. Derefter foretages, eventuelt efter en yderligere drøftelse, 
en anden og skriftlig afstemning, ved hvilken den enkelte lærer skal stemme i 
overensstemmelse med sin opfattelse af elevens helhedsstandpunkt. I tilfælde af 
stemmelighed træffer rektor afgørelsen.

Dersom lærerforsamlingen således vedtager, at en elev ikke bør fortsætte i næste 
klasse, drøftes hvad man vil tilråde eleven. Dette meddeles skriftligt til eleven 
og forældremyndighedens indehaver, der derefter træffer afgørelsen af, om eleven 
skal fortsætte i næste klasse.

F. Disse regler træder i kraft 1. april 1973 og afløser reglerne i direktoratets cir
kulære nr. 139 af 20. juli 1967 om karaktergivning og meddelelser til hjemmene.

Rikard Frederiksen / Henning Nielsen

Cirkulære angående mødepligten
(angår kun HF-klasserne)

20. marts 1972
Til rektorerne for samtlige HF-kurser
I følge HF-bekendtgørelsen af 30. juli 1970, paragraf 10, stk. 2, kan en kursist kun 
indstilles til HF-eksamen på kursistvilkår, hvis den pågældende har fulgt undervis
ningen regelmæssigt og på tilfredsstillende måde.

Der er således mødepligt for kursisterne.

f
29



Overholder kursisterne ikke betingelserne for at gå på kursus, skal der ske ind
stilling til direktoratet om bortvisning og eventuel overførsel til selvstuderende 
status.

Direktoratet skal herved anmode samtlige HF-kurser om at indrette deres admi
nistration af reglerne om mødepligt efter nedenstående retningslinier:

Eleverne skal orienteres om mødepligten og om, hvilke forholdsregler kursus og 
direktoratet agter at benytte, hvis den ikke overholdes. Det er rektors pligt at sørge 
for mødepligtens opretholdelse.

Der må føres omhyggeligt kontrol med kursisternes fremmøde, såvel generelt som 
i de enkelte fag.

Rektor drager omsorg for, at kurserne har en løbende oversigt over hver enkelt 
kursists samlede forsømmelse og forsømmelser i enkelte timer.

Forsømmelighed mod aflevering af skriftlige opgaver, stile, rapporter m.m. side
stilles principielt med dage- eller timeforsømmelser.

Der er ikke fastsat nogen fast mødeprocent, men skønner kursus, at en kursist 
ved fortsat fravær i løbet af skoleåret vil komme op på et fravær, der kan be
grunde bortvisning, skal rektor give kursisten en mundtlig advarsel. Studievejlede
ren bør samtidig gennem en samtale med kursisten forsøge at motivere ham (hende) 
til at møde til undervisningen.

Fortsætter fraværet trods den mundtlige advarsel, skal kursisten have en skriftlig 
advarsel i anbefalet brev.

Hvis heller ikke den skriftlige advarsel har den ønskede effekt, skal der almin
deligvis ske indberetning til direktoratet. Forinden bør faglærerne og sturievejlede- 
ren have haft lejlighed til at udtale sig og kursisten til at fremkomme med en rede
gørelse. Såvel udtalelsen som redegørelsen bilægges indberetningen, som kan have 
to former:

1) en indberetning om det store fravær, der munder ud i, at kursus trods alt er 
villig til at lade kursisten få endnu en chance, hvilke man beder direktoratet tage 
med i overvejelserne.

2) en indstilling om bortvisning af kursisten.
Det understreges, at for stort fravær eller manglende aflevering af skriftlige ar

bejder blot i et enkelt fag kan medføre bortvisning fra kursus.
Udelukkes en kursist fra undervisningen, skal den pågældende af studievejlederen 

orienteres om muligheden for at aflægge HF-eksamen som selvstuderende.
P.D.V.

Jørgen Olsen 
undervisningsinspektør

Ferieplan for skoleåret 1978-79
For skoleåret 1978-79 er der fastsat følgende fridage og ferier (de nævnte dage 
medregnes):
1978:
Mandag den 16. oktober til fredag den 20. oktober: Efterårsferie
Onsdag den 27. december til fredag den 5. januar: Juleferie
1979:
Onsdag den 28. marts: Dronning Ingrids fødselsdag
Mandag den 9. april til tirsdag den 17. april: Påskeferie
Tirsdag den 5. juni: Grundlovsdag
Mandag den 25. juni til fredag den 10. august: Sommerferie
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SKOLELIV OG MILJØ
Samarbej dsudvalget
arbejder i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 23. december 
1969 om lærerråd, lærerforsamlinger og samarbejdsudvalg m.m. Medlemmer af 
SAU er i indeværende skoleår: Kim Jacobsen 2q, Jan Brinck-Jensen 3x, Carsten 
Sihm Larsen 2z, Per Olsen Iq, adjunkterne Peter Breinholt, Harry Lusty (lærer
rådets formand), Henrik Møller og Inger M. Riis samt rektor, der er udvalgets for
mand.

Udover sine almindelige beføjelser som kontaktorgan mellem elever, elevråd, 
lærerråd og rektor og kompetence i de under udvalget hørende sager såsom fast
læggelse af almindelige ordensregler og regler for husorden på stedet, tilrettelæg
gelse af fællestimer o.lign., har samarbejdsudvalget her ved skolen to særlige op
gaver: at fungere som kantinebestyrelse og administrere den såkaldte elevkasse, der 
væsentligst finansieres af de betydelige årlige overskud fra skolekomedien og hvis 
midler udelukkende anvendes til støtte af elevaktiviteter.

Der føres protokol over alle udvalgsmøder, og udskrift af denne opsættes på 
lærerværelset og på en opslagstavle i kantinen.

Kantinen
begyndte sin virksomhed den 24. august 1976. Den forestås af fru Ellinor Hansen, 
der til salg, oprydning osv. har hjælp af fru Bodil Jensen. Smørrebrødsafdelingen 
ordnes af fru Lone Hansen.

Kantinen er åben på alle skoledage i tiden 9-13. Der sælges fra disken forskel
lige slags mælk og mælkeprodukter, juice, frugt og chokoladevarer samt forudbestilt 
smørrebrød. Fra automater i kantinen sælges kaffe, the, cacao og bouillon samt 
chokoladevarer m.v.. 01, sodavand og tobak sælges ikke.

Priserne er fastsat på en sådan måde, at kantinen hviler i sig selv. Mælken købes 
via en mælkekuponordning med en enhedspris af 75 øre pr. kupon; et ark med 20 
kuponer koster 15 kr. Kuponerne sælges i frikvartererne tirsdag og torsdag af to af 
skolens elever.

Indkastet i varmdriksautomaterne er 1 kr., i tromleautomaten fra 1 kr. og op
efter, varieret efter varens art. Smørrebrød koster pr. stk. kr. 1,50.

Der findes vekselautomat i kantinen.
Der føres kassebog over kantinens indtægter og udgifter, og hver måned af

leveres et revideret månedsregnskab til rektor på særlige blanketter. Regnskabet 
føres af kantinebestyrerinden og revideres af adjunkt Tage Jørgensen.

Kantinens bestyrelse er samarbejdsudvalget, der fører løbende tilsyn med vare
sortiment, priser og regnskab m.v.

Aflønningen af kantinens personale foregår dels over en af skolens lønnings
konti og dels over kantinens egen drift. Det er skolens håb, at aflønningen fra 1. 
januar 1979 kan overtages helt af Vestsjællands amtskommune via skolens årlige 
budget, hvorefter priserne vil kunne nedsættes tilsvarende.

Efter kl. 13,30 har eleverne på særlige betingelser adgang til skolens tekøkken, 
der ligger i umiddelbar nærhed af kantinen.

Elevudveksling
Hvert år sendes et antal elever til udlandet for dér at følge undervisning på en 
skole og bo hos en familie i et år.

Det sker gennem forskellige udvekslingsorganisationer, og på Kalundborg Gym
nasium er følgende repræsenteret: AFS, Rotary, YFU og AISSE. Af lande, der 
har modtaget gæsteelever fra Kalundborg Gymnasium, kan nævnes: USA, Por
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tugal, Frankrig, Australien, og til gengæld har vi modtaget elever fra bl.a. USA, 
Canada, Chile, Guatemala og Australien.

Det er fortrinsvis elever i alderen 16-18, der sendes afsted. Ansøgningen sker 
i begyndelsen af skoleåret, om hvilken man bliver orienteret ved opslag samt ved 
morgensangen.

Familier, der ønsker at modtage gæsteelever for et år eller min. 3 måneder, kan 
henvende sig til skolens kontor, hvor de kan få nærmere oplysninger herom.

På udvekslingsorganisationernes vegne 
Bestyrelsen for AFS

Statens uddannelsesstøtte
Ved skoleårets begyndelse kan elever i gymnasiet og HF, som er fyldt 18 år, an
søge om støtte fra Statens Uddannelsesstøtte. Støtten gives dels i form af stipen
dier, dels som lån. Denne form for støtte er afhængig af ansøgerens økonomiske 
forhold. Oplysninger om betingelserne for mulighed for uddannelsstøtte gives af 
stipendienævnet. Ansøgningsblanketter udleveres på skolens kontor.

Befordringsgodtgørelse
Ved skoleårets begyndelse kan elever i gymnasiet og HF hos trafikselskaberne af
give bestilling på kort til jernbane eller bus. De til eleverne udstedte årskort betales 
af Vestsjællands amtskommune direkte til trafikselskaberne.

Denne godtgørelse ydes kun, dersom afstanden fra elevens hjem til skolen er 7 
km eller derover.

Eventuel godtgørelse for benyttelse af eget befordringsmiddel ydes kun efter 
godkendelse af amtsrådet. Benyttes eget befordringsmiddel i forbindelse med of
fentligt befordringsmiddel, skal afstanden fra hjemmet til det offentlige beford
ringsmiddel være mindst 7 km.

Fællesarrangementer
der afholdes efter skoletid
Undervisnings- og kulturudvalget har i sit møde den 12. december 1977 vedtaget 
at fribefordring også skal omfatte tilfælde, hvor elever på skoledage skal deltage 
i elevrådsarbejde samt i aftenarrangementer, der efter deres karakter må betragtes 
som et naturligt led i undervisningen. Det er dog en forudsætning, at eleverne 
i hvert enkelt tilfælde foreviser attestation fra skolen om arrangementet.

Såfremt eleverne skulle blive afkrævet betaling for befordringen, vil udgiften 
blive refunderet kvartalsvis bagud mod indsendelse af billetter samt oplysning om 
arrangementet tilligemed rektors attestation.

Ekskursioner og institutionsbesøg
Tid:
Lærerrådet har fastsat hvor mange hele og halve skoledage der kan disponeres 
over af særlige fag til ovennævnte formål. Vedtagelsen gælder kun gymnasie
klasserne og kun fagene historie, samfundsfag, oldtidskundskab, fysik, kemi, geo
grafi, biologi samt formning og musik. Hvis faget musik ønsker at udnytte sin tid, 
må der vælges samme dag som formning.

Tidspunkterne for ekskusioner og besøg forelægges for rektor og adm. inspektor 
til opslag snarest belejligt og senest 8 dage i forvejen.
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Økonomi:
Ekskursioner og institutionsbesøg er direkte led i undervisningen og betales over 
ekskursionskontoen. Varer en ekskursion mere end 1 dag, må eleverne selv yde 
tilskud.

Forslag til rådighedsbeløb for de enkelte ovenfor anførte fag samt til et pas
sende restbeløb (reservebeløb) udarbejdes af rektor, behandles af fagets lærere og 
vedtages af lærerrådet.

På lærerværelset opsættes hver måned en ajourført oversigt over forbrugene in
den for de enkelte fags rådighedsbeløb.

Ikke-opbrugte rådighedsbeløb indgår i reservebeløbet. Forslag fra faglærerne 
vedrørende forbrug af reservebeløbet må indgives til rektor så tidligt, at forslaget 
kan komme til behandling på et lærerrådsmøde.

Skolerejser 1977-78
Disse er udenlandsrejser med et overvejende fagligt indhold, fastlagt i et program. 
De ledes af mindst to voksne personer, hvoraf mindst den ene er lærer ved skolen.

Skolerejser skal ligge på fastlagte tider. Lærerrådet har fastsat følgende:
3G: Ugen før efterårsferien.
1G og 2G: En af de uger, hvor 3G har terminsprøver; man kan frit vælge mel

lem forår og efterår, men det er en forudsætning, at parallelklasser rejser samtidig. 
Russisk indtager en særstilling.

Elevdeltagelse: Principielt skal alle elever deltage, men lærerrådet kan i hvert 
enkelt tilfælde bestemme, hvilke elever der kan fritages for at deltage, samt hvad 
de skal lave, mens klassen er bortrejst.

Økonomi: Eleverne betaler principielt (så længe der ikke er mulighed for til
skud) det hele selv.

Hvis det faglige indhold er så stort, at det synes at berettige til tilskud fra 
ekskursionskontoen, kan et sådant tilskud dog undtagelsesvis søges af kontoens 
reservebeløb.

Sidste anmeldelsesfrist til rektor: 1. maj. Der skal foreligge: a) detailleret pro
gram, b) budget, c) deltagerliste, d) meddelelse om rejsens ledere.

Samtlige anmeldelser forelægges derefter af rektor under ét for lærerrådet til 
endelig behandling og beslutning.

Således vedtaget i foråret 1974. Tilmeldingsfristen ændret i efteråret 1977 fra 1. 
september til 1. maj.

Skolerejser 1977-78:
Oktober 1977:

10 .-17. oktober: Rumænien (fag: geografi). 2yNS. - Ledere: adjunkt Ebbe Fry- 
dendahl, frk. Karen Lorenzen. - 19 elever.

9 .-15. oktober: Luxembourg og Bruxelles (fag: samfundsfag). 3abS og 3xyzuS 
samt 2pq med samfundsfag som tilvalg. - Ledere: adjunkt Kurt Poulsen, adjunkt 
Bent Lind Hansen. — 22 elever.

10 .-14. oktober: Berlin (fag: tysk). 3aNM, 3bN. - Ledere: lektor Leif Winther 
Hansen, lektor O. Skovgaard Olsen, adjunkt Jytte Hansen. - 26 elever.

7 .-14. oktober: Paris (fag: fransk). 3u. - Ledere: lektor Leif Leifer, adjunkt Grete 
Rasmussen. - 18 elever.

9 .-16. oktober: Moskva og Leningrad (fag: russisk). 3ax og 2ax (russiskholdene). 
- Ledere: adjunkt Henrik Møller og adjunkt Peter Schousboe. - 20 elever.
April 1978:

10 .-17. april: London og Oxford (fag: engelsk). 2abN og 2abSM. - Ledere: lektor 
F. Volmer Hansen, adjunkt Ane Munk-Madsen. Ledsagere: rektor og frue. - 36 
elever.

10 .14. april: Rom (fag: historie og oldtidskundskab). 2c. Ledere: adjunkt Ebbe 
Pramming og adjunkt Erik Hansen. - 26 elever.
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Fællestimer skoleåret 1977/78
Tirsdag den 4. oktober (5. time)
DGS-møde (gymnasieelever)tirsdag den 4. oktober kl. 11,45-12,30
Tirsdag den 11. oktober (5. time)
LAK (HF-elever) møde tirsdag den 11. oktober
Onsdag den 14. december (5. time)
Den danske kvartet kl. 11,45-12,30
Mandag den 6. oktober kl. 11,45-12,45 (5. time)
justitsminister Erling Jensen
Tirsdag den 7. marts kl. 9,50-10,35 (3. time)
Aage Brejnrod
Tommy Dinesen 1 Hvorfor blev jeg politiker?
Helge Carlsen J
Alle 3 er medlemmer af Vestsjællands amtsråd. Aage Brejnrod desuden borgmester 
i Kalundborg.
Fredag den 10. marts kl. 12,40-13,30 (6. time)
„SEBASTIAN“
Fredag den 14. april kl. 11,45—12,30 (5. time)
Den danske Jazzkreds.

Koncerter
Den 22. december medvirkede begge skolens kor ved juleafslutningen i Vor Frue 
kirke. Der opførtes danske julesalmer samt musik af Bach, Couperin, Mozart og 
Schubert.

Forsdag den 19. januar 1978 opførte Sjællands Symfoniorkester sammen med et 
kor på 350 gymnasieelever, deriblandt Kalundborg Gymnasiums kor, med Tamas 
Veto som dirigent og med Edith Brodersen, Jørgen Hviid og Per Friis som solister 
Carl Orffs store oratorium Carmina Burana i den udsolgte Kalundborghal. Kon
certen overværedes af ca. 800 mennesker.

Orkestret indledte med Benjamin Brittens „Young Person's Guide to the Orche
stra“, og så fulgte den imponerende fremførelse af Carmina Burana. Ikke mindst 
efter det sidste værk var bifaldet fantastisk.

En stor musikaften i den tætpakkede Kalundborghal.
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Den 22. februar deltog Kalundborg Musikliniekor sammen med Skælskør Kam
merkor og Slagelse Kammerorkester i en opførelse af Schuberts Messe i G dur. Di
rigent var adjunkt Torben Bækkeskov, Slagelse.

Blandt koncertens øvrige ting kan nævnes sang ved Kalundborg Pigekor, solo
sang ved Birgit Borg, Kalundborg, samt Bach’s violinkoncert i a-moll ved Slagelse 
Kammerorkester med læge Tom Ruhrskov, Kalundborg, som solist.

Opførelsen fandt sted i Nyvangskirken, Kalundborg.
Den 25. april fulgte skolens traditionelle FORÅRSKONCERT
der for første gang ikke afholdtes i Kalundborghallen, men i skolens nye festsal, der 
var fyldt af et talrigt publikum af elever, forældre og lærere. Programmet var følg.: 
Musikliniekoret: ISAAK „Innsbruck ich muss..“

MENDELSSOHN „Lerchengesang“
H. HANSEN „Opvavni“
Dirigent: Esben Ammitzbøll
J. CHR. BACH „Sonate for 2 klaverer“
Solister:
Trine Søndergård le
Lone Ømosegård le
SANTANA „Samba Pati“ - ELTON JOHN „ Your song“
Solister:
Volker Dawideit 2P (rytme)
Peter Storm lu (guitar)
Peter Christensen lu (bas)
Kim Jørsing Iq (orgel)
Rasmus Sørensen Iq (sang, guitar)

Frivilligt kor og orkester:
BELLMAN „Tre sange“
M. HAYDN „Tenebrae factae sunt“
BERNH. KRISTENSEN „De 24 timer“ (uddrag)
Dirigent: Torben Jensen
PAUSE

Jazzorkester:
„Take five“ - „The Duke“ - „Variationer over UD AD LANDEVEJEN“

Thomas Lynnerup 2a (klaver)
Mikkel Uhrenholt 3u (bas, sax)
Niels Kristensen 1c (trommer)
Benedikte Suhr 2c (bas)
J. J. QUANTZ „Sonate for 2 blokfløjter og cembalo“
Solister:
Marianne Wittrup 3b (blokfløjte)
Lisbeth Olsen 3a (blokfløjte)
Lene Wittrup (cembalo)
SCHUBERT „Romanze for violin og klaver“
HÄNDEL: „Gavotte for violin og klaver“
Solister:
Deirdre Stanton 2b (violin)
Helle Carlson 2b (klaver)

Frivilligt kor og orkester: CARL ORFF „Carmina Burana“ (uddrag)
1. O Fortuna!
2. Fortuna plango
5. Ecce gratum
7. Floret silva
8. Cramer, gip die varfe mir
9. Swaz hie gat umbe

10. Were diu werlt
25. O Fortuna!
Dirigent: Torben Jensen
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I pausen kunne man traditionerne tro bese den imponerende udstilling af form
ningsarbejder, opstillet i kantinen af skolens formningslærer, maleren og kerami
keren Hans Sørensen.

Koncerten var arrangeret af skolens 3 musiklærere, adjunkterne Esben Ammitz- 
bøll, Flemming Horn og Torben Steen Jensen.

Kor og orkester
Alle, der har lyst til at synge i kor og som kan spille, er velkomne. Vi øver to 
timer en gang om ugen. Der serveres te og brød i pausen. Dirigenter er skolens 
musiklærere.

Orkestret har bl.a. medvirket ved skolekomedien og korene ved forannævnte 
koncerter.

Skolekomedie og Lærerkomedie
Igennem 20 år har Kalundborg Gymnasium opbygget en fast tradition for sin år
lige skolekomedie, ikke mindst siden 1963, da Kalundborghallens store, profes
sionelle scene stilledes til vor rådighed. Da „Berlingske Tidende“ endnu opretholdt 
sin gode skik med konkurrence mellem gymnasieskolernes skolekomedier, blev vi 
gentagne gange præmieret, deraf 3 gange med førstepræmier, men forestillingerne 
er ikke blevet dårligere siden. I år opførtes Kjeld Abelis klassiker „Melodien der 
blev væk“ på Kalundborghallens scene for fulde huse, men forestillingen i år var 
noget særligt derved, at et team af 2G-elever i samarbejde med adjunkterne Esben 
Ammitzbøll, Bjørn Ipsen, Torben Steen Jensen og Otto Pretzmann, der forestod 
orkester og instruktion, havde skåret teksten til, fjernet noget af det tidstypiske fra 
1930’erne og erstattet det med aktuelle ting af lignende art, samtidig med at det 
lykkedes at fastholde stykkets indhold, stemning og ide.

Det var glædeligt at se et nyt team af unge, til dels nyansatte lærere, gå i gang 
med den store opgave og derved aflaste det gamle erfarne team, som i år kunne 
nøjes med fra tid til anden at række en hjælpende hånd.

Succes’en var hjemme som sædvanlig.
I indeværende skoleår har skolekomedien fået en værdig konkurrent, nemlig en 

larerkomedie. På en hjemmelavet og i festsalen opstillet scene opførte en række af 
lærerkollegiets mest scenevante medlemmer det gode gamle udstyrsstykke „Svend, 
Knud og Valdemar“ for 3 udsolgte huse, understøttet af et herligt 5-mands or
kester, sammensat af skolens mest musikbegavede lærere på hver sit instrument, 
tilsammen udgørende det berømmelige Piperske Teater-Selskab. Man nægtede sig 
intet i retning af kunstnerisk og barok teaterudfoldelse i henseende til sceneudstyr, 
kostumering og spil, ligesom også orkestret i høj grad gjorde sit bedste. Efter bed
ste skolekomedieforbillede var kostumer og dekorationer fremstillet af lærerne 
selv (og deres hjælpsomme børn og koner), iscenesættelse og musik havde man også 
klaret, og den imponerende scene, der også her havde sin debut, var tegnet og lavet 
af en af skolens tidligere lærere, overlærer Aa. Hougaard (se side 8). Den er nu 
opmagasineret og kommer forhåbentlig snart i brug igen.

At dømme efter lattersalver og bifald - skolens elever og forældre samt gamle 
elever og venner af skolen var mødt talrigt op - blev succes’en formidabel, og 
overskuddet ligeså. Det går til delvis dækning af den gæld, som lærerkollegiet har 
pådraget sig med sin kostbare gave til skolen: et filmforevisningsapparat til 35 mm 
spillefilm (se side 8).
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Elevrådet
er elevernes talerør over for skolen. Det består primært af en elev fra hver klasse, 
men i dette skoleår har alle klasser ikke været repræsenteret, da nogle klasser ikke 
var interesseret i at få en repræsentant. Det er vi i elevrådet meget kede af, da det 
giver en dårlig arbejdsatmosfære, at alle ikke vil være med, og at vi derfor ikke 
kommer til at stå så stærkt som vi kunne. Det har været glædeligt, at så mange 
1ste g klasser har bakket arbejdet op og det lover godt for næste års elevråd.

Hvad bestiller elevrådet så? Ja, i det daglige lægger du måske ikke mærke til 
så meget,men vi ta’r os alligevel af mange små ting, som vi enten ekspederer vi
dere til samarbejdsudvalget eller til rektor. Vi har i år arrangeret 2 fællestimer med 
henholdsvis D.G.S. og L.A.K., været med i planlægninger af forskellige faglige 
oplysningsaktiviteter på skolen, lavet en undersøgelse af de studerendes økonomi
ske forhold; denne rapport er videresendt som oplysende materiale til D.G.S. Der 
er også foretaget andre undersøgelser på opfordring af elever, f.eks. hovedpineun
dersøgelsen, da mange klagede over at de havde hovedpine, når de kom fra skole.

Elevrådet er repræsenteret i flere udvalg, hvor det vigtigste er samarbejdsud
valget.

Det vil være godt, hvis der i næste skoleår blev en større opbakning af elev
rådet, så det var alle klasser, der var med i arbejdet, så vi kan sige, at vi repræ
senterer eleverne på hele skolen. Det er også de elever, der ikke er medlem af elev
rådet, der skal være aktive og vise interesse, for uden solid opbakning fra jer er 
vi ikke stærke.

Med ønsket om et godt elevrådsarbejde næste skoleår siger det nuværende elev
råd tak for i år.

På elevrådes vegne 
P. J. Olsen

Ekbåtana
Hvad er Ekbåtana?

Ekbåtana er dem, der arrangerer koncerterne og festerne. Det er også dem, der 
rydder op efter koncerterne og festerne. Derudover er det dem, der kører film og 
af og til arrangerer ture.

Nogle kalder os gymnasiets festforening. Det er vi også. Andre kalder os nogle 
dovne hunde. Det er helt i orden. Nogle andre roser os for vores arrangementer og 
siger, at vi er fede. Tak for det.

Vi er ca. 10 elever, valgt af skolens andre elever. Vi gør det mærkeligt nok fri
villigt!!!

I år har vi haft følgende arrangementer:
Indkørings bal med T-Bones Jazz-Band
Koncert med folkemusikgruppen McEwans Export
Efterårsbal med Haster Show Band
Koncert med Buki Yamaz
Hypnotisøren Fritiof August
Koncert med Culpeper
Falentforum med Gymnasiets talenter (m.m.)
Påskebal med Tramp
Derudover er der startet en filmklub, som har vist 6 film, af hvilke kan nævnes: 

Sidste tango i Paris, Min yndlingsperversion, Mordet i orientekspressen, Rollerball, 
Frenzy.

Ekbåtana

Kalundborg Gymnasiums Idrætsforening
K.G.L har i vinteren 77/78 sørget for, at elever, der ønskede det, har kunnet 
spille volleyball og badminton. Det afhænger selvfølgelig af, hvor mange timer vi 
får tildelt, fordi vi ikke betaler halleje.
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K.G.I. er også arrangør af den traditionelle udendørs bolddag om foråret, hvor 
vi i år for første gang med stor succes fik indført håndbold for drenge. Foruden 
håndbold for drenge er der håndbold for piger og fodbold for blandede hold. Om 
foråret er der en indendørs volleyballdag, som K.G.I. også er arrangør af.

Det er vort håb, at foreningen også i fremtiden vil få tildelt et rigeligt antal 
timer i hallen, ikke mindst nu, hvor den nye hal er taget i brug, således at den 
nye bestyrelse får baggrund for at videreføre K.G.I. og dermed en del af skolens 
aktivitet.

Mogens Muff, Anne Nordskov, Ruth Jensen, Kenneth Brøndum, 
Marianne Jacobsen og Torben Klindt.

Gossip
er et såkaldt skoleblad, der skulle skabe mulighed for kommunikation imellem sko
lens forskellige organer.

Dette kan til tider være ret vanskeligt p.g.a. sløvhed fra både redaktionens og 
læsernes side.

Kvaliteten af bladet er ret svingende, men det er dog af og til læseværdigt.
Redaktionen består af interesserede elever, derfor er alle, der har lyst til at være 

med, velkomne. Stof fra bladets læsere tager vi altid åbenhjertet imod.
Med andre ord: Køb det - Las det - Brug det - Elsk det.

Gossip

KFS
KFS står for Kristeligt Forbund for Studerende og Skoleungdom. Det er et frivil
ligt arbejdsfællesskab inden for den danske folkekirke og bygger som sådan på 
den evangelisk-lutherske bekendelse.

På Kalundborg Gymnasium har der siden 1972 eksisteret KFS. Vi ønsker at for
kynde evangeliet til personlig tro på Jesus Kristus og endvidere at formidle viden 
om den kristne tros indhold og i forbindelse hermed nedbryde gængse vrangfore
stillinger om, hvad kristendom er.

Af aktiviteter på skolen har vi bl. et månedligt møde som regel med foredrag 
og diskussion i en fri og åben atmosfære, skoleandagter og frie samvær. I øvrigt 
holder vi bogsalg ca. 4 gange om året, og på 1. sal findes en bogstand med bøger 
til udlån. I week-ends og ferier arrangeres stævner og lejre forskellige steder 
i landet.

Alle, såvel nye som gamle elever, lærere og andre interesserede, er hjertelig vel
komne til at være med i vort fællesskab.

Bjarne Ellegaard Christensen, 3x.

Kalundborg Gymnasiums Skakklub
Kalundborg Gymnasiums Skakklub har i det forløbne år formået at opøve spil
lernes evner og færdigheder i skakteknik. Vi har haft lavet forskellige aktiviteter. 
Desværre fik vi ikke tilmeldt os til den store skakturnering for skoler, da vores 
indmeldelse indløb for sent. Derfor har vi selv lavet forskellige konkurrencer inden
for skakklubben for på den måde at træne vores evner. Der har blandt klubbens 
medlemmer (desværre ikke ret mange) været stor interesse for spillet, og dette har 
medført stort aktivitet. Det eneste, vi kan ønske for en fremtidig skakklub her på 
skolen, er flere medlemmer, da der på den måde er større chance for tilslutning 
til forskellige arrangementer.

Kalundborg Gymnasiums Skakklub 
ved Ole Raunsbæk.
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Kalundborg KG
Kalundborg KG er en forholdsvis nystartet forening.

KG står for „Konservative Gymnasiaster“. I KG arbejder vi på at samle alle 
uddannelsessøgende, som ønsker at støtte et borgerligt alternativ til de venstre
orienterede uddannelsesorganisationer.

KG ønsker, at uddannelsessystemet skal indrettes så det tilgodeser alle unge. 
Det kan kun opnås ved, at man gør uddannelsestilbuddene så varierede og anven
delige som muligt.

Jo flere medlemmer KG har bag sig, jo større indflydelse får vi på uddannelses- 
politiken. Alle gymnasieelever med en borgerlig grundholdning bør derfor gennem 
medlemsskab støtte KG.

Da vi ved, at der findes mange sympatisører blandt skolens elever, vil vi op
fordre disse til ikke at holde sig tilbage, men henvende sig til os og få noget 
materiale.

Anne Marie Hemmeth, lu
Jørgen Hastrup, la

Kalundborgsamfundet
Tro det eller ej! På trods af - eller måske snarere på grund af - et beundrings
værdigt lavt aktivitetsniveau eksisterer Kalundborgsamfundet stadig. Kalundborg
samfundet er en forening bestående af tidligere elever ved Kalundborg gymnasium 
og HF-kursus, der ser det i såvel egen som skolens interesse at holde kontakten 
vedlige. Dette viser sig dog i praksis at være uhyre vanskeligt, da der uden for 
Kalundborg findes en stor verden, som folk har en evne til meget hurtigt at 
spredes i.

På trods af de næsten uovervindelige problemer dette forhold forårsager, gør 
foreningen et tappert forsøg. Vort hektiske foreningsarbejde består af et velind
arbejdet program, der år efter år har vist sig at give det optimale resultat, men 
såfremt medlemmerne i fremtiden vil hjælpe bestyrelsen med at sprænge disse ram
mer til fordel for nogle nye og forgyldte, modtages forslag til nye aktiviteter 
med glæde.

Det omtalte program indeholder følgende ophidsende indslag: distribuering af 
Gossip til medlemmerne, formidling af billetbestilling til den årlige skolekomedie 
samt endelig vor julefrokost med indbygget generalforsamling. Ved sidstnævnte 
var i år, som foregående år, eneste punkt på dagsordenen valg til bestyrelsen. Et 
sådant foregik da også, og da hele den gamle bestyrelse ønskede at gå af blev 
resultatet, at en ny og initiativrig bestyrelse overtog det ansvars- og æresfulde 
hverv. Denne består af: Bjarne Halleby Hansen, Gerda Hempel og Bo Fritzbøger.

Som det antydedes i starten af dette indlæg hører foreningen måske ikke til de 
mest aktive, men den eksisterer og håber på at øget medlemstilgang kan øge dens 
aktivitet. Henvendelse kan ske til

Kalundborgsamfundet
v/ Bo Fritzbøger,
Brydes Allé 23/426, 2300 Kbh. S.
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Kalundborg Gymnasiums Venner
Foreningen, der har til formål at støtte elever og yde støtte til skolens arrange
menter, har nu 160 medlemmer. Alle forældre anmodes om at indmelde sig. Dette 
sker ved henvendelse til skolens kontor.

Foreningens bestyrelse består for tiden af: fru Mette Mikkelsen, Kalundborg 
(formand); tandlæge Bodil Iversen, Jyderup; assurandør H. Sørensen, Kalundborg 
(kasserer); adjunkt, fru Jytte Steen Hansen (sekretær) samt rektor R. Stig Hansen.

Regnskab 1977-1978
Beholdning pr. 1.4.1977
Kasse.......................................... 18,45
Giro .......................................... 1530,79
Bank ................................................ 4-552,62 6091,86

Indtægter
Renter giro .............................. 18,66
Renter bank .............................. 250,07
Kontingenter ............................ 1735,00 2003,73

Udgifter
Rejsetilskud: 
Bente Smidt .............................. 600,00
Annonce .................................... 25,88
Porto ........................................ 212,00
Kartotekskort .......................... 10,60
3 stk. rejseure ............................ 354,00
Rejsetilskud:
Søren Møller Hansen .............. 350,00
Elsebeth Jensen ........................ 350,00
Karen Munk ............................ 350,00
Michael Folman ...................... 350,00
Idrætskonference .................... 152,00 2754,48

Beholdning pr. 1.4.1978
Kasse.......................................... 0,85
Giro .......................................... 2089,57
Bank ......................................  3250,69 5341,11
Balance ...................................................... 8095,59 8095,59

Kalundborg, den 14. april 1978 
Henry Sørensen
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Ordensregler
1. En elev, der har forsømt skolen eller er kommet for sent, medbringer ved 

sin tilbagekomst en skriftlig meddelelse i kontaktbogen fra hjemmet om grun
den til udeblivelsen. Denne melding kan af elever, der er fyldt 18 år, afgives 
personligt i kontaktbogen. Ved forudset fravær skal rektors tilladelse indhen
tes mindst to dage forud. Meddelelse fra hjemmet - eller eventuelt fra eleven 
selv, hvis denne er fyldt 18 år - skal anføres i kontaktbogen, når en elev ikke 
har kunne udføre hjemmearbejde, samt når eleven ønskes fritaget for gymna
stik. Fritagne elever skal følge deres klasse. Hvis fritagelsen varer længere end 
4 uger, kræves lægeattest.

2. Hvis en elev ønsker at gå hjem eller forsømme en enkelt time, f.eks. på grund 
af sygdom, skal vedkommende have tilladelse af rektor eller inspektor. Syge
melding i kontaktbogen skal for elever under 18 år attesteres af hjemmet.

3. Forandringer af adresse, navn og telefonnummer eller civilstand må straks 
anmeldes på kontoret.

4. Skolen må opfordre til at udvise tilbageholdenhed med at bede sig fritaget for 
undervisning, idet samtlige forsømmelser indgår i den enkelte elevs fraværs
statistik, jvf. det ministerielle cirkulære i årsskriftet.

Husorden
5. Cykler og knallerter skal anbringes i cykelkælderen. Knallerter må ikke have 

motoren gående i kælderen.
6. Hver elev får anvist plads til mappe o.lign, i centralgarderoben. Overtøj 

skal i timerne være anbragt i garderoben. Tasker må ikke anbringes i gang
banerne og på trappeområderne. Garderobereolerne skal tømmes ved skole
tidens ophør.

7. Skolen påtager sig intet ansvar for glemte eller bortkomne sager. Penge, ure 
og andre værdigenstande bør ikke efterlades i overtøj og tasker.

8. Mad og drikke må kun indtages i kantinen og i sofagrupper med tilhørende 
borde på fliseområdet. Madpapir og andet affald skal anbringes i papirkur
vene. 01 og spiritus må ikke indtages på skolen og i dens anlæg.

9. Alle stole sættes i ophæng efter brug.
10. Indendørs rygning tillades kun på tribunen og i området lige bag ved tri

bunen. Askebægrene skal benyttes.
11. Læseområder: Området foran biblioteket, bageste rum i kantinen og forhallen 

ud til Skolegade. For biblioteket gælder særlige regler.
12. Flasker, papir og andet affald må ikke efterlades i parken.
13. Fundne sager afleveres på inspektionens kontor.

Regler
for elevernes behandling af bøger, der udleveres af skolen

1. Enhver af bøgerne skal være forsynet med ordentligt og helt omslag.
2. Omslaget skal være mærket med elevens og klassens navn.
3. Som bogmærke kan der i hver af bøgerne findes et stykke papir eller tynd 

karton. Andet må der ikke forefindes.
4. Eleverne skriver navn, klasse og skoleår med blæk eller kuglepen én gang i 

hver af bøgerne på bindets anden side. Herudover må eleverne ikke gøre nogen 
som helst tilføjelse i bøgerne.

5. Bortkomne eller groft mishandlede bøger skal af den pågældende elev erstat
tes med nye.
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