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1^) et første år i Ballerup Gymnasiums historie nærmer sig nu afslut
ningen, og det er da naturligt at kaste et blik tilbage og se, hvordan 
det begyndte.

Man kan vist sige, at oprettelsen af et gymnasium sjældent er fo
regået i et sådant tempo, som tilfældet er her. Den 17. december I960 
meddelte undervisningsministeriet kommunalbestyrelsen tilladelse til 
oprettelse af et gymnasium i Ballerup; den 3. februar 1961 fulgte til
ladelsen til at begynde undervisningen efter sommerferien samme år 
i midlertidige lokaler på Rugvængets skole.

Det vil her være på sin plads at udtale en tak til ministeriet og un
dervisningsinspektionen for forståelsen af kommunens ønsker og 
imødekommenhed under hele sagens gang.

Den 27. maj 1961 blev lektor Anders Østergaard kaldet til rektor 
ved Ballerup Gymnasium. I løbet af sommeren lykkedes det rektor at 
få samlet et lærerkollegium, så at undervisningen i de tre l.g. klasser 
og de to l.r. klasser kunne gå i gang efter sommerferien.

Skønt gymnasiets virke kun har været kort, er det mit indtryk, at 
to ting træder klart frem: for det første, at skolen kræver en alvorlig 
indsats af eleverne, og for det andet, at eleverne er glade for skolen 
— to væsentlige træk i en skoles liv, som ofte er vanskelige at forene. 
Det er mit håb, at Ballerup Gymnasium som en fortsættelse af den 
gode begyndelse må formå at leve op til de krav, der stilles i den nye 
gymnasielov, at det må blive en moderne skole, men med alt det vær
difulde, der har præget den danske gymnasieskole gennem tiderne, 
som ballast.

På skolevæsenets vegne vil jeg udtale en tak til rektor og lærere 
ved skolen for dette første år med håb om en lykkelig fremtid for 
Ballerup Gymnasium.

A. Simonsen, 
skoledirektør.
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Ballerup Gymnasium begyndte sin virksomhed d. 14. august 1961.
Borgmester O-ve Hansen og skoledirektør Alfred Simonsen modtog på denne 

første skoledag de nyindmeldte elever og det .nye lærerkollegium i Rugvænget 
Skoles forhal. Efter denne officielle velkomst modtog rektor de nye elever. Rek
tor mindede de nye i I G om, at de i tre år ville være skolens ældste elever. 
Deres indstilling til skolen og skolens arbejde vil præge livet her i mange år 
fremefter.

Ved en efterfølgende reception på Rugvængets Skoles lærerværelse, hvortil den 
samlede skolekommission var indbudt, talte borgmesteren om det arbejde, der 
var gået forud for skolens åbning. Endvidere blev der talt af skoledirektøren, 
skoleinspektør fru Bjerregaard Buch og af rådmand Poul Callisen.

Rektor Østergaard takkede borgmesteren for velkomsten, de kommunale myn
digheder for deres initiativ, skoledirektøren for hans aldrig svigtende hjælp og 
skoleinspektør fru Bjerregaard Buch for venlig modtagelse i de fælles bygninger.

Rektor omtalte den store tilvækst, der i de nærmeste år kan ventes i gymnasie
elevernes antal. Det er væsentligt, at den standard, som studentereksamen har, 
ikke sænkes. Når der er begrundet håb om, at dette kan lykkes, skyldes det dels, 
at undervisningsmetoderne stadig udvikles og rationaliseres, og dels at den bag
grund, eleverne møder med, er en anden nu end for år tilbage. De unge af i dag 
har et større udsyn og en bredere erfaring, end det har været tidligere tiders 
unge beskåret.

Rektor udtalte sin tillid til gymnasieskolen; gymnasieskolen er en skole, hvor 
solide kundskaber skal erhverves, men det er ikke en fagskole, der stiler mod en
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bestemt færdighed. I gymnasiet dyrkes mange fag for at give de unge kendskab 
til mange forskellige tænkemåder og mange forskellige livsformer. De skal have 
kendskab til, hvordan kundskab erhverves, og hvordan resultater formuleres og 
efterprøves. Helst skal de fatte vort væsens rod og lære at skønne på de skatte, 
vore forfædre efterlod.

Rektor nævnte, hvorledes gymnasieårenes betydning for de unge afspejler sig 
i litteraturen, og han udtrykte håbet om, at »mange her i denne skole, der i dag 
begynder sit virke, vil få år med oplevelser, med den spænding som en langsom 
indtrængen i fagenes spraglede verden kan forlene det unge liv med«.

Det ny Ballerup Gymnasium
De nye skolebygninger, som skal huse Ballerup Gymnasium, bliver opført ved 

Baltorpvej syd for Ballerup station. Baltorp er det ældste navn for Ballerup; det 
vil måske være rimeligt at knytte dette gamle navn til gymnasiet, så det ved 
overflytningen til de nye bygninger omdøbes til Baltorp Gymnasium.

Det nye gymnasium består af tre enheder, nemlig en klassefløj, en samlingssal 
og en gymnastiksalsbygning. De første bygninger forbindes ved en vandrehal.

Skolen bliver bygget som en fagklasseskole, idet der dog forbeholdes fire klas
seværelser som hjemmeklasser for realklasserne. Klasseværelserne er samlet i en 
to-etages midterkorridorbygning med klasseværelser mod øst og vest. I stueeta
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gen indrettes administrationslokaler (lærerværelse, kontorer for rektor, inspector 
og sekretær) og 9 klasseværelser. Desuden indrettes her en stor centralgarderobe, 
delt i 6 afsnit, der også fungerer som spiselokaler.

På 1. salen findes yderligere 9 klasseværelser, 2 historie-lokaler, bibliotek, 3 
lokaler til biologi og geografi samt 5 lokaler til fysik og kemi, alt med fornødne 
birum.

Sanglokale indrettes i samlingssalsfløjen. På denne side findes et par skitser af 
skolen; de er udført af arkitekterne P. Hougaard Nielsen og C. J. Nørgaard Pe
dersen, til hvem arbejdet med opførelsen af skolen er ovedraget.

Skolekomplexet set fra vest: samlingssalen til højre, gymnastiksale til venstre og 
kiassefløj i baggrunden.

Skolegården. Klassefløj til højre (med spiserum i stueetage) og gymnastiksale til 
venstre.
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Skolens lærere
Fast ansatte lærere

(Paranteserne angiver datoen for ansættelse ved Ballerup Gymnasium).
Adjunkt Annelise Hagerup (1/8 61)

Engelsk I rb, 
Tysk I a
Latin 1 a, I ßy (17 timer)

Adjunkt Palle Hansen (1/8 61)
Dansk I aß, I yx, 1 rb
Tysk I y, 1 rb
Engelsk I x, 1 ra (25 timer)

Lektor Rigmor Harms (1/8 61)
Fransk I aß, I yx, I y, 
Tysk I ßy, 1 ra (24 timer)

Adjunkt Nils Erik Philipsen (1/8 61)
Dansk I y, 1 ra 
Engelsk I a, 1 ßy, I y, 
Gymnastik I ßyx (Dr.) (25 timer)

Adjunkt Jette Reich (1/8 61)
Matematik I x, I y (12 timer)

Adjunkt Biørn Rohde (1/8 61)
Oldtidskundskab I aß, I yx, I y,
Historic I aß, I yx, I y, 1 ra, 1 rb
Matematik 1 ra
Gymnastik I ay, 1 rab (dr.) (28 timer)

Adjunkt Peer Skibstrup (1/8 61)
Biologi 1 ra, 1 rb
Geografi 1 ra, 1 rb, I a, I yß, I x, I y,
Fysik 1 ra, 1 rb
Kemi I x, I y. Tilsyn med skr. prøver i mat.

(25 timer)
Rektor Anders Ostergaard (1/7 61) 

Matematik 1 rb, 
Fysik I x, I y (13 timer)

Timelærere
Lærerinde Estrid Bording

Gymnastik 1 rab (piger) (3 timer)
Lærerinde Kirsten Kristiansen

Gymnastik I ay, I ßyx (piger) (6 timer)
Lærer F. Haack

Tegning 1 ra, 1 rb (4 timer)
Sognepræst H. Ruager

Religion I aß, I yx, I y, (3 timer)
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Lærerinde Gerda Ruge Religion 1 ra, 1 rb,
Sang 1 ra, 1 rb, I aß, I yx, I y
Sammensang I G (8 timer)

Lærerasp. E. Zorde
Sløjd 1 ra, 1 rb (drenge) (4 timer)

Lærerinde Gudrun Aagaard
Håndgerning 1 ra, 1 rb (piger) (4 timer)

Religionstimerne i Gymnasiet læstes fra skoleårets begyndelse af pastor H. 
Zeuthen, men da han blev syg i lang tid, påtog sognepræst H. Ruager sig at 
læse timerne i år. Skolen er meget taknemmelig for denne hjælp.

Under fru Hagerups orlov i tiden fra 24. april og skoleåret ud varetages ti
merne i latin af pastor J. Jubl, Rødovre, og timerne i tysk og engelsk af stud, 
mag. fru E. Møller.

I skoleåret 1961/62 har inspektionshvervene været fordelt således, at adjunkt 
Skibstrup har fungeret som administrativ inspector og adjunkt Philipsen har 
varetaget den ordensmæssige inspektion.

Adjunkt Palle Hansen er skolens bibliotekar.
Adjunkt Skibstrup er formand for lærerrådet.
Skolens sekretær er fru Lilly Pedersen.

Elevtal pr. 1. marts 1962 Hjemstedskommune

Klasse
Samlet 
elevtal

Mand- 
lige

Kvinde
lige

Ba
lle

ru
p-

M
ål

øv
H

er
le

v
I LI

. V
ær

lø
se

V
ær

lø
se

Ly
ng

by
-T

år
bæ

k
St

en
lø

se
-V

ek
sø

O
pp

e S
un

db
y

Fr
ed

er
ik

ss
un

d
Sl

ag
slu

nd
e-

G
an

lø
se

 |
Le

dø
je

-S
m

ør
um

Fa
ru

m
Sk

ul
de

le
v

Sn
os

tru
p

Ø
lst

yk
ke

I ra 24 11 13 18 11 1 1

I rb 24 11 13 15 7 1 1

1
— — — —

I a 14 14 9 1 2 1

Iß 7 0 7 1 4 2

I 7 8 4 4 1 6 1

I X 16 11 5 4 3 2

1 6

1 2 3 I

1ly 24 17 7 8 7 1

Ialt 117 54 63 56 ,2 3 5 1 2 2 7 1 2 3 1 1 1
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Aldersfordeling pr. 1. marts 1962
Klasse Samlet elevtal 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år

I ra 24 3 16 5
I rb I 24 2 19
Is J 29 1 8
I m 40 1 16 2
Ialt 117 5 35 10 41 24 2

Klassernes fag og timetal
Realklasser Gymnasieklasser

1 2
m. latin

2
u. latin

3 Is Im Ils lim Ills IHm

Religion I 1 1 1 1 1 1 1

Dansk 5 5 6 5 4 4 4 4 4 4

Engelsk 4 3 5 5 5 23 6 23 5

Tysk 4 4 4 3 5 2s 4 23 4

Fransk 42 5 5 5 5 4 4

Latin 4 4 4 3

Oltidskundskab I 1 1 1 1 1

Historie 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4

Geografi 2 2 2 2 2 2 2 2

Biologi 1 2 2 2 4 4

Matematik 6 6 6 5 6 6 6

Fysik 2 3 3 2 4 4 4

Kemi 2 2 2

Gymnastik 21 21 2l 2 3 3 3 3 3 3

Sløjd 2

Håndgerning 2

Tegning 1 1

Sang 1 2 2 2 2 2 2

Ialt 331 331 331 34 35 35 35 35 35 35

+ for tiden 1 time ugentlig i svømning.
2) Fransk er frivilligt fag i 3. real.
3) I det matematiske gymnasium kan man læse tysk eller engelsk.
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Arets arbejde
Religion:
1. ra. + b.

G. Tolderlund-Hansen: Kirken i dag, 
s. 7—95.

Salmer:
nr. 279 —■ O, kristelighed
nr. 93 — Hjerte, løft din glædes 

vinger
nr. 414 — Du, som vejen er
nr. 167 — Hil dig, frelser og 

forsoner
nr. 204 — Som forårssolen morgen

rød

I Gs. + m.
N.T. — Apostl. gern. kap. 1—7.
I tilknytning hertil etiske emner.

Dansk (med norsk og svensk): 
1. ra.
Dansk Digtning I.

Aakjær: Da hyrdedrengen skulle i sko
ven. Jylland.

Andersen: Springfyrene.
Andersen Nexø: Besøget i Balka. 
Abell: Melodien der blev væk.
Gunløg Ormtunges saga.
Goldschmidt: Tømmerpladsen.
Martin A. Hansen: Hjemkomsten.
Holberg: Af: Levnedsbreve. Af: Eras

mus Montanus.
Johs. V. Jensen: Syvsoverne.
Johs. V. Jensen: Skovbranden.
Leonora Christine: Af: Jammers Min

de.
I.yngby Jepsen: Karakterbogen.
Halfdan Rasmussen: Noget om billig

rejser.
Hans Scherfig: Butleren (fra Lundbo: 

Dansk Nutidsdigtning).
Soya: Sørmands fødselsdag.
Sønderby: Safari på Mors. 
Wessel: Gaffelen. Småvers.

Bjørnson: Faderen.
Christiansen: To levende og en død.
Askeladden som Kappåt med trollet.
Vesaas: Hesten.
Eroding: Jan Ersa og Per Persa.
Lagerlöf: Avresan.
Lundkvist: Kontorsflickor.
Svensk i skoleradio: Kalle Trompet.
Aurell: Hoffmans galoscher.
Bengtsson: Røde Orm. (Månedslæs

ning).
Graham Greene: £ 200 er prisen. (Må

nedslæsning).
Ottar Jensen: Dansk grammatik for 

realklasserne.

1. rb.
Dansk Digtning I.

Aakjær: Da hyrdedrengen skulle i sko
ven. Jylland. Når rugen skal ind.

Abell: Dødsdømte. Søndag.
Andersen: Springfyrene.
Andersen Nexø: Besøget i Balka.
Blicher: De tre helligaftener. Kær est 

du fødeland. Messingjens.
Branner: De tre musketerer.
Brorson: Jeg er en rose i Saron. Om 

skabelsen. Af: Svanesang.
Grundtvig: Velkommen igen.
Gunløg Ormtunges saga.
Martin A. Hansen: Hjemkomsten.
Holberg: Af: Levnedsbreve. Af: Eras

mus Montanus.
Johs. V. Jensen: Syvsoverne.
Hans Kirk: Lindormen.
Lauring: Blodgildet i Roskilde.
Leonora Christine: Af: Jammers 

Minde.
Lyngby Jepsen: Karakterbogen.
Halfdan Rasmussen: Noget om billig

rejser.
Rode: Min fader.
Soya: Sørmands fødselsdag.
Sønderby: Safari på Mors.
Saxe: Blodgildet i Roskilde.
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Wessel: Gaffelen. Småvers.
Norsk: som 1 ra.
Svensk:
Bentsson: Röde Orm.
Fröding: Jan Ersa og Per Persa.
Lagerlöf: Avresan.
Lundkvist: Kontorsflickor.
Ottar Jensen: Dansk grammatik for 

realklasserne.

I G aß
Falkenstjerne og Borup Jensen: Hånd

bog i dansk litteratur.
Udvalg af runeindskrifter.
Bjarkemål.
Saxo: Amled. Hagbard og Signe.
Thrymskvadet.
Sønnetabet.
Folkeviser (Havbor og Signelill, Tor af 

Havsgaard, Aage og Else, Germand 
Gladensvend, Torbens Datter, Lave 
og Jon, Ebbe Skammelsøn).

Peder Laale: Ordsprog.
Troels-Lund: Aandsstrømninger i det 

16. Aarhundrede.
Kingo: Dend siette Morgen-sang. Hver 

har sin Skæbne. Keed af Verden, og 
Kier ad Himmelen.

Bording: Lystig Vise.
Leonora Christine Ulfeldts: Jammers 

Minde.
Holberg: Peder Paars. Samfundsfor

holdene på Anholdt. Barselstuen. 
Niels Klims underjordiske Reise. Om 
at gruble udi Religions Sager. Om 
selsomme Ægteskab. Om mig selv.

Th. A. Müller: Den danske Skueplads. 
Ewald: Til min Moltke. Valkyriernes 

første Sang.
Oehlenschläger: Evalds Grav. Guldhor

nene. Hakon Jarls Død. Perspektiv- 
kassemanden. Gibs. Billedet. Morgen- 
Vandring. Baldur hin Gode. Frodes 
Drapa.

Grundtvig: Nyaars-Morgen. Fortale.

Rim-Brev til Nordiske Paarørende.
Hauch: Indledning til Forelæsning 

over Nials Saga.
Hovedværker:
Nials Saga (Dansklærerforeningen).
Holberg: Erasmus Montanus (Dansk

lærerforeningen).
Paludan: Markerne modnes.
Månedslæsning:
Leonora Christine: Jammers Minde.
Grammatik:
E. Ottar Jensen: Grammatik for gym

nasiet.
Svensk:
Rehling og Hasselberg: Svenske for

fattere i udvalg.
Bengtsson: Ur Röde Orm.
Gullberg: Digtene + hæfte til skole

radioudsendelsen.
Lydlære i hovedtræk.

I G yx
Falkenstjerne og Borup Jensen: Hånd

bog i dansk litteratur.

Udvalg af runeindskrifter.
Bjarkemål.
Saxo: Amled. Hagbard og Signe.
Thrymskvadet.
Sønnetabet.
Folkeviser (Havbor og Signelill, Tor 

af Havsgaard, Aage og Else, Ger
mand Gladensvend, Torbens Datter, 
Lave og Jon, Ebbe Skammelsøn).

Peder Laale: Ordsprog.
Troels-Lund: Aandsstrømninger i det 

16. Aarhundrede.
Kingo: Dend siette Morgen-sang. Hver 

sin Skæbne. Ked af Verden, og Kier 
ad Himmelen.

Bording: Lystig Vise.
Leonora Christine Ulfeldts: Jammers 

Minde.
Holberg: Peder Paars. Samfundsforhol

dene på Anholdt. Barselstuen. Niels 
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Klims underjordiske Reise. Om at 
gruble udi Religions Sager. Om sel
somme Ægteskab. Om mig selv.

Ewald: Til min Molkte. Valkyriernes 
første Sang.

Oehlenschläger: Evalds Grav. Guld
hornene. Hakon Jarls Død. Perspek- 
tivkassemanden. Baldur hin Gode. 
Frodes Drapa.

Grundtvig: Nyaars-Morgen. Fortale. 
Rim-Brev til Nordiske Paarørende.

Hauch: Indledning til Forelæsning 
over Nials Saga.

Hovedværker:
Nials Saga (Dansklærerforeningen).
Holberg: Den stundesløse (Dansklærer

foreningen).
Paludan: Fugle omkring fyret.

Månedslæsning:
Paludan: Markerne modnes.

Grammatik:
E. Ottar Jensen: Grammatik for gym

nasiet.

Svensk:
Rehling og Hasselberg: Svenske forfat

tere i udvalg.
Bengtsson: Ur Rode Orm.
Gulberg: Digtene + hæfte til skolera

dioudsendelsen.
Lydlære i hovedtræk.

I G y
Falkenstjerne og Borup Jensen: Hånd

bog i dansk litteratur.

Udvalg af runeindskrifter.
Saxo: Amled. Hagbart og Signe.
Vølvens Spådom.
Den høies ord.
Kongerne Øistein og Sigurd.
Fortalen, Jyske Lov.
Folkeviser: Havbor og Signe, Germand 

Gladensvend, Elverhøj, Ridder Stigs 
Bryllup, Agnete og Havmanden, Ør

nevisen, Torbens Datter, Lave og 
Jon.

Peder Låles ordsprog.
Troels-Lund: Åndsstrømninger i det 16.

Århundrede.
Peder Palladius.
Anders Arrebo: Astree Siunge-Choer, 

Daphnissis bekymrede Kiærligheds 
Tancker.

Kingo: Tiisskrift til Christian dend 
Femte.

Kingo: Tiisskrift til Elronning Char
lotte Amalia. Hver har sin skæbne.
Ked af verden. Som dend Gyldne 
Sool.

Bording: Lystig Vise.
Leonora Christina: Jammers-Minde.
Rasmus Æreboe: Autobiografi.
Th. A. Müller: Den danske Skueplads.
Holberg: Moralske Tanker, Om at 

gruble udi Religions Sager. Om mig 
selv. Holberg i Fyrretyveårs Alde
ren.

Fra: S. Møller-Kristensen: En mosaik: 
Otto Gelsted: Giv mig et stand
punkt.

Hovedværker:
Gunlaugs Saga (fra Falkenstjerne og 

Borup Jensen).
Holberg: Erasmus Montanus (Dansk

lærerforeningen).
Branner: Om lidt er vi borte.

Månedslæsning:
Terents: Brødrene.
Nordahl Grieg: Ung må verden endnu 

være.

Svensk.
Erik Rehling & G. Hasselberg: Sven

ske forfattere i udvalg.
Bengtsson: Ur Rode Orm.
Eyvind Johnson: Magnus och Olle, 

samt hovedtræk af svensk gramma
tik og lydlære.
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Karin Boye: O en klinga, Jag vill mö
ta.., I rörelse, Martall.

Norsk.
Ernst Wilson & Kjølv Egeland: Norsk 

språk. Sproglig oversigt.
Vesaas: Sistemann heim.
Henrik Ibsen: Ballonbrev til en svensk 

dame.
Skoleradioens norske udsendelser.

Engelsk.
1. ra.
English of Today III.
Stevenson: Treasure Island (Easy 

Readers).
Skoleradiohæftet — serien The Barton 

Family.

1. rb.
English of Today III.
Stevenson: Treasure Island (Easy 

Readers).

I Gs.
Modern Writers: p. 9—68.
Dickens: Dotheboys Hall.
1 ugt. stil.
Selvstændig læsning: Forskellige mo

derne forfattere og avisartikler.
Stileøvelse: Brier: Engelske Stiløvelser 

for Gymnasiet.
Grammatik: Herløv: Engelsk Gramma

tik for Gymnasiet.

I Gmx.
Somerset Maugham: The Traitor.
George Orwell: Animal Farm.
British Life and Thought:
Tomlinson: The Lascar’s Walking-

Stich.
Priestley: From East Durham.
»Sahi«: The Lull.
Middleton: The Ghost-Ship.
Maugham: Louise.
Orwell: England at First Glance.

Skoleradio: Udsendelse om Orwell, 
Television in Britain, Engelsk og 
Amerikansk krønike.

I Gmy.
Brighter English:
The Luncheon.
Nine Needles.
The Glove.
Mornings at Seven.
Post Haste.
The Dancing Partner.
The Never-Never Nest.
If I were you.
Friday Morning.
Sad Secretary.
Where Does Invention Lead?
Orwell: Animal Farm.
Skoleradio: Television in Great Britain 

Engelsk og Geogre Orwell.

Tysk.
1. ra. + b.
P. Nydahl: Deutsch ohne Mühe 2. 

(1961).
P. Nydahl: Wir lesen Deutsch 1.
Skoleradio: Münchhausen-udsendelser-

ne.

I G a
Carl Gad: Moderne tyske noveller (4. 

udg.).
H. Ring Hansen Und V. Stærmose: 

Kulturgeschichtliche Lesestücke. 
Nr. 1, 2, 3, 4.

Wolfgang Borchert: Draussen vor der 
Tür (Rowohlt). S. 61—67, 71—94.

Henrik Hertig und E. Kryger Kristen
sen: Deutsche Poesi. Nogle ballader 
af Goethe og Schiller.

Grammatik efter: S. Sigtryggsson und 
A. Rossen: Kurzgefasste deutsche 
Grammatik.

Stiløvelse efter: A. Rossen og S. Sig
tryggsson: Tysk stiløvelse for Gym
nasiet.
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En ugentlig stil efter Tyske realeksa
mensopgaver II.

I G ß7
Carl Gad: Moderne tyske noveller (4. 

udg.) s. 5—27, 87—128.
H. Ring Hansen Und V. Stærmose: 

Kulturgeschichtliche Lesestücke. 
Nr. 1, 10, 26, 31.

Wolfgang Borchert: Draussen vor der 
Tür (Rowohlt). S. 61—73, 92—94, 
120—128.

Henrik Hertig und E. Kryger Kristen
sen: Deutsche Poesi: Nogle ballader 
af Goethe og Schiller.

Grammatik efter: S. Sigtryggsson und 
A. Rossen: Kurzgefasste deutsche 
Grammatik.

Stiløvelse efter: A. Rossen og S. Sig
tryggsson: Tysk stiløvelse for Gym
nasiet.

En ugentlig stil efter: Tyske realeksa
mensopgaver II.

I Gm.
Stefan Zweig: Schachnovelle.
Carl Gad: Moderne Tyske Noveller: 

Schnitzler: Der blinde Geronimo 
und sein Bruder.
Wiechert: Das Gericht.
Fallada: Pinneberg häuft eine 
Frisiertoilette.

Skoleradio: Erich Maria Remarque + 
uds. for 9.—10. skoleår.

Fransk.
I Gs. + m.
Sv. Atke og P. K. Hyllested: Fransk 

begynderbog.

Latin.
I Gs.
C. Julii Caesaris Belli Gallici Libri VII 

udg. af M. Cl. Gertz: Liber I.
Grammatik efter: Vald. Nielsen: La

tinsk Grammatik.

Oldtidskundskab.
I Gs. + m.

A. Kragelund: Græske historikere.
Homers Iliade ved Fox Maule og Leo 

Hjortsø.
Henrik Hertig: Antikkens Mytologi.

Historie.
1. ra. + b.

Hatting og Møller: Realskolens ny hi
storiebog II (fra år 1500 til år 1815).

Billedgennemgang efter: Vort Folks 
Historie i Billeder.

Ekskursion til Frederiksborgmuseet.

I Gs. + m.
Munch: Verdenshistorie I og II (til år 

1300).
Kierkegaard og Winding: Nordens Hi

storie (til år 1050).
Kildegennemgang efter Jørgen Bjer- 

num: Kilder til vikingetidens histo
rie.

Billedgennemgang efter Bundgårds 
samt Andrup, Ilsøe og Nørlunds 
billedhefter.

Lysbilleder. Elevforedrag. Moderne po
litik i forbindelse med »Tidens 
Stemme«.

Ekskursion til Køge og Store Hedinge 
kirker.

Geografi.
1. ra. + b.
Hellner, Humlum og Holmelund: Geo

grafi for realafdelingen I.

I Gs.
Hellner: Geografi for det sproglige 

Gymnasium: til klimatologi.

I Gm.
Hellner og Humlum: Fysisk geografi.
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Biologi.
1. ra. + b.
Udvalgte afsnit af biologien delvis ef

ter Lange og Leth: Biologi for real- 
afd. I.

Matematik.
1. ra.
Regning og Aritmetik: Pihl og Ring: 

Regnebog III (4- veksler).
Geometri: Juul og Rønnau: Geometri 

for mellemskolen, til § 100.

1. rb.
Regning og Aritmetik: Pihl og Ring: 

regnebog III (4- veksler).
Geometri: Uden lærebog er gennem

gået den grundlæggende lære om li
nier og vinkler, trekanter og firkan
ter, punktmængder, arealer, den py- 
thagoriske læresætning.

I Gm.
A. F. Andersen og P. Mogensen: Læ

rebog i Matematik I — til kap. IX 
»Trigonometriske beregninger«.

A. F. Andersen og P. Mogensen: Læ
rebog i Matematik II— nogle af de 
første afsnit.

Opgaver fra Buch, Fenchel og Laurit
zen: Matematiske Opgaver I.

Fysik.
1. ra. + b.
Rasmussen og Simonsen: Fysik II: til 

elektricitet II.
Udvalgte afsnit af kemien.

I Gm.
Sundorph: Varmelære (til tillægget), 

Elektricitetslære (1. afsnit).
Lyslære (til lysmåling).

Kemi.
I Gm.
Østergaard: Kemi: Kapitlerne I—IX 

og XIX—XXII.

Formning.
1. ra. + b.

Reportagetegning. — Elementær far
velære. — Akvarel. — Linoleums
tryk. — Tuschtegning. — Piger: 
Stoftryk.

Gymnastik.
1. ra. + b.

Drenge. Sommerhalvåret: Fodbold.
Vinterhalvåret: Gymnastik.
1 ugentlig time i svømning.
Piger. Sommerhalvåret: Langbold.
Vinterhalvåret: Gymnastik.
1 ugentlig time i svømning.

I Gs. + m.

Drenge. Sommerhalvåret: Fodbold.
Vinterhalvåret: Gymnastik.
1 ugentlig time i svømning.
Piger: Sommerhalvåret: Langbold, 

holdtræning, lidt volleyball.
Vinterhalvåret: Gymnastik.
1 ugentlig time svømning.

Håndgerning.
1. ra. + b.

Årsarbejde: Bluse syet med kjolesy
ningsteknik. Herunder mønsterbe
handling.

Mellemarbejde: Dækkeserviet m/kors- 
sting og hulsøm.
Servietbånd m/korssting.
Serviet m/alm. sømmesting.

Arbejdsbog: Prøver: Syning af hjørne.
Stanghulsøm + stikkehulsøm.
Kantstukket søm.
Søm, kastet over trevl.
Knaphuller: Håndsyede.

Kantede
Maskinsyede.

Klipning af skråstrimler.
Desuden er klippet og delvis syet bus

seronner med stoftryk i samarbejde 
med tegning.
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Sang.
1. ra. + b.

Et udvalg af danske sange og salmer i 
tilknytning til årstider og højtider, 
samt nogle nordiske, engelske og ty
ske sange (herunder kanons og to
stemmige sange for lige og blandet 
kor).

Stemmepleje, hørelære, orkesterinstru
menter.

Præsentation af nogle værker fra wie- 
nerklassicismen, romantiken og nye
ste tid.

I Gs. + m.

Et udvalg af danske sange og salmer i 
tilknytning til højtider, årstider og 
historiske begivenheder samt et ud
valg af udenlandske sange (en- og 
flerstemmige værker, lige og blandet 
kor).

Stemmepleje, node-, interval- og ryt
melære, notation, prima vista sang.

Gennemgang af den gregorianske sang, 
folkevisen og værker fra baroktiden. 
Præsentation af nogle værker fra 
wiener-klassicismen, romantiken og 
nyeste tid (herunder jazz).
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Karakterer, vidnesbyrd og forældremøder

Normalt gives der standpunktskarakterer i oktober, december og marts. Disse 
vurderinger meddeles hjemmet i karakterbogen, der hver gang underskrives af 
en af forældrene, hvorefter den snarest leveres tilbage til skolen.

Meddelelser fra hjemmet til skolen bedes givet i brev, ikke ved tilføjelser i 
karakterbogen.

Hvis en elevs standpunkt er så svagt, at det er tvivlsomt, om eleven vil kun
ne følge undervisningen i den næste klasse, vil det sammen med karakterbogen i 
marts blive tilkendegivet overfor hjemmet, at det kan blive nødvendigt at for
blive på det nuværende klassetrin yderligere et år. Hvis et sådant varsel ikke 
gives i marts, kan det påregnes, at eleven kan fortsætte i den følgende klasse 
forudsat, at det standpunkt, som svarer til martskarakteren, ikke forringes i 
kendelig grad. Desuden forudsætter det, at de skriftlige og mundtlige prøver, 
der afholdes ved skoleårets slutning, ikke afslører en ikke tidligere erkendt usik
kerhed eller direkte uvidenhed.

Den endelige beslutning om elevernes overgang til næste klassetrin afgøres af 
lærerrådet på et møde umiddelbart efter årsprøve-periodens afslutning. Afgø
relsen træffes i tvivlstilfælde efter regler, der er nøje formuleret af undervis
ningsministeriet og undervisningsinspektionen. Det følger heraf, at en afgørelse 
ikke vil kunne ændres ved forhandling mellem hjemmet og rektor.

Såfremt en elev må gå en klasse om, opstår der ofte for forældrene det pro
blem, om det måske vil være rimeligt at gå ud af skolen og fortsætte uddannel
sen på anden måde. Det henstilles, at forældrene i så fald kontakter skolen; vi 
vil, så godt vi kan, give udtryk for vort skøn over elevens fremtidige mulighe
der. Erfaringen viser iøvrigt, at det meget ofte giver nyt mod og adskillig større 
ro og sikkerhed, når en elev får lejlighed til at arbejde med stoffet igen uden 
det pres, der ofte følger med, når man kan mærke, at man er kommet bagefter.

I løbet af foråret afholdes der normalt møder for forældre til elever i 2. real
klasse. Ved disse møder gives der en orientering om elevens muligheder efter 
udgangen af 2. realklasse. Ved direkte samtaler mellem forældre og lærere søges 
det derefter belyst, hvorledes den fremtidige undervisning bedst ordnes for den 
enkelte elev. Efter dette møde indkaldes der oplysninger fra hjemmene om, hvor 
vidt de ønsker overgang til 3. real eller til en gymnasieafdeling.

Hvis der er mulighed for at ønsket ikke kan efterkommes, gives der hjemmet 
meddelelse herom. Det må dog betones, at vurderingen naturligvis bygger på det 
standpunkt, eleven på dette tidspunkt har nået.

For 1. realklasses vedkommende holdes et forældremøde i løbet af efteråret, 
forventeligt i begyndelsen af november.

Også ved dette møde bliver der mulighed for at tale om den enkelte elevs 
problemer ved direkte samtaler mellem lærere og forældre.
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Inden 15. marts må eleverne i 1. realklasse i samråd med deres forældre tage 
stilling til, hvorvidt de ønsker at læse latin i 2. realklasse. Som en vis vejledning 
ved dette valg kan der fra skolens side oplyses følgende:

Hvis en elev skal kunne optages i det sproglige gymnasiums første klasse efter 
2. real (eller evt. 3. real) kræves det, at der er læst latin i 2. real og at udbyttet 
af denne latinlæsning har været utilfredsstillende. Hvis en elev, der ikke har læst 
latin i 2. real eller som ikke har bestået prøven i latin ved udgangen af 2. real, 
alligevel ønsker optagelse i det sproglige gymnasium, må den pågældende privat 
forberede sig til denne latinprøve, der da må aflægges, inden endelig optagelse i 
gymnasiet kan finde sted.

Hvis en elev ønsker optagelse i det matematiske gymnasiums første klasse er 
det ikke en nødvendig betingelse, at der er læst latin i 2. real; men skolen be
tragter det som en ekstra kvalifikation, hvis eleven med tilfredsstillende resultat 
har gennemgået latinundervisningen; det er også fordelagtigt for eleven at 
have den baggrund, som latin giver, for undervisningen i andre sprog, særlig 
fransk og engelsk.

For at kunne påbegynde et studium efter realeksamen eller studentereksamen 
er det i forskellige tilfælde et krav, at en prøve i latin, svarende til prøven efter 
2. real, er bestået. Det gælder f. eks. for unge, der ønsker uddannelse til læge, 
tandlæge, dyrlæge og pharmaceut. Hvis en elev, der søger optagelse i det mate
matiske gymnasium, overhovedet kan tænkes at ville fortsætte med et af de 
nævnte studier efter studentereksamen vil det altså være en stor fordel for ved
kommende at læse latin i 2. real.

Med hensyn ti! de krav, som latinundervisningen stiller til eleven, kan det op
lyses, at selve den daglige forberedelse af latinlektien må påregnes at kræve Vs 
—1 time til hver af de 4 ugentFge timer. Det må dog siges, at de individuelle 
variationer med hensyn til forberedelsens effektivitet er så store, at denne tids
angivelse kun kan være en grov vejledning. Alt i alt er det en erfaring, at fa
get latin er ret krævende.

Ungdommens Uddannelsesfond
Praktiske oplysninger

Ifølge lovbekendtgørelse nr. 178 af 6. juni 1961 kan der af Ungdommens Ud
dannelsesfond ydes stipendier til elever, der forbereder sig til studentereksamen i 
gymnasieskolernes gymnasieklasser og til elever i realklasserne, som er over den 
undervisningspligtige alder. Den største ydelse, der kan tildeles, er 3000 kr. til 
en gymnasiast og 600 kr. til en realist; men kun i meget ekstraordinære tilfælde 
ydes det maximale beløb. Til de 72 elever, der i skoleåret 1961—62 gik i Balle
rup Gymnasiums I G, blev der ialt uddelt beløb på 12.800 kr., fordelt på 15 
elever.
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Det skal ifølge loven tilstræbes, at ingen egnet ansøger hindres i at fuldende 
gymnasieuddannelsen. Det har ved uddelingen i år vist sig, at det ikke har væ
ret muligt at uddele stipendier til alle, for hvem en sådan støtte ville være af 
væsentlig værdi, men på den anden side har det været muligt at give en virkelig 
mærkbar portion til mange, for hvem tildelingen synes nødvendig.

Det bemærkes, at stipendierne er at betragte som støtte for forsørgeren; det 
er ikke et ekstra lommepengebeløb til eleven. Det er derfor også forsørgeren, der 
skal ansøge om stipendierne og kvittere for udbetalingerne.

Ansøgninger om andel i uddelingen for skoleåret 1962—63 skal skrives på 
skemaer, der udleveres på skolen engang i efterårets løb, hvorefter uddelingen 
kan forventes foretaget omkring nytår 1963. De nærmere tidsfrister vil blive 
meddelt eleverne på sædvanlig måde.

Desuden uddeler Københavns amts skoleråd understøttelse til flinke elever i 
real- og gymnasieklasser, når deres forældre er ubemidlede.

Det er en betingelse for at kunne komme i betragtning ved uddelingen af un
derstøttelserne, at vedkommende ansøger har bopæl i Københavns amts skole
rådskreds, dvs. Københavns amtsrådskreds og Frederiksberg kommune.

Personer med fast bopæl i Københavns kommune, Frederiksborg eller Roskilde 
amtsrådskredse kommer således ikke i betragtning.

Ansøgningsskemaer, der må udfyldes nøjagtigt, kan efter den 15. juli fås hos 
vedkommende kommunalbestyrelse og på skolerådets kontor, Blegdamsvej 27, 
2. sal daglig kl. 13—14, undtagen lørdag.

Ansøgninger for skoleåret 1962-63 må være indsendt til skolerådets kontor in
den 1. september 1962.

Skolebøger og hæfter udleveres gratis på skolen. Nye hæfter leveres kun mod 
faglærerens notering på det brugte hæfte. Ved misbrug af det udleverede kladde- 
og indskrivningsmateriale henvises eleverne til selv at anskaffe erstatningshæfter.

Skolebøgerne skal forsynes med omslag og værnes mod overlast. Når bøgerne 
er godkendt af faglæreren, indklæbes en navneseddel i bogen. Bøger, der findes 
uden lånerens navn, inddrages i lærebogssamlingen. Hvis en lærebog ødelægges, 
må den erstattes med et nyt eksemplar.

Fritagelse for aktiv deltagelse i gymnastik gives kun, såfremt eleven hjemme
fra medbringer en anmodning om sådan fritagelse. Fritagelse i et tidsrum over 
en uge kræver, at der fremsendes en lægeattest om årsagen til og varigheden af 
fritagelsen.

Gymnastiktøj udlånes til eleverne, men det forudsættes, at vask og renholdelse 
af tøjet foretages af elevernes hjem. Ved skoleårets slutning skal tøjet afleveres i 
vasket og rengjort stand.
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Til den eventuelle svømmeundervisning kræves der svømmebenklæder eller ba
dedragt, og disse leveres ikke af skolen. Det skyldes, at svømning ikke er et 
normalt fag i skolens program; svømmeundervisningen er muliggjort, fordi svøm
mebassinet findes indenfor skolens mure, og undervisningen vil kun kunne gives 
så længe kommunens folkeskole-klasser ikke udnytter svømmehallen i alle ugens 
timer.

Hvis en elev på grund af sygdom må forsømme skolen, må vedkommende ved 
første tilbagekomst til skolen medbringe en seddel fra hjemmet om årsagen til og 
varigheden af fraværelsen. Ved længere tids forsømmelse på grund af sygdom an
befales det, at lægeattest fremsendes.

Anmodning om fritagelse for skolegang af anden grund end sygdom bedes 
fremsat ved en skriftlig motiveret henvendelse fra hjemmet. Skolen vil i almin
delighed følge hjemmets ønske om sådan fritagelse, men det henstilles — i ele
vernes interesse —, at der kun fremsættes ønske om frihed, når der er ganske 
særlig årsag til det.

I forbindelse med konfirmation har konfirmanden uden anmodning fri den ef
terfølgende mandag.

Ballerup Gymnasieforening

Da Ballerup Gymnasium er helt nyt, har gymnasieforeningen kun eksisteret i 
et år. Den tæller ca. 60 medlemmer (af 3 Ig); kontingentet er 2 kr. månedlig, og 
bestyrelsen tæller ni medlemmer. (Dette overvældende antal på grund af begyn
dervanskeligheder). Formand er Thorsten Pedersen I y.

Foreningens arrangementer i dette skoleår har været:

August: Ni elever valgtes til at starte foreningen.

September: Afholdtes stiftende generalforsamling: bestyrelsen valgtes, de fore
løbige love godkendtes.

Oktober: 1) Indledende møde med tale af rektor, the og dansant.
2) Efterårsbal.

November: Filmaften (John Ford’s: Søens helte), med efterfølgende kaffebord.

December: 1) Gymnasieforeningen arrangerede vor deltagelse i Rugvængets Skoles 
fest.
2) Julebal.

Januar: Politisk diskussion (Fællesmarkedet og NATO) med repræsentanter fra 
fire partier.
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Februar: 1) Filmaften med dans.
2) Foredrag af pastor Søbye, Blovstrød, om ungdommens seksualmoral.

Marts: 1) Karneval.
2) De endelige love færdige og delt ud til samtlige medlemmer.

April: U-landsfest (overskud ca. 400 kr.).

Maj: Foredrag og film om Cuba med assistance fra den Cubanske ambassade.

Juni: Efter eksamen er planlagt stort »knald«.

Af årets dagbog
1961.

14. august: Skolens lærere samledes kl. 8 til det første lærermøde. Kl. 9 samle
des de 120 elever og lærerne i forhallen til Rugvængets Skole. Ballerup-Må- 
løv kommunes borgmester, Ove Hansen, og skoledirektøren, Alfred Simon
sen, udtrykte deres glæde over, at kommunen hermed begyndte undervisnin
gen i eget gymnasium og bød os alle velkommen til arbejdet.

Efter at eleverne havde fået dikteret deres skemaer og havde fået udleve
ret en del af deres bøger, holdtes der en kort reception i Rugvængets Skoles 
lærerværelse, hvortil den samlede skolekommission var indbudt.

15. september: Lektor E. Lassen besøgte skolen og overværede undervisningen i 
dansk.

28. september: Skolen deltog i Ballerup-Måløv kommunes fælles skoleidrætsdag.

7. oktober: Gymnasieforeningen holdt sit første møde. Efter en kort tale af rek
tor var der dansant og fælles thebord.

14. oktober: Lektor F. Hjerting besøgte skolen for at deltage i planlæggelse af 
fysik- og kemilokalerne i det kommende gymnasium.

24. oktober: Om aftenen afholdtes forældremøde for forældrene til elever i 1. 
realklasse.

26. oktober: Forældremøde for forældre til elever i I G. Rektor talte om gymna
siets emner og krav. Elever fra I Gs underholdt med nogle sange, sunget un
der ledelse af fru G. Ruge. Efter omvisning på skolen blev der drukket kaf
fe. Betalingen herfor gav et lille overskud, der sammen med enkelte andre 
midler satte skolen i stand til at anskaffe en akvarel af maleren Leif Ryd- 
eng. Det er nu ophængt på gangen.

27. oktober: Lektorerne Hermod Andersen og Vibeke Rendsvik besøgte skolen 
for at deltage i udformningen af de kommende skolebygningers gymnastik
sale og idrætsanlæg.
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28. oktober: Lektor G. Heerup deltog i drøftelser angående indretning af sang
lokaler. Gymnasieforeningen holdt efterårsbal.

30. oktober: forevistes for eleverne i gymnasiet og i Rugvængets Skole Disneys 
»Den døende Prærie«. Tilskuerne betalte hver 50 øre, og det indkomne be
løb sendtes til FNs spedalshedsarbejde.

11. november: Fem akvareller af maleren Leif Rydeng udstilledes, og af dem ud
valgte eleverne ved en afstemning det tidligere nævnte billede.

21. november: Fridag.

9. december: Rugvængets Skole indviede Hallen ved en stor fest, hvortil gymna
siet var indbudt. Samtlige Rugvængets Skoles børn optrådte. Der var 900 
deltagere, dans og god stemning. For gymnasiet var dagen især betydnings
fuld, fordi det betød afslutning på den lange periode, hvor vi ikke havde 
adgang til egen gymnastiksal.

15. december: Lektor Oscar Nielsen overværede en del timer i engelsk.

22. december: Juleafslutning sammen med eleverne i de ældste klasser i Rugvæn
gets Skole.

1962.

22. januar: Håndværkerne nødvendiggjorde en fridag ved at arbejde med tryk
hammer.

5. og 7. februar: Skolens elever og lærere var inviteret til den koncert, hvormed 
kommunalbestyrelsen indviede Ballerup-Hallen.

4. april: Lektor Mogens Lange besøgte skolen og påhørte undervisningen i geogra
fi og biologi.

21. —26. maj: Skriftlige årsprøver.

21. maj: 1 r ekskursion til Frederiksborg slot.

22. maj: I s ekskursion til Sydsjælland (Køge, Faxe, Holmegaard, St. Hedinge og 
Stevns Klint med geologisk og historisk orientering).

24. maj: I m ekskursion til Sydsjælland.

30. maj—22. juni: Mundtlige prøver.

23. juni kl. 10: Årsafslutning og translokation.

25.—26. juni: Optagelsesprøve til gymnasiet.

DET NYE SKOLEÅR BEGYNDER 
MANDAG DEN 13. AUGUST 1962 KL. 9,00.
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