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-B ALLERUP GYMNASIUM begyndte sin virksomhed den 14. august 1961. 
Det første skoleår var elevtallet 117, det andet 241 (gældende 1. marts begge år).

I de forløbne to år har vi haft til huse på Rugvængets Skole, den nyeste af 
Ballerups tre kommuneskoler. Fra folkeskolens side har man ydet os den størst 
mulige støtte og hensyntagen. Vi er meget taknemmelige overfor vore husværter 
og adresserer takken til skoleinspektør fru Lona Bjerregaard Buch.

Efter de oprindelige planer skulle det nye gymnasium ved Baltorpvej (syd for 
Ballerup station) være færdig til indflytning efter sommerferien 1963. Det kan 
imidlertid med sikkerhed siges, at bygningerne efter ferien endnu vil være langt 
fra deres fuldendelse; men vi håber, at vi i løbet af det nye skoleår kan flytte 
til arkitekterne Hougaard Nielsens og Nørgaard Pedersens udmærkede skolekom- 
plex, som der nu arbejdes med fuld kraft på.

Således så gymnasiets hovedbygning ud 1. maj 1963.

Indtil flytningen kan ske, må vi arbejde videre indenfor de rammer, som 
Rugvængets Skole kan give. Det vil være forbundet med visse vanskeligheder; 
vi må anmode eleverne om efter bedste evne at hjælpe med til at overvinde dem 
uden at arbejdet lider skade.

Efter de erfaringer vi hidtil har gjort, kan vi med rette forvente, at også de 
nye elever, der kommer til skolen efter sommerferien 1963, vil være villige til at 
yde deres til, at livet på skolen bliver gnidningsløst og til glæde for alle parter i 
arbejdet.
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Fra Ballerups skolekommissions og kommunalbestyrelses side er der blevet 
vist stor villighed til at afbøde ulemperne ved den forlængede byggeperiode for det 
nye gymnasium. Nogle lokaler i kælderen, der ikke oprindeligt var tænkt anvendt 
til undervisning, vil blive indrettet, så de kan tjene som klasseværelser en tid; 
et større kælderlokale bliver monteret som kemilaboratorium, hvorved den van
skelighed der var forbundet med, at der det nye skoleår skal være 54 timer ugent
lig i fagene fysik og kemi, er afhjulpet. Dette nye lokale vil i øvrigt i fremtiden 
betyde, at Rugvængets Skole forsynes med et specielt kemilokale, en omstændig
hed der måske vil vise sig at være af særlig værdi, hvis den tekniske realklasse, 
som kommunen formentlig må oprette, etableres ved denne skole.

Mens vi således formentlig vil kunne klare det nye skoleår uden at ty til 
eftermiddagsundervisning (bortset fra, at gymnastiktimer og timer med fysiske 
øvelser vil strække sig til kl. 15) må vi finde os i, at der altid er 4 klasser 
»under jorden« i kælderlokalerne. For at fordele denne ulempe så jævnt som 
muligt indrettes det nye skema således, at hvert fag foregår i et bestemt lokale. 
Eleverne i gymnasiet må altså finde sig i at være på stadig vandring i frikvar
tererne; men herved er vi også forberedt på at kunne flytte over i den nye skole

For en del af kommunalbestyrelsens bevilling til kunstkøb har skolen erhvervet 
denne Bambusbjørn, udført i granit af Kai Nielsen, Glamsbjerg.

For resten af beløbet erhvervedes Elisabeth Karlinsky’s maleri: »Skovvej«.

når som helst uden skemaændring, idet den nye skole er en fagklasseskole. På 
grundplanskitsen på grundplan for det nye gymnasium ser man, hvor fagene bor.
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De elever, der efter sommerferien begynder i I G, vil som bekendt blive det 
første hold, der undervises efter den nye gymnasieplan. Ifølge gymnasieloven skulle 
eleverne efter I G kunne forsætte i forskellige linier, nemlig

efter I G matematisk: matematisk-fysik linie, 
matematisk-naturfaglig linie 
samfunds-matematisk linie

og efter I G sproglig:
klassisk-sproglig linie 
nysproglig linie og 
samfundssproglig linie.

Da de samfunds-faglige linier imidlertid ikke oprettes foreløbig, og da der ved 
Ballerup Gymnasium ikke indrettes klassisk-sproglig linie, og i hvert fald det 
første år næppe heller en naturfaglig linie, bliver der ikke noget valg efter I G, 
med mindre man vil søge til en anden skole.

De to resterende linier ligner meget de to »gamle« linier, den matematiske og 
den sproglige retning; dog er matematik indført som fag for de sproglige - 3 timer- 
ugentlig i 2 år; og matematikerne får flere engelsk eller tysk-time end tidligere, 
nemlig 4 timer ugentlig i 2 år. I øvrigt er læseplanerne for de to linier ret stærkt 
moderniserede; det arbejde, der forventes af eleverne, er imidlertid ikke blevet 
mindre, og for alle fags vedkommende gælder det, at der i forhold til de hidtil 
gældende planer forventes et mere selvstændigt arbejde af eleverne. Det er muligt, 
at der går lidt tid, inden de nye rammer finder deres rette og rimelige indhold. 
For Ballerup Gymnasiums vedkommende ser vi altså i mange henseende frem til et 
nyt skoleår med nye og interessante perspektiver.

Skolens lærere
Fast ansatte lærere

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

Engelsk 2 rb, laß (15 timer)
Adjunkt Palle Hansen (1/8 61)

Dansk 1 ra, 2 rb, 1 y, Ila, Hyx
Engelsk 2 ra, II x
Tysk II y (30 timer)
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Lektor Rigmor Harms (1/8 61)
Fransk II a, Ilyx, II y 
Tysk I y, II ay

Adjunkt Ejner Hartby (1/8 62)
(21 timer)

Oldtidskundskab I a, I/?, I x, I y, II a, II yx, II y
Historie 1 ra, 1 rb, I a
Religion I ra, 1 rb, I a, I ß, I x, I y
Sang 1 rb. Fællessang I 4-II G (24 timer)

Civilingeniør Viggo Heising 1/8 62)
Matematik 2 ra 
Fysik 1 rb, 2 rb, I x 
Kemi I x, II x (19 timer)

Adjunkt Preben Ishøy (1/8 62)
Fransk Ia, I ß, I x, ly
Latin 2 rb (24 timer)

Mag. art. Lone Klem (1/8 62)
Dansk I a, I x (8 timer)

Adjunkt Peter Maaløe (1/8 62)
Engelsk 1 rb, I x, ly
Latin 2 ra, Ia, I ß, II ay (24 timer)

Adjunkt Inger Pihlkjær (1/8 62)
Tysk 1 ra, 1 rb, 2 ra, 2 rb, Ia, I ß
Dansk 1 rb (31 timer)

Adjunkt Nils Erik Philipsen (1/8 61)
Dansk 2 ra, I ß, II y 
Engelsk Hay, II y
Gymnastik 1 ra + b, I ßy (28 timer)

Adjunkt Jette Reich (1/8 61)
Matematik II x, II y 
Fysik 2ra, ly (21 timer)

Adjunkt Elisabeth Rischel (1/8 62) 
Matematik I x, I y (12 timer)

Adjunkt Biørn Rohde (1/8 61)
Historie 2 ra, 2 rb, I ß, I x, I y, II a, II yx. II y
Gymnastik 2 ra + b, I ax, II G 

Adjunkt Peer Skibstrup (1/8 62) (31 timer)
Geografi 1 ra, 1 rb, 2 ra, 2 rb, I G, II G
Biologi 1 ra, 1 rb, 2 ra, 2 rb
Fysik 1 ra (30 timer)

Rektor Anders Ostergaard (1/7 61) 
Matematik 2 ra 
Fysik II x, II y 
Kemi II y (16 timer)

Timelærere:
Lærer F. Haack

Tegning 1 ra, 1 rb, 2 ra + b (3 timer)
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Lærerinde Kirsten Kristiansen
Engelsk 1 ra
Gymnastik I ax, II G (10 timer)

Stud. mag. Henning Larsen
Matematik 1 ra (6 timer)

Lærerinde Gerda Ruge
Sang - Fællessang I + II G (9 timer)

Stud. mag. Ulla Schou-Hanssen
Gymnastik 1 ra + b, 2 ra + b, I ^y (9 timer)

Pastor H. Zeuthen
Religion II a, II yx, II y (3 timer)

Lærer Emil Zorde
Sløjd 1 ra, 1 rb. (4 timer)

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

Lærerinde Johanne Østergaard
Matematik 1 rb (6 timer)

Under fru Reichs orlov fra skoleårets begyndelse til 10. oktober vikarierede 
stud. mag. frk. Birte Carnøe Olsen.

I skoleåret 1962/63 har inspektionshvervene været fordelt på følgende måde:
Administrativ inspektion: adjunkt Peer Skibstrup.
Indre inspektion: adjunkt N. E. Philipsen.
Gårdinspektion: fordelt mellem adjunkterne Hart by, Isbøy og Maaloe.
Bibliotekar: adjunkt Palle Hansen.
Tilsyn med kvindelige elever: adjunkt Inger Pihlkjær.
Skolens sekretær er fru Lilly Pedersen.

Alders fordeling pr. 1. marts 1963
Klasse Samlet elevtal 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år

1 ra 28 2 22 4

1 rb 28 22 6

2 ra 23 2 16 5

2 rb 24 2 19 3

Is 32 2 16 14

I m 50 3 23 20 4

Ils 27 1 18 8

Hm 29 17 11 1

Ialt 241 2 4. 50 48 69 23 1
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Klassernes fag og timetal

1) I det matem, gymnasium læses enten engelsk eller tysk.
2) Fransk er frivilligt fag i 3. real. Fransk i avmnasiet kan erstattes med russisk.
3) Matematik er frivilligt fag i 3. real; for elever uden matematik udvides under

visningen i regning.
4) + for tiden 1 time ugentlig i svømning.

Realklasser Gymnasieklasser

12 2 3
m.latin u.latin

Hs II mill s III m Is Im Hs II m HI s III m 
Gammel ordning Ny ordning

Religion 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dansk 5 5 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Engelsk 4 3 5 5 6 21 5 4 41 6 31 5

Tysk 4 4 4 3 4 21 4 3 41 5 31 4

Fransk 42 5 5 4 4 52 52 32 32 4* 4

Latin 4 4 3 4 3 3

Oldtidsk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Historie 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4

Geografi 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2

Biologi 1 2 2 2 4 4 4 4

Matematik 6 6 6 5* 6 6 3 5 3 6 6

Fysik 2 3 3 2 4 4 3 5 4

Kemi 2 2 2 2 2

Gymnastik 24 2‘ 24 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Sløjd 2

Håndgerning 2

Tegning 1 1

Sang 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Frie timer 1 1 1 1

Ialt 33 33 33 34 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36
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o

Arets arbejde
Religion:
1. ra. + b.
G. Tolderlund-Hansen: Kirken i dag.

I Gs. 4- m.
Sv. Aa. Bay: Fremmede religioner i nuti

den (naturfolkenes religion, parsis
men).

Sv. Aa. Bay og J. Busck: Den romersk
katolske Kirke.

II G s m.
I foredragsform - med benyttelse af tek

ster fra Det Gamle Testamente og 
Søren Holm: Religionerne - er gen
nemgået:

GT’s grundtema: Jahve og Ba’al. To 
reaktionsprofeter: Amos og Jeremias. 
Jobs bog. Prædikerens bog. Primi
tiv religion. Afrikas religiøse status. 
Indisk religion fra Vedaerne til mo
derne hinduisme. Buddhisme. Zen
buddhisme. Reinkarnationslæren i øst 
og vest. Kinesisk religion. Islam. Par
sismen. Hellenismen.

Endvidere er der givet orientering om 
Vatikanerkonciliet.

Dansk (med norsk og svensk):
1. ra.
Dansk Digtning I.
Abeil: Dødsdømte. Søndag. Sangen om 

Larsen. Andersen: Springfyrene. An
dersen Nexø: Besøget i Balka. Blicher: 
Messingjens. Branner: De tre muske
terer. Brorson: Jeg er en rose i Saron. 
Om skabelsen. Af: Svanesang. 
Grundtvig: Velkommen igen. Gunløg 
Ormtunges saga. Martin A. Hansen: 
Hjemkomsten. Holberg: Af: Lev
nedsbreve. Af: Erasmus Montanus. 
Johs. V. Jensen: Skovbranden. Hans 
Kirk: Lindormen. Laale: Dansk ord
sprog. Lauring: Blodgildet i Roskilde.

Leonora Christine. Af: Jammers Min
de. Lyngby Jepsen: Karakterbogen. 
Halfdan Rasmussen: Noget om billig
rejser. Rode: Min fader. Skjoldborg: 
Du husmand. Husmandssang. Soya: 
Sørmands fødselsdag. Sønderby: Sa
fari på Mors. Saxe: Blodgildet i Ros
kilde. Winther: I Kongsgaarden. 
Dronning Dagmars død. Erik Klip
pings drab. Tyge Termanssøn. Wes
sel: Gaffelen. Småvers.

Norsk:
Bjørnson: Faderen. Askeladden som kap

påt med trollet. Christiansen: To le
vende og en død. Hagerup: Løvetan
nen. Vesaas: Hesten.

Svensk:
Bengtsson: Röde Orm. Eroding: Jan 

Ersa og Per Persa. Lagerlöf: Avresan. 
Lundkvist: Kontorflickor.

Månedslæsning: 
Røde Orm.

Hovedværk:
Leif Busk: Sproglig forståelse - afsnit

tet for 1. real. Grammatikgennemgang 
i nogen grad efter Ottar Jensen: 
Dansk grammatik.

Skolefjernsyn: Teatret.

1. rb.
Dansk digtning I; alt læst.
Månedslæsning: Herman Bang: Tine. 

H. C. Branner: Hannibal træsko. Iris. 
Leif Busk: Sproglig forståelse. Afsnit
tet for 1. real. Ottar Jensen: Dansk 
grammatik (Sætningen og dens led. 
Sætningsarter).

1 ugentlig skr. opgave: diktater, genfor
tællinger, læsestile, referatstile, ana
lyse- og tegnsætningsøvelser, ansøg
ninger og breve.
(Efter Verner Sørensen: Skriv rigtigt 
bd. 1-2).
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2. ra.
Dansk Digtning II.

Frank Jæger: Den grønne veranda. 
Kim Malthe-Bruun: Afskedsbreve. 
Martin A. Hansen: Af Jonatans Rejse. 
Dobbeltportræt. Kumbel: Gruk. Scher- 
fig: Det forsømte forår. Jørgen Frantz- 
Jacobsen: Kulørte Stene. Kaj Munk: 
Lette Bølge. Prædiken. Johs. V. Jen
sen: Hvad Fatter gør. Som dreng -. 
Wombwell. Viggo Stuckenberg: For
årsregn. H. C. Andersen: Nattergalen. 
Hvad fatter gør. St. St. Blicher: Hose
kræmmeren. A. Stub: Den kiedsom 
Vinter.

Månedslæsning: Johs. V. Jensen: Kon
gens Fald (heraf 1-63 gennemgået 
kursorisk).

Norsk:
Gunnar Reiss-Andersen: Det sner. Si

gurd Hoel: Den første. Hans E. 
Kinck: Den nye kapellanen.

Svensk:
E. Södergran: En önskan. Pär Lager

kvist: Ur »Barabbas«. A. Strindberg: 
Forsynens skickelse.

Oplæsning fra andre værker af gennem
gåede forfattere, skriftlige arbejder 
på skolen efter: Verner Sørensen: 
Skriv Rigtigt, skriftlige hjemmeopga
ver, fristile og referatstile hver uge.

Leif Busk: Sproglig forståelse: s. 37- 
104.

2. rb.
Dansk Digtning II.
Frank Jæger: Den grønne veranda. Mar

tin A. Hansen: Jonathans rejse. Dob
beltportræt. Kumbel: Gruk. Scherfig: 
Af: »Det forsømte forår«. Kaj Munk: 
Lette bølge. Prædiken. Gelsted: Her
rens hammer. Reklameskibet. Johs. V. 
Jensen: Hvad fatter gør -. Som dreng 

skar jeg skibe. Wombwell. Henri Na- 
thansen: Inden for murene. Herman 
Bang: Gravesens bal. Drachmann: 
Bjørn Sivertsens brudefærd. Brandes: 
Af »Levned«. Schach: Af »Sandhed 
med Modification«. Goldschmidt: Af 
»En Jøde«. H. C. Andersen: Natter
galen. Hvad fatter gør. P. M. Møller: 
Af »En dansk students eventyr«. Bli
cher: Hosekræmmeren. Holberg: Epi- 
stola XCIX. Harpestreng: Liber Her
barum. Harpens kraft. Hans der drog 
ud for at finde sin angst. Trymskva- 
det.

Norsk:
Reiss-Andersen: Det sner. Hoel: Den 

første. Ørjasæter: Ættar-arv. Moe: 
Fanitullen. Kinck: Den nye kapella
nen.

Svensk:
Edith Södergran: Landet som icke är. 

Lagerkvist: Ur »Barabbas«. Strind
berg: Försynens skickelse.

Månedslæsning: Røde Orm.

Hovedværk:
Jeppe på Bierget.
Leif Busk: Sproglig forståelse s. 5-105. 
Skriftlig dansk, Verner Sørensen: Skriv 

Rigtigt.

I a og I x.
(a eller x efter en tekst betyder, at den 

kun er læst af nævnte klasse).
Vagn Falkenstjerne og Borup Jensen: 

Håndbog i Dansk Litteratur I:

Oldtid:
Udvalgte runeindskrifter.
Vølvens Spådom.
Den højes Ord.
Thrymskvadet.
Snorre: Edda (med gennemgang af Vol- 
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sungesagnene i litterær behandling: 
Niebelungenlied og Wagner).

Eigil Skallagrimsson: Sønnetabet.
Nial og hans Sønner brændes inde 

(Nials Saga), (x).
Saxo: Amled (kursorisk gennemgang af 

Shakespeares »Hamlet«).
Hagbard og Signe, Bjarkemål.

Middelalder:
Folkeviser : Havbor og Signelil, Tor af 

Havsgaard, Aage og Else, Germand 
Gladensvend, Eluer Høy (x), Ridder 
Stigs Bryllup, Agnete og Havmanden 
(x), Dronning Dagmars Død, Torbens 
Datter, Lave og Jon, Ebbe Skammel
søn, Kursorisk gennemgang af ro
manvise og folkebog.
Rimkrøniken.
Lægebøger og lovtekster.

Renæssance:
Åndsstrømninger i det 16. århundrede 

(med udsigt til europæisk renæssan
ce).
Bibeloversættelser.
Dend gamle Christelige Dageuise (x). 
Hans Christensen Sthenius: af »En 
Morgen-Sang« og »En Aften eller Nat
sang« (x).
Poul Helgesen: Skibbykrønike.
Visen om Løgn og Sandhed (x).
Peder Palladius: af En Visitatsbog.

Barok:
Tekster i Skoleradiohefte.
Anders Arreboe: Hexaémeron.
Søren Therkelsen: af Astree Sjungechor. 
Thomas Kingo: Dend siette Morgensang, 

Keed af Verden, Sorrig og Glæde.

18. årh.
Holberg: af »Peder Paars«, samfunds

forholdene på Anholt og Disputats på 
Universitetet. Scener af Barselstuen 
(a). Om selsomme Ægteskab. Om 

mig selv. Indledning til Moralske 
Tanker (a).

Ambrosius Stub: Aria (»Den kiedsom 
vinter«).

H. A. Brorson: Her vil ties.
Elevforedrag (x) om Sara Lidman: min 

søn og jeg, Nadine Gordimer: Lytton: 
Forbandede Hvide, H. C. Branner: 
Søskende og Thermopylæ, Albert Ca
mus: Pesten; desuden i tilknytning 
til hovedværker.

Hovedværker:
Nials Saga (Dansklærerforeningen) (a).
Holberg: Den Stundesløse (Dansklæ

rerforeningen) (a).
Nordahl Grieg: Ung må Verden endnu 

være (G.B.) (a).
Om Gunlaug Ormstunge og Skjald- 

Ravn (Falkenstjerne) (x).
Holberg: Erasmus Montanus (Dansk

lærerforeningens ) (x).
H. C. Branner: Sidst i August (Dansk

lærerforen.) (x).

Moderne litteratur
ved aktuelle lejligheder og i tilknytning 

til
Skole-TV:
H. C. Branner, Tom Kristensen, Jacob 

Paludan, Martin A. Hansen og Frank 
Jæger.

Skole-radio:
Barokken (m. læsning af hefte), Folkevi

sens billedsprog, De islandske sagaer 
(a). Hjalmar Gullberg (a).

Grammatik og stilistik
i tilknytning til gennemgang af tekster 

og danske stile.

Litteraturhistorie
efter Knud Jensenius: Dansk Litteratur

historie, svarende til de gennemgåede 
værker.
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Falkenstjerne og Borup Jensen: Hånd

bog i dansk litteratur.
Udvalg af runeskrifter.
Saxo: Amled. Hagbart og Signe.
Vølvens Spådom.
Den høies ord.
Folkeviser: Havbor og Signe, Elverhøj, 

Ridder Stigs Bryllup, Ørnevisen, Tor
bens Datter, Lave og Jon.

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

Århundrede.
Peder Palladius: Af en visitatz Bog
Søren Terkelsen: Astree Siunge-Choer, 

Daphnissis bekymrede Kiærligheds 
Tancker.

Hver har sin Skæbne. Keed af Verden.
Bording: Lystig Vise.
Rasmus Æreboe: Autobiografi.
Th. A. Müller: Den danske Skueplads.
Holberg: Moralske Tanker, Om at 

gruble udi Religions Sager, Om mig 
selv, Peder Paars.

A. Stub, Den kiedsom Vinter.
Fra: S. Møller-Kristensen: En mosaik: 
Otto Gelsted: Giv mig et standpunkt, 

Tom Kristensen: Slagsmålet.

Hovedmærker:
Gunlaugs Saga (fra Falkenstjerne og Bo

rup Jensen).
Holberg: Erasmus Montanus (Dansklæ

rerforeningen ).
K. Abell: Anna Sophie Hedvig.

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

være.
Jacob Paludan: Fugle omkring fyret.

Svensk:
Ca. 15 elevforedrag - 14 danske stile. 
Skoleradio: Barokken.

Skolefjernsyn: Paludan, Branner, Martin 
A. Hansen, Jæger.

I Gy
Falkenstjerne og Borup Jensen: Hånd

bog i dansk litteratur.
Udvalg af runeindskrifter.
Bjarkemål.
Den høies ord.
Thrymskvadet.
Folkeviser: Tor af Havsgaard, Aage og 

Else, Germand Gladensvend, Torbens 
Datter, Lave og Jon, Ebbe Skammel
søn, Elverhøi, Rimkrøniken.

Peder Laale: Ordsprog.
Troels-Lund: Aandsstrømninger i det 16. 

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

sin Skæbne. Ked af Verden. Hierte- 
suk. Som dend Gyldne Sool.

Bording: Lystig Vise.
Leonora Christine Ulfeldts: Jammers 

Minde.
Holberg: Barselstuen. Th. A. Müller: 

Den danske skueplads.
Om mig selv. Hvorfor Dyden skal øves. 

Brev fra Hans Gram.
Brorson: Om skabelsen. Jeg er en rose 

i saron. Svane-sang. Den store hvide 
flok.

Stub: Aria. Livet som en Seylads.
Th. A. Müller: Ambrosius Stubs person

lighed.
Wadskiær: Begravelses-Digt.
Tullin: Majdagen.
Sneedorff: Den patriotiske Tilskuer.
Ewald: Rungsteds lyksaligheder. Brev 

til Spendrup. Eselet og Bonden. Til 
sielen. Arendse. Fortale til Samtlige 
Skrifter.

Wessel: Gaffelen. Smeden og bageren.
Vaaren. Omne tulit punctum.

Hauch: Indledning til Forelæsning over 
Nials Saga.
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Hovedværker:
Nials Saga (Dansklærerforeningen).
Holberg: Erasmus Montanus (Dansk

lærerforeningen).
Paludan: Fugle omkring fyret.

Månedslæsning:
Epistler af Holberg.

Svensk: Rehling og Hasselberg: Svenske 
forfattere i udvalg:

Lagerkvist: Far och jag.
En hjältes død.
Det är vackrast.
Det kom ett brev.

Frans G. Bengtsson: Ur Rode Orm.
Eyvind Johnson: Magnus och Olle.
Lydlære i hovedtræk.

Norsk:
Wilson og Egeland: Norsk for gymna

siet:
Øverland: Du må ikke sove.
Hoel: Alene. Verden.
Vesaas: Siste-mann heim.
Grieg: Raaken.
Træk af sprogets historie.
Skoleradio: Barokken.

II a og II yx.
(a eller x i parentes efter en tekst bety

der, at den kun er læst af pågældende 
klasse).

Falkenstjernes Håndbog:
Wadskiær. Af et Begravelses Digt.
Brorson: Om skabelsen. Jeg er en rose.

Her vil ties. Den store hvide flok (a). 
Stub: Aria. Livet som en Seylads.
Müller: Ambrosius Stubs personlighed 

(a).
Tullin: Majdagen.
Ewald: Rungsteds Lyksaligheder. Eselet 

og Bonden, (a). Til Sielen. Levnet og 
Meninger. Brev til Spendrup (x).

Oehlenschläger: Ewalds Grav.
Wessel: Gaffelen. Smeden og Bageren

(x). Vaaren.
Evangelisk-kristelig Psalmebog No. 42.
P. A. Heiberg: Selskabs-Sang. Sprog- 

Grandskning.
Baggesen: Da jeg var lille (a). Roserne 

(a).
Abrahamson: Norma Mosum.
Rahbek: Paa Friehed høres alle skrige

(x). Nu bort med alskens Politik (x).
Vedel: Nybrud-Slægtens Naturel. 
Steffens om Oehlenschläger.
Oehlenschläger om Steffens. Gibs-Bille- 

det. Morgen-Vandring. Lær mig, o 
Skov (x).

Grundtvig: Strandbakken ved Egelykke. 
Dagbøger. Bisp Villum og Kong 
Svend. Til Jens Baggesen. I Kveld 
blev blev der banket. At sige Verden 
ret Farvel. Velkommen igjen. Kirke
klokke.

Ingemann: Østerlide. Holgers Sang om 
Livet. Den store Seilads.

H. C. Ørsted: Sprogforædling.
Hauch: Sangfuglen. Den elskede. Lauras 

Sang om Hjemmet. Bekiendelse. Sang 
ved Naturforskermødet. En Erindring. 
Den vilde Jagt.

Goldschmidt: Hauchs Dødsleje.
P. M. Møller: Brev til Ingemann. Forsøg 

til et Himmelbrev. Om Jenses Liden
hed. Aprilsvise. En gammel Pedant. 
En Recon valescent. En Tigger. En 
Moder med sit Barn. Glæde over 
Danmark. Læssgaarden i Ølseby-Magle 
5. Af: En dansk Students Eventyr. 
Kunstneren mellem Oprørerne.

Vilh. Andersen: Poul Møller.
Blicher: Kjær est du Fødeland. En 

Landsbydegns Dagbog. Af E. Bind- 
stouw: Sældaaten. Plæludium. Rylen.

P. L. Møller: St. St. Blicher.
Søren Kierkegaard (x): Climacus. Diap- 

salmata. Ligevægten mellem det
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Æsthetiske og Ethiske. oMdersmaalet. 
Forord. Lilierne paa Marken og Him
melen. Fugle. Afsluttende uvidenska
beligt Efterskrift. »Først Guds Rige«. 
Altsaa saaledes staaer Sagen.

Hovedværker:
Bang: Tine. (Tranebøger).
Oehlenschläger: Aladdin (Dansklærer

foreningen) (a).
H. C. Andersen: Eventyr og historier 

(Dansklærerforeningen) (a).
Søren Kierkegaards Dagbøger (x).
Strindberg: Ett drömspel (x).

Månedslæsning:
Grieg: Ung må verden endnu være. 
Huxley: Fagre nye verden.

Skole-TV:
Frank Jæger (a).

Svensk efter Rehling og Hasselberg (a). 
Bellman: Käraste bröder. Bröderne fare 

väl vilse ibland. Liksom en herdinna. 
Storm och bölja tystna ren.

Fröding: Vackert väder. Vallarelåt. Vå
ran prost. Jäntblig. Et gammelt berg
troll. Den gamla goda tiden. Skalden 
Wennerbom. Atlantis. Biskopen i

Växjö. Salomos insegel. Prins Ala- 
din av lampan.

Johnson: Magnus och Olle.
Lagerkvist: Far och jag. En hjältes död. 

Det är vackrast. Der kom ett brev.

Norsk efter Wilson og Egeland:
Nordahl Grieg: Råken. Godt år for 

Norge. De bedste.
Sigurd Hoel: Alene. Verden. 
Overland: Du må ikke sove.
Tarjei Vesaas: Siste-mann heim.

II Y
Falkenstjerne og Borup Jensens håndbog. 
Ambrosius Stub: Den kiedsom Vinter.

C. F. Wadskiær: Et begravelsesdigt. 
C. B. Tullin: Majdagen. Johs. Ewald: 
Ved Kong Fr. V’s bisættelse. Rung
steds Lyksaligheder. En Fabel, Eselet 
og Bonden. Levnet og Meninger. For
tale til Samtlige Skrifter. H. A. Bror
son: Op all den ting. Evangelisk-kri- 
stelig Psalmebog No. 42. J. Baggesen: 
Labyrinten. A. Oehlenschläger: Guld
hornene. Vaulundurs Saga. N. F. S. 
Grundtvig: Strandbakken ved Ege
lykke. Påskelilien. Nyårs-morgen, For
tale. Oplysning. I Kveld blev der ban
ket. Kirke-Klokken. Kirke-Spejl. H. 
Martensen: Af mit Levnet. B. S. In
gemann: Lysets Engel. C. Hauch: Et 
Vendepunkt. Poul M. Møller: Forsøg 
til et Himmelbrev. Jens Hansen. 
Kunstneren mellem Oprørerne. Afo
rismer 1826-37.

Hovedværker: Oehlenschläger: Aladdin. 
W. Shakespeare: Hamlet. K. Abell: 
Anna Sophie Hedvig.

Månedslæsning: Martin A. Hansen: Jo
natans Rejse. J. Paludan: Markerne 
modnes. Goldschmidt: Ravnen. Drach- 
mann: I, II og sidste bog af »For
skrevet«. Ca. 15 elevforedrag.

Skolefjernsyn: Tom Kristensen, Paludan, 
Frank Jæger, Branner.
Hunørnen. Kielland: Arbejdsfolk. 

10 danske stile.

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

ers). Skoleradiohæftet - serien The 
Barton Family.

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

ers).
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2. ra.
English of Today IV.
Skoleradioens engelskhæfte.
Eckersley’s Pupils Work Book.

2. rb.
English of Today IV.
Eckersley’s Pupils Work Book.

I Ga og I Gß
Modern Writers: p. 18-94.
Dickens: Dotheboys Hall.
Two Centuries of English Poetry:
Digte af Carey, Blake, Burns Coleridge, 

Wordsworth.
Gallicoe: The Snow Goose (kursorisk). 
1 ugentlig stil.
Stiløvelser: Brier: Engelske Stiløvelser 

for Gymnasiet.
Grammatik: Herløv: Engelsk Gramma

tik for Gymnasiet.
ß desuden: Herløv: The British Spirit. 

The Village Pub. London.

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.

1 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. 

George Orwell.

II G ay.
Fra Extracts from 4 Modern Writers.
Appointment with Venus. The Cruel 

Sea. P. Gallicoe: The Snow Goose.
Dickens: Dodsen & Fog. The Trial.

Fra: The British Spirit:
My Schooldays at Eton. Prefectship. 

Oxford Colleges. Gentlemen - in the 
Modern Mode. Guilty or Not Guilty. 
The Village Pub. Rebuilding the 
House of Commons. The Royal 
Assent. Nineteenth Century Imperia
lisme.

Fra: Aspects of British Life.
Burmese Days.

Fra: Two Centuries of English Poetry.
Blake: Songs of Innocence. The Echoing 

Gren. The Lamb. The Tyger. The 
Clod & the Pebble. London.

Cowper: The Task I-III-VI.
Croble: The Village.
Pope: Ode on Solitue: Essay on Criticis- 

me. Essay on Man II.
Gray: Elegy.
Kipling: Gunga Din. A British-Roman 

song.
W. Shakespeare: Hamlet - akt I & II.
Skriftligt arbejde:
Ugentlig hj'emmestil; oversættelse — re

feratstile, resuméstile og genfortællin
ger — delvis på skolen.

Daglige stiløvelser - enkelte elevfore
drag på engelsk.

Selvstændig læsning: hver elev har lært 
en af følgende romaner i uforkortet 
udgave:
Good-bye Mr. Chipps. Hurry on 
Down. The Wonden Overcoat. Tom
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Brown’s Schooldays. Coronet Among 
the Weeds Lycky Jim.

II Gx.
Somerset Maugham: The Traitor.
I »British Life and Thought«:
H. M. Tomlinson: The Lasear’s Walk- 

ing-Stich.
J. B. Priestley: From »East Durham«. 
George Orwell: England at First Glance. 
Alan Moorehead: The Battle of Alamein. 
Somerset Maugham: Louise.
Sahi: The Lull.
Arthur Miller: Death of a Salesman 

(+ introduction).
George Orwell: Animal Farm (Penguin) 
Endvidere nogle texter fra skoleradioen.

II Gy.
Somerset Maugham: The Traitor.
Fra: H. Helweg-Møller og Kn. Herløv: 

British Spirit nr. 21.
Arthur Miller: Death of a Salesman.
Graham Green: The Man Within. 
Desuden 10 skoleradio-udsendelser.

Tysk:
1. ra. 4- b.
P. Nydahl: Deutsch ohne Mühe 2.
P. Nydahl: Wir lesen Deutsch 1.

2. ra + b.
Tysk for 2. real v. P. Nydahl.
Der er skrevet ca. 10 diktater, foruden 

andre sproglige øvelser.

I Gs« og I Gß.
Thomas Mann: Buddenbrooks - Tonys 

erste Ehe.
H. Böll: Der Mann mit den Messern. 
Erzählungen.
A. v. Droste-Hülshoff: Die Judenbuche.
Gottfried Keller: Das Fähnlein der 

sieben Aufrechten.
Grammatik efter: S. Sigtryggsson und

A. Rossen: Kurz gefasste deutsche 
Grammatik.

Stiløvelse efter: A. Rossen og S. Sig
tryggsson: Tysk stiløvelse for Gymna
siet.

En ugentlig stil: Efter Tyske realeksa
mensopgaver II, efter Tyske studen
tereksamensopgaver, samt diktater og 
genfortællinger.

I Gm x + y.

Stefan Zweig: Schachnovelle.
Carl Gad: Moderne Tyske Noveller:
H. Ring Hansen: Neuere deutsche Er

zählen.

II Gs ay.
Moderne Erzähler 14.
H. Ring Hansen und V. Stærmose: Kul

turgeschichtliche Lesestücke: nr. 17.
S. Sigtryggsson und A. Rossen: Deut

sche Kultur- und Charakterbilder: 
nr. 4.

Friedrich Schiller: Maria Stuart.
Henrik Hertig und E. Kryger Kristen

sen: »Deutsche Poesi«: Nogle digte
S. Sigtryggsson und A. Rossen: Kurz

gefasste deutsche Grammatik.
A. Rossen und S. Sigtryggsson: Tysk 

stiløvelse for gymnasiet.
En ugentlig referat- eller oversættelses

stil.
Skoleradio.

II Gm.
Heinrich Mann: Professor Unrat.
Skoleradio.

Fransk :

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

gynderbog.
Ia + ^: p.p. 44-47: p.p. 48-96.

x + y: p.p. 44—47; p.p. 48-86.
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II Gs. + m.
A. Laugesen: Lectures faciles.
C. F. Jung: Fransk læsebog.
Ekstemporal efter Kaj Heurlin: Pour 

comprendre la France.
Nogle franske sange.
Skoleradio:
V. Sten og P. Hyllested: Fransk gram

matik.

Latin:
2. ra. og 2. rb.
Kr. Mikkelsen: Latinsk Læsebog, 19. 

udgave: p.p. 27-50.

I Gs.
Saxild & Østergaard: Cæsar udv. for 

gymnasiet, Lib. I, III, IV.
Grammatik: Kragelund: Latinsk Sprog

lære.

II Gs.
Gertz: C. Julii Caesaris Belli Gallici 

Libri VII, Lib. III.
Nielsen & Krarup: Latinsk Læsebog.

Cicero: Verres IV, V; Catilina I, III.

Oldtidskundskab:
I Gs. + m.
A. Kragelund: Græske historikere.
Homers Iliade ved Fox Maule og Leo 

Hjortsø.
Henrik Hertig: Antikkens Mytologi

II Gs. 4- m.
Homers Iliade ved Fox Maule og Leo 

Hjortsø.
Homers Odyssee ved Carl V. Østergaard.
J. A. Bundgaard: Den græske Kunsts hi

storie.

Historie:
1. ra + b.
Hatting og Møller: Realskolens ny hi
storiebog I.
Billedgennemgang efter: Vort Folks Hi

storier i Billeder.

Ekskursion til Kirker i omegnen.

2. ra. + b.
Hatting og Møller: Realskolens ny hi

storiebog II (Perioden 1815-1920).
Billedgennemgang efter: Vort Folks Hi

storie i Billeder og Verdenshistoriske 
billeder, lille udgave.

Ekskursion til Rosenborg.

I G
P. Munch: Verdenshistorie I og II (til 

år 1300).
Kierkegaard og Winding: Nordens hi

storie (til år 1050).
Kildegennemgang efter Elin Bach: Fra 

senantik til renaissance.
Billedgennemgang efter Bundgaards samt 

Andrup, Ilsøe og Nørlunds billedhæf
ter.

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

Ekskursion til Bornholm omfattende be
søg på Hammershus ruin og Øster- 
lars rundkirke.

Ekskursion til Glyptoteket.

II Gs. -I- m.
P. Munch: Verdenshistorie II, III og 

IV (fra år 1300 til år 1815).
Kierkegaard og Winding: Nordens hi

storie (fra år 1050 til år 1815).
Kildegennemgang efter Elin Bach: Lud

vig XIV.
Billedgennemgang efter Bundgaards samt 

Andrup, Ilsøe og Nørlunds billedhæf
ter.

Lysbilleder. Moderne politik i forbin
delse med »Tidens Stemme«.

Ekskursion til Rosenborg.

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

grafi for realafdelingen I.
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2. ra. -|- b.
Hellner, Humlum og Holmelund: Geo

grafi for realafdelingen II.

I Gs.
Hellner: Geografi for det sproglige 

Gymnasium: til klimatologi.

I Gm.
Hellner og Humlum: Fysisk geografi.

II Gs.
Hellner: Geografi for det sproglige Gym

nasium: fra klimatologi og bogen ud.

II Gm.
Hellner og Humlum: Erhvervsgeografi.

Biologi:
1. ra. -|- b.
Udvalgte afsnit af biologien delvis efter 

Lange og Leth: Biologi for realafd. I.

2: ra. + b.
Udvalgte afsnit af biologien delvis efter 

Lange og Leth: Biologi for realafde
ling I.

Skovens planteliv.
Skovens dyreliv.
Det åbne lands dyreliv.
Nytteplanter.
Hovedpunkter af stoffernes kredsløb.

Matematik:
1. ra. + b.
Andersen, Bo, Nielsen og Damgaard Sø

rensen: Realskolens Regning og Ma
tematik.

Regning og aritmetik: 1.-13. afsnit.
Geometri: 1.-14. afsnit.

2. ra.
Regning og aritmetik: Pihl og Ring: 

Regnebog IV, samt veksler og grafisk 
løsning af ligninger.

Geometri: Juul og Rønnau: Geometri 

for mellemskolens, § 100—§ 159, samt 
begreberne spejling, drejning og pa
rallelforskydning.

2. rb
Regning og aritmetik: Pihl og Ring: 

Regnebog IV, samt veksler og grafisk 
løsning af ligninger.

Geometri: Uden lærebog er gennemgået 
læren om geometriske punktlængder, 
ensvinklede trekanter, regulære poly
goner.

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

bog i Matematik. Bind I undt. kap. 
XI: »Ligedannede figurer«.

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

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

rebog i Matematik. Bind II og ca. 
halvdelen af Bind III.

Opgaver fra Buch, Fenchel og Laurit
zen: Matematiske opgaver II og III 
og fra A. Lomholt: Matematiske op
gaver B.

Fysik:
1. ra. -|- b.
Rasmussen og Simonsen: Fysik II: til 

elektricitet II.
Udvalgte afsnit af kemien (uden lære

bog).

2. ra. + b.
Rasmussen og Simonsen: Fysik II. (side 

60-86, 89-96, 100-101, 105-108), 
desuden fysiske øvelser.

A. Ostergaard: Uorganisk kemi for mel
lemskolen (side 30-44, 46-57).

I Gm.
Sundorph: Varmelære (til tillægget).
Elektricitetslære (1. afsnit).
Lyslære (til lysmåling).



II Gm.
Sundorph: Mekanik til Stødet (4- cir

kelbevægelse).
Elektricitetslære, 2. afsnit til energiover

føring.
Eriksen og Pedersen: Astronomi til 

Keplers love.

Kemi:
I Gm.
Østergaard: Kemi. Kapitlerne I-IX og 
XIX-XXII.

II Gm.
Østergaard: Kemi: Kapitlerne X-XIV, 

og XXIII-XXV, Kulstof samt kapitel 
XXX A og B.

Formning:
1. ra. + b.
Reportagetegning. - Elementær farve

lære. - Akvarel. Tuschtegning. Skrabe- 
billeder. Pastelmaleri efter opstilling. 
Keramisk formning.

Kunstorientering i forbindelse med de 
enkelte discipliner gennem elevfore
drag og skoleradioudsendelser.

2. ra. -|-b. (ikke latinere)
Pastelmaleri i større formater.
Keramisk formning.
Boligformning - herunder: Tegning af 

grundplan. Tegning af huset. Isome- 
trisk tegning. Bygning af modelhus. 
Eksempler på indretning af boligen.

Gymnastik:
For alle klassers vedkommende er der 

i vinterhalvåret dyrket gymnastik; 1 r 
har desuden haft en ugentlig time i 
svømning. Desuden er øvet volley
ball. I sommerhalvåret er der dyrket 
fodbold, håndbold og langbold.

Håndgerning:
1. ra. 4- b.
Årsopgave: Syning af skjorteblusekjole.

a) mønsterbehandling, b) arbejdsbog 
med prøver på kjolesyningsteknik.

Mellemarbejde: Serviet med sammen
trækssyning.

Sang:
1 . ra. + b.
Et udvalg af danske sange og salmer i 

tilknytning til årstider og højtider, 
samt nogle nordiske, engelske og tyske 
sange (herunder kanons og tostem
mige sange for lige og blandet kor).

Hørelære, musikhistorie.

I Gs. 4- 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 og hørelære.
Gennemgang af den gregorianske sang 

og folkevisen, værker fra baroktiden 
og wienerklassicismen. Præsentation 
af nogle værker fra romantiken og 
nyeste tid (herunder elevforedrag om 
jazz).

II Gs. 4- m.
Et udvalg af danske sange og salmer i 

tilknytning til højtider, årstider og hi
storiske begivenheder samt et udvalg 
af udenlandske sange (en- og flerstem
mige værker, lige og blandet kor). En 
enkelt sats for Orffinstrumentarium 
(II xy).

Stemmepleje, udføring i hovedtreklan
gene.

Franz Schubert: »Die schöne Müllerin« 
og »Winterreise«.

Robert Schumann: »Frauenliebe und 
Leben«. :

Johannes Brahms: »Vier ernste Ge
sänge«. Ua

Udvalgte værker af Carl Nielsen. 'vu



Skolebiblioteket
I 1961 blev der af kommunalbestyrelsen bevilget 10.000 kr. om året til 

opbygning af et skolebibliotek ved Ballerup Gymnasium.
Der etableredes straks samarbejde med Ballerup Bibliotek til stor fordel for 

gymnasiet. Overbibliotekar Hjort-Eriksen og bibliotekar fru Stensgaard skylder 
vi stor tak.

Der var enighed om, at det mest påtrængende behov måtte være et håndbiblio
tek til brug for lærerne, samt (i den udstrækning det var praktisk muligt) for 
elever, som skulle løse særlige opgaver.

Den nuværende bogsamling (ca. 500 bd.) præges af dette sigte - den domineres 
således af de store opslagsværker: Ordbog over det danske Sprog, Svensk Uppslags
bok, Dansk biografisk Leksikon, en stor naturvidenskabelig encyclopædi, Berlingske 
Leksikon Bibliotek, Søndagsuniversitetet etc.

Når særlige omstændigheder talte derfor, har skønlitterære værker også kunnet 
komme med - det gjaldt til eks. den norske nedsættelse i år og den almindelige 
danske bognedsættelse.

Endvidere er i skolebiblioteket indgået boggaver: Vi takker således Stig Askå, 
I y, for en samling af Danske Studier og en del afhandlinger om danske dialekter, 
og vi takker Goethe-Institut, München, for en samling tyske opslagsværker, illu
strerede topografier og nogle antologier.

Biblioteket deler allerede nu skæbne med andre, idet pladsmangelen er be
gyndt at gøre sig gældende. Det halve klasseværelse vil i årets løb blive aldeles 
utilstrækkeligt, men med flytningen til den egentlige gymnasiebygning kommer vi 
til at råde over et specielt indrettet lokale med plads til et fuldt udbygget skole
bibliotek.

Indtil da må alle væbne sig med tålmod, også
Skolebibliotekaren.

Karakterer, vidnesbyrd og forældremøder
Normalt gives der standpunktskarakterer i oktober, i december eller januar 

samt i 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 kunne 
følge undervisningen i den næste klasse, vil det efter karaktergivningen i marts 
blive tilkendegivet overfor hjemmet, at det kan blive nødvendigt at forblive 
på det nuværende klassetrin yderligere et år. Hvis et sådant varsel ikke gives 
i marts, kan det påregnes, at eleven kan fortsætte i en følgende klasse forudsat, 
at standpunktet ikke forringes i kendelig grad i forhold til martskaraktererne. 
Desuden forudsætter det, at de skriftlige og mundtlige prøver, der afholdes ved 
skoleårets slutning, ikke afslører en ikke tidligere erkendt usikkerhed eller direkte 
uvidenhed.
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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 muligheder. 
Erfaringen viser i øvrigt, 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.

I løbet af april indkaldes der oplysninger fra hjemmet om, hvorvidt eleven efter 
2. real ønsker overgang til 3. real eller til en gymnasieafdeling. I sidste tilfælde 
ansøges om optagelse i gymnasiet på blanketter, der udleveres på skolen til de 
elever i 2. real og i 3. real, der ønsker det. Fra skolen sendes denne ansøgning 
med skolens påtegning til Fordelingsudvalget til I Gymnasieklasse i Hovedstads
området.

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.

Inden 1. april 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 tilfredsstillende. 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 læses latin i 2. real; men skolen betragter 
det som en ekstra kvalifikation, hvis eleven med tilfredsstillende resultat har gen
nemgået latinundervisningen; det er også fordelagtigt for eleven at have den bag
grund, 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, 
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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 til de krav, som latinundervisningen stiller til eleven, kan det op
lyses, at selve den daglige forberedelse af latinlektien må påregnes at kræve Va 
-1 time til hver af de 4 ugentlige 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.

For 2. og 3. reals vedkommende vil der også i det kommende skoleår blive 
anvendt den »gamle« karakterskala (ug - mg — g o. s. v.). Denne skala er forment
lig så velkendt, at der ikke kræves vejledning. Men den nye 1. real og alle 
gymnasieklasser vil få standpunktsvurderinger, der udtrykkes ved den nye talskala, 
der omfatter karaktererne 13-11-10 — 9- 8- 7- 6- 5- 3-0.

I cirkulæret af 6. februar 1963 gives følgende direktiver om anvendelsen af ska
laens 10 trin:

13 gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation.
11 gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10 gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation.
9 gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8 gives for den middelgode præstation.
7 gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel.
6 gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende præstation.
5 gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.
3 gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende præ

station.
0 gives for den helt uantagelige præstation.

Man bemærker, at skalaens tre øvers te trin er karakteriserede ved hovedordet 
»udmærkede«, mens de 3 karakterer, der så afgjort vil blive de mest anvendte, 
nemlig 9, 8 og 7 er karakteriserede ved hovedordet »middel«. Resten af karakte
rerne - bortset fra 0 - er udtrykt for det usikre; karakteren 0 skulle der nødigt 
blive anvendelse for.

Vi bestræber os for ikke direkte at oversætte de gamle karakterer til nye. Det 
er således sikkert, at den nye karakter 13 slet ikke svarer til den gamle skalas 
ug. Karakteren 13 vil blive anvendt meget sjældent, og da for den helt usædvanlige 
beherskelse af et fag. En absolut fejlfri besvarelse af et sæt matematiske opgaver, 
vil således blive vurderet til 11, hvis også hele argumentationen er i orden og 
hvis løsningsmetoden er hensigtsmæssig. Hvis de sidste to betingelser ikke er 
opfyldt, kan også vurderingerne 10 og 9 meget vel forekomme for rigtige løsninger.

Ved vurderingerne af karaktererne kan det yderligere være af interesse at vide, 
at ved en afsluttende prøve stilles der følgende to betingelser for at prøven er 
bestået:

1) Summen af samtlige karakterer skal være mindst 5,5 gange karakterernes 
antal.
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2) Summen af de to laveste karakterer plus gennemsnittet af de resterende ka
rakterer skal være mindst 13.

Ved oprykningsprøver må de samme betingelser være opfyldt; men lærerrådets 
afgørelse af, om en elev kan opflyttes i en højere klasse, hviler i øvrigt ikke på en 
kvotient, men på en almindelig vurdering af, om elevens modenhed og kundskabs
fylde er sådan, at der er rimeligt grundlag for at gennemgå den næste klasse med 
udbytte. Der kan derfor være grund til at påpege, at karakteren 6 er udtryk for 
et så usikkert standpunkt, at grundlaget for en udbytterig fortsættelse er vaklende.

Stipendier
Ifølge lovbekendtgørelse nr. 178 af 6. juni 1961 kan der af Ungdommens 

Uddannelsesfond 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 til
fælde ydes det maximale beløb. Til de elever, der i skoleåret 1962/63 gik i Balle
rup Gymnasiums gymnasieklasser, blev der ialt uddelt beløb på kr. 23.300, for
delt på 26 elever.

Det skal ifølge loven tilstræbes, at ingen ansøger hindres i at fuldende gymna
sieuddannelsen. Det har ved uddelingen i år vist sig, at det ikke har været 
muligt at uddele stipendier til alle, for hvem en sådan støtte ville være af væsent
lig værdi; på den anden side er der blevet givet 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 1963-64 skal skrives på 
skemaer, der udleveres på skolen engang i efterårets løb, hvorefter uddelingen 
kan forventes foretaget omkring nytår 1964. 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 Koskilde 
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 1963-64 må være indsendt til skolerådets kontor in
den 1. september 1963.

Praktiske oplysninger
Skolebøger og hæfter udleveres gratis på skolen. Nye hæfter leveres kun mod 
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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.

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 svømme
bassinet 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.

Elever, der bliver syge i skoledagens løb, må ved henvendelse til inspector 
anmode om en hjemsendelsesseddel. Denne skal tilbageleveres i underskreven stand 
til inspector ved første fremmøde på skolen efter sygdommen.

Elever, der møder for sent, bliver noteret i dagbogen med angivelse af ankomst
tidspunkt. De elever, der er noteret af denne grund, skal møde på inspectors kontor 
kl. 14 for at gøre rede for årsagen til forsinkelsen.

Anmodning om fritagelse for skolegang af anden grund end sygdom bedes 
fremsat ved en skriftlig motiveret henvendelse fra hjemmet. Skolen vil i alminde
lighed følge hjemmets ønske om sådan fritagelse, men det henstilles - i elevernes 
interesse —, at der kun fremsættes ønske om frihed, når der er ganske særlig årsag 
til det. Ganske særligt anmodes forældrene om ikke at søge fritagelse for skole
gang i dagene umiddelbart før og efter en ferie, med mindre der er meget tvin
gende grunde dertil. Erfaringen viser, at hvis der ikke fra skolens side vises stor 
tilbageholdenhed med hensyn til fritagelse disse dage, sker der et beklageligt stort 
frafald, specielt i forbindelse med efterårsferien og påskeferien.

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

For hver klasse fungerer en ordensduks en uge ad gangen. Ordensduksen er 
ansvarlig for orden i klasseværelserne såvel før som efter timen. Ordensduksen 
skal være den sidste, der forlader klasseværelset efter enhver time, og han skal 
bl. a. efterse, at ingen af eleverne efterlader bøger, papir o. s. v. i lokalet.
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Ordensduksen skal møde med dagbogen på inspectors kontor hver skoledag 
kl. 12. Samtidig skal elever, der har været fraværende den foregående dag, aflevere 
de sedler om årsagen til fraværelsen, som de medbringer fra hjemmet.

I frikvartererne må eleverne ikke opholde sig i klasseværelserne.

Forårssol i skolegården.

Dette forbud er forårsaget af ønsket om at kunne udlufte lokalerne, så de 
til enhver tid kan være friske i timerne.

Gymnasieeleverne kan i frikvartererne opholde sig på gangen eller i skole
gården. Ophold på gangen - i den nye skole i vandrehallen - er naturligvis betin
get af, at der ikke derved gives anledning til uorden, unødig støj eller andre genet.

Så længe vi har til huse på Rugvængets Skole må al færdsel til og fra gymnasiet 
foregå over skolegården - ikke ad folkeskolens hovedgang eller sidegange. Dette 
gælder også trafik til og fra gymnastiksale og filmssal.

Mælk vil kunne købes i abonnement for alle skoledage i en måned. I tiden 
1. oktober til 30. april leveres der daglig og gratis på kommunens foranledning 
'Is liter sødmælk til hver elev i 1. og 2. real.

Skoleforeningerne
Ballerup Gymnasieforening,
hvis formand på andet år er Thorsten Pedersen, har i årets løb haft følgende arran
gementer:
17. sept.: Åbningsbal.
lO. okt.: Generalforsamling. Formanden genvalgtes.
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5. nov.: Diskussionsmøde om raceproblemer ved Jørgen Hansen.
19. nov. vistes filmen Jeanne d’Arc.
2. dec. festedes efter opførelse af »Vor By«.

21. dec.: Julebal.
15. jan.: Diskussionsaften. Emne »Religion«.
2. feb.: Skolebal, foreningen medarrangør.

26. feb.: Karneval.
8. marts: Diskussionsaften om »Nato«, arrangeret i forening med liberale gymna

siaster.
13. marts vistes filmen »Faust«.
21. marts: Møde om spiritismen ved hr. Blacksted.

1. april: Foredrag om Actekerne ved magister A. Bentzon.
8. april: Udflugt til Louisiana - den mexikanske udstilling.

17. april: Jazzkoncert med »Dolier Band«.
18. april: Forfatteraften med Peter Ronild.

Efter endt eksamenstid påtænkes arrangeret et afslutningsbal.

Liberale Gymnasiaster:
10. jan.: Stiftende generalforsamling. Som formand valgtes Helge Dyregaard Jensen.
7. , 14. og 21. februar: Samfundslærekursus på Christiansborg ved stud. jur. P. Laur- 

berg.
8. marts: Redaktør Damgaard: Nato - for eller imod.

20. marts: Civilingeniør Knud Enggaard: Helhedsløsningen.
25. april: Besøg på den Sovjettiske Ambassade.
11. maj: Omvisning på Glyptoteket.

Realistforeningen:
Sidst i februar besluttede realisterne at danne deres egen forening. Hver klasse 

valgte en repræsentant, og som formand valgtes Carsten Pedersen 2. rb.
16. marts: Popbal.
19. april: Ekstraordinær generalforsamling.
2. maj: Udflugt til Sydsjælland (Holmegårds Glasværk - herregårdene - Faxe 

Kalkbrud - Stevns Klint).

Af årets dagbog
1962.
13. august begyndte det nye skoleår.
3. -8. september deltog adjunkt Palle Hansen i instruktionskursus for erhvervs

vejledere.
8. september: I anledning af Karen Blixens død omtalte adjunkt Lone Klem hen

des forfatterskab. Rektor læste et afsnit af »Daguerreotypier«. (Jomfru Sei- 
strup).

13. september: 1. real deltog i det indledende idrætsstævne i Måløv.
17. september: Gymnasieklasserne deltog i regions-atletikstævne i Gentofte. Resul

taterne viste, at en betydelig hårdere træning end den, vi var i stand til at øve, 
er nødvendig for at hævde sig i selskabet.
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T egln ær k s grav ved Egernsund.

Ved Flensborg Fjord.
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18. september: Realklasserne deltog i kommunens idrætsdag.
27. september-3. oktober var IIG på lejrskoleophold på kommunens lejrskole 

»Brændstoft« ved Flensborg Fjord. Af lærerne deltog adjunkterne Inger Pihl- 
kjær, Rohde og Skibstrup. I tilknytning til undervisningen i geologi foretoges 
ekskursioner til marsken, til hedeslette og bakkeø, til israndslandskaber og til 
grusgravene ved Egernsund. Af historiske lokaliteter besøgtes Dannevirke og 
Hedeby, landsbykirker på Sundeved samt Dybbøl skanser og Sønderborg slot. 
Problemerne omkring grænseegnene belystes ved et aftenforedrag af forstan
deren for Rinkenæs Efterskole, Peter Schiern.

6. oktober: Engelskundervisningen overværedes af lektor Oscar Nielsen.
2. november: Naturhistorieundervisningen overværedes af lektor Egil Christensen. 

Samme dag holdt mr. Hashmi, M.A., fra Pakistan, et foredrag for gymnasie
eleverne om sit hjemland. Initiativet til foredraget kom fra overbibliotekar 
Hjort Eriksen. Borgmesteren overværede foredraget.

PNYX-forside i anledning af skolekomedien. Tegning af Ingeborg Rasmussen.
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31. oktober: Forældremøde for 1. real. Der deltog 89 forældre, repræsenterende 
50 af de 56 elever.

5. november: Forældremøde for I G. Rektor orienterede om gymnasieundervisnin
gens mål, metoder og krav.
Skolebladet »PNYX« udkom med det første nummer. Det er siden efterfulgt af 
adskillige meget lødige numre. Ansvarshavende redaktør er Per Rasmussen. 
Mange skribenter har bidraget til at give bladet en virkelig fin position blandt 
skoleblade.

10. november: Historieundervisningen overværedes af lektor Hans Jensen, der des
uden gav vejledning med hensyn til indretning af de nye historieklasser.

17. november: I anledning af Niels Bohrs død mindede rektor om hans indsats 
og omtalte specielt begreberne korrespondens, komplementaritet og kausalitet.

4. og 5. december opførtes skolekomedien, Thornton Wilder: Vor By, instrueret 
af lærer Jørgen Ryming, Måløv, i samarbejde med fru Ruge (sang), hr. Haack 
(dekorationer) og skoleinspektør Dam og frue (sminkning). Elever fra II G og 
enkelte fra I G havde lagt et meget stort arbejde i indstuderingen. Resultatet 
var en fremførelse, der afgjort var berigende for tilskuerne, og forhåbentlig ikke 
mindre for aktørerne og alle andre implicerede.

Doktor Gibbs.
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George.

10. december underviste m. Pierre Etienne fra Det franske Institut i fransk i II G.
22. december: Juleafslutning i Ballerup kirke, hvor pastor Zeuthen forrettede en 

særlig gudstjeneste.
21. og 22. januar: »Jeppe på Bjerget« med Osvald Helmuth som Jeppe opførtes 

i Hallen som skoleforestilling for elever i kommunens skoler.
24. januar overværeredes gymnastikundervisningen af lektor Vibeke Rendsvig.
26. januar var de to sidste timer fri, så weekenden kunne udnyttes til vintersport. 

Om aftenen holdtes forældremøde for 2. real.
5. marts, 19. marts og 2. april var skolens elever inviteret til for stærkt nedsat 

billetpris at overvære tre kammerkoncerter, arrangeret af kammermusikforenin
gen i samarbejde med kommunalbestyrelsen. Koncerterne holdtes i Ballerup- 
hallen med koncertmester Dahl Eriksen som arrangør. De meget veltilrettelagte 
programmer fik en mesterlig udførelse, og deltagerantallet var voksende fra 
aften til aften.

1. april: På elevforeningens initiativ holdt magister Bentzon foredrag om den 
mexikanske kunst.

4. april: Skolens tidligere gæst, Mr. Hashmi, fortalte i gymnasiets religionstimer 
om den muhammedanske tro.
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6. , 7. og 8. maj var I G på ekskursion til Bornholm under ledelse af adjunkterne 
Inger Pihlkjær, Rohde og Skibstrup. Man besøgte de karakteristiske geologiske 
formationer og de historisk interessante rundkirker samt Hammershus.

Ved lørdags-morgensange i forårets løb har Per Rasmussen, Pia Eilertsen, Finn 
West Andersen, Lise Horskjær og Ingeborg Rasmussen læst digte af Poul 
Sørensen, Tove Ditlevsen, Frank Jæger, Ole Wivel og Ole Sarvig.

23. marts sang Lone Vigand Nielsen akkompagneret af cimbalisten Uffe Zachariassen 
sange af Weyse, Hartmann og Mozart.

Translokationen finder sted

LØRDAG DEN 22. JUNI KL. 10.30 i HALLEN

Alle, der er intereserede i denne skoles arbejde, er velkomne ved denne lejlighd.

DET NYE SKOLEÅR BEGYNDER

MANDAG DEN 12. AUGUST 1963 KL. 9.00
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