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ALLERUP GYMNASIUM begyndte sin virksomhed den 14. august 1961. Det
første hold studenter og realister dimitteredes i juni 1964. Dimissionen var den
første handling, der foregik i de nye skolebygninger, der toges i brug til undervis
ning den 12. august 1964.
Ballerup Gymnasiums bygninger er opført ved Baltorpvej umiddelbart syd for
Ballerup station. Grundens natur var årsag til, at arkitekterne Hougaard Nielsen
og Nørgaard Pedersen valgte en så kompakt konstruktion som mulig. Derfor er
hovedbygningen en to-etages bygning (foruden fuld kælderetage) med midterkor
ridor. Undervisningslokalerne vender alle mod øst eller mod vest. Grundplanen
er vist på næste side. Derved er opstået et arkitektonisk enkelt bygningsværk, og
de to første års erfaringer har vist, at huset fungerer fortrinligt efter sit formål.
Forbindelsesvejene er korte og lige, overskueligheden er størst mulig, og der er ikke
problemer med at finde rundt i huset.
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Udsnit af spise-garderoben.

Stueetagen rummer centralgarderoben, hvorfra tre trapper fører til lokalerne på
første sal. Overfor centralgarderoben findes hjemmeklasser for 1. og 2. real, samt
faglokaler for engelsk, fransk og tysk.
Administrationslokalerne er samlet i stueetagens sydende.
På første sals vestside findes laboratorielokaler. Fysikafdelingen omfatter audi
torium, samling og laboratorierum for gymnasiefysik, et fysiklokale for realafdelin
gen og I G samt et kemilokale med birum. Den naturfaglige afdeling består af
geografi-, biologi- og naturhistorielokaler med birum. Biblioteket ligger mellem
de to afdelinger.
I kælderetagen findes et meget værdifuldt rum, der til stadighed står møbleret
med 30 brede elevborde. Lokalet er således altid til disposition for afholdelse af
prøver, så hver elev kan arbejde uafhængig af de øvrige. Desuden er sproglabora
toriet og et tilstødende forberedelsesrum placeret i kælderen. Et sproglaboratorium
er et nyt undervisningsmiddel: det består af 15 boxe, hver forsynet med bånd
optager, der styres fra et kontrolbord, hvorfra læreren kan indtale programmer til
alle eller til enkelte elever, aflytte arbejdet samt vejlede de individuelt arbejdende
elever i boxene. Sproglærerne har lagt et meget stort arbejde i at indarbejde sprog
laboratoriet og finde den arbejdsform, hvorved dette hjælpemiddel udnyttes bedst
muligt.
Ved en lav vandrehal forbindes hovedbygningen med en anden bygning, som
består af samlingssalen, der kan rumme ca. 600 personer, og sangsalen, der kan
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rumme ca. 60 personer. Samlingssalen danner rammen om skolens fællesarrange
menter, hvortil hører morgensangen onsdag og lørdag samt de »frie timer«.
Gymnastiksale med birum er opført i en tredie bygning, der ikke står i forbin
delse med det øvrige komplex. Disse sale bruges ikke til noget andet formål end det,
de er beregnet til: gymnastik og boldspil.

Gymnasiet er planlagt til at rumme en realafdeling og en fem- eller sekssporet
gymnasieafdeling. Efter den nye gymnasieordnings principper skulle disse klasser
efter I G kunne grendeles i
klassisk-sproglig gren,
nysproglig gren og
samfundssproglig gren

eller matematisk-fysisk gren,
matematisk-naturfaglig gren og
samfunds-matematisk gren.

Imidlertid vil de samfundsfaglige grene ikke blive oprettet ved noget gymnasium
de første år, og den klassisk-sproglige gren vil kun blive oprettet ved ret få gym
nasier og foreløbig ikke ved Ballerup Gymnasium. Det eneste valg, der bliver ak
tuelt for de elever, der i 1966 og 1967 afslutter I G, er derfor valget mellem
den fysiske og den naturfaglige gren af den matematiske linie. Såfremt mindst 10
elever ønsker at fortsætte i den naturfaglige gren, vil denne blive etableret. I øvrigt
findes der intet studium, hvortil kun den naturfaglige studentereksamen giver ad
gang. Derimod er f. eks. ingeniøruddannelsen ved Danmarks tekniske Højskole kun
åben for studenter, der har matematisk-fysisk eksamen. Har man anden studenter
eksamen, kræves der tillægsprøver.
For optagelse i gymnasiet kræves det, at den afleverende skole erklærer aspiranten
for »egnet« til gymnasieundervisning, samt at udfaldet af de kontrollerede prøver
ved udgangen af 2. realklasse er tilfredsstillende. Er kun den ene af disse betin
gelser opfyldt, henvises aspiranten til en optagelsesprøve, der afholdes på gymna
siet umiddelbart efter juni-eksamensperiodens slutning.
I tilfælde, hvor forældre eller skole ikke føler sig overbevist om aspirantens
muligheder for at gennemføre gymnasiet, er det ikke ualmindeligt, at vejen til
gymnasiet lægges om ad realeksamen efter 3. realklasse. Men den normale vej
går fra 2. real til I G, og undervisningen i I G bygger kun på det stof, der er
gennemgået i 1. og 2. realklasse. Det skal dog siges, at arbejdstempoet øges ret
stærkt ved overgangen til gymnasium, og kravene til selvstændigt arbejde vokser
naturligvis gennem gymnasieårene. Det er derfor for alle gymnasieelever vigtigt,
at de straks fra første færd arbejder systematisk og tilrettelægger deres arbejde
ikke fra dag til dag, men i det mindste fra uge til uge. Og så er det god økonomi
at lære så meget som muligt i timerne på skolen - jo mere intensivt man arbejder
på skolen, des mere fritid får man hjemme.
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for nye elever i Ballerup Gymnasium
De er velkommen her, fordi vi forventer, at De er kommen her for at lære noget;
og det er netop skolens formål at opfylde dette ønske.
Der gives i det følgende oplysninger af praktisk art om de lokaler, vi råder over,
om de regler, der nødvendigvis må gælde for ophold i huset, og lidt om den arbejds
form, vi kan anbefale.
Gymnasiets lokaler.

Kun eleverne i 1. og 2. real har faste klasseværelser. Den øvrige undervisning
foregår i faglokaler. Reglerne for ophold i disse lokaler uden for undervisnings
tiden fastsættes af de (i reglen få) lærere, der underviser i det pågældende lokale.
I pauser og frikvarterer kan eleverne opholde sig i centralgarderoben, hvor hver
elev har plads til tøj og taske. Her spises i frokostfrikvarteret, og her foregår salg
af mælk, sodavand etc. I tiden 1. oktober til 30. april leveres der daglig og gratis
på kommunens foranledning
1 sødmælk til hver elev i 1. og 2. real.
I øvrigt kan eleverne i pauserne opholde sig i vandrehallen eller i gården. Men
i skoledagens løb må de ikke forlade skolens område uden tilladelse fra in
spector. Rygning må kun finde sted i spisefrikvarteret og kun i gården eller i van
drehallen. Rygetilladelsen gælder ikke for elever i 1. og 2. real, og for de øvrige
kun så længe rygningen ikke giver anledning til uorden.
Biblioteket er åbent for eleverne i skoletiden; det fungerer både som læsestue og
som udlånsbibliotek; ønske om lån rettes til bibliotekaren eller hans assistenter. De
nærmere regler for biblioteksbenyttelse finde side 10.
Filmsalen findes i kælderen længst mod nord; den anvendes til afholdelse af
skriftlige prøver for mindre hold. Desuden danner den rammen om mange af
skoleforeningens arrangementer. Den er temmelig uegnet til forevisning af film.
Biler, scootere og motorcykler parkeres på parkeringspladsen øst for skolen.
Cykler og knallerter anbringes i cykclstativerne vest for skolen. Cykler og knal
lerter skal trækkes fra Baltorpvej til stativerne.
Ordensduksens opgaver.

Det er klart, at vi forventer, at der holdes god orden i alle skolens lokaler. For
hver klasse fungerer - en uge ad gangen - en ordensduks. Ordensduksen skal være
den sidste, der forlader ethvert faglokale; inden han forlader lokalet, skal han
have forvisset sig om, at stole og borde står som de skal, at ingen glemte ting efter
lades, at intet papir eller andet henligger uordentligt, at benyttede bøger er sat på
plads o.s.v.
Til ordensduksens pligter hører at hente klassedagbogen på inspectors kontor
hver skoledag før første undervisningstime og at bringe den tilbage dertil efter
sidste time. Hver dag, på et med klassen aftalt tidspunkt, skal ordensduksen samt
elever, der er i skole første dag eftet en fraværelsesperiode, møde på inspectors
kontor med dagbogen
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Ordensduksen må drage omsorg for, at klassens centralgarderobeafsnit holdes i
fin stand. Specielt under og efter spisefrikvarteret er det nødvendigt, at ordens
duksen overvåger overholdelse af god orden. Ordensduksen må være den sidste,
der forlader garderobeafsnittet efter frokostpausen. I øvrigt forventer skolen af
alle, at de efter bedste evne bidrager til, at vi altid har en velholdt arbejdsplads;
specielt henledes opmærksomheden på, at afbrændte tændstikker, aske og cigaret
rester etc. kun må findes i askebægrene - absolut ikke i bede, på gulve eller andet
sted. Det er indlysende, at overtrædelse af disse regler meget nemt vil kunne give
anledning til forholdsregler, der vil genere mange.
Undervisningsmaterialer.

Alle lærebøger udleveres gratis til eleverne; det er brugerens pligt at forsyne
dem med navn på en indklæbet navneseddel og omslag. Bøger der findes uden lå
nerens navn, inddrages i lærebogssamlingen, og eleverne har ikke krav på at få
udleveret erstatningseksemplarer. Elever, der går ud af skolen med studentereks
amen, har adgang til at købe de benyttede lærebøger til en stærkt reduceret pris.
I øvrigt skal bøgerne efter benyttelsesperioden tilbageleveres til skolen i velholdt
stand.
Hæfter udleveres af læreren eller på kontoret; brugte hæfter erstattes kun med
nye mod lærerens kvittering på det udskrevne hæftes omslag. I tilfælde af misbrug
af det udleverede kladde- og indskrivningsmateriale henvises eleverne til selv at
anskaffe erstatningshæfter.
Gymnastiktøj udlånes til eleverne, men det forudsættes, at vask og renholdelse
af tøjet foretages af eleverne hjemme. Ved skoleårets slutning skal tøjet afleveres i
uskadt og rengjort stand. - Til eventuel svømmeundervisning kræves der svømmebenklæder eller badedragt, og disse leveres ikke af skolen.
Elevrådet.

Forbindelsen mellem lærere og elever varetages af elevrådet, der består af en
repræsentant for hver klasse. Valget finder sted i september måned. Elevrådets
møder finder i almindelighed sted i biblioteket i timen efter det store frikvarter.
En elev, der vælges som elevrepræsentant, må derfor være i stand til at kunne
undvære en time ca. en gang om måneden. Der holdes jævnligt møder i forretnings
udvalget, der består af enkelte elevrepræsentanter (for tiden 3) samt rektor og en
repræsentant for lærerne. Disse møder holdes udenfor skoletiden. - Kommunen
stiller 200 kr. til rådighed for elevrådets arbejde i det kommende skoleår.
Efter skoletid.

Efter skoletid har eleverne mulighed for at dyrke forskellige interesser på skolen,
f. eks. kan de deltage i frivillig gymnastik og boldspil, korsang og orkesterspil. Der
kan tilbydes mange former for musikundervisning, og hertil kan der søges økono
misk støtte fra den kommunale musikundervisningsbevilling.
Der findes på skolen adskillige foreninger: gymnasieforeningen og flere politiske
foreninger (KG, RG, LG og Frit Forum). Disse foreninger afholder mange møder,
diskussioner, foredrag og fester.
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Skolebal og skolekomedie er fællesarrangementer, der hidtil er blevet organiseret
af de to ældste gymnasieklasser og lærerne i forening.
Til skolescenen, der tilbyder 3 forestillinger om året, modtages der indmeldelser
i september via klasserepræsentanten.
Fraværelser og fritagelser.

Hvis en elev på grund af sygdom må forsømme skolen, må vedkommende ved
første tilbagekomst til skolen medbringe en skriftlig meddelelse fra hjemmet om
årsagen til og varigheden af fraværelsen. Ved længere tids forsømmelse på grund
af sygdom anbefales det, at lægeattest fremsendes.
Elever, der bliver syge i skoledagens løb, må ved henvendelse til inspector
anmode om en hjemsendelsesseddel. Denne skal afleveres 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 frem
sat ved en skriftlig motiveret henvendelse fra hjemmet. Skolen vil i almindelig
hed 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 ef
terfølgende mandag.
Fritagelse for aktiv deltagelse i gymnastik gives kun, såfremt eleven hjemmefra
medbringer en anmodning om sådan fritagelse. Fritagelse i et tidsrum over en uge
kræver, at der udfærdiges en lægeattest om årsagen til og varigheden af fritagelsen.
I sådanne tilfælde skal eleven før lægebesøget afhente en formular på skolens
kontor. Formularen udfyldes derefter af lægen.
Aftale om tid for tandlægebesøg (undt. skoletandlægebehandling), køreprøver og
lign, må træffes således, at skolegangen ikke forstyrres. Der gives ikke fri af hen
syn til køreprøver; de kan altid afholdes udenfor skoletiden.
Hjemmearbejdet.

Lad Dem ikke narre af, at nogle tror, det er fint ikke
at læse lektier — det behøver ikke at være tegn på in
telligens.
Til besvarelse af skriftlige opgaver, der har til formål at indøve nødvendige
færdigheder, gives der altid mindst tre hverdage. Afleveres opgaverne for sent,
har eleven ikke krav på at få dem rettet. Det er meget vigtigt, at De fra starten i
I G finder en fornuftig arbejdsform, eftersom der i adskillige fag ikke finder nogen
gennemgang af ny lektie sted, og fordi der kun i enkelte fag kan påregnes repeti-
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tion af en del af stoffet. Da der til studentereksamen opgives stof fra alle 3 års
pensum, er det vigtigt ikke at have »huller« i det, som klassen har læst. Desuden
er det nødvendigt at have god orden i oversigter, opgaver, gloser og div. optegnel
ser. Derfor er det nyttigt fra starten at holde sig lektielæsningens grundregler
for øje:
Arbejd koncentreret:
Der, hvor De forstyrres mindst.
Hold pauser.
Undgå at læse ensartede fag lige efter hinanden.
Arbejd aktivt:
Tænk over, hvad De læser. Forstår De alle ords
betydning?
Find hovedpunkterne i tankegangen, noter dem evt.,
og lær dem.
Forestil Dem, hvad læreren kan finde på at spørge om.
Øv Dem i at fremstille et emne, så de andre i klassen
kan forstå det.
Har De været fraværende, ml De sørge for at få at vide, hvad klassen har læst
imens, og dette bør De så hurtigt som muligt indhente. Spørg læreren om det, der
falder Dem svært.
I visse fag holdes der med mellemrum skr. prøver på skolen. Et af formålene
er, at De skal have lejlighed til at kontrollere Deres standpunkt. Benyt derfor
anledningen til at repetere, hvad De har læst siden sidste prøve.
Om dette emne kan De i øvrigt læse i adskillige bøger om studie- og læseteknik,
men det er mindst lige så nyttigt at drøfte med den enkelte faglærer, hvad man kan
gøre for at øge sit udbytte ar arbejdet og dermed også sin interesse for de forskel
lige fag.
Regler for biblioteksbenyttelse.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
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Ret til at låne har skolens elever og lærere.
Lånetiden er 14 dage, hvis ikke særlig aftale er truffet med bibliotekaren.
Biblioteket er åbent i alle frikvarterer, samt umiddelbart efter skoletid.
Låneren er ansvarlig for, at der bliver skrevet en låneseddel med
1) dato for udlån,
2) bogens titel,
3) lånerens navn (og klasse)
Låneren er ansvarlig for, at lånesedlen bliver fjernet ved afleveringen.
Sagte samtale er tilladt i biblioteket.
Bibliotekaren eller biblioteksassistenten afgør, om en samtale er »sagte«.
Hvis henstillinger fra bibliotekaren ikke følges, kan man udelukkes fra ophold
i biblioteket i indtil 1 måned.
Ved pladsmangel kan bibliotekaren eller biblioteksassistenten henvise dem, der
arbejder med opgaver, som ikke kræver biblioteksbenyttelse, til centralgarde
roben.
En låner har pligt til at erstatte en bog, som ikke afleveres, med prisen på et
nyt (evt. antikvarisk) eksemplar.

Stipendier.
I følge lovbekendtgørelse nr. 178 af 6. juni 1961 kan der af Ungdommens Uddan
nelsesfond 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 maksimale beløb. Til de elever, der i skoleåret 1965/66 gik i Ballerup Gymnasi
ums gymnasieklasser, blev der ialt uddelt et beløb på kr. 15.500 fordelt på 14 elever.
Det skal i følge 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 væsentlig 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 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 1966-67 skal skrives på ske
maer, der udleveres på skolen engang i efterårets løb, hvorefter uddelingen kan
forventes foretaget inden 1. december 1966. De nærmere tidsfrister vil blive med
delt 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 under
støttelserne, at vedkommende ansøger har bopæl i Københavns amts skolerådskreds,
dvs. Københavns amtsrådskreds og Frederiksberg kommune.
Personer med fast bopæl i Københavns kommune, Frederiksborg eller Roskilde
amtsrådskreds kommer således ikke i betragtning.
Ansøgningsskemaer, der må udfyldes nøjagtigt, kan efter den 75. juli fås hos
vedkommende kommunalbestyrelse og på skolerådets kontor, Blegdamsvej 27, 2. sal
daglig kl. 13-14, undtagen lørdag. Efter 15. aug. kan skemaer fås på skolens kontor.
Ansøgninger for skoleåret 1966-67 må være indsendt til skolerådets kontor inden
1. september 1966.

Karakterer, vidnesbyrd og forældremøder
Der gives standpunktskarakterer i december og i marts. Desuden gives der i
oktober karakterer i realafdelingen og i III gymnasieklasse. Disse vurderinger med
deles 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 karak
terbogen.
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
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i marts eller april, kan det påregnes, at eleven kan fortsætte i en følgende klasse,
såfremt standpunktet ikke forringes i kendelig grad i forhold til martskaraktererne.
Desuden forudsættes det, at de skriftlige og mundtlige prøver, der afholdes ved
skoleårets slutning, ikke afslører en ikke tidligere erkendt usikkerhed eller direkte
uvidenhed.

Den endelige beslutning om elevernes overgang til næste klassetrin afgøres af
lærerrådet på et møde umiddelbart efter årsprøve-periodens afslutning. Afgørelsen
træffes i tvivlstilfælde efter regler, der er nøje formuleret af undervisningsmini
steriet og undervisningsdirektoratet. 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 problem,
om det måske vil være rimeligt at gå ud af skolen og fortsætte uddannelsen 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. Erfa
ringen 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 marts 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 Hovedstadsområdet.
For 1. realklasses vedkommende holdes et forældremøde i løbet af efteråret,
forventeligt i begyndelsen af november, og forældre til elever i I G vil blive ind
budt til et møde i januar 1967. Ved disse møder bliver der mulighed for at tale
om den enkelte elevs problemer ved direkte samtaler mellem lærere og forældre.
Men iøvrigt er forældrene naturligvis altid velkomne på skolen. Det tilrådes i så
fald at træffe telefonisk aftale om en samtale med lærere eller med rektor.
I april måned 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 straks
indstille sig til en ekstra latinprøve, der afholdes i første halvdel af oktober. Der
gives på skolen et ekstra kursus i latin i tiden fra august til oktober for disse
elever. Men da man på denne korte tid skal nå lige så meget, som man når ved
latinundervisningen i 2. real, og da dette kursus ligger udenfor det øvrige skole
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arbejde, er det nødvendigt, at eleverne allerede i sommerferien privat skaffer sig
et vist elementært kendskab til den latinske grammatik.
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 elever at have den bag
grund, som latin giver for undervisningen i andre sprog, særlig fransk og engelsk.
For at kunne begynde 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 vedkommende
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 faget
latin er ret krævende.
De elever, der efter 2. real vil søge optagelse i 3. realklasse, og som regner med
at afslutte skolegangen med realeksamen, kan godt læse latin i 2. real; men det
må i almindelighed tilrådes, at disse elever følger den ekstra undervisning i dansk
(1 time), engelsk (2 timer) og tegning (1 time), som gives til de ikke-latinlæsende
med det formål, at forøge deres muligheder for et godt udbytte af undervisningen
i sprog i 3. real.

Alle standpunktsvurderinger udtrykkes ved en talskala, der omfatter karakte
rerne 13-11-10-9-8-7-6-5-3-0.
I cirkulæret af 6. februar 1963 gives følgende direktiver om anvendelsen af
skalaens 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 præstation.
0 gives for den helt uantagelige præstation.
Man bemærker, at skalaens tre øverste 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 udtryk for det usikre; karakteren 0 skulle der nødig
blive anvendelse for.
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Karakteren 13 vil blive anvendt meget sjældent, og da for den helt usædvanlige
beherskelse af et fag. En fejlfri besvarelse af et sæt matematiske opgaver vil så
ledes blive vurderet til 11, hvis argumentationen er i orden og løsningsmetoden
er hensigtsmæssig. Hvis de to sidste betingelser ikke er opfyldt, kan 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 prøverne er
bestået:
1) Summen af samtlige karakterer skal være mindst 5,5 gange karakterernes
antal.
2) Summen af de to laveste karakterer plus gennemsnittet af de resterende
karakterer 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.

Skolens lærere
Fast ansatte lærere

(Parenteserne angiver datoen for ansættelse ved Ballerup Gymnasium).

Lektor J. Chr. Andersen (1/8 63)
Matematik lix, IIz, Iz
Fysik og kemi Illy
\djunkt Brita Waage Beck (1/8 63)
Dansk Illa, Illy, Ix
Fransk lib, IIz, Ib
Erhvervsorientering II. G.
Adjunkt Palle Christensen (1/8 65)
Fysik linf, Ix, Iz
Kemi Ily, ly, Iz
Adjunkt Annelise Hagerup (1/8 61)
Engelsk la, Iz
Tysk Ixy, 1. rb
Overlærer Lula Krøyer Hansen (1/8 63)
Dansk 3. r, 1. ra, 1. rb
Historie 3. r, 2. ra, 2. rb, 1. rb
Geografi 1. ra
Håndgerning 1. ra, 1. rb
Adjunkt Palle Hansen (1/8 61)
Dansk IIIx, Ile, IIz, 2. ra
Engelsk Ily, Ix
Erhvervsorientering II. G.

14

(23 timer)

(241/a timer)

(15 timer)

(16 timer)

(30 timer)

(26V2 timer)

Lektor Rigmor Harms (1/8 61)
Fransk IIIx, Illy
Tysk Ila, lic
(18 timer)
Adjunkt Ejnar Hartby (1/8 62)
Religion: 1. ra, 1. rb, 3. r, la, lx, Ila, lib, IIc,IIz, Illy
Oldtidskundskab la, Ib, Ix, ly, Iz, Ila, Ilb, lic,
IIz, Illy
Historie 1. ra
(26 timer)
Latin 2. rb
Lektor Villy Heising (1/8 62)
Matematik 1. ra
Fysik IIIx, IIz, ly
(20 timer)
Kemi IIIx
Lektor Gudrun Jensen (1/8 65)
(17 timer)
Matematik Ilnf, Ib, Ix, 3. r
Adjunkt Nanna Larsson (1/8 63)
Biologi IIIx, Illy, Ilnf, 3. r, 2. ra
(23 timer)
Geografi lic, Hy, ly, 2. ra
Adjunkt Torkel Meyer (1/8 65)
Dansk la, Iz
Gymnastik Ilax, Ilby , lax, Iby, 3. r. + Iz, 2. rab,
1. rab
Frivillig idræt
(28 timer)
Adjunkt Lise Mordhorst (1/8 65)
Dansk Ib, ly
(17 timer)
Gymnastik III, Ilax, Ilby
Adjunkt Ulla Bøgsted Møller (1/2 65)
Dansk Ila, Ilb, 2. rb
(18 timer)
Fransk Ix
Adjunkt Peter Maaløe (1/8 62)
Latin Illa, Ila, Ilb, lic, la, Ib
(31 timer)
Engelsk Illa, Ila
Adjunkt Eva Nielsen (1/8 63)
Historie IIIx, Ila, lic, IIz la, Ib, Ix, Iz
(29 timer)
Adjunkt Eva Nissen (1/8 63)
Tysk Illa, 3. r, 2. ra
Oldtidskundskab Illa, IIIx, IIx, Hy
(23 timer)
Religion Illa, IIIx, IIx, Hy
Adjunkt Hanne Helveg Petersen (1/8 65)
Fransk Iz
Sang IG, 1. ra, 1. rb
(18 timer)
Korsang
(Orlov fra 1/2-1/8 1966)
Adjunkt Jørgen Lykke Petersen (1/8 63)
Fransk Illa, Ilax, Ile, Ily, la, ly, 3. r
(32 timer)
Engelsk 3. r
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Adjunkt Erik Philipsen (1/8 61)
Engelsk Ilb, lic, IIx, Ib, 2. rb
Dansk Ily
Korsang III
(27 timer)
Adjunkt Inger Pihlkjær (1/8 62)
Tysk Ilb, la, 2. rb, 1. ra
Dansk IIx
(20 timer)
Adjunkt Jette Reich (1/8 61)
Matematik IIIx, lic, Ily, 2. ra
Kemi IIx
(23 timer)
Adjunkt Elisabeth Rischel (1/8 62)
Matematik Illy, Ilb, ly
(14 timer)
Adjunkt Biørn Rohde (1/8 61)
Historie Illa, Illy, Ilb, IIx, Ily, ly
Gymnastik IIIx, Illay, IIcz
(30 timer)
Lektor Walter Sachse (1/8 64)
Engelsk IIz, 2. ra, 1. ra
Tysk Ib, Ilxy
Sang HIG, IIG
Korsang og orkester
(34 timer)
Adjunkt Peer Skibstrup (1/8 61)
Geografi Ila, Ilb, IIx, IIz, la, Ib, Ix, Iz, 3. r, 2. rb,
1. rb
Biologi Illa, 2. rb, 1. ra, 1. rb
Fysik 2. ra
(31 timer)
Adjunkt Inge Skovlund (1/8 65)
Russisk Ibyz, Ilax, Illay
Engelsk ly, 1. rb
(20 timer)
Rektor Anders Østergaard (1/7 61)
Fysik IIx, Ily, 3. r
Kemi IIz, Ix
(16 timer)
Timelærere
Stud, scient. Vera Bonke
Matematik la
Fysik 2. rb
(6 timer)
Cand. mag. Inge Bruland
har i forårshalvåret vikarieret for adjunkt Hanne Hel
veg Petersen
(18 timer)
Pianist Heine Eiberg
Musikledsagelse til gymnastik i gymnasiet
(Kun vinterhalvåret)
(7 timer)
Lærer Fritz Haack
Formning 1. ra, 1. rb, 2. rab
(3 timer)
Stud. mag. Anne-Grethe Juhler
Gymnastik lax, Iby, I. rab
(8 timer)
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Stud, scient. Niels Wessel Larsen
Matematik 1. rb
Fysik 1. ra, 1. rb
Stud, scient. Nina Lohse
Gymnastik IIcz, 3r 4- Iz, 2. rab
Stud, scient. Erik Bonnerup Nielsen
Matematik Ila, 2. rb
Lærer Poul Vinding
Sløjd 1. ra, 1. rb
Pastor H. Zeuthen
Religion lb, ly, Iz

(10 timer)
(8 timer)
(9 timer)
(4 timer)
(3 timer)

Adjunkt Palle Hansen er lærerrådets formand.
I skoleåret 1965/66 har inspektionshvervene været fordelt på følgende måde:
Administrativ inspector: Adjunkt Peer Skibstrup.
Boginspector: adjunkt B. Rohde.
Ordensinspektion: Lektor Villy Heising og adjunkt Peter Maaløe.
Bibliotekar: adjunkt Palle Hansen.
Tilsyn med de kvindelige elever: adjunkt Inger Pihlkjar.
Skolens sekretær: fru Lilly Pedersen.
Skolens pedel (fra 1/6 1964): Ole Madsen.

Fra 1. august 1966 er adjunkt, cand. mag. Ejnar Hartby ansat som adjunkt ved
Køge Gymnasium og må derfor efter 4 års tjeneste forlade Ballerup Gymnasium.
Ejnar Hartby, der havde lærereksamen, før han begyndte universitetsstudierne, har
her ved skolen undervist i kristendomskundskab, oldtidskundskab, historie og latin.
Han har gjort det godt, og skole og kolleger siger ham ved flytningen tak for ar
bejdet her. Det har været et behageligt samarbejde, vi har haft. Specielt blev der
lagt en god tradition for skolekomedier af høj kvalitet ved hr. Hartbys indstude
ring af »Heksejagt«. Vi ønsker ham fortsat god arbejdslyst og -held på den nye
virkeplads.

Eleverne
I juni 1965 dimitteredes

28 elever med realeksamen,
33 elever med sproglig studentereksamen og
44 elever med matematisk studentereksamen.
Dimittendernes eksamensresultater fordelte sig således:
Realister

Studenter

spr.

matem.

mg+ 1
mg
6
mg-r 13
g+ 5
g
3

9,5-9,9
9,0-9,4
8,5-8,9
8,0-8,4
7,5-7,9
7,0-7,4
6,5-6,9

1
3
6
4
13
5
1

0
2
5
15
8
12
2
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Klassernes fag og timetal
Realklasser
12

Gymnasieklasser

2

3

Is

Im

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

42

42

m. latin u. latin

Ils Ilm II b4

Ills Ulm Hib'

Religion

1

Dansk

5

5

6

5

4

4

4

4

4

4

Engelsk

4

3

5

5

4

41

6

31

31

5

Tysk

4

4

4

3

3

41

5

31

31

4

42

52

52

31

32

32

42

Fransk

4

Latin

Oldtidsk.

4

3

1

1

1

1

1

26

25

4

4

4

3

Historie

2

2

2

3

4

4

3

3

3

Geografi

2

2

2

2

2

2

1

2

2

Biologi

1

2

2

2

Matematik

6

6

6

5s

Fysik

2

3

3

2

4
3

Kemi
Gymnastik

2

Sløjd

2

Håndgerning

2

Tegning

1

Sang

1

2

2

2

33

4

4

7

6

4

6

3

3

45

2»

5’

35

35

35

35

5

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

36

36

36

36

36

36

1

Frie timer

Ialt

3

2

33

33

34

36

36

’) I det matem. gymnasium læses enten engelsk eller tysk.
2) Fransk er frivilligt fag i 3. real. Fransk i gymnasiet kan erstattes med russisk.
3) Matematik er frivilligt fag i 3. real; for elever uden matematik udvides under
visningen i regning.
"’) b står for den matematiske linjes naturfaglige gren.
5) Disse timetal gælder kun for de klasser, der begynder i IG 1966 og 1967 (dispen
sation fra normaltimeplan).

Elevtal pr. 1. marts 1966

Dren Samlet
ge elevtal

16

12

28

2

16

12

28

1

14

12

26

1

14

13

27

10

7

17

20

6

26

20

6

26

5

21

26

4

21

25

8

16

24

14

7

21

14

5

19

15

5

20

6

15

21

1

3

19

22

2

2

16

18

17

3

20

2

19

21

5

16

21

170 98 48 11 3 2 5 8 9 27 10 11 6 10 2 5 2 9 205

231

436

12 7 3

1

1 2

1. rb

13 5

1

1 3 1

2. ra

12

1

1 2 2 4

1

2

1

5 9 7

3. r

10 5

la

12 5

Ib

15 5

1

1

1

3

2

3

1

3 1

1

1 2

9 3 4

1 2

2 1

ly

9 5 7

2

1

Iz

10 8

II a

11 7 1

1

5 6 3 1

II c

5 4

II X

8 6 1

II y

6 7

II z

6 1 7

III a

8 8 1

IIIx

9 5 4 1

III y

5 2 8 1

1

1

1

1

2

1

1

3

1 2

1

3

1

3

1

1
2 1

2
1

2
1

1 3

1

2

1

1

1

II b

1

1

3

1

2

1

Ix

Ialt

Piger

1

1

1. ra

2. rb

Gerlev-Dråby
Glostrup
Gladsaxe
Tørlunde
Snostrup
Andre kommuner'

Værløse
Stenløse-Veksø
Oppe-Sundby
Frederiksberg
Slagslunde-Ganløse
Farum
Ølstykke
København
Ledøje-Smørum
Frederikssund

Klasse

Ballerup-Måløv
Herlev

Hjemstedskommune

1

2

1

* Én elev fra hver af følgende kommuner: Bagsværd, Høje Tåstrup, Brøndbyerne,
Lynge-Uggerløse, Slangerup, Herstederne, Sengeløse, Tårnby og Rødovre.
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Elevernes aldersfordeling pr. 1. marts 1966
Klasse Samlet
elevtal

13 år

14 år

15 år

16 år

41

12

1

1

42

10

2

17 år

18 år

10

6

1

19 år

20 år

l.r

56

2. r

53

3. r

17

Is

52

1

25

22

4

Im

75

1

41

29

4

Ils

60

6

27

27

lim

61

1

27

28

5

Ills

20

3

12

4

Ulm

42

3

21

16

2

117

97

25

2

Ialt

436

2

42

56

Årets arbejde
Religion:
1. r. a og b.

G. Tolderlund-Hansen: Kirken i dag.
3. real

G. Tolderlund-Hansen: Religioner og
Kirker.

94

21 år

1

1

Baall og Jahn. Jobs Bog.
Pradismens Bog.
II G a, b og c.

Hvidfeldt: Religioner og kulturer I:
Religionshistorie og kulturhistorie. —
Bay: Fremmede religioner i nutiden.
- Demeterhymnen efter Garff og
Hjortsø: Homeriske hymner.
II G x.

I G a og x.

Lindeskog: Bibelkundskab for gymna
siet. Aktuelle religiøse emner.
I G b, y og z.

På grundlag af Sv. Aa. Bays Fremmede
religioner i nutiden er gennemgået:
Naturfolkenes Religion, Hinduisme,
Parsismen, Islam.
GI. Testamente: Modsætning mellem
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Ægyptisk, babylonsk, kanaanæisk, per
sisk religion. Jødisk religion og de
gammeltestamentlige skrifter. Qumranmenigheden. Påbegyndt elevfore
dragsrække om græsk religion, filo
sofi og kultur.
II G y.

Ægyptisk, babylonsk, kanaanæisk, per
sisk religion. — Elevforedrag om

græsk religion, filosofi og kultur med
påfølgende diskussion og opgaver,
heri indøvelse af notatteknik.

Der er skrevet en månedlig stil og en
ugentlig diktat. »Sproglig forståelse«
af Leif Busk og »Skriv rigtigt« af
Verner Sørensen er benyttet.

II G z.

Bay og Busck: Den romerske katolske
kirke. Primitive religioner, agerbrugs
religioner og byreligioner. Tekster fra
Bay: Fremmede religioner i nutiden.
Ill G a.

l.r. b.

Som 1. r. a. »Kaj Götsche« og »Det for
sømte forår« er læst som værker.
2. r. a.

Dansk digtning II: Tekster af Jæger,
Martin A. Hansen, Scherfig, JørgenFrants Jacobsen, Paludan, Gelsted,
Bang, Johs. V. Jensen, Blicher o. a.
samt norske og svenske tekster.
Ill G x.
Værker: Det forsømte forår. Den stunÆgyptisk, babylonsk, kanaanæisk, per
desløse.
sisk religion. - Gammel og ny testa
Leif Busk: Sproglig forståelse (2. real
mente.
afsnittet).
Gennemgang af avisens sprog (over
IlIGy.
skrifter, annoncer, sport etc.) og eks
Hinduismen. Buddhismen. Den evange- |
kursion til Berlingske Tidende.
lisk-lutherske kirke.
Bånd: Benny Andersen-digte.

Det gamle testamente (fortsat). Qumranmenigheden. Jesu forkyndelse, ur
menighederne. Hellenistiske filosofier.

Dansk (med norsk og svensk)

2. r. b.

Dansk digtning II. Tekster af H. C.
Benyttede litteraturudvalg: Handberg,
Andersen, Bang, Ewald, Gelsted,
Møller og Ramløv; Dansk Digtning
Grundtvig, Johs. V. Jensen, Erling
1-3. Falkenstjerne og Borup Jensen:
Kristensen, Kumbel, Povl Møller, Pa
Håndbog i dansk litteratur (fork. Fal
ludan, Pontoppidan, Hans Povlsen,
kenstjerne). Brodersen og Møller Kri
Scherfig, Stub.
stensen: Litteraturudvalg (fork. Bro
dersen). Sven Møller Kristensen: En | Svensk: Strindberg, Lagerkvist, Göran
Palm.
mosaik af moderne dansk litteratur
Værker: Pontoppidan: Isbjørnen.
(fork. Mosaik). Ferlov, Møller og
Sønderby: Midt i en jazztid.
Tolderlund-Hansen: Svensk og norsk
Scherfig: Det forsømte forår.
litteratur (fork. F, M og T-H).
Abell: Anna Sophie Hedvig.
Leif Busk: Sproglig forståelse.
1. r. a.
Dansk Digtning I. De fleste forfattere |
er gennemgået, enkelte dog ikke in- | 3. r.
Dansk digtning III.
tensivt. Desuden er læst og kommen
Der er læst såvel moderne som klassisk
teret »Kaj Götsche« af Knuth Becker
lyrik. Af prosa er der læst større
og »Det forsømte forår« af Hans
værker af H. C. Branner, St. St. Bli
Scherfig. Uddrag af Abeils »Melo
cher, Isak Dinesen og Leif Panduro.
dien, der blev væk, Søndag, er ind
Ud fra litteraturhistorien er der endstuderet og opført.
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videre læst uddrag af Martin A. Han
sen, Johs. V. Jensen, Herman Bang,
Gustav Wied, H. C. Andersen, I. P.
Jacobsen, Ludvig Holberg o. a. End
videre har hver elev holdt et fore
drag om en digter og hans værker.
Leif Busk: Sproglig forståelse.
I G a.

Litteraturprøver fra Falkenstjerne I:
Oldnordisk digtning, folkeviser, Palladius, Kingo, Holberg, Brorson, Tullin, Ewald, Wessel.
Hovedværker: Gunløgs Saga. Frantz
Jacobsen: Barbara. Holberg: Erasmus
Montanus.
Litteraturhistorie: Brøndsted og Møller
Kristensen.
Svensk efter F. M. og T.-H.
I G b.

Falkenstjerne I til Oehlenschlæger.
Litteraturhistorie: Jensenius.
Svensk: 35 s. fra F. M. og T.-H.
Hovedværker: Gunløgs Saga, Erasmus
Montanus, Johs. V. Jensen: Udvalgte
prosastykker. Sonja Hauberg: Syv år
for Lea.
Karlsson: Dansk sproglære: Kunstnerisk
form.
IGx.

Tekster efter Brodersen: til Holberg.
Hovedværker: Mollere: Misantropen.
Holberg: Erasmus Montanus.
Hrafnkels saga.
Svensk efter Rehling og Hesselberg.
Erik Hansen: Sprogiagttagelse.
Skoleradioudsendelser om Renæssance
og Barok.

IGz.

Som a 4- Barbara.
Desuden Johs. V. Jensen: Udvalgte pro
sastykker.
Wessel: Kærlighed uden strømper.
II G a og b.

Falkenstjerne I og II: Tekster af Oeh
lenschläger (kun a), Grundtvig, In
gemann, Hauch, Poul Møller, Blicher,
Heiberg, Hertz (kun a), Chr. Win
ther, Aarestrup, H. C. Andersen (kun
b). Digte af Munch-Petersen, Morten
Nielsen, Ole Wivel, Erik Knudsen,
Benny Andersen, Rifbjerg.
Hovedværker: Fem moderne danske
noveller (Panduro, Villy Sørensen,
Poul Vad, Seeberg, Ørum).
Peter Seeberg: Fugls føde.
Poul Møller: En dansk students even
tyr.
Blicher: En landbydegns dagbog.
Pontoppidan: Nattevagt (kun b).
Svensk: Tekster af Eroding, von Heidenstam, Söderberg, Karin Boye, Dan
Andersson (kun a), Lagerkvist, Gö
ran Palm.
II G c.

Falkenstjerne I: Wessel, Ewald, Hei
berg,
Baggesen,
Oehlenschläger,
Grundtvig.
Falkenstjerne II: Ingemann, Poul Møl
ler, Blicher, Heiberg, Hertz, Aare
strup, H. C. Andersen.
Hovedværker: Aladdin. H. C. Ander
sen: Eventyr og historier. Tine.
Norsk efter Ferlov m. fh: Folkeeventyr,
Iver Aasen, Vesaas, Hoel, Hamsun,
Lie, Øverland.
II G x.

IGy.

Som b, dog kun 15 s. svensk.
Hovedværker: Gunløgs saga, Erasmus
Montanus, Anna Sophie Hedvig, Ung
må verden endnu være.
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Intensivt er læst:
Oehlenschlæger: Aladdin. Ibsen: Et
dukkehjem. Strindberg: Ett drømspel.
Martin A. Hansen: Høstgildet. H. C.
Branner i udvalg.

Ekstensivt er læst:
Wessel: Kærlighed uden strømper.
Cora Sandel: Kranes konditori. Ben
ny Andersen: Bukserne. Panduro:
Rend mig i traditionerne.
Svensk: 50 s. af F. M. og T.-H.
Bånd: Romantik og romantisme (v. Lo
ne Klem). Oehlenschläger: Guldhor
nene. J. H. Wessel: Digte. Ibsen:
Vildanden (på norsk). Sven Møller
Kristensen: 30’ernes litteratur. Sam
me: Mindeudsendelse om Kjeld Abeli.
Diverse norske og svenske bånd.
I form af elevreferater er gennemgået
værker af Ibsen, Strindberg og Mar
tin A. Hansen.

pelen.
Pontoppidan:
Borgmester
Hoeck og Hustru. Turgenjef: Rudin.
Ill G x.

Falkenstjerne 2: P. M. Møller. Blicher.
Heiberg. Paludan Müller. Kierke
gaard. H. C. Andersen.
Brodersen 2: Taine. Brandes. Jacobsen.
Nietzsche. Pontoppidan. Jørgensen.
Claussen. Rode. Jensen. Tom Kri
stensen. Nis Petersen. Branner.
Værker: Madame Bovary. Tine. Tom
Kristensen i poesi og prosa. Branner:
Sidst i august. Ferlov m. fl.: Hamsun.
Vesaas. Hedberg.
Ill Gy.

II G y.

Falkenstjerne I-II: Litteraturprøver fra
Ewald til Paludan-Miiller.
Hovedværker: Teenagerlove, En kvin
de er overflødig, Set. Hansaftensspil,
Møte ved Milepelen, Kierkegaard:
Gentagelsen.
Litteraturhistorie efter Brøndsted og
Møller Kristensen.
Kortere svenske og norske tekster.

Tekstprøver efter Brodersen II (fra
Brandes til Frank Jæger).
Svenske og norske tekster efter F. M. og
T.-H.
Foredrag om russisk litteratur.
Hovedværker: Ibsen: Et dukkehjem.
Bang: Ved Vejen. Turgenjef: Rudin.

Engelsk:
1. r. a.

II G z.

Falkenstjerne: Ewald. Baggesen. Oeh
lenschläger. Grundtvig. H. C. Ander
sen.
Hovedværker: Set. Hans Aftensspil.
Peer Gynt. Ett drömspel. Den blå
pekingeser.
Svensk (efter Ferlov m. fl.): Strindberg,
Lagerkvist, Boye, Fröding, Karlfeldt,
Martinson.
Ill G a.

Litteraturprøver fra Falkenstjerne III
og Mølbjerg: Verdenslitteratur III.
Svenske og norske tekster fra F. M. og
T.-H.
Foredrag om russisk litteratur.
Hovedværker: Hoel: Møte ved Mile

Ring Hansen og Mouridsen: English of
today III, herunder grammatik og
skriftlige øvelser. Serien »The Barton
Family« (båndoptagelse).
Derudover forsk, frilæsningshefter og
elevreferater heraf.
1. r. b.

English of to-day III. »Treasure Island«
læst ekstensivt. Skoleradioudsendel
ser. Intonations-, udtale- og gram
matikøvelser
i
sproglaboratoriet.
Gruppearbejde.
2. r. a.

Ring Hansen og Mouridsen: English of
today IV, herunder grammatik og
stiløvelser.
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Derudover forsk, frilæsningshefter og
elevreferater heraf.
2. r. b.

English of to-day IV. Forsk, ekstensivt
læste tekster efter elevernes valg.
Sproglaboratoriet er anvendt til inten
sive oplæsnings- og genfortællings
øvelser ud fra teksterne.
3. real.

Ring Hansen og Mouridsen: English of
to-day V 4- stiløvelse. Hill: Picture
Composition. Munkholm og Young:
Billedstile. Frost: Engelske over
gangsord og vendinger. Ekstensiv læs
ning: Orwell: Animal Farm (+ elev
foredrag). Eckersley: Brighter Eng
lish p. 1-16, 43-53, 84-124.
I Ga.

Facts and Fiction I: The People of Eng
land. Tea. From Winnie-the-Pooh. A.
Bachelor’s Tale. Meet the U.S.A. The
American Negro. Scenes from »Ah,
Wilderness!« From Travels with
Charley. An Ammunition Train in
Greece. From Great Expectations.
Extracts from Four Modern Writers:
Graham Greene: The Man Within.
Tennessee Williams: The Glass Mena
gerie.
Aspects of British Life and Thought:
The English Class System. (+ skole
radioudsendelse: Class Distinction).
Gennemgang (ca. 1 uge) af Shakespeare:
Julius Caesar som forberedelse til
filmforevisning.
Briers stiløvelse og grammatik benyttes.
I G b.

Salling: Modern Writers: alt undt. He
mingway og Elisabeth Bowen.
Seven British Short Stories: Noveller af
Woolf, Mansfield, Sansom, Bates og
Rhys Davies.
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Harper Lee: To Kill a Mocking Bird,
chapt. I-V ekstensivt, resten frilæsning.
Scener fra skoleradioudsendelsen »Lo
cal Government« dramatiseret efter
indstudering i sproglaboratoriet.
I Gx.

Maugham: The Traitor.
Facts and Fiction I: Winnie the Pooh.
An Ammunition Train in Greece.
England and the English.
On England and America: The Room.
Shot Actress. Mr. Know-All. Miss
Bracepirdle. Animal Farm.
Wyndham: The Seeds of Time.
Arbejde i sproglaboratoriet: Dialoger
fra At the Seaside 1. Med efterflg.
skriftlige opgaver: What’s in the
News? (svensk skoleradio).
Skriftlige øvelser: diktater, genfortæl
ling, resumé, opgaver til Animal
Farm.
I Gy.

Tekster fra Facts and Fiction I og IL
Orwell: Animal Farm. Wyndham:
The Seeds of Time.
Skoleradioudsendelser
Gruppearbejde
og sproglaboratorieøvelser.
Skriftlige øvelser. Steller og Holst-Jensen: Ashort Grammar of the english
language.
IGz.

On England and America: The Room.
Mountain Madness. Shot Actress Full Story. Miss Bracegirdle Does
Her Duty. Man about the House. Sa
turday Afternoon. Mr. Know-All. Li
fe of Ma Parker.
Somerset Maugham: The Traitor.
Brighter English:
The Luncheon. Nine Needles. The
Glove. Mornings at Seven. Acme.
Post Haste. The Dancing Partner.

The Pearl of Love. The Never-Never
terview m. Louis E. Lomax om Los
Nest. The Death Trap.
Angelos-opstanden i sept. 1965 (25
Facts and Fiction I:
min.). Foredrag af Dr. Philip Mason,
From Winnie-the-Pooh. Meet the |
Director of the Institute of Race Re
U.S.A. The American Negro. Scenes
lations, London: »Race Relations in
Britain« (30 min.). Foredrag af den
from »Ah, Wilderness!« From Tra
vels with Charley. Tea. The People
brit.-vestind. forf. E. R. Braithwaite:
of England. (+ skoleradioudsendelse:
»The West-Indian’s situation in Bri
Class Distinction).
tain« (30 min.). Foredrag af den sydAspects of British Life and Thought:
afr. forf. Ezekiel Mphalele - »The
The English Class System.
Pan-African Movement« (30 min.). —
Gennemgang (ca. 1 uge) af Shakespea
Endelig er i klassen gennemgået to
re: Julius Caesar som forberedelse til
foredrag af den sydafrk. journalist
og forf. Colin Legum: »South Africa
filmforevisning.
Selvstændig læsning af en roman efter
Today« (30 min.) og »Chinese In
fluence in Africa« (30 min.).
eget valg.
Steller og Holst-Jensen: A Short Gram
Fra The Dickens Reader: Dotheboys
Hall. Fra Facts and Fiet. I: Educa
mar of the English Language.
tion. Fra The British Spirit: Gentle
II Ga.
men in the Modern Mode.
Arthur Miller: Death of a Salesman.
Desuden i klassen gennemgået 30 min.
Klassen har fra ca. 1/11 til ca. 1/2 ar
foredrag om »The English Educatio
bejdet med racespørgsm. i USA, Stor
nal System«.
britannien og Afrika på grundlag af Extensivt læst Graham Greene’s The
Quiet American.
flg-:
Tekster: (fra Selecta nr. 1, 1965) M.
II G b og c.
Luther King: Letter from Birming
British Spirit: The Social History of
ham Jail. James Baldwin. East River,
Victorian England, My Schooldays at
Downtown. Nelson Mandela: No Ea
sy Walk to Freedom, forsk, digte.
Eton, prefectship.
The Dickens Reader: p. 3-14, 68-86.
Desuden: James Baldwin: In Search
of a Majority (Gorgi udg. af Nobody The English in the Twentieth Century
I: samtlige tekster (intensivt og eks
Knows My Name). J. Hope Frank
tensivt).
lin: The American Negro (Facts and
Aspects of British Life and Thought:
Fiet. I). Uddr. af Richard Wright:
The English Class System; The Eng
Native Son (Story Reader). Supple
lish language.
ret m. oplæsn. af uddr. fra: Louis E.
The English in the Twentieth Century
Lomax: When the Word Is Given.
II: til p. 64.
M. Luther King: Why We Can’t
Penguins: Animal Farm, Room at the
Wait. James Baldwin: The Fire Next
Top.
Time. The Law of Civil Rights.
Skoleradio: Dickens I, II, Pickwick
Båndopt.: I sproglaboratoriet har hver
Trial. Pygmalion. Class Distinction.
enkelt elev som grundl. for skriftl.
George Orwell er bearbejdet intensivt
opgaver og klassediskussioner inten
i sproglaboratoriet. Winston Chur
sivt gennemarbejdet flg. (udsendelser
chill I, II, III.
i Danm. Radio i efteråret 1965): In
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Skriftlige arbejder: oversættelser og
kommenteringsopgaver.
II G x.

British Spirit: My Schooldays at Eton,
Prefectship.
The English in the Twentiets Century:
p. 73-98.
Facts & Fiction I & II: The Uses of
Literacy, Hurry on down, Chicken
Soup with Barley.
The Mirror: alt af John Osborne.
Penguin: Animal Farm, The Catcher in
the Rye.
Skoleradio: George Orwell, The Cat
cher in the Rye, Contemporary Bri
tish Drama.
BBC: The Old School Tie.
Skriftlige øvelser af varierende karak
ter.
Sproglaboratorieøvelser ud fra teksten.

Stilskrivning og elevforedrag i tilknyt
ning til teksterne.
Ill G a.

Intensiv læsn.:
G. B. Shaw: Arms and the Man. Ca.
70 sider poesi efter: Two Centuries of
English Poetry. James Baldwin: East
River, Downtown (eft. Selecta, nr. 1,
1965), In Search of a Majority (Gorgi-udg. af Nobody Knows My Na
me). Carson McCullers: The Jockey
(eft. Samples of Brit, and Am. Lit.).
Langston Hughes: One Friday Morn
ing. (eft. Nine Am. Short Stories).
John Morgan: To Hell With Public
Schools (eft. The Engl, in the 20th
Cent, II).
Ekstensiv læsn.:
John Braine: Room at the Top (Pen
guin).
John Wain: Hurry on Down (Pen
guin).

II G y.

Facts and Fiction I: London. The Uses
of Literacy. Look Back in Anger.
Delight. Travels with Charley.
Room at the Top.
Death of a Salesman.
I sproglaboratoriet: The Chinese Dra
gon over Africa. Whats in the News
+ skriftlige øvelser.
Skoleradio: Contemporary British Dra
ma 1.
II Gz.

Extracts From Four Modern Writers:
Appointment with Venus, The Man
Within. Wilde: The Importance of
Being Earnest, Salome. (Penguin).
Facts and Fiction II: Poe: The Cask
of Amontillado; Orwell: Shooting an
Elephant; Huxley: From Brave New
World.
American Short Stories (v. Bengt Jür
gensen).
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Tysk:
1. r. a.

Rossen og Byrith: Deutsch lesen und
lernen II.
Ekstensiv læsning: Kästner: Emil und
die Detektive. Fröschel: Himmel,
meine Schuhe.
Sproglige øvelser, samtale og genfortæl
ling i tilknytning til teksterne.
Sproglaboratorieøvelser: 4 skoleradio
udsendelser. TV-serien.
1. r. b.

Rossen og Byrith: Deutsch lesen und
lernen II.
Ekstensivt læst: Kästner: Drei Männer
im Schnee.
3 skoleradioudsendelser.
2. r. o.

Rossen og Byrith: Deutsch lesen und
lernen III.

Ekstensiv læsning m. tilknyttede drama
tiseringsøvelser: Mann:
Hannos
Schultag. Brecht: Der Augsburger
Kreidekreis. Wiechert: Das Gericht.
Selvstændig læsning af tyske bøger med
tilhørende løsning af opgaver. Hver
elev læst mindst 4 bøger.
2. r. b.

Nydahl: Tysk for realskolen 2.
Ekstensiv læsning: Hauptmann: Bahn
wärter Thiel. Brecht: Der Augsbur
ger Kreidekreis.
Referater, samtale og sproglige øvelser
i tilknytning til teksterne.
Selvstændig læsning af tyske bøger.
Sproglaboratorieøvelser. 10 skoleradio
udsendelser. Klasse- og hjemmestile.
3. r.

Nydahl: Tysk for realskolen 3. (inten
sivt og ekstensivt). Wolfgang Bor
chert: Draussen vor der Tür (ud
valgte afsnit).
Dürrenmatt: Der Richter und sein Hen
ker. Böll: Doktor Murkes gesammel
tes Schweigen (skoleradiotekst, eks
tensivt).

terære opgaver i forbindelse med de
læste tekster.
I G x + y.

Dürrenmatt: Der Richter und sein Hen
ker. Der Verdacht (laboratorielæsning).
Uddrag af Borchert: Draussen vor der
Tür, og af Moderne Erzähler 14 og
Neuere deutsche Erzähler.
Sproglaboratorieøvelser (Schulz-Gries
bach: Ich spreche Deutsch).
II Ga.

Schiller: Maria Stuart.
Gad: Moderne tyske noveller (Das Ge
richt. Demeter).
Ring Hansen og Stærmose: Kulturgechichtliche Lesestücke nr. 3, 10, 11,
24, 31.
Hertig og Krüger Kristensen: Deutsche
Poesie: Digte af Heine, Schiller, Goe
the Bergengruen.
Afsnit af Rudolf Meldau: Kleines
Deutschlandsbuch für Ausländer.
Bergengruen: Die Feuerprobe.
Skoleradio.

I G a og b.

II Gb.

Intensiv læsning: Böll: Der Mann mit
den Messern Wanderer, Kommst du
nach Spa. Hertig og Kryger Kri
stensen: Deutsche Poesie: Heine,
Morgenstern, Kästner.
Ekstensiv læsning: Böll: Damals in
Odessa. Trunk in Petöcki. Dürren
matt: Der Verdacht.
Ekstensiv og intensiv læsning: Mann:
Tonys erste Ehe.
Sigtryggsson og Rossen: Deutsche
Grammatik.
Houken og Stenbjerre: Elementære ty
ske stiløvelser. Endvidere 4 skolera
dioudsendelser. Ugentlige oversættel
ser eller genfortællinger. Tre skr. lit

Lessing: Emilia Galotti.
Deutsche Klassiker v. Branner og Stæromse.
Winkelmann: Gedanken über die Nach
ahnung.
Lessing: Aus »Laokoon«. Aus Dem 17.
Literaturbrief.
Ring Hansen og Stærmose: Kulturge
schichtliche Lesestucke nr. 6, 11, 17,
18, 22, 29.
Hertig og Krüger Kristensen: Deutsche
Poesie: Digte af Heine og Schiller.
Skoleradio.
Artikler i Selecta.
Litteraturhistorie efter: Deutsche Klas
siker.
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II G c.

Fransk:

Som a -j- Die Feuerprobe.
Desuden Böll: Das Brot der frühen
Jahre.

3. real.

II G x + y.

Gad: Moderne tyske noveller: Taft zum
Kragen, Beethoven in Heiligenstadt,
Pinneberg kauft eine Frisiertoilette.
Neuere deutsche Erzähler: Der To
deskandidat, Die Lawine, Ein Abend
bei Doktor Faust.
Af Hørespilsamlingen »Sprich damit
ich dich sehe«: Das Opfer Helena,
Verwehte Spuren.
Stefan Zweig: Schachnovelle.
Selecta 3, april 1965: S. 10-21.

Atke og Hyllested:Fransk begynderbog,
pp. 44-63, 80-91. I grammatikken §§
1-39, étre, avoir og regelmæssige ver
ber samt udvalg af uregelmæssige
verber.
I G a og y.

Mauger: Cours de Langue et de Civili
sation Frangaises I. (Med grammatiske
øvelser, diktater, dialoger, billedstof).
Laugesen: Lectures Faciles (p. 9-24 eks
tensivt).
Skoleradioudsendelser (bl.a. Yves Mon
tand, Brassens, Aznaveur.
Sten og Hyllested: Fransk grammatik.
I G b.

Ill G a.

Hertig und Kryger Kristensen: Deut
sche Poesie: Digte af Goethe,Schiller,
Klopstock, Hölderlin, Brentano, Ei
chendorff, Mörike, Keller, Storm,
Dehmel, Morgenstern, Hofmannsthal,
George, Rilke, Trakl og Benn.
Goethe: Faust I (v. Hendriksen).
Hirche: Die seltsamste Liebesgeschichte
der Welt (Spricht damit ich dich sehe.
List).
Wiechert: Freundchen (Lebendige deut
sche Dichtung).
Mann: Hannos Schultag (ekstensivt).
Hauptmann: Bahnwärter Thiel (eksten
sivt).
Artikler fra Selecta I 3 og II 1 (eksten
sivt og intensivt).
Studentereksamensstile, friere stile og
referatstile.
Litteraturhistorie efter Branner und
Stærmose: Deutsche Klassiker (indtil
romantiske digtere).
Sproglige øvelser efter Sigtryggson und
Rossen: Deutsche Grammatik. Samme
forf. Tysk stiløvelse for gymnasiet.
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Mauger I.
Rochay & Laugesen: Nouvelles lectures
faciles.
Heurlin: En franfais s’il vous plait.
Sten og Hyllested: Fransk grammatik.
IGx.

Mauger I.
Simenon: Les Petits Cochons sans
Queue (Lecture Faciles).
Digte af Gérard de Nerval, Max Jacob,
Paul Eluard, Jacques Prévert, Geor
ges Brassens.
Skoleradio: Le telephone.
I Gz.

Mauger I.
Eric Eggli: La vie en prose.
Nogle fabler af la Fontaine.
Grammatik: Sten og Hyllested.
II G a og x.

Giraudoux: Apollon de Bellac.
C. F. Jung: Fransk Læsebog p. 42-59;
p. 97-112; p. 131-142.
Michel del Castillo: Tanguy.

Skoleradioudsendelser bl.a. Montand,
Brassens, Aznavour, Middelalder
poesi.
Grammatik: Sten og Hyllested.
II Gb.

A. de Saint-Exupéry: Le petit prince
fra kap. X-ud. Laugesen: Lectures
faciles. Anouilh: Le Bal des Voleurs.
Ostrogorsky et Davoust: Paris.
Henriques og Willemoes: Fransk Litte
ratur i Udvalg (enkelte tekster).
Grammatik: Sten og Hyllested.
II G c.

Laugesen: Lectures Faciles p. 55-97.
Laugesen: Nouvelles Lectures Faciles p.
9-16; p. 19-24; p. 79-95.
Giraudoux: Apollon de Bellac.
Sagan: Aimez-vous Brahms?
Gide: La Symphonie Pastorale.
Skoleradioudsendelser, bl.a, Montand,
Aznavour, Brassens, Middelalder
poesi.
Grammatik: Sten og Hyllested
II G y.

Interview avec Josephine Baker.
C. F. Jung: Fransk Læsebog p. 42-59;
p. 97-122; p. 131-152.
Sartre: Les Jeux Sont Faits.
Skoleradioudsendelser, bl.a. Montand,
Aznavour, Brassens, Middelalder
poesi.
Grammatik: Sten og Hyllested
II G z.

Laugesen: Lectures faciles.
Sartre: Les jeux sout faits.
Grammatik: Sten og Hyllested
III G a.

Sartre: Les Jeux Sont Faits p. 96-153.
Henriques og Willemoes: Fransk Litte
ratur i Udvalg p. 12-50; p. 55-64; p.

88-89; p. 84; p. 143-146; p. 116-127;
p. 228-263; p. 363-387.
Jean L’Hote: La Communale (eksten
sivt).
Gide: La Symphonie Pastorale (eksten
sivt).
Skoleradioudsendelser, bl.a. Montand,
Brassens, Aznavour, T.N.P., Maupas
sant, Middelalderpoesi.
Sten og Hyllested: Fransk Grammatik.
Heurlin: Versions Francaises (samtale
4- referat).
Ill G x og y.

Anouilh: Le bal des voleurs (kun x).
Sartre: Le jeux sont fait (kun y).
Uddrag af Henriques og Willemoes:
Fransk Litteratur i Udvalg.
Nogle digte efter Mølbjerg: Klassisk
fransk poesi og Moderne fransk
poesi.
Ekstemporal efter Heurlin: Pour connaitre la France.

Russisk:
I G.

Nina Potopova: Russian I-IV.
Skoleradio og sproglaboratorieøvelser.
»Smile«.
II G.

Cexov: Tre søstre.
»Smile«.
Skoleradioudsendelser.
Sproglaboratorieøvelser.

hig.
Cexov: Tre søstre.
Carl Stief og Gunnar Svane: Russiske
tekster III.
»Smile«.
Milne og Militsagreene: Passages for in
terpretation and language practice in
russian.
Skoleradio og frilæsning.
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Latin:
2. r. a.

I

III: uddrag af de er publica.
Kragelund: Latinsk Sproglære.

H. C. Hynding: Så læser vi latin.
2. r. b.

Kr. Mikkelsen: Latinsk Læsebog, 19.
udg. Til stk. 33 incl.
I G a og b.

Udvalg af »Latine Legamus« I og II
(Harrison and Wilson, ed. Bell &
Sons, Lond. 1964).
Caesar (eft. Saxild og Østergaard’s udv.)
de bello gallico I, 1-6, 21-29, III,
1-29.
Gramm, øvelser og oversætt. eft. Hyn
ding: Øvelser i Lat. Syntaks og Einar
Knutsson: Vi översätter Latin (Sven
ska Bokförlag).
Grammatik efter Kragelund: Latinsk
Sproglære.
II G a og b.

Caesar (eft. Saxild og Østergaard’s udv.)
de bello gallico V, 1-4, VI, 11-20.
Cicero (eft. Nielsen og Krarup) pro
Sexto Roscio; in Verrem IV og V.
Grammatik efter Kragelund: Latinsk
Sproglære.

Oldtidskundskab:
I G a.

Homers Iliade ved Fox Maule og Leo
Hjortsø.
Homers Odyssee ved Carl V. Østergaard.
Hertig: Antikkens mytologi.
I G b.

Kragelund: Græske historikere.
Homers Odyssee ved Carl V. Østergaard.
Hertig: Antikkens mytologi.
I Gx.

Herodot v. Hastrup og Hjortsø.
Homers Iliade v. Mox Maule og Leo
Hjortsø.
Hertig: Antikkens mytologi.
I G y og z.

Herodot v. Hastrup og Hjortsø.
Homers Odyssee ved Carl Østergaard.
Hertig: Antikkens mytologi.
II G a og c.

II G c.

Caesar (eft. Gertz) de bello gallico IV,
20-38, VI, 11-28.
Cicero (eft. Nielsen og Krarup) pro
Sexto Roscio: in Verrem IV og V.
Grammatik efter Kragelund: Latinsk
Sproglære.
Ill G a.

Nielsen og Krarup: Latinsk Læsebog:
Cicero: in Catiliam I, div. breve.
Sallust: de coniuratione Catilinae p.
132-143. Sueton: Divus Iulius 81-85.
Krarup: Romersk Poesi: Digte af Catul,
Horats og Ovid. Latinske læsehæfte
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Homers Iliade ved Fox Maule og Hjort
sø. Homers Odyssee ved Carl V.
Østergaard. Bundgaard: Den græske
kunsts historie, suppleret med Bruhn
og Hjortsø: Klassisk kunst, Hellas.
II G b og z.

Homers Odyssee v. Carl Østergaard.
Bundgaard: Den græske kunsts historie,
suppleret med Bruhn og Hjortsø:
Klassisk kunst, Hellas.
Den græske tragedie.
II G x og y.

Homers Iliade v. Fox Maule og Hjortsø.

Bundgaard: Den græske kunsts historie
(til kap. XI).
Ill G a.

Sofokles: Ødipus (afsluttet).
Bundgaard: Den græske kunsts historie.
Platon: Sokrates forsvarstale. Kriton.
Faidon (v. Frisch).
Aischylos: Sonofferet.
Ill G x.

Aischylos: Agamemnon (afsluttet).
Bundgaard: Den græske kunsts historie.
Platon: Forsvarstalen. Kriton. Faidon.
Sofokles: Ødipus.

IlIGy.

Sofokles’ Ødipus. Euripides’ Medea.
Sokrates’ Domfældelse og Død ved
Hartvig Frisch.

Historie:
1. r. a.

Hatting og Møller: Realskolens ny hi
storiebog I. Billedgennemgang efter
Vort folks historie i billeder og Ver
denshistoriske billeder, lille udgave.
l.r. b.

Hatting og Møller: Realskolens ny hi
storiebog. Afsnittene om Danmarks
oldtid og middelalder er læst. Des
uden alt om Ægypten, Grækenland
og Romerriget, Kristendommens ud
bredelse og opdagelserne. Der er ud
arbejdet foredrag og arbejdsbøger af
hver enkelt elev.
2. r. a. og b.

Hatting og Møller: Realskolens ny hi
storiebog II. Bogen er læst med støtte
af billedhæfter og foredrag. En ar
bejdsbog er udarbejdet af hver elev.

3. r.

Hatting og Møller: Realskolens ny hi
storiebog III: Mellemkrigstiden 191939-4-3 små kapitler. 2. verdenskrig
1939-45. Efterkrigstiden siden 1945
-4- afsn. om Danmarks erhverv.
Keller Hansen og Viggo Petersen: Sam
fundslære: Familien, Danmark som
demokrati, som retsstat, som velfærds
stat, statens indtægter og udgifter,
politiske partier og former, grundlo
ven.
I G a, b, x og z.

Verdenshistorie: oldtid og middelalder
(Verdenshistorie I red. af Rudi Thom
sen).
Nordenshistorie: oldtid og middelalder
(Kierkegaard og Winding: Nordens
historie I p.p. 1-86).
I tilknytning hertil er flg. læst: Rudi
Thomsen: Det augustaiske principat.
Jan Steenberg: Kilder til Danmarks
hist, i 12. årh. Carl C. Jørgensen:
Kilder til Danmarks hist. 1282-1340.
Desuden er der gennemgået billeder
fra skolens billedsamling.
Lejrskole i maj på Hald ved Viborg.
I G y.

Rudi Thomsen: Verdenshistorie I (-4side 139-220).
Kierkegaard og Winding: Nordens hi
storie I (side 36-109).
Udvalgte stykker af Jan Steenberg: Kil
der til Danmarks historie i 12. årh.
Lejrskole på Hald.
II G a, c og z.

Verdenshistorie: udvalgte perioder i det
17., 18. og 19. årh.s historie. (Ver
denshistorie II red. af Rudi Thomsen).
Nordens historie: 1523-1814, 1864-1900.
(Kierkegaard og Winding I p. 110199, p. 231-273).
Billeder er gennemgået i tilknytning til
det læste stof.
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II G b, x og y.

2. r. a.

Rudi Thomsen: Verdenshistorie II (side
1-108 og 173-271).
Kierkegaard og Winding: Nordens hi
storie 1 (side 142-163 og 200-259).
Besøg på Statens Museum for Kunst.
Elevforedrag om renaissancekunsten.

Humlum: Jordens råstoffer.
Som gruppearbejde er gennemgået nog
le geografiske områder.
Hellner: Atlas 2.

Ill G o og y.

Rudi Thomsen: Verdenshistorie III (si
de 106-253).
Rudi Thomsen: Verdenshistorie IV (si
de 1-64).
Kierkegaard og Winding: Nordens hi
storie II (side 93-160).
Bøgebjerg og Elmelund: Kilder til mel
lemkrigstidens historie (side 62-93).
Besøg i folketinget.
Ill x.

Verdenshistorie i 20. årh. (Verdenshi
storie III og IV red. af Rudi Thom
sen).
Nordens historie i 20. årh. (Kierkegaard
og Winding II p. 1-110).
I tilknytning hertil er flg. læst: Bøge
bjerg og Elmelund: Kilder til mellem
krigstidens hist, samt et uddrag af
L. Bay: Sovjetunionen og vestmag
terne 1945-1955.
Besøg i folketinget.

I samtlige klasser er der blevet gennem
gået artikler i Tidens Stemme, bille
der efter forskellige billedhæfter, samt
lysbilleder.

Geografi:

2. r. b.

Hellner m.fl.: Geografi for realafd. 2.
Hellner: Atlas 2.
3. real.

Hellner, Humlum og Holmelund: Geo
grafi for realafdelingen 3.
I G a og b.

W. F. Hellner: Geografi for sprogligt
gymnasium, til kulturgeografi.
1 G x og z.

Andersen, Frederiksen og Hellner: Geo
grafi for matematisk gymnasium. Til
human geografi.
I G y.

Samme bog, s. 3-143, og øvelser i mi
neralbestemmelse, bjergartsbeskrivel
se, arbejde med målebordsglade.
II G a og b.

Hellner m.fl.: Geografi for sprogligt
gymnasium. De naturlige plantebæl
ter - bogen ud. Repetition af I Gs
pensum.
II G c.

Nielsen og Tscherning: Geografi for
sprogligt gymnasium. Hvede er be
handlet som verdenshandelsvare.

1. r. a. og b.

Hellner, Humlum og Holmelund: Geo
grafi for realafd. 1.
Hver elev har udarbejdet et foredrag,
der er holdt for klassen og indført i
arbejdsbog.
Hellner: Atlas 2.

32

II G x, y og z.

Andersen, Frederiksen og Hellner: Geo
grafi for matematisk gymnasium.
x og z: Meteorologi - bogen ud. Repetion af I Gs pensum.
Hellner: Atlas 2. Diercke: Weltatlas.

y: Oceanografi - bogen ud. Nogle re
gioner gennemgået som gruppear
bejde.
Hellner: Atlas 3. Diercke: Weltatlas.

Biologi:
l.r. aog b.

Lange og Leth: Biologi for realafdelin
gen I, side 7-80.

Poul Mogensen: Geometri for realald.
kapitel V-IX.
3. r.

Andersen, Bo, Nielsen og Damgaard
Sørensen: Realskolens regning og ma
tematik 3 — kap. 6.
Kristensen og Mortensen: Lineære ulig
heder p. 11-45.
I G a og b.

2. r. a og b.

Lange og Leth: Biologi for realafdelin
gen I. a: Havet og stranden, det åbne
lands planter, nytteplanter. Husdyr,
b: side 125-213, 272-289.
3. real.

Lange og Leth: Biologi for realafdelin
gen IL

A. Bager: Mængder og afbildninger I,
s. 9-31, 66-ud. II, s. 9-35 (enkelte
overspringelser).
I G m.

Kristensen og Rindung: Matematik I
x: s. 1-125, 132-168, 182-191, 198201, 223-225, 265-ud.
y: -1- kap. IX, X og XI.
z: -4- kap. XI.

II G nf.

Lange og Leth: Biologi for gymnasiet.
Det botaniske stof (undt. menneskets
parasitter), ca. 70 sider.
Gråe: Biokemi. Kulhydrater, Protein
stoffer, Osmose, Enzymer, Plantehor
moner, Fotosyntese, Gæring, ca. 60
sider.
Øvelser i tilslutning til stoffet.
Ill G.

Kristen Simonsen: Biologi ved Mogens
Lund. 1963.
Krogh & Brandt-Rehberg: Menneskets
fysiologi. 1962.

Matematik:
1. r. a og b.

Pihl og Ring: Regnebog for 1. real.
Poul Mogensen: Geometri for realafd. kap. I-IV.

II G a, b, cg c.

Anders Bager: Lærebog for det sprog
lige gymnasium I §§ 33-37.
Anders Bager: Lærebog for det sprog
lige gymnasium II. Overspringelser:
§§ 52, 53, 56, 57, 63-79, 82-84.
II G m.

Kristensen og Rindung: Matematik.
x: I, kap. XI og II.
y: I, kap. XIV og II -4- kap. III.
z: I, kap. XI og II.
nf: I, side 289-ud, II nf: side 1-16,
28-111, 119-167.
Ill G m.

Kristensen og Rindung: Matematik. I,
kap. XI, II, kap. X og III.

Fysik:
1. r. a og b.

2. ra. og b.

Pihl og Ring: Regnebog for 2. real.

Bo, Pihl m.fh: Realskolens fysik og
kemi: side 9-93.
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2. ra. og b.

Samme lærebog som 1. r.: side 93-205.
3. real.

Bo, Pihl m.fl.: Realskolens fysik og
kemi for 3. real. — Afsnittene fra
»Lysenergi« læst kursorisk.
I G m.

Sundorph: Varmelære (til termodyna
mik).
Sundorph: Lyslære (til lysets bølgeteori).
Sundorph: Elektricitet og Atomfysik
(første afsnit).
II G x og y.

Eriksen og Pedersen: Astronomi, til
Keplers love.
Sundorph: Mekanisk fysik. 1. afsnit.
Sundorph: Elektricitet og atomfysik.
Til Maxwells feltteori.
II Gz.

Eriksen og Pedersen: Astronomi, til
Keplers love.
Sundorph: Mekanisk fysik, til impuls
momentsætningen.
Sundorph: Elektricitet og atomfysik,
side 19-113.
II G nf.

Sundorph: Mekanisk fysik B, til bølge
bevægelse.
Sundorph: Elektricitet og atomfysik.
B, til induktion.
Ill G x.

Sundorph: Mekanisk fysik (fra impuls
sætningen).
Sundorph: Lyslære (bølgeteori).
Sundorph: Elektricitet og atomfysik
(fra elektrostatik).
Eriksen og Pedersen: Astronomi (fra
Keplers love).
I de tre gymnasieår er udført følgende
fysiske øvelser, hvoraf de med stjerne
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mærkede opgives til eksamen:

1. Blandingstemperaturer for vand
2. Faste stoffers varmefylde
3. Kalorimetermålinger
4. Afkølingskurver
5. Vands fordampningsvarme
6. Længdeudvidelseskoefficienter
7. Vands damptryk
8. Vands kogepunkt
* 9. Lufts udvidelseskoefficient
*10. Ilts normalmassefylde
11. Valensforsøg
12. Brydning i glas
13. Prismets hovedstilling
14. Samlelinses brændvidde
15. MOHR’s titerering
16. Spændingsfald
17. OHM’s lov
*18. Jævnt voksende bevægelse
19. NEWTON’s anden lov
*20. WHEATSTONE’S bro
*21. Kompensationsmetoden
22. Ledningsevnemåling
*23. Varmeækvivalentet
*24. Harmoniske svingninger
25. Matematisk pendul
*26. Fysisk pendul
27. Vandret kast
28. Elektromagneten
*29. Magnetisk felt og hysterese
30. Koncentrationselement
* 31. JOULE’S lov
* 32. Impedansmålinger
* 33. Elektrisk svingningskreds
* 34. Bølgelængdemålinger
35. Treelektroderøret
*36. Elektroners hastighed og specifikke
ladning
*37. Thorons halveringstid.
Ill Gy.

Sundorphs lærebøger: Mekanisk fysik,
9. udg. s. 149-205. Elektricitet og
atomfysik, 12. udg. s. 114-249. Lys
lære, 10. udg. s. 72-92.

Eriksen og Pedersen: Astronomi, 5. udg.
Kemi:
Følgende øvelser er udført i I-III G; de
I G m.
første 15 opgives til eksamen:
Ostergaard: Kemi, kapitlerne I-IX og
1. Lufttermometer
XIX-XXI.
2. Retlinet bevægelse under påvirk
ning af en konstant kraft
II G m.
3. Prytz svingningsapparat
Ostergaard: Kemi, kapitlerne X-XIV.
4. Fysisk pendul
Desuden x: XVI, XXI, XXII, XXX.
5. Faldende plade
y: XXII, XXIII, XXX.
6. Varmeenhedens mekaniske
z: XXX.
ækvivalent
7. Joules lov
Ill G m.
8. Kompensationsmetoden
Ostergaard: Kemi, x: kap. XV-XVIII,
9. Impedansmålinger
silicium, tin og bly, XXVII-XXIX,
10. Elektriske svingningskredse
XXX B-I.
11. Hysteresekurve
y: side 84-97, 107-170.
12. Optisk gitter
13. Fresnels spejlforsøg
14. Bestemmelse af e/m
Formning:
15. Halveringstid for Th-emanation
1. r. a og b.
16. Varmefyldebestemmelser
Reportagetegning, tuschtegning. Fri bil17. Afkølingskurver
ledformning. - Oliepastelmaleri efter
18. Vands fordampningsvarme
opstilling med kompositions- og far
19. Isens smeltevarme
velære. Plastisk formning i papmaché
20. Dampspændingskurve
o.l. - Kunstforståelse.
21. Vands kogepunkt ved forskellig
tryk
2. r. o og b. (ikkelatinere):
22. Længdeudvidelse
J Fri billedformning med kompositions
23. Best, af udv. koeff. ved
og farvelære. - Keramisk formning.
pyknometer
24. Samlelinse
25. Jernindhold i NH, Fe (SO4)2
Gymnastik:
26. Mohr klortitrering
Drenge:
27. Matematisk pendul
For alle klassers vedkommende er der
28. Kasteparabel
i vinterhalvåret dyrket redskabsgym
29. Boyle-Mariottes lov
nastik samt opvarmende, smidiggø30. Overfladespænding
rende og styrkegivende øvelser. I
31. Wheatstones bro
sommerhalvåret er der dyrket volley32. Foucaults pendulforsøg
og basketball.
33. Laplace’s lov
34. Tangensboussolen
Piger:
35. Calibrering af elektroskop
I vinterhalvåret fritstående øvelser, dels
36. Elektroskops kapacitet
med småredskaber, samt redskabs
37. Mersennes formel
øvelser. I sommerhalvåret basketball
38. Kundts rør
og langbold.
39. 3-elektrode-rør.
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Sløjd:

II G.

l.r.aog b.

Elementær projektionstegning. Limfug
ning. Slidsning. Tapning. Fasning.
Overfladebehandling.

Håndgerning:
1. r. a og b.

Der er syet en kjole efter mønster, man
selv h.ar valgt. Desuden har eleverne
arbejdet med forskellige broderier,
også applikation.

Sang:
1. r. a og b.

Enstemmig sang og lettere flerstemmig
sang. Kanons.
Musikalske grundbegreber.
Musikdemonstration ved hjælp af gram
mofon.
I G.

Enstemmig og flerstemmig sang.
Musikgennemgang på grundlag af Ro
ger Fiske: Score Reading I + II
(Orchestration, Musical Form).

Enstemmig sang efter Højskolesangbo
gens sidste udgave, herunder også
forsk, udenlandske sange.
Sammensang: trestemmige og firstem
mige satser efter Chorus II samt
Sang og Spil II (jvf. programmet ne
denfor).
Gennemgang af wienerklassicisme og
romantik med demonstrationer på
grammofon, bånd og klaver.
Ill G.

Enstemmig og flerstemmig sang som
IIG (jvf. programmet nedenfor).
Gennemgang af musikværker fra im
pressionisme til nutidig musik med
demonstrationer på grammofon, bånd
og klaver.
Ligesom i fjor har et skolekor arbejdet
på frivillig basis udenfor skoletiden.
Undervisningen i instrumentbrug er
fortsat. De fleste af deltagerne har
dyrket sammenspil en gang ugentlig
og har som skoleorkester ledsaget
sammensangskorene (jvf. programmet
nedenfor).

Torsdag den 31. marts afholdtes en sang- og musikaften med følgende program:
What shall we do with the drunken sailor. Sea
shanty. Gimme dat ol time religion. Negro spiritual
(Arr. af C. Willum Hansen). IG kor m. instrumen
ter.
Bellman:
Bellman:

Undan ur vägen (».Fredmans Epistlar« nr. 38).
Käraste bröder — (»Fredmans Epistlar« nr. 9).
IG b og z, kor.

Debussy:

La Cathédrale engloutie. Af »Suite bergamasque«.
Stefan Kasch 1. ra. klaver.

Bellman:
Engelsk folkemelodi:

Posthuset i Hirschholm. Henrik Hertz.
Early one morning.
Frivilligt kor.
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Carl Nielsen:

Sænk kun dit hoved, du blomst. Johannes Jørgen
sen. Sopransolo: Anne Marie Madsen, Ilb, ved flyg
let: Sven Godtfredsen, Hz.

Schubert:

Die Forelle, Daniel Schubart, Ile, kor, ved flyglet:
Stefan Kasch, 1. ra.

Joseph Haydn:

Trompetkoncert, I. sats. Søren Kirk Madsen, I y,
trompet, ved flyglet: Stefan Kasch.

Mozart:

Dir, Seele des Weltalls. Indledningskor af Frimurer
kantate.
Ceciderunt —. Af kantaten »Der Schulmeister«.

Telemann:
Prins Gustaf Frans Oscar:

Studentsång. Karl Såtherberg. Ill g kor med instru
menter.

Swing low, sweet chariot. Negro spiritual. Det fri
villige kor.
Mozart:

Bald prangt -. Terzet af operaen »Tryllefløjten«.
Anne Marie Madsen, Ilb, Sopran. Tove Lindhardt,
Ile, Mezzo. Ulla Nøhr, Ile, Alt.

Mozart:

Hornkoncert nr. 3 i Es dur. I. sats. Peter Goetz,
lix, horn, ved flyglet: Tove Lindhardt, Ile.

Stefan Kasch:

Sonate for obo og klaver, 1. sats (uropførelse). Sven
Godtfredsen IIz, obo, ved flyglet: komponisten.

Buxtehude:

.Gloria patri. Af »Cantate Domino«. Det frivillige
kor. Continuo: Sven Godtfredsen, IIz.

Georg Krarup:

Introduktion og vals for akfløjte og klaver (urop
førelse). Sven Godtfredsen, altfløjte, Stefan Kasch,
klaver.

Bach:

Ich will den Namen Gottes loben. Af kantate nr.
142: Uns ist ein Kind geboren.

Fuller:

My Bonnie is over the ocean. Arr. af C. Willum
Hansen.

Schubert:

Tantum ergo sacramentum. II g kor med instru
menter, ved flyglet henholdsvis: Jørgen Rafn, Ily
og Tove Lindhardt, Ile.

Erhvervsorientering
Faget erhvervsorientering har til formål at oplyse eleverne om valgmuligheder
i løbet af skolegangen og at orientere dem om uddannelser og studier samt om
de erhverv, hvortil disse u ddannelser fører.
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Således har 2. real haft 8 timer, hvor valget mellem real- og studentereksamen
og dette valgs betydning er blevet behandlet. 3. real har haft 10 timer med gennem
gang af en række praktiske erhverv og vejledning i ansøgningsteknik. I begge
disse klasser har den offentlige erhvervsvejleder medvirket.
I I G har faget 2 timer, som er anvendt dels til orientering om grenvalg, idet
der her ved skolen oprettes en naturfaglig gren, dels til samtale om visse studie
tekniske spørgsmål, f.eks. fagenes motivation og lektielæsningsorganisation.
I II. G. har faget 10 timer, hvortil kommer et besøg af studenter fra Københavns
universitet og visse højere læreanstalter. Man har behandlet en række højere uddan
nelser og de dertil knyttede erhvervsmuligheder, i et vist omfang dikteret af,
hvilke fag eleverne ønskede oplysning om. En hel del oplysning har eleverne selv
fundet frem til i deres familie- og bekendtskabskreds, hvis hjælpsomme og for
stående holdning er af meget stor betydning for udbyttet af orienteringen.
I III. G. er denne orientering blevet afrundet med 2 timer, hvoraf den ene er
blevet anvendt til omtale af ansøgninger, ansøgningsfrister, økonomiske problemer,
legat- og lånemuligheder, militærtjeneste etc. En hel dag (d. 5. april) har været an
vendt til deltagelse i et nyt forsøg indenfor faget: Alle storkøbenhavnske III. G’ere
har besøgt et studium ved universitetet eller læreanstalter og fulgt en studiedag
med forelæsninger, laboratorieøvelser etc.
Til faget er knyttet en samling oplysende materiale, stillet til rådighed af
Arbejdsdirektoratet og de forskellige læreanstalter og disses studenterorganisationer.
Dette materiale beror på biblioteket og står til rådighed for eleverne hver dag.
Palle Hansen. / Brita Waage Beck.

Det første år i sproglaboratoriet
Efter de første måneders spredte forsøg og eksperimenter startede vi ved sidste
skoleårs begyndelse en mere systematisk brug af sproglaboratoriet - især i fagene
tysk, russisk og engelsk. Her skal berettes nogle erfaringer fra engelsk.
Det store problem var — og er stadig - manglen på egnet materiale. Det viste
sig nemlig hurtigt at være vigtigt, at arbejdet i sproglaboratoriet føltes som en
naturlig fortsættelse af arbejdet i klasesen.
Vi forsøgte derfor selv at fremstille øvelser i tilslutning til det Brierske system
- og fandt hurtigt, at arbejdet med fremstillingen af sådanne øvelser ikke stod i
noget rimeligt forhold til udbyttet. (En 8-minutters øvelse kunne godt tage to-tre
timer at fremstille - i begyndelsen mere!) - Dels fandt vi også, at den pædagogiske
situation på et mere avanceret sprogtrin er væsensforskellig fra begyndertrinet,
hvilket bl.a. ytrer sig i at systematik og »automation« giver relativt mindre ud
bytte, fordi de fænomener, der behandles er mere komplicerede og ofte kræver en
mere analyserende, intellektuel proces i den egentlige sprogundervisning, mens
»automationsprocessen« (stimulus - respons) på dette trin bedst knyttes til arbej
det med større meningsgivende og engagerende sammenhænge. En individuel, in
tens, interessebetonet aflytning af et foredrag eller en kunstnerisk præstation efter
fulgt af forskellige produktive behandlingsformer har bedre muligheder for »auto
matisk« at fremkalde de adekvate sproglige formuleringer.
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Sproglaboratoriearbejde

Dette svarer jo ganske til almindelig praksis, hvor langt den største del af
sprogtræningen i en engelsktime former sig som arbejde med en tekst, reproduce
rende, analyserende og diskuterende. Vi gør her det samme med lydbånd, men
hver elev arbejder selvstændigt og aktivt i sin lydboks.
Integrationsproblemet og materialeproblemet løste vi ganske enkelt ved at vælge
skoleradioudsendelser, piratoptagelser fra BBC o.lign., der passede ind i klassear
bejdets almindelige sammenhæng, idet vi så arbejdede intensivt med en udsendelse
i en uge eller mere i sproglaboratoriet.
Bl.a. følgende materialer har været anvendt: Dickens (forskellige romanuddrag)
Pygmalion, George Orwell, The Life and Time of Sir Winston Churchill, English
Local Government, Class Distinction, dele af Contemporary British Drama, The
School Tie (BBC).
De anvendte arbejdsformer er blandt andre:
1) Alm. oplæsningstræning med og uden pauser til gentagelser.
2) Dramatiseringsøvelser med indstudering af roller efter forlægget og påføl
gende opførelse med flere hold i klassen (Pygmalion, Dickens, English Local Go
vernment)
3) Genfortællingsøvelser i forskellige varianter (Churchill, Orwel, The School
Tie). Her skal eleverne efter selv at have gennemarbejdet båndet og taget nogle
få noter, der bagefter afleveres, selv holde deres eget lille foredrag på ca. 5 min. en proces, der kan ordnes på ca. 8 min. i sproglaboratoriet, og som ville tage 50
minuter for bare ti elever i klassen.
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4) aflytning efter specielle opgaver med påfølgende paneldiskussion (Class Di
stinction).
Af disse var især dramatiseringsøvelserne en succes — populær blandt eleverne
og med overraskende gode præstationer fra de stille og tilbageholdne i klassen.
Knap så populær - måske fordi de blev overdosseret - var genfortællingsøvelserne
- men de har utvivlsomt alligevel været givtige.
Man gjorde den vigtige erfaring, at den kunstneriske kvalitet er overordentlig
vigtig - f.eks. måtte vi i en klasse opgive at arbejde videre i boksene med Churchilludsendelsen, fordi eleverne reagerede kraftigt imod den hule »drenge-heroiske«
skuespiller, der oplæste dele af manuskriptet - vore elever kan ligesom Holden
Caulfield i The Catcher in the Rye »smell a phoney« på 50 skridts afstand. (Der
er flere skoleradioudsendelser, der momentvis - især i valget af en tilfældig skue
spiller, undervurderer vore elevers kritiske sans.) Der er absolut grund til at være
glade for vort sproglaboratorium, som også teknisk har stået sin prøve godt. Der
er endnu meget at lære, en del at forbedre i indretning af lokalerne, der kun er
nødtørftigt fuldført - men vi har utvivlsomt fået et værdifuldt instrument til at
fremme så væsentlige sider af sprogundervisningen som: udvikling af selvstændig
hed i arbejdsformen, mulighed for individuel udfoldelse, træning i mundtligt at
fremstille en sag i sammenhæng, og endelig, udvikling af sansen for kunstnerisk
form, som det f.eks. kan ske ved studium af gode skuespilleres fremførelse af et
lødigt værk.
E. Philipsen

De frie timer
17. august: Om anvendelsen af de frie timer ved rektor.
31. august: Troels Frøling (III a) indleder om Vietnam og USA.
7. september: Højskoleforstander Gunnar Damgaard-Nielsen: Det europæiske
menneske - Theseus motivet.
18. september: De politiske ungdomsorganisationer har ordet: Konservative Gym
nasiaster: Kursuselev Steen Eyvind Nielsen. Socialistiske Studenter: stud.polit.
Peter Neersø. Radikal Ungdom: stud.polit. Peter Poulsen.
26. oktober: Pianistinde Lis Smed Christensen: Carl Nielsen: Opus 40 og Schu
mann: Karneval. (Hele skolen overværede denne koncert.)
25. januar: Fhv. formand for folketinget Gustav Pedersen: Om folkestyrets vilkår.
23. februar: Kirkeminister Bodil Kock: Folkekirke og stat - perspektiver og syns
punkter.
1. marts: Den svenske forfatter Björn-Erik Hoijer læste sit radiospil: Bortom
Berget.
8. marts: Redaktør Riitting: Berlins sidste dage.
15. marts: Kommunaldirektør E. Frøling: Økonomiske problemer i en udviklings
kommune.
22. marts: Amanuensis Jørgen K. Bukdahl: Karl Marx’ lære om fremmedgørelsen.
5. april: Briefings om bl.a. studiedagen.
10. maj: Demokrati i skolen - skole i demokrati (v. rektor).
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Skoleforeningerne
B.G.F. (Ballerup Gymnasieforening).

28. august: Åbningsbal.
13. september: Jazz-aften med Erik Moseholms trio.
1. oktober: Generalforsamling. Den ny bestyrelse blev Arne Knudsen (formand),
Marianne Lønbo, Gösta Jönsson, Lise Pii Jensen, Finn Jensen med suppleanter
Inge Reeh og Jette Kent Nielsen.
15. oktober: Musikaften med Niels Viggo Bentzon.
6. november: Efterårsbal.
21. november: Folkesang-aften med Cæsar og Jo Banks.
28. november: Ophængt adventskrans på skolen.
21. december: Juleknald.
26. januar 1966: Tur til Lousiana (Hulton-samling og Olivia Holm Møller
udstilling).
9. februar: Mads Nielsen Styrk: De hemmelige kartoteker.
24. februar: Filmaften: »Processen«.
4. marts: Carl Stief: Russisk litteratur.
10. marts: Karneval.
12. marts: Studenterrevuen »Der kommer ingen bro«.
31. marts: Dansant efter forårskoncerten.
13. april: Ebbe Reich: Vietnam.
27. april: Finn Søeborg: Humor.
Deltagerantal: pr. aften gennemsnitlig 40 - pr. fest gennemsnitlig 200.

Frit Forum
Den socialistiske forening på gymnasiet har i skoleåret 1965/66 haft følgende
arrangementer:
26. august 1965: Diskussion, indledt af Harald Søbye.
21. september: Mogens Lykketoft (Frit Forums hovedbestyrelse): Regeringens po
litik i fucus.
5: september: Forfatteren Hans Scherfig.*)
2. november: Forfatteren Benny Andersen.*)
9. november: Medlemsaften: Rød time.
11. november: Kampagnen mod atomvåben.
2. december: Diskussion, indledt af borgmester Ove Hansen.
7. december: Forfatterinden Ulla Ryum.*)
17. december: Hyggelig juleafslutning.
21. januar 1966: Folkemusik-aften med The Immigrants og Per Dich.
25. januar: Diskussion mellem oberst Hans Solholm og Mogens Lykketoft: NATO
- for eller imod.
29. januar: Fødselsdagsfest.
10. februar :Ordinær generalforsamling. Den ny bestyrelses formand er Jan Søtrup,
kasserer: Mogens Bille.
23. februar: Kirkeminister Bodil Koch (i den »frie time«).
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21. marts: Orientering om militærnægtertjenesten ved nægtere fra Gribskov-lejren.
16. april: Jan Stage: Om Cuba.
En del medlemmer har derudover deltaget i kurser og møder, arrangeret af
landsforeningen Frit Forum.
*) arrangeret i forbindelse med biblioteket.
L. G. (Liberale Gymnasiaster)
31. august 1965: Besøg i Radiohuset.
4. oktober: Dr. Brynjoff Strandberg: Medlidenhedsdrab.
17. oktobcr-21. oktober: Efterårskursus på Antvorskov.
11. november: Besøg i Folketinget.
23. november: »Krydsild« med Børge Dideriksen.
11. januar 1966: Besøg på Carlsberg.
17. marts: Major Knud Jansson: Fremmedlegionen.
6. april-9. april: Forårskursus på Viborg Lejrskole: U-landene.
Bestyrelsen består af Anne Dyrcgaard Jensen, Viggo Loppenthin, Erling Birk
Madsen, Niels Jørgen Christiansen og Steen Larsen.
K. G. (Konservative Gymnasiaster)
14. oktober 1965: Stiftende møde.
7. november: Filmaften: Jean d’Arc.
13. december: Foredrag v. Niels Gottschalck, M.F.
7. januar 1966: Sex-diskussion med indledning af adjunkt Eva Nissen.
1. februar-6. februar: Vinterstævne på Christiansborg.
■3 marts: Musikaften v. »The Defenders«.
‘ april: Besøg på Tuborg.

R. G. (Radikale Gymnasiaster)
Foreningen oprettedes her 1. marts 1966. Dens formål er at give medlemmerne
orientering om inden- og udenrigspolitiske problemer, hovedsageligt på basis af de
radikale ideer, samt at skabe debat og få indflydelse.
Foreningen starter med en festaften - det er nødvendigt for økonomien; derefter
venter vi at kunne præsentere arrangementer såvel af festlig som af politisk art.

Af årets dagbog
196}
23. august-10. september: Inger Marie Christensen (III a) deltog i nordisk gymna
siastmøde i Norge, indbudt af foreningen »Norden«.
27. august: 3. real på ekskursion i Sydsjælland; besøg på Holmegård Glasværk,
Faxe Kalkbrud og Stevns Klint m. m.
29. august: Skolen besøgtes af Europarådets historieundervisningsseminar, et sel
skab på ca. 50 skoleledere fra alle lande, tilsluttet europarådet. Besøget lededes
af fagkonsulenten, lektor Jacob Appel og adjunkt Eva Nielsen.
4. september-6. september: Besøg af CLIFTON COLLEGE PLAYERS, en grup-
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Samlingssalen

8.

10.

9.
16.
20.

24.

pe engelske kostskoleelever, der under en rundrejse til enkelte danske gymna
sier og seminarier fremførte Robert Bolts skuespil A MAN FOR ALL SEA
SONS, et spil, der handler om Thomas Moores skæbne under Henrik den
Ottendes regeringstid. Skuespillet opførtes med særdeles stor dygtighed. Skue
spillerne indkvarteredes hos danske kammerater.
september: Ved morgensangen fortalte Lise Bernsted (2. real) om sine erfarin
ger efter et 3-dages besøg på de blindes institutioner og arbejdssteder samt på
de steder, hvor man tager sig af de blindes problemer.
Adjunkt Hartby omtalte Albert Schweitzers liv og virke.
september: Konstituerende møde i klasserepræsentantforsamlingen. Valg af
forretningsudvalg. Formand for klasserepræsentanterne har i dette skoleår væ
ret Ebbe Rosgaard III y.
september: 1. og 2. real deltog i de kommunale skolers idrætsdags indledende
kampe.
september: 1. og 2. real deltog i de kommunale skolers fælles idrætsdag. 2. real
vandt forboldturneringen og 1. real vandt 1. pladsen i løb.
september-27. september: Dansk Esso udstillede deres vandreudstilling - Flyv
ning, drøm om virkelighed — i vandrehallen.
september: Besøg af fagkonsulenten i naturfag, lektor Mogens Lange.

43

27. september-2, oktober: II a og II b på lejrskole på Hald ved Viborg.
3. november: Møde for forældre til elever i 1. real.
3. november: I anledning af Askov Højskoles 100-lrsdag talte adjunkt Palle
Hansen om den danske højskoles karakter og betydning.
20. november: Skolebal. Der opførtes en revy, forfattet og fremført af IIIGs
elever. Derefter smørrebrødsbord og bal.
26. november-27. november: Besøg af fagkonsulenterne i engelsk, lektorerne E.
Bartholdy og Oscar Nielsen. Specielt drøftedes arbejdet i sproglaboratoriet.
10. december: En boggave fra Alliance Francaise tildeltes Hanne Christensen, III s.
17. december: II x og II y besøgte Statens Museum for Kunst.
18. december: Marianne Rank Sørensen (III a) modtog en boggave fra Lands
foreningen til Samvirke mellem Danmark og Sovjetunionen som præmie i en
stilekonkurrence.
22. december: Juleafslutning. Det frivillige kor sang En rose så jeg skyde og The
holly and the ivy. Pastor Zeuthen læste juleevangeliet og talte efter at III a’s
piger havde sunget Ich steh an deinem Krippe og Barn Jesus, hvorefter II G’s
kor og et instrumentalensemble sluttede med Ich will den Namen Gottes loben.
8. januar: Efter rektors nytårstale vistes filmen Magic Molecules (om plastic
stoffer).
15. januar: Elever fra I a + y opførte »en retssag«, et 4 minutters drama, meget frit
efter et arbejde af Bert Brecht, v. Niels Erik Sander Pedersen. Fri fra kl. 11 til
sne- og issport. Lektiefrihed til følgende mandag.
18. januar: Orienteringsmøde for aspiranter til den kommende I g samt deres
forældre. Der deltog ca. 300 interesserede.
22. januar: Besøg af sekretær ved den amerikanske ambassade Louis F. Neely, der
bl.a. i forskellige klasser fortalte om raceproblemer.
12. februar: vistes et brudstykke af »Anna Sophie Hedvig«.
17. februar-18. februar: opførtes som skolekomedie Kjeld Abells: Anna Sophie
Hedvig. Skuespillet fremførtes af elever fra II g under instruktion af adjunkt
Forkel Meyer og lektor Villy Heising.
Fremførelserne overværedes af 750 tilskuere; da indstudering og udstyr har
været lidet pengekrævende, gav forestillingerne et overskud på 1517 kr., der er
et særdeles velkomment bidrag til skolens »kasse for opfyldelse af særlige
ønsker og dækning af særlige krav«.
26. februar: III Ga sang I was a lover and his lass og derefter vistes den czekiske
tegnefilm: En plads i solen - en film om to mænds opfindsomme, men resul
tatløse strid om eneretten til solskinnet.
9. marts: Ekskursion til Synagogen og Ny Carlsberg Glyptoteket (III a og x).
4. marts: Besøg af fagkonsulenten i gymnastik lektor Grethe Halkjær.
24. marts: Realafdelingen og I G overværede Sjællands Symfoniorkesters koncert i
Balleruphallen. Dirigent var Everett Lee og der fremførtes Beethovens 5. sym
foni, Skæbnesymfonien. Orienterende indledning ved lektor Sachse.
31. marts: Piger fra 1. real deltog i kommunens gymnastikopvisning i Ballerup
hallen.
31. marts: Forårskoncert. Dirigenter: Lektor W. Sachse og adjunkt Inge Bruland.
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Fra »Anna Sophie

Hedvig«.

Foto: HOLN
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4.
14.

5.
9.
16.

(Program side 36). En hastigt etableret indsamling til Røde Kors (»Brød til
Indien«) gav 104,60 kr.
april—5. april: Gymnastikopvisninger af III G’s elever.
april: Gymnastikmærkeprøver. Følgende elever erhvervede broncemærket:
Karsten Hansen, Bjørn Nielsen og Ole Thomsen (1 rb), Bent Andersen og Peter
Lorenzen (I G).
Sølvmærket tildeltes Jacob Zeuthen (2 ra), Gert Hansen, Søren Sørensen samt
Ulrik Andersen (I G).
Guldmærket erobredes af Elmer Bisgaard Lauridsen, Henrik Sørensen, Erik
Meiling og Jens-Otto Mortensen (alle I G).
maj: Sidste skoledag for III G.
maj-14. maj: Lejrskole for I G’s på Hald ved Viborg.
maj—21. maj: Lejrskole samme sted for I Gm.

Ved morgensangen i årets løb er der bl. a. blevet læst digte af Benny Andersen
(Finn Taube Jensen), Jørgen Sonne (Troels Frøling), indendørs digtere (Niels Erik
Sander Pedersen) og aforismer af Jacob Paludan (Ole Kristensen). Der er blevet
spillet kompositioner af Mozart (Stefan Kasch), Grieg (Tove Lindhardt) samt et
udvalg af Osvald Helmuth-melodier (Jørgen Rafn). Nogle korsange er fremført.
Skolebladet »PNYX« er udkommet i 4 numre under redaktion af Gösta Jönsson
og (senere) Preben Karlsen.
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Kay Christensens drengebillede

Kommunalbestyrelsen har atter i år bevilget et beløb til indkøb af kunstværker
til skolen. Derved har det været muligt for os at anskaffe et værdifuldt maleri:
Kay Christensen: Drengen drømmer, at han aldrig bliver voksen
Billedet er ophængt i biblioteket.

Desuden er anskaffet et par akvareller af Helge Ernst: »Ved stranden«.

TRANSLOKATION OG DIMISSION FINDER STED
FREDAG DEN 24. JUNI KL. 10
Alle der er interesserede i skolens arbejde, er meget velkomne ved denne lejlighed.

DET NYE SKOLEÅR BEGYNDER
FREDAG DEN 12. AUGUST 1966 KL. 9,00.
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