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HOLTE GYMNASIUM 1975

HOLTE GYMNASIUM

1974-75

Forsidebilledet: Gipstryk udført af en elev i 4. klasse.

INSTITUTIONENS ORGANISATION

Den selvejende institution Holte Gymnasium
I 1969 omdannedes aktieselskabet Holte Gymnasium til en selvejende in
stitution.
Ifølge de af undervisningsministeriet godkendte vedtægter for den selv
ejende institution Holte Gymnasium er institutionens formål „at drive en
individuelt præget undervisning fra den undervisningspligtige alders be
gyndelse frem til real- og studentereksamen eller tilsvarende eksamina.
Undervisningen sker i henhold til de til enhver tid gældende love og be
stemmelser“. Økonomisk dækkes driften „gennem tilskud fra staten, ved
bidrag fra kredse omkring skolen og gennem skolepengene“.
Institutionens styrelse består af formanden, som er den til enhver tid
værende borgmester for Søllerød kommune, 3 medlemmer udpeget af Søl
lerød kommunalbestyrelse, 6 medlemmer valgt af medlemmerne af Holte
Gymnasiums forældrerepræsentantskab blandt gymnasiets forældre, 1 med
lem valgt af HG Samfundet, og endelig af et juridisk ogfeller økonomisk
sagkyndigt medlem, valgt af styrelsen efter indhentet udtalelse fra skolens
lærerkollegium.
Styrelsen ansætter og afskediger skolens rektor. Rektor har som inde
haver af eksamensretten det fulde, selvstændige ansvar for skolens pæda
gogiske ledelse i overensstemmelse med de af undervisningsministeriet og
undervisningsdirektoraterne givne bestemmelser. Rektor foretager indstilling
til styrelsen vedrørende ansættelse og afskedigelse af skolens lærere.
Institutionens økonomiske ledelse varetages af styrelsen. Rektor træffer
dog de nødvendige dispositioner i forbindelse med skolens daglige drift og
lader udarbejde et udkast til det årlige budget efter at have indhentet øn
sker fra lærerne og det øvrige personale, fra elevråd og forældrerepræsen
tantskab.
Styrelsen består for tiden af følgende medlemmer:
Holger Nordkild, borgmester, fabrikant (suppleant: Birgitte Broberg, vice
borgmester), Bent Møller Hansen, direktør, cand. jur., MK (suppleant:
F. K. Sylvestersen, oberstløjtnant, MK), Erik Hyldstrup, generalsekretær,
cand. jur., MK (suppleant: Ulla Hansen, fuldmægtig, cand, polit., MK),
Edele Kruchow, rektor, MF, MK (suppleant: Gytte Burgess, MK), Erik
Øigaard, landsretssagfører, Knud Bjørn Jensen, bankinspektør, Torben
Senn, direktør, Erik Rostgaard Christensen, overlæge, Hans Steinmetz,
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direktør, Kirsten-Agnete Gotfredsen, Johannes Bangert, landsdommer (sup
pleant for forældrerepræsentanterne: A. C. Petersen, major) samt som re
præsentant for HG Samfundet: Jørn Anker-Svendsen, cand. jur.
Som observatører deltager i styrelsens møder lærerrådsformanden og en
repræsentant for elevråd A.

Forældrerepræsentantskabet
Forældrerepræsentantskabet har til formål at medvirke til det bedst mulige
samarbejde mellem skolen, dens forældre, lærere og elever. Det er sam
mensat af én repræsentant for hver af klassernes forældre. Valg af repræ
sentanter og suppleanter finder sted ved hvert skoleårs begyndelse. Valg
perioden er 1 år ved valg i børnehaveklassen, 1. klasse, 10. klasse, 3. real
og 1 g, i de øvrige klasser 2 år.
Forældrerepræsentantskabet vælger ud af sin midte en ledelse, bestående
af formand, næstformand samt 4 medlemmer og 3 suppleanter - alle for
en etårig periode. Ledelsen fører på forældrerepræsentantskabets vegne for
handling med Holte Gymnasiums forskellige organer. Mindst 2 gange i
skoleårets løb skal ledelsen lade afholde forældrerepræsentantskabsmøder,
herudover såfremt 14 af forældrerepræsentantskabets medlemmer skriftligt
anmoder formanden derom. Ledelsen udpeger blandt klasserepræsentanter
ne medlemmer til Holte Gymnasiums samarbejdsudvalg. Ved valget til den
selvejende institutions styrelse er forældrerepræsentantskabets formand og
næstformand fødte medlemmer.
Forældrerepræsentantskabet og dets ledelse kan ikke drøfte den enkelte
elevs eller lærers forhold. Rektor har adgang til, men ikke pligt til at del
tage i alle møder.
Klasseforældrerepræsentanterne kan med rimeligt varsel indkalde deres
klassers forældre til klasseforældremøder og skal gøre dette såfremt 14 af
klassens forældre skriftligt fremsætter ønske derom. Klasselæreren og klas
sens øvrige lærere har adgang, men ikke pligt til at deltage i klasseforældre
møder.
Vedtægterne for forældrerepræsentantskabet er aftrykt in extenso i sko
lens årsskrifter fra årene 1972 og 1973.

Beretning om
Forældrerepræsentantskabets virksomhed 1974-75
En af repræsentantskabets opgaver er valg af medlemmer til forskellige af
Holte Gymnasiums organer. Det mest betydningsfulde valg her er nok
valget af 6 medlemmer til den selvejende institution Holte Gymnasiums
styrelse, der har ansvaret for skolens økonomi, ansætter lærere m. v. Her
udover vælger repræsentantskabet medlemmer til forskellige samarbejds
udvalg.
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Forældrerepræsentantskabets ledelse vil gerne på dette sted understrege
en speciel side ved Holte Gymnasium, der gør et samarbejde i særlig grad
nødvendigt. Skolen er en privatskole, organiseret som en selvejende insti
tution. For at staten vil yde tilskud til skolen i denne form, er det en
betingelse, at en stor del af styrelsens medlemmer er valgt blandt for
ældrene. Det er derfor klart, at det er af den største betydning for skolens
virksomhed, at forældrene slutter op om skolen og går aktivt ind i sam
arbejdet med dens øvrige parter. Om repræsentantskabets aktivitet i årets
løb kan kort berettes følgende:
Antallet af klassemøder har igen været stærkt stigende, og denne direkte
kontakt mellem elever, lærere og forældre i de enkelte klasser er uden tvivl
af den allerstørste betydning. Disse møder har på bedste måde løst mange
klasseproblemer. Initiativet til afholdelse af disse møder er kommet fra alle
tre parter.
Samarbejdsudvalg A (lærere, elever og forældre) har haft flere møder,
hvor man bl. a. tog stilling til bevillinger til ekskursioner og rejser.
Repræsentantskabets møder har været overværet af mange repræsen
tanter og suppleanter, idet vi gerne ser, at også suppleanterne følger med i
arbejdet.
Hans Steinmetz
Formand for forældrerepræsentantskabet
Forældrerepræsentantskabet har valgt skoledirektør H. Holm til pæda
gogisk tilsynsførende med undervisningen i børnehaveklassen, 1.—7. klasse
samt 8.—10. klasse.

Forældrerepræsentantskabets ledelse består for tiden af Hr. Hans Stein
metz (formand), fru Kirsten-Agnete Gotfredsen (næstformand), hr. Johan
nes Bangert, hr. August Chr. Petersen (sekretær), hr. Erik Rostgaard Chri
stensen og fru Birthe Johansen.

Lærerrådet
Lærerrådet ved Holte Gymnasium er organiseret i overensstemmelse med
undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12. juli 1972 om lærerråd,
lærerforsamlinger og samarbejdsudvalg ved private gymnasieskoler m. m.,
dog således, at også de lærere, som har timer i børnehaveklassen, hoved
skolen og/eller 8., 9. og 10. klasse svarende til mindst halv stilling er med
lemmer af lærerrådet.
For skoleåret 1974-75 valgtes til lærerrådsformand hr. Jacobsen, til
næstformand fru Salling, til sekretær fru Terp. Til de øvrige poster i for
retningsudvalget valgtes fru Gross, fru Hohwy og hr. Snitker. Suppleanter
blev hr. Marcher og hr. Schiff.
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Lærerforsamlingen
Lærerforsamlingen består af rektor og samtlige lærere ved skolen.
Lærerforsamlingen indkaldes og ledes af rektor.
På møder i lærerforsamlingen behandles bl. a. spørgsmål om elevernes
forhold i relation til deres standpunkt, herunder om deres opflytning i en
højere klasse. Afgørelse om oprykning eller ikkc-oprykning finder sted efter
faste regler, som blandt andet indebærer skriftlig afstemning.
Elevråd
Elevrådet (A-rådet) bestod i skoleåret 1974/75 af følgende elever: Anders
Hejlsberg 1 ra, Bente Svendsen 2 ra, Susanne Wedell-Neergaard 3 rb, Dick
Magnussen 1 my, Karen Elisabeth Mortensen 1 sa, Lene Kaysen Petersen
2 sc, Helle Dalgaard 2 mu, Henrik Bach Mortensen 3 mz, Jes Knudsen
3 mx.
Dette skoleår begyndte i elevrådssammenhæng med et elevmøde, hvor
det vedtoges at opretholde en eller anden form for elevrepræsentation. Ved
en senere afstemning, mellem forskellige forslag, blev det vedtaget, at de
hidtidige vedtægter stadig skulle være gældende.
På grund af det ovennævnte blev valgene foretaget på et meget sent
tidspunkt, og det medførte, at elevrådets konstituerende møde først kunne
afholdes 13/11-74.
Den 28/11-74 vedtog elevrådet en udtalelse, der kraftigt tog afstand fra
Danske Gymnasieelevers Sammenslutnings (DGS) organisationsform og po
litiske bestræbelser, og det besluttedes at lægge spørgsmålet om fortsat
medlemsskab ud til alle gymnasiets elever. Denne afstemning foregik d.
18/12-74, efter at der havde været afholdt et møde med repræsentanter
fra DGS samt den nystartede Gymnasieelevernes Landsorganisation (GLO).
Afstemningen gav resultatet: 195 nej og 136 ja til fortsat medlemsskab af
DGS. Holte Gymnasium er således ikke længere medlem af DGS.
Af konkrete skolepolitiske spørgsmål har elevrådet bakket alle forslag
om oprettelse af nye grene op, ligesom elevrådet er gået fuldt ind for af
skaffelsen af de mundtlige årsprøver til fordel for forlænget skolegang un
der en eller anden form.
Generelt har der været en meget ringe interesse for rådets arbejde blandt
skolens elever, derfor har året været præget af manglende kommunikation
mellem elevrådet og eleverne, ligesom det har betydet, at elevrådets arbejde
har været langt mindre omfattende end ønskeligt.

Henrik Bach Mortensen
Sekretær i elevrådet
I B-rådet har der i år indtil midten af marts været afholdt 4 møder.
Man har blandt andet drøftet skolegårdens indretning, sikkerhedsproble
mer i de smås legeafdeling og bedre legemuligheder for de større i hoved6

skolen. Både små og store deltager aktivt i debatten og har ofte saglige og
gode indlæg. Der kan ikke gennemføres store ændringer hvert år, men det
er tilfredsstillende at mødes og drøfte ting, der betyder noget i vores hver
dag
Carsten Boye, 7 a
formand for B-rådet

Samarbejdsudvalg
Holte Gymnasium har fire samarbejdsudvalg, nemlig:

Samarbejdsudvalg A:
Samarbejdsudvalg B:
Samarbejdsudvalg C:
Samarbejdsudvalg D:

rektor - 3 lærere - 3 forældre - 3 elever
rektor - 6 lærere
rektor - 6 lærere - 6 elever
rektor - 6 lærere - 6 forældre

Samarbejdsudvalg C fungerer som det i undervisningsministeriets be
kendtgørelse af 12. juli 1972 omtalte kontaktorgan mellem rektor, lærerråd
og elever. Ifølge bekendtgørelsen træffer udvalget inden for de bevillings
mæssige rammer afgørelse vedrørende fællestimer og studiekredse, facili
teter, fritidsaktiviteter og fællesarrangementer samt affatter skolens ordens
regler.
H.G. Samfundet
H. G. Samfundets formål er at samle tidligere elever fra Holte Høiere Al
menskole og Holte Gymnasium til underholdende og oplysende arrange
menter sammen med skolens nuværende og tidligere lærere. Tillige har
foreningen til formål at gavne eleverne på Holte Gymnasium og at repræ
sentere de tidligere elever.
H. G. Samfundet har adgang til, inden for sin medlemskreds, at vælge
et medlem af den selvejende institution Holte Gymnasiums styrelse. Siden
1970 har cand. jur. Jørn Anker-Svendsen beklædt denne post.
Som medlem kan optages enhver, der har været elev på Holte Høiere
Almenskole og Holte Gymnasium, samt Holte Gymnasiums nuværende og
tidligere lærere.
Årskontingentet er 20 kr. for uddannelsessøgende og 30 kr. for andre.
H. G. Samfundets love er aftrykt i skolens årsberetning 1971.
Formand for H. G. Samfundet er for tiden fuldmægtig, cand. mere. Per
Villum Hansen. Skyttebjerg 25, 2850 Nærum, tlf. 80 16 46.
I april 1975 vil der blive afholdt en fest for de sidste 10 årgange af tid
ligere elever.
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SKOLENS OPBYGNING OG FUNKTION

Skolens klasser
Holte Gymnasium omfatter børnehaveklasse, hovedskole (1.-7. klasse), 8.,
9. og 10. klasse, en realafdeling og en gymnasieafdeling.

Gymnasieafdelingen har to linier, en sproglig (s) og en matematisk (m).
Ved oprykning til 2. gymnasieklasse videreføres 1 s som nysproglig gren
(N), samfundssproglig gren (S) og musiksproglig gren (M), mens 1 m
videreføres som matematisk-fysisk gren (F), naturfaglig gren (N), sam
fundsmatematisk gren (S) og musikmatematisk gren (M). Valget af gren
finder sted inden 15. april og er bindende.
9. og 10. klasse kan afsluttes med en statskontrolleret prøve, 3. realklasse
afsluttes med realeksamen, 3. gymnasieklasse med studentereksamen.
Standpunktsbedømmelse og karakterer
Bedømmelse af elevernes standpunkt, flid og anlæg udtrykkes i karakterer,
vidnesbyrd eller på anden måde. Standpunktsbog (karakterbog) forevises i
hjemmet og afleveres underskrevet på skolen senest den 3. skoledag efter
udleveringsdagen. For elever, der er fyldt 18 år, kræves dog ikke påtegning
om forevisning i hjemmet.

I hovedskolens 1.—7. klasse gives ikke karakterer, men hjemmene vil
nogle gange i skoleårets løb modtage meddelelse om deres børns stand
punkt.
I 8., 9. og 10. klasse samt i real- og gymnasieafdelingen gives karakterer,
eventuelt ledsaget af vidnesbyrd.
Elever, som aflægger den statskontrollerede prøve ved afslutningen af
9. eller 10. klasse, modtager et særligt bevis derfor.
For fastsættelsen af års- og eksamenskarakterer i 3. realklasse gælder
følgende regler: I december og i marts gives der terminskarakterer, for de
skriftlige fags vedkommende efter afholdelse af terminsprøver. Før eksamen
begynder, gives der årskarakterer i alle fag undtagen religion, samt for
orden med skriftlige arbejder. For fag, der afsluttes med 1. eller 2. real
klasse. gives årskarakterer ved undervisningens afslutning. I årskarakteren i
3. realklasse i skriftlig dansk indgår en ved slutningen af 2. realklasse givet
årskarakter i diktat med Vs. Eksamenskarakterer gives i alle fag, med und
tagelse af religion, skrivning, formning, håndarbejde, sløjd, legemsøvelser og
sang, samt for orden med skriftlige arbejder. Efter nærmere bestemmelse
bortfalder dog eksamen i 3 eller 4 af de mundtlige fag, og årskaraktererne
i de pågældende fag overføres tillige som eksamenskarakterer. - Ved bereg
ningen af, om en elev har bestået realeksamen, medtages alle årskarakterer
og eksamenskarakterer undtagen årskarakteren i sang. (Års- og eksamens-
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karakter i latin fra 2. realklasse opføres på realeksamensbeviset, men med
regnes ikke i eksamensresultatet. Særlige beviser for bestået latinprøve kan
udstedes.) Til at bestå realeksamen kræves, at summen af samtlige karak
terer er mindst 5,5 gange karakterernes antal, og at summen af de to laveste
karakterer plus gennemsnittet af de øvrige karakterer er mindst 13. Dette
krav skal være opfyldt såvel for årskarakterernes som for eksamenskarak
terernes vedkommende.
For bestået realeksamen udstedes et eksamensbevis, på hvilket der angives
alle års- og eksamenskarakterer, men ingen gennemsnitskarakterer.

Vedrørende karaktergivningen til studentereksamen henvises til de ud
drag af de gældende bestemmelser, som udleveres til eleverne, herunder
regler om eventuel dispensation ved real- og studentereksamen begrundet i
særlige handicap. Oplysninger om disse regler kan for øvrigt indhentes på
skolen.
Valgfri fag
I 7. klasse kan eleverne vælge mellem musik og formning.
For elever i 8., 9. og 10. klasse er kun følgende fag obligatoriske: dansk,
orientering, regning og legemsøvelser, i 8. og 10. klasse dog tillige religion.
Herudover vælger eleverne selv blandt de øvrige fag (engelsk, tysk, fysik,
matematik, husgerning, håndarbejde, sløjd, formning og maskinskrivning)
således, at de får op til 30 ugentlige timer ialt. Skolen forbeholder sig ret
til at afvise skemamæssigt vanskelige kombinationer.

I realafdelingen er der nogle fag, hvori deltagelse ikke er obligatorisk.
I 1. realklasse vælger eleverne selv 2 ugentlige timer i gruppen musik, form
ning, håndarbejde, sløjd, husgerning og maskinskrivning. I 2. realklasse er
latin valgfrit, men der kræves en prøve i faget før optagelse på gymnasiets
sproglige linie. I 3. realklasse er fransk og matematik (men ikke regning)
valgfri for alle elever.
Elever, der deltager i undervisningen i et valgfrit fag (altså også mate
matik i 3. r), fritages for prøve i faget, hvis forældrene skriftligt over for
rektor fremsætter ønske derom senest den 20. marts (for latins vedkom
mende dog senest 3 uger før prøven).

På gymnasiets matematiske linie samt på den sproglige linies samfunds
sproglige gren kan hver elev vælge mellem fagene engelsk og tysk. Det
herefter trufne valg er bindende for den enkelte elev i de klasser, hvori
denne sprogundervisning foregår.

På begge gymnasiets linier kan der tilbydes elever i 1, 2 og 3 g undervis
ning i russisk i stedet for fransk, i 2 og 3 g undervisning i formning-kunstforståelse i stedet for musik.
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Specialundervisning for læseretarderede
[ordblindeundervisning') samt i regning
Siden 1941 har der ved skolen været indrettet specialundervisning for læse
retarderede børn. Undervisningen har fungeret som et supplement til elevens
normale danskundervisning, og timerne har derfor ofte ligget uden for den
normale undervisningstid.
Fra 1973 er der på lignende måde indrettet specialundervisning i regning/matematik.
Forældre til børn, som menes at have behov for sådan supplerende un
dervisning, opfordres til at henvende sig til skolen. Initiativet vil i mange
tilfælde blive taget af skolen.
Specialundervisningen er gratis.
Optagelse i skolen
Som regel sker optagelse af elever kun i børnehaveklassen, i 1. hovedskole
klasse, i 1. realklasse og i 1. gymnasieklasse.
I børnehaveklassen og 1. kl. sker der fortrinsvis optagelse af elever fra
Søllerød kommune, og det har af pladshensyn endog været nødvendigt at
gøre optagelse afhængig af, hvor længe forældrene har boet i Søllerød kom
mune.

Oprykning i højere klasser
For elevers oprykning i højere klasser gælder følgende regler:

I 1.-6. hovedskoleklasse træffer rektor afgørelsen efter forhandling med
lærerne.
Efter at have gennemgået 7. klasse kan eleverne efter forældrenes ønske
oprykkes enten i 1. realklasse eller i 8. klasse. Forældrene får, før valget
skal træffes, en orientering fra skolen om elevens egnethed og muligheder.
I 8. og 9. klasse sker oprykning efter afgørelse i lærerforsamlingen.
Også for I. realklasses vedkommende er det lærerforsamlingen, som
træffer afgørelse om oprykning i næste klasse. Skolen tilsender forældre
til elever, som ikke kan oprykkes, en meddelelse herom. På grundlag af
et senest i marts måned afholdt lærermøde vil hjemmene blive orienteret,
hvis skolen allerede på dette tidspunkt nærer tvivl om, at den pågældende
vil kunne oprykkes i næste klasse.
Afgørelsen af, om elever fra 2. realklasse kan optages i 1. gymnasieklasse,
træffes ved samarbejde mellem skolen og et ifølge undervisningsministe
riets bekendtgørelse af 28. januar 1963 oprettet fordelingsudvalg for hoved
stadsområdet. (Om oprykning i 3. realklasse kan lærerforsamlingen træffe
afgørelse på egen hånd under hensyntagen til den nedenfor omtalte opryk
ningsprøve.) Optagelse i 1 g er betinget af, at den pågældende elev dels be
står en af ministeriet foranstaltet oprykningsprøve med et tilfredsstillende
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resultat, dels — ifølge sin skoles erklæring - kan forventes at kunne følge
undervisningen på tilfredsstillende måde og fuldføre undervisningen på
normal tid. Elever, der har bestået realeksamen med et tilfredsstillende re
sultat, har mulighed for at kunne optages i 1 g, ligeledes under forudsæt
ning af, at skolen erklærer den pågældende for egnet til at følge undervis
ningen og gennemføre uddannelsen på normal tid. - Prøve i latin kræves af
elever, der skal optages på den sproglige linie. Prøven, der benævnes „den
lille latinprøve“, skal enten være bestået inden optagelsen i 1 g eller senest
i oktober måned i optagelsesåret. (Jvf. bekendtgørelse af 10. juli 1964.)
En elev, der i 1 eller 2 g efter skolens indstilling og direktoratets af
gørelse ikke kan deltage i de afsluttende prøver ved studentereksamen ved
skoleårets slutning, kan ikke oprykkes i næste klasse. Beslutning om opryk
ning træffes i øvrigt efter lærerforsamlingens rådgivning enten af forældre
myndighedens indehaver eller, hvis eleven ikke er undergivet forældremyn
dighed, af eleven selv.
For elever i 3 g, som ikke kan indstilles til eksamen, gælder særlige reg
ler, hvorom oplysning kan fås på skolen.
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ØKONOMISKE SPØRGSMÅL

Skoleafgift m. m.
For alle elever, som er bosat i Søllerød kommune, kan der for det kom
mende skoleår ventes fastsat følgende betalingsregler:
1) Af skattepligtige indkomster under 38.000 kr. betales ingen skole
afgift.
2) Af skattepligtige indkomster over 38.000 kr. betales skoleafgift efter
nedenstående skala:

Skattepligtig indkomst
kr. 38.000- 48.999
kr. 49.000- 52.999
kr. 53.000- 55.999
kr. 56.000- 59.999
kr. 60.000- 64.999
kr. 65.000- 89.999
kr. 90.000-109.999
kr. 110.000 og derover

Skoleafgift for hver elev pr. skoleår
kr. 162,kr. 261,kr. 351 kr. 387,kr. 450kr. 540,kr. 720 kr. 765,-

Det samlede beløb betales i 9 månedlige rater (oktober-juni inkl.), hvor
om nærmere oplysning tilsendes hjemmene fra Privatbankens Holte-afdeling.
For de elever, som har deres hjem uden for Søllerød kommune, og som
er optaget efter 1. okt. 1969. bliver den årlige skoleafgift 3.150 kr. For
elever optaget før 1. oktober 1969 gælder de for elever bosiddende i Søl
lerød kommune fastsatte regler.
Nedsættelse af eller fritagelse for skoleafgift kan eventuelt opnås efter
begrundet ansøgning; der vil blandt andet kunne tages hensyn til antallet af
børn under uddannelse. Den nævnte ansøgning må være skolen i hænde
senest den 20. august og må fornys for hvert skoleår.
Oplysning om den nærmere specifikation af den enkelte elevs skoleafgift
kan fås ved henvendelse på skolens sekretærkontor, fru Lise Andersen.

Indbetalingen: Ingen form for skoleafgift modtages direkte af skolen,
hverken kontant, pr. giro eller i checks, idet Privatbankens Holte-afdeling
indkasserer alle Holte Gymnasium tilkommende beløb. Det månedlige
beløb indbetales i banken senest inden den 10. i hver måned. Er beløbet
ikke indkommet til den tid, vil inkassation ske gennem banken for ved
kommendes regning.

Om indbetalingen henvises i øvrigt til nedenstående:
1. Indbetalinger modtages i Privatbankens Holte-afdeling. Stationsvej
20, Holte, eller en anden af Privatbankens afdelinger. Ekspeditions
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tid: mandag, tirsdag, onsdag og fredag 9.30-16.00, torsdag 9.3018.00.

2. Såfremt man måtte føre konto i Privatbanken, vil der kunne træffes
aftale med banken om, at beløbet hver måned hæves på kontoen.
3. Betalingen vil endvidere kunne tilsendes Privatbankens Holte-afdeling
eller indbetales på bankens postgirokonto - under opgivelse af den
elevs navn og klasse, for hvem betalingen sker.

Udmeldelse skal altid ske skriftligt med mindst én måneds varsel. Der
betales fuld skoleafgift til og med det tertial, i hvilken udmeldelsen bliver
effektiv.
Bogdepot for lærebøger og undervisningsmaterialer
Elever i samtlige klasser kan vederlagsfrit låne lærebøger, ordbøger og
andet undervisningsmateriale.
Skolen udleverer tillige gennem bogdepotet notesblokke, stilehæfter,
lektiebøger m. m. Det har af sparehensyn været nødvendigt at indføre en
vis rationering af papirforbruget, således at der kun 2 gange om året ud
leveres et beregnet, rimeligt antal A4-blokke. Stilehæfter m. m. udleveres,
når behovet dokumenteres.
I de lånte bøger må der ikke uden særlig tilladelse skrives eller tegnes.
Bøgerne skal afleveres i rimelig stand, og skolen vil gøre erstatningskrav
gældende, hvis de beskadiges. Bøgerne må altid være mærket med navn og
klasse.
Elever og hjem opfordres til at hjælpe med, så at der kan spares på de
meget store bogudgifter. Bøgernes levetid kan forlænges, hvis eleverne
altid har omslag om dem.

Idrætsdragt
Skolens idrætsdragt for piger består af hvid bluse og blå bukser, for drenge
af blå bluse og hvide bukser. Tøjet kan købes hos herreekviperingshandler
Bargisen, Stationsvej 3, Holte.
Legater og understøttelser
Det Billensteinske Legat
Til minde om den indsats, ingeniørkaptajn, direktør Carl Soelberg Billen
stein ydede i forbindelse med Holte Gymnasiums start og udbygning i
årene 1911—33 stiftede Holte Gymnasium og direktør Billensteins arvinger
i året 1970 et mindelegat i hans navn.
Legatet uddeles normalt én gang årligt til en elev, lærer eller anden per
son, der har gjort en indsats, som har fået blivende betydning for Holte
Gymnasium.
Legatets styrelse består af Holte Gymnasiums rektor og 4 medlemmer,
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udpeget henholdsvis af direktør Billensteins direkte og myndige arvinger,
af forældre til elever på Holte Gymnasium, af lærerne og af eleverne.

Holte Gymnasiums Fond
Fonden, som er en videreførelse af den i 1942 stiftede Holte Gymnasiums
Studiehjælp, råder over midler, som kan anvendes til studie- og uddannel
sesformål for elever og tidligere elever i Holte Gymnasium, såvel i form af
stipendier som lån, endvidere til præmier og påskønnelser til skolens elever,
og endelig til sådanne formål, som ikke umiddelbart omfattes af offentlige
bevillinger til skolen.
Fondens bestyrelse udgøres af samarbejdsudvalg D. Bevillinger af fon
dens midler skal indstilles af rektor efter konference med lærerrådet. Fon
dens administratorer er for tiden direktør Kay Darting og skoleinspektør
Jørgen Schunck.

Statens Uddannelsesstøtte
Statens Uddannelsesstøtte stiller årligt beløb til rådighed for elever i gym
nasieklasserne. Elever over 18 år kan tillige opnå statsgaranterede studie
lån.
Der kan efter nærmere meddelelse rekvireres ansøgningsblanketter, som
udfyldt og forsynet med skattevæsenets påtegning tilbagesendes til skolen.
„American Field Service“ og „Youth for Understanding”
Tilbud om ophold i udlandet i uddannelsesøjemed vil blive videregivet til
eleverne ved opslag på skolen.
U lykkesforsikring
Alle skolens elever er kollektivt ulykkesforsikrede. Forsikringen gælder for
ulykkestilfælde, som finder sted i skolen, på vej til og fra skolen samt under
ekskursioner og andre skoleudflugter.
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Timefordelingen for HOVEDSKOLEN og REALAFDELINGEN i skoleåret 1975/76.
Der angives de ugentlige timetal på de forskellige klassetrin. Tallene i parenteser betegner: »heraf deletimer«.
(I deletimer er klassen delt i to hold).
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Timefordelingsplan for GYMNASIEAFDELINGEN i skoleåret 1975/76.
Der angives de ugentlige timetal i hvert fag på de forskellige linier og grene.
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EKSAMENER 1974

Følgende elever bestod studentereksamen:
Den sproglige linie:
(a)
Anne-Marie Banning N
Janne Bay N
Mette Bergstrøm-Nielsen N
Pia Dons-Møller N
Carsten Erichsen M
Tine Hannibal M
Carl Chr. Hasselbalch N
Grethe Heegaard-Poulsen S
Birgitte Henriksen N
Poul Holst S
Henrik Karsten N
Chalotte Köhne N
Lisa Friis Larsen N
Inger Margrethe Malthe N
Ulla Melson N
Elisabeth Meyer M
Henrik Munthe N
Kirsten Nielsen N
Anne Mailund Pedersen N
Helle Petersen M
Vibeke Ørum Petersen M
Susanne Raskov N

(b)
Gitte Albertsen N
Mette Andersen N
Steen Andersen S
Susan Brandt N
Ole Carøe S
Lise Dethmer M

Elsebet Fristed M
Pernille Haubroe N
Carsten Høving S
Annette Wendelboe Jensen N
Rikke Klinke N
Dorthe Maria Knauer S
Vibeke Larsen N
Helle Bundgaard Lauritzen N
Dennie Ekstrøm Petersen M
Hanne Petersen N
Lis Tove Petersen N
Peter Roesen N
Lone Sigbrand N
Morten Sigetty N
Michael Søndergaard S
Annette Thomsen S
Peter Zeeman N
(c)
Michael Andersen S
Charlotte Beckwith S
Jesper Bjelby M
Michael Dam-Schmidt N
Lau Birk Jensen S
Vibeke Jørgensen S
Jette Obelitz M
Hanne Petersen M
Helle Krag Rasmussen N
Henrik Simonsen M
Birte Skovgaard N

Den matematiske linie:

(x)
Michael Allingbjerg F
Flemming Andersen F
Jytte Anker-Svendsen F
Jørgen Arbo-Bähr S
Charlotte Barfod M
Niels la Cour Benzon F
Winnie Brodam N
Sten Christensen F
Henrik Christophersen N

Peter Darting S
Charlotte Frendved Hansen F
Peter Hoick F
Lars Ibsen-Bjerget S
Jens Gall Jørgensen N
Christina Høegh Krøll M
Bente Lange F
Jens Larsen F
Henrik Håsen Ledet F
Henrik Rantzau Nehammer F

Bogstaverne efter eksaminandernes navne er grenbetegnelser (se side 8).
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Søren Nikolajsen S
Helle Vibeke Tovgaard Pedersen M
Paul Ramm S
Torben Wulff F
(y)
Jørgen Bardenfleth F
Carsten Bertram F
Kim Brostrøm S
Hans Henrik Endersen M
Torben Seeberg Erlund S
Ole Hauch F
Stig Lycke Henriksen N
Bjarne Jacobsen S
Claus Due Jensen F
Annemarie Jepsen S
Pia Jørgensen N
Søren Kaster S
Jesper Kofoed F
Karsten Meier F
Steen Mortensen N
Karsten Møller S
Henning Nielsen F
Peter Oemig N
Karen Pedersen N
Ane Troelstmp F
Anne-Marie Wibolt N
(z)
Anne Bak-Hansen S
Bente Dirksen N
Carsten Ellegaard F
Frederik Flemming F
Susana Flensborg F
Otto Fraenkel N
Hans Peter Heldt-Hansen N
Christian Jakobsen S
Ida Rosthof Jørgensen N
Kristian Kjær F
Jes Klausby S
Annette Knub N
Steen Larsen S
Michael Lyngesen F

Jesper Nielsen F
Poul Michael Nielsen N
Conny Petersen N
Bella Pitzner-Jørgensen N
Michael Rasmussen F
Nils Wodschow F
Ted Aagaard F
Birgitte Aaslyng N

(u)
Erik Kjærsgaard Eriksen N
Johan Peter Forchhammer S
Steen Hansenius F
Nils Winther Johannessen F
Lars Hegelund Jørgensen S
Peter Lassen F
Bo Lau Nielsen F
Claus Braun Nielsen S
Per Stadel Nielsen N
Kim Rechnagel F

(v)
Kim Andersen S
Lars Andersen S
Arne Brandt S
Leif Brandt S
Hans Gert Helsholt N
Charlotte Lauridsen M
Eric Mård M
Peter Nordkild N
Lene Nørbjerg M
Kurt Pedersen F
Anette Rannje F
Henrik Schlegel N
Charlotte Schousboe N
Birte Skov M
Helle Staberg N
Henrik Steinmetz N
Ditte Stokholm S
Jakob Sørensen F
Henrik Wachmann F
Michael Weischer S
Peter Wittenkamp F

Bogstaverne efter eksaminandernes navne er grenbetegnelser (se side 8).

Følgende elever bestod realeksamen:
(a)
Peter Abildgaard
Christina Andersen
Anne Dorthe Christensen
Tom Colfach
Benedicte France
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Klavs Jakob Hansen
Carsten Jakobsen
Morten Liisberg
Hanne Mouritzen
Peter Møller
Per Gerner Nielsen

Gunnar Olsen
Hanne Olsen
Henrik Olsen
Jannie Pedersen
Michael Petersen
Nana Schiørring
Schultz, Karin
Senn, Helena
(b)
Henrik Arnold
Ingrid Boye
Jannah Christensen

Elisabeth Gammeltoft
Anders Geiker
Claus Hefting
Vibeke Henriksen
Peter O. Jørgensen
Trine (Susanne) Kjær Jørgensen
Bente Knakkergaard
Kirsten Langgaard
Benedict Magnussen
Torben Svanholm
Birgitte Tel mer
Marianne Thomsen
Per Tretow-Loof
Rikke Vognsen

Følgende elever aflagde den statskontrollerede prøve ved afslutningen af 10. kl.:
Lars Andersen
Frans Bech
Henrik Boyander
Bettina Collén
Niels Lind Gregersen
Christel Günther
Jacobsen, Hjørdis Gro

Lene G lud Konradsen
Sophie Laraignou
Jens Erik Nielsen
Pernille Schultz-Jørgensen
Birthe Schwarz-Nielsen
Susanne Wedell-Neergaard
Anne Wilken

Følgende elever aflagde den statskontroUerede prøve ved afslutningen af 9. kl.:
Eva Andersen
Joe Høgberg Andersen
Ole Robert Viborg Andersen
Martin Andreas Brethvad
Ulla Bække
Lotte Wendel Christensen

Melitta Keldebæk
Jean-Bernard Lissalde-Sørensen
Per Eliot Mortensen
Susanne Olsen
Tina Mejlvang Pedersen
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SKOLEÅRET 1974-75

Af skolens dagbog

April-juli 1974

Torsdag den 18. april solgte elever fra 1 r og 8 kl. Dybbølmærker for 3.580
kr. Følgende elever tildeltes sølvnåle for særlig godt salg: Kirsten Gotfredsen (8 kl.), Anders Gram, Allan de Neergaard (1 ar), Christian Broberg,
Elisabeth Johansen, Peter Hecht-Johansen, Niels Henrik Pari (1 br), Claus
Martinsen, Bo Koch, Sten Scherffenberg, Martin Hagerup, Lars Rostgaard
Christensen, Jesper Dahl (1 cr).
Den 25. og 28. april holdtes en koncert i samarbejde med Aurehøj
Gymnasium.

Onsdag den 8. maj arrangeredes forskellige forlystelser i anledning af
3 g’s sidste skoledag.
På afgangsklassernes sidste skoledage afholdtes fester for klasserne og
deres lærere.

Onsdag den 19. juni var der årsafslutning for børnehaveklassen, 1.-8. kl.
og 1-2 r.
Fredag den 21. juni holdtes translokation i festsalen. Følgende elever
modtog legater: Elisabeth Meyer, 3 a M (Anders Hedens legat), Bo Jacob
sen, 3 z F (det Billensteinske legat), Ulla Melson, 3 a N (Studiefondens le
gat), Søren Kaster, 3 y S og Helle Bo Lauritzen, 3 b N. Præmien for den
bedste præstation i årets skolekomedie tildeltes Dorthe Worning, 2 z S. OEF’s formand, Ole Carøe, 3 b s, takkede skolen og især hr. Schiff, hr.
Sander, hr. Stofberg og hr. Højhus for god hjælp ved foreningens fester. Som repræsentant for 25 års studenterjubilarerne talte professor, dr. med.
Jørgen Clausen.

Af ekskursioner, udflugter, museumsbesøg o. lign kan nævnes: 3 sb til
Nordsjælland som afslutning på gennemgang i faget religion af dansk
kirkekunst og -arkitektur (Gæ); 2zvN til Skallingen (RH, Pn); 2xNS,
2 y, 2 z S og 2 v S til Bornholm på natur-kulturgeografisk ekskursion (Be,
Hn, Sc); ly til Mors på historisk-arkæologisk-matematisk ekskursion med
udgravning af en boplads fra Kongemose - ældre Ertebøllekultur under
ledelse af lektor, mag. art. Søren H. Andersen. Århus Universitet (Jb, Co,
Gr); 1 z ligeledes til Mors på arkæologisk udgravning (Sn, Tr); 1 y til Søl
lerød Museum, hvor stud. mag. Ulla Rasmussen gennemgik den ældre
stenalders redskabsforhold (Gæ): 1 br til Helsingborg og Kulien (By, Sm);
7 b og 5 b til Kulien; 6 a til Møn (St); 6 b til Hundested; 5 a til Skåne
(Hg); 4 a til Trelleborg; 4 b til Dyrehaven; 3 a og 2 b til Hillerød; 3 b og 2 a
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til Lejre; 1 a og b til Zoologisk Have. - 2 sa N, 1 y og 1 v hørte et foredrag
af redaktør Nauentofte om Mellemøsten.
August 1974-marts 1975
Fredag den 16. august fejredes lektor Sallings 40 års jubilæum, og fru Be
nedicte Schous 25 års jubilæum.
Fredag den 6. september holdtes velkomstfest for 1 g.
Fredag den 6. december solgte 6 a og b „Julestjernen“ for ialt 3.687 kr.
For en særlig dygtig indsats tildelte Børnesagens Fællesråd Frederik Ro
strup, 6 b et gavekort til en rejse med Tjæreborg Rejser.
Den 8. og 9. december opførte kor og orkester fra Holte og Aurehøj
gymnasier Bachs Juleoratorium med Jørgen Due som dirigent.
Den 19. og 20. december holdtes juleafslutninger; for børnehaveklassen
samt 1.—7. kl. opførtes julespillet, 9.-10. kl. og realafdelingen underholdtes
af skuespiller Helge Kjærulff-Schmidt og gymnasieafdelingen af skuespiller
Palle Huld.
Mandag den 10. februar holdtes fastelavnsfest for børnehaveklassen og
1.-3. kl.
Den 26., 27. og 28. februar samt 1., 4. og 5. marts opførte elever fra 2 g
„Folk og røvere i Kardemommeby“, instrueret af Lene Hesse Rasmussen
og Dorte Nejrup.
Torsdag den 6. marts afholdtes skolens forårskoncert under medvirken
af 1 g, .musikskolens kor, skolens kor og orkester, forældre- og lærerkoret
samt hovedskoleelever.
Af ekskursioner, skolerejser, museumsbesøg o. lign, kan nævnes: 3 sa til
Østre Landsret for at overvære en nævningesag (Sn); 3 xy til Statens Mu
seum for Kunst (Kl); 3 zv N til Bornholm (RH); alle fra 3 og 2 g. som læser
russisk, til Leningrad og Moskva (30. august-6. september, Hs og Va); 3 M
og 2 M til Prag (22.-28. marts) for at studere denne bys musikliv (Du, Ob);
2y til Nationalmuseet for at studere den ældre stenalder og til udstillingen
i Brede „Den hvide gud“ (Gæ); 2z til Grenoble på fransk sprogkursus ved
franske lærere (4.—18. august, Sn); 2 sa til Rom (10.-17. marts, Nc); 2x
til Rom (7.-17. marts, By); 1 u til vikingeskibshallen i Roskilde (Gæ): 1 cr
til Skåne på udflugt; 3 b til Søllerød kirke og museum (Sg).

3 g-klasserne har været til drøftelse af erhvervsproblemer med universitets
lektor J. Lange, leder af studievejledningen på Københavns Universitet, og
kontorchef H. Glendrup. Arbejdsgiverforeningen. Endvidere har der på
skolen været arrangeret et studieorienterende møde for gymnasiet, hvor en
række generelle og specielle forhold blev belyst.

3 x, 3 y og 5 ab hørte foredrag af Daniel Odoom fra Ghana om afri-
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kanske problemer. 3 xy + alle samfundsfaglige elever i 2 og 3 g hørte fore
drag om den socialistiske udvikling i Kina og på Cuba (Bb, Hs).

Der har i flere klasser været holdt klassefester, således har 3 b holdt jule
stue med forældre og søskende.
En del elever fra gymnasiet og realafdelingen samt 7. klasse har på
studiebilletter overværet forestillinger i Det kgl. Teater („Carmen“ og Brit
tens „En Skærsommernatsdrøm“).

Eleverne
Den 1. april 1975 var elevtallene som følger;
Børnehaveklasserne
1 .-7. klasse
9.-10. klasse
1 .—3. realklasse
1 .—3. gymnasieklasse

27
283
18
190
539
1057
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SKOLENS LÆRERPERSONALE 1974-75
Nedenfor er angivet fagfordelingen samt de på skolens timeplaner
anvendte navneforkortelser

Rektor, cand. mag. Vagn Haarsted (RH): Geografi 3 zv N, 2 uv N.
Lektor, cand, polyt. Karen Alkjær (Al): Kemi 2yzF, 2xyzN, 2xyzS, 1 x,
1 ti. Fysik 2 yz F, 1 x.

Lærer, cand. pæd. Steen Renard Andersen (An): Dansk 3 ar, 3 br, 1 ar,
1 dr. Historie 6 b. Orientering 9.
Adjunkt, cand, scient. Erik Bye Andersen (By): Historie 2 x, 1 sc, 2 ar,
2 br, 1 dr, 7 a. Legemsøvelser 3 cv, 2 ay, 1 ax, 1 by, 4 ab, 3 ab, 2 ab.
Adjunkt, cand. mag. Lisbet Bastrup-Birk (Bb): Fransk 3 x. Samfundsfag
3 xy S, 3 zv S, 2 auv S.
Adjunkt, cand, scient. Mette Behrendt (Be): Biologi 3 sa, 2xyzN, 3 br, 2 ar.
Legemsøvelser 3 bx, 2 cx, 2 uv, 1 by, 1 cz, 1 abr.

Timelærer, stud, scient. Rosemarie Boeck (Bk): Legemsøvelser 3 cv, 2 bz,
1 cz, 2 br, 2 cr + 9. Svømning 4 b, 3 a, 3 b.
Lærer Vibeke Krause Bolow (Bo): Religion 1 ar, 1 er, 1 dr. Tysk 3 br, 9,
1 ar, 1 er, 1 dr, 7 a. Formning 4 a.

Lektor, cand. mag. Ole Bus (Bs): Engelsk 3 abc S, 1 sb, 1 z. Fransk 2 x,
1 sa.
Adjunkt, cand. scient. Allan Cortzen (Co): Fysik 3 zv S, 2uvF, 2uvNM,
2 uv S. Matematik 3 zv NM xy M, 3 xy S, 2 xyz S.
Lektor, cand. mag. Frederik Ploug Dahlkild (Dk): Matematik 3 zv F, 3 zv S,
2 sa, 2 sb, 2 x F.

Lærer Kirsten Dam (Dm): Latin 2 cr. Matematik 9, 1 cr, 7 b. Klasselærer
time 7 b.

Børnehavelærerinde Inga Danø (Dn): Bh.kl. b.

Lektor, cand. mag. Jørgen Due (Du): Fransk 2 sb. Musik 3 M, 2 sb,
2 xyu, 2 z.
Lektor, cand. mag. Ruth Gram Elmby (El): Tysk 3aN, 2aN, Ise, 3 ar,
10.
Lærer Birgit Evaldsen (Ev): Håndarbejde 1 r, 7 a, 7 b, 6 a, 6 b, 5 b.

Seminarieelev Birgit Frandsen (Fr): Støtteundervisning la, lb.
Lektor, cand. philol. Gerd Goldschmidt (Go): Engelsk 1 v, 10. Historie 3 x,
3 y, 2 u, 1 y. Samfundskundskab 3 x, 3 y.
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Lærer Elise Gross (Gs): Engelsk 3 ar, 3 br, 1 dr. Fransk 3 ar.

Adjunkt, cand. mag. Karen Just Græbe (Gæ): Religion 3 x, 3 v, 2 y, 2 v.
Historie 2 y, 2 v, 1 u, 1 v.
Adjunkt, mag. art. Märta Grønlund (Gr): Dansk 2 sb, 2 z, 1 sc. Oldtids
kundskab 2 sb, 2 z.
Timelærer Vera Gunge (Gu): Maskinskrivning 1 r.

Ordblindepædagog Astrid Hald: Specialundervisning for læseretarderede.
Overlærer Jens Hamre (Hr): Dansk 3 a. Engelsk 7 a, 7 b, 6 a, 6 b. Klasse
lærertime 3 a.
Timelærer, cand. phil. Birte Strange Hansen (Hb): Historie 3 sb, 2 sc, 1 sb.
Samfundskundskab 3 sb.
Adjunkt, cand. mag. Ole Hansen (Hn): Biologi 3 zv N, 2uvN. Geografi
3 xy N, 2 uv F, 2 xyz N, 1 sa, 1 sc. Legemsøvelser 2 cx.

Adjunkt, cand, scient, pol. Louise Hastrup (Hs): Samfundsfag 3 abs S,
2 be S, 2 xyz S.

Overlærer Peter Hemmingsen (Hg): Religion 4 a. Geografi 5 a, 5 b, 4 b, 3 a,
3 b. Biologi 5 a, 4 b, 3 b. Iagttagelse 2 a, 2 b, la, Ib. Matematik 4 a,
2 a. Sløjd 4 a, 4 b. Klasselærertime 4 a.
Lektor, cand. mag. Karsten Henriksen (Hk): Engelsk 1 sc, 2 ar, 1 cr. Fransk
3 sb, 2 sa, ly, 1 z.
Lektor, cand. mag. Knud Herløv (Hø): Engelsk 3 bcN. Latin 2 cNM, 1 sc.
Oldtidskundskab 1 sc.
Lektor, cand. mag. Eyolf Hessellund (Hl): Dansk 3 sb, 1 sa. Tysk 2 be N,
1 sb.

Adjunkt, cand. mag. Mona Hjortdal (Hj): Fransk 3 z, 2 v, 1 sb. Legems
øvelser 3 az, 3 y.

Overlærer Kirsten Hohwy (Hw): Matematik 7 a, 6 b, 5 b, 4 b. Special
undervisning i matematik. Klasselærertime 6 b.
Lærerinde Inge Høgh (Hz): Biologi 5 b, 3 a. Matematik 5 a, 3 a, 2 b.

Lektor, cand. mag. Jørgen Louis Jacobsen (Jb): Kemi 2xF, 2 uv F, 2 uvN,
2 uv S. Matematik 3 xy N, 2 yz F, 1 sa, 1 sb, 1 sc, støtteundervisning i 1 r.
Adjunkt, cand. mag. Jytte Ovist Jansen (Ja): Dansk 3 sc, 1 sb, 1 y, 1 br.
Fransk 1 x.
Lærer Hans Henrik Jensen (Je): Religion 5 b. Dansk 10, 2 br, 2 cr, 6 a, 5 b.
Legemsøvelser 5 a, 5 b. Klasselærertimer i 10, 5 b.

Børnehaveklasseleder Inge Mølbak Jensen (Js): Bh.kl. a.
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Lektor Oskar Børløs Jensen (BJ): Tysk 1 yv. Latin 2 br.
Timelærer, stud, scient. Lars Karnov (Kn): Legemsøvelser 2 uv.

Timelærer, cand. mag. Susanne Keiding (Kg): Musik 3 sc, 3 z, 1 sa, 1 x.

Overlærer Agnete Kjær (Kj): Dansk 4 a, la. Religion 1 a.
Lærer Anne Kjær-Jensen (Kæ): Dansk 2 b. Religion 2 a, 2 b. Geografi 1 ar,
7 b, 6 a. Matematik 1 b. Musik 4 a, 3 a, 2 a, 2 b. Legemsøvelser 2 ab.
Svømning 6 a.

Lærer, billedhugger Astrid Klenow (Kl): Formning 3 x, 3 y, 6 a, 5 a, 4 b,
3 b, 2 b, 1 b.
Overlærer, faglærer Flemming Kroll (Kr): Historie 3 ar, 3 br, 2 er, 1 ar,
1 br, 1 cr. Orientering 10. Legemsøvelser 3 abr + 10, 2 cr + 9, 1 abr,
7 a, 7 b.

Lærer Gustav Kræmer (Km): Legemsøvelser 3 az, 3 cv, 3 y, 2 ay, 2 bz,
2 tiv, 1 ax, 1 cz, 1 uv, 2 ar, 1 cdr, 6 ab. Svømning 6 b. Sløjd 7 b, 6 a, 5 a.

Adjunkt, cand. mag. Jørgen Kaat (Kt): Kemi 1 y. Fysik 1 y. Matematik
2 xyz NM, 2 uv F, 2 uv S, 1 z.
Lærer Marie Larsen (La): Dansk 2 ar, 7 b, lb. Religion 7 a, 7 b. Historie
7 b. Specialundervisning i dansk.

Adjunkt, cand. mag. Jørgen Henrik Lindstrøm (Li): Dansk 3 x, 3 y. Histo
rie 3 sc, 2 sa, 1 sa. Samfundskundskab 3 sc. Oldtidskundskab 2 sa, 1 sa,
1 sb, 1 X, 1 v.
Lærer Ole Marcher (Mr): Matematik 10, 1 br, 6 a, 3 b. Legemsøvelser 3 bx,
2 ay, 2 cx, 1 by, 1 cz, 3 abr +10. Klasselærertime 6 a.

Overlærer Lith Neerbek (Nb): Dansk 9. Religion 2 br, 2 cr, 9, 1 br. Bio
logi 2 br, 2 cr, 1 cr, 1 br, 1 ar, 1 dr, 7 b, 6 a.
Lærer Irene Nemeth (Nm): Dansk 6 b, 4 b. Fransk 3 br. Klasselærertime
4 b.
Viceinspektør Birger Nielsen (Ns): Tysk 2 cr. Matematik 2 ar, 1 ar. Reg
ning 3 abr. Støtteundervisning i dansk, tysk og matematik i 1 r.

Adjunkt, cand. mag. Claus Nielsen (Nc): Religion 3 sa, 3 y, 2 u. Latin
2 aNM, 1 sa, 1 sb, 2 ar. Oldtidskundskab 2 u, 1 y, 1 z, 1 u.
Lektor, viceinspektør Hans Nielsen (NI): Dansk 3 z, 1 v. Tysk 3 be N, 1 sa,
støtteundervisning i 1 r.
Lektor, cand. mag. Niels Nielsen (Ni): Dansk 3 sa, 2 sc, 1 x. Tysk 2 br,
1 br.

Adjunkt, cand. theol. & mag. Tyge Woetmann Nielsen (Nw): Religion 3 sb,
3 sc, 3 z, 2 sa, 2 sb, 2 sc, 2 x, 2 z. Historie 2 sb, 1 x.
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Årsvikar, cand, scient. Niels Nørbygaard (Px): Biologi 3 xy FM, 3 xy S,
3 zv S. Legemsøvelser 2 cx.
Studielektor, cand. mag. Bent Olsen (Ob): Musik 2 M.
Lektor, cand. mag. Emmy Olsen (Ol): Engelsk 3 abcM, 2 bc S, 1 x. Musik
3 s ab, 3 xy, 2 ac.
Overlærer Ernst Hildebrandt Pedersen (Pd): Dansk 1 er. Religion 6 a, 6 b,
5 a, 3 a, 3 b. Historie 3 a. Geografi 2 er, 1 er, 1 dr, 7 a, 6 b, 4 a. Biologi
7 a, 6 b, 4 a.
Timelærer, organist Ove Pedersen (Pe): Musik 3 v, 2 v, 1 sb, 1 sc, 1 y, 1 z,
1 u, Iv.
Studielektor, cand. scient. Per-Göran Persson (Pn): Biologi 3 sb. Legems
øvelser 3 bx, 1 ax.
Lærer, tegner Arne Hilding Petersen (HP): Formning 3 s abc, 3 v, 2 sa, 2 x,
2 y, 2 u, 1 r, 7 ab, 6 b, 5 b, 3 a, 2 a, 1 a.
Adjunkt, cand. phil. Steen Hagen Petersen (Pt): Dansk 3 v, 2 y, 2 u, 2 v,
1 z.
Overlærer Knud Villy Rasmussen (Rs): Fysik 3 ar, 3 br, 10, 2 ar, 2 br, 1 ar,
1 er, 1 dr. Matematik 3 ar, 2 er.
Studielektor, cand. mag. Knud V. Ravn (Ra): Biologi 3 sc, 3 xy N, 3 zv FM.
Overlærer Kirsten Salling (Sg): Dansk 3 b. Musik 1 r, 7 ab, 6 a, 6 b, 5 a,
5 b, 4 b, 3 b, la, 1 b. Klasselærertime 3 b.
Studielektor, cand. mag. Aage Salling (Sa): Engelsk 3 aN, 2 a N, 2 a SM.
Lektor, cand. mag. Egon Sander (Sd): Geografi 1 sb, 3 ar, 3 br, 2 br, 1 br.
Legemsøvelser 3 az, 2 bz, 1 uv, 2 br, 1 abr.
Adjunkt, cand. scient. Palle Schiff (Sc): Geografi 3 abcS, 3 xy S, 3 zv S,
2 a S, 2 be S, 2 x FM, 2 yz F, 2 xyz S, 2 uv S.
Timelærer, stud. mag. Per Schmidl: Legemsøvelser 1 uv.
Lektor, cand. mag. Ulla Schmidl (Si): Engelsk 2 be N, 1 y, 2 br, 9, 1 ar.
Tysk 2 ar.
Lærer Eva Schumann (Su): Dansk 2 a. Engelsk 2 er, 1 br, 5 a, 5 b. Legems
øvelser 1 edr, 6 ab, 3 ab.
Skoleinspektør Jørgen Schunk (Sk): Geografi 2 ar. Biologi 3 ar.
Adjunkt, cand. mag. Annelise Schønnemann (Sø): Engelsk 1 sa, 1 u. Fransk
3 sa, 2 y.

Overlærer Karl Smidt (Sm): Fysik 2 er, 1 br, 7 a, 7 b. Matematik 3 br, 2 br,
1 dr.
Lektor, cand. mag. Hans Snitker (Sn): Fransk 3 v, 2 z, 1 se. Historie 3 sa,
3 z, 3 v, 2 z, 1 z. Samfundskundskab 3 sa, 3 z, 3 v.
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Lærer Margit Struve (St): Dansk 7 a, 5 a. Religion 4 b, Ib. Historie 6 a,
5 a, 5 b, 4 a, 4 b, 3 b. Matematik 1 a. Klasselærertimer 7 a, 5 a.

Husholdningslærerinde Else Svendsen (Sv): Husgerning 1 abr, 1 cdr.
Adjunkt, cand. scient. Karl Sørensen (Sr): Kemi 1 z, 1 v. Fysik 1 z, 1 u,
1 v, 9.

Adjunkt, cand. mag. Poul Svenning Sørensen (Ss): Fysik 3 xy F, 3 zv F,
3 zv NM, 3 xy S, 2 xyz S. Matematik 1 y.
Lektor, cand. mag. Tove Terp (Tp): Matematik 3 xy F, 2 sc, 2 uvNM, 1 x.

Timelærer, fhv. lektor Viggo Theisen (Th): Sløjd 7 a, 6 b, 5 b.

Adjunkt, cand. scient. Jan Thrane (Tr): Fysik 3xyN, 2xF, 2xyzN. Ma
tematik 1 u, 1 V.
Adjunkt, cand. phil. Bille Thøgersen (Tø): Tysk 7 b. Fransk 3 sc, 3 y, 2 sc,
2 u, 1 u, 1 v.
Timelærer, ctud. mag. Michael Toubro (Tu): Latin 2bNM. Religion 2 ar.
Oldtidskundskab 2 sc, 2 x, 2 y, 2 v.
Lektor, cand. mag. & art. Helge Vangmark (Va): Dansk 2 sa, 2 x, lu. Rus
sisk 3 ax, 2 cy, 1 av.

Lærer Birgit Weygaard (Wg): Håndarbejde 5 a, 4 a, 4 b, 3 a, 3 b. Legems
øvelser 2 ay, 1 ax, 1 uv, 3 abr + 10, 2 ar, 7 ab, 5 ab, 4 ab. Svømning 5 a,
5 b, 4 a.

Adjunkt, cand. phil. Estrid Heerup har haft orlov i hele skoleåret.

Skoleinspektør Schunk er i det daglige rektors stedfortræder, varetager
institutionens regnskabsføring, fører tilsyn med de indre forhold og med
undervisningen i børnehaveklassen, hovedskolen og 8.-10. klasse.
Viceinspektør, lektor Hans Nielsen er viceinspektør for gymnasieklas
serne og - i samarbejde med viceinspektør Birger Nielsen - for realafde
lingen.

Viceinspektør Birger Nielsen er viceinspektør for hovedskolen, 8.-10.
klasse og - i samarbejde med viceinspektør Hans Nielsen - for realafde
lingen.
Lektor Herløv er skolens arkivar og har udarbejdet årsskriftet.

Studielektor Ravn og lektor Snitker varetager erhvervsvejledningen i gym
nasieklasserne.
Adjunkt Lindstrøm og overlærer Rasmussen er boginspektører.
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Fru Benedicte Schon er rektors sekretær. Fru Lise Grünbeck Andersen
er skoleinspektørens sekretær og fører skolepengeregnskabet. Kontor
personalet omfatter tillige fru Solveig Pedersen, fru Margrethe Aasted, fru
Grete Christensen og fru Kirsten Lund. Kontorarbejde har også været ud
ført af overlærer fru Kjær. Regnskab føres af bogholder Kaj Andersen,
lønningsregnskab af fru Marianne Dandanell.

Ledende skolepsykolog ved Søllerød kommunes skolevæsen, cand. psych.
Henning W. Nielsen har foretaget psykologiske undersøgelser af enkelte
elever. Holte Gymnasiums elever kan i det hele taget søge hjælp hos de
skolepsykologer og specialister på forskellige felter, som er knyttet til Søl
lerød kommunes skolevæsen.
Inspektionen på legepladsen har i skoleåret 1974-75 været varetaget af
hr. Hans Henrik Jensen og hr. Bye Andersen.
Inspektion i frikvarterer på gangene har været udført af hr. Henriksen,
hr. Hans Henrik Jensen, hr. Kroll, hr. Ravn og hr. Sander.

I børnehaveklasserne har som medhjælper virket Eva Keller.
Længere vikariater har været besørget af seminarieelev Søren Enemark,
lærer Lise Høgsbro og cand. mag. Karin Lynggaard.
Lærerkandidater i efterårshalvåret 1974: cand. mag. Britta Christensen
(da, en), cand. scient. Carsten Hansen (ma), cand. mag. Claes Ludvigsen
(sf, hi), Niels Nørby guard (gy, bi).
Lærerkandidater i forårshalvåret 1975: cand. scient. Niels Caspar Ander
sen (bi), cand. scient. Kaj Bjerre (bi), cand. stat. Hans Chr. Elsøe-Jensen
(ma), cand. mag. Carl Chr. Graae (hi, en), cand. mag. Lally Hoffmann (fr,
ru), cand. scient. Niels Nørbygaard (gy), cand. mag. Tyge Wandel (mu, da).

Skolebetjent: Peter Wilms. Teknisk assistent: H. Stofberg Nielsen. Skolebetjent-medhjælp: Erik Højhus.

Lektor Knud Herløv har ønsket at ophøre med at undervise på Holte
Gymnasium med udgangen af dette skoleår. I 39 år har hr. Herløv fulgt
udviklingen af sine fag latin og engelsk i den danske gymnasieskole, til
freds med de fremskridt, som han kunne se, og tavs resigneret over for de
forringelser, som udviklingen førte med. Altid blandt sit fags bedste udøvere
over for eleverne, altid med det for øje, at dagens arbejde skal gøres og
gøres loyalt, for kun derved skabes den ægte glæde hos lærer og elever
over at være sammen.
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Holte Gymnasium og Herløv, det er historien om en lang tidsperiodes
indsats på mange områder: skolekomedier, skolens årsskrift, arkiver og
ikke mindst som skolens daglige leder i flere perioder, når rektor var borte.
Værdien af denne indsats lader sig ikke beskrive i den korte form, som
årsskriftets redaktør tillader, men i ordet: „TAK“ ligger Holte Gymnasiums
kvittering for tusinder af timers arbejde.
Lektor Oskar Børløs Jensen forlader med udgangen af dette skoleår
Holte Gymnasium. Siden 1927 har hr. Børløs Jensen været ansat ved denne
skole. I sine fag har han været den suveræne underviser, og som menneske
har han lært elever og kolleger, hvad det vil sige at have et retlinjet livs
syn, at leve derefter og at være tilfreds dermed.
Lektor Børløs Jensen har i alle sine 48 år ved Holte Gymnasium været
et af de stabile elementer i Holte Gymnasiums hverdag. Vi har altid værd
sat lektor Børløs Jensens evne og lyst til at være med til at præge Holte
Gymnasiums udvikling.
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AKTIVITETER I TILKNYTNING TIL SKOLEARBEJDET

Kor og orkester
Gymnasiekoret og forældrekoret har været ledet af Bent Olsen, Susanne
Keiding og Ove Petersen.
Hovedskolekoret har været ledet af fru Salling.
Skolens 2 orkestre har været ledet af Jørgen Due.

Studiekredse
Astronomi (Tr).
Elektronik (Al og ingeniør Bøgholm).
Laserstråler (Al).
Arkæologi (stud. mag. Peter Vang Petersen)
Filmkundskab (J. Øbirk)
Programmering (Kt)
Feltbeskrivelser (Ss)
Engelsk litteratur (Sø)
EDB-teknik (Kt)
Vedbcekprojektet
Vedbækprojektet. der starter netop i disse dage, er resultatet af et sam
arbejde mellem Københavns Universitets Forhistoriske Arkæologiske Insti
tut ved universitetslektor Erik Brinch Petersen og elever samt lærere ved
Holte Gymnasium.
Projektet har som målsætning dels at give en videnskabelig bearbejdelse
af en lang række bopladsfund langs randen af den nuværende Maglemoselavning i Vedbæk, dels at fremme samarbejde museum/videnskab og skole
imellem.
For ca. 6000 år siden var denne lavnings østligste dele en smal fjord og
den vestlige del en ferskvandssø. Her levede på en lang række bopladser
mennesker af jagt og fiskeri; det er disse menneskers hverdagsliv, der
ønskes belyst.
I dette undersøgelsesarbejde vil deltage studerende fra Københavns Uni
versitet, elever fra nogle klasser fra Holte Gymnasium under ledelse af
lektor Snitker, elever fra gymnasiets arkæologiske studiekreds samt elever
og lærere, der inden for fagene datalogi, fysik, geografi vil bidrage til un
dersøgelserne hver på sit felt.
Det bliver blandt andet første gang her i landet, at de mange fund, som
en boplads kan give fra sig, bliver datalogisk behandlet.
Holte Gymnasium ser frem til dette samarbejde mellem museum og
skole med stor forventning.
Det tidligere samarbejde om boplads-udgravninger på Mors sammen
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med Århus Universitet gav os gode erfaringer og fortsætter endnu et år,
dog denne gang ved udgravning af en „hvalfangerboplads“ på Mols.
Databehandling, EDB
Skolens EDB-anlæg står til elevernes rådighed og benyttes bl. a. ved løsning
af matematik- og fysikopgaver.
I studiekredse indføres eleverne i programmering og håndtering af ma
skinerne.
Foranlediget af „Gymnasieskolernes Lærerforening“s EDB-udvalg af
holdtes på skolen under ledelse af tre af dens lærere i januar et 5-dages
efteruddannelseskursus med emne i databehandling på et anlæg som HG’s.
Det er under planlægning at lade EDB-behandling indgå i det arkæo
logiske forskningsarbejde: „Vedbækprojektet“ og at overdrage til elever og
lærere ved skolen at løse denne opgave.
Frivillig undervisning
I sløjd har hr. Theisen undervist et frivilligt hold hele skoleåret.

Skak
Tirsdag den 4. februar 1975 deltog 6 af Flolte Gymnasiums dygtigste skak
spillere i gymnasieskolernes årlige turnering. Holdet vandt i slutrunden og
modtog vandrepokalen.
Erh vervspraktik
9. kl. og 3 r har været i erhvervspraktik, hver klasse 1 uge.
Bibliotekskundskab
I 1 g gives i forbindelse med den til erhvervsorientering hørende vejledning
i læseteknik en grundig gennemgang af skolens bibliotek.
Klasselærertimer
Ved en klasselærcrtime forstås en time, der tillægges klasselæreren i den
nes klasse, hvorved der på forsvarlig måde skulle opnås tid til at tage sig
af de i klassen forekommende tilfælde af behov for klasselæreraktivitet.
Klasselærertimer er normalt lagt i 2.-7. klasse og 10. klasse. I 1. klasse
er der ret mange timer - og specielt deletimer - i dansk, så tidskravet for
udøvelse af klasselærerfunktioner menes tilgodeset, derved at dansklæreren
varetager hvervet som klasselærer. I overensstemmelse med ministeriets
sparekrav er midlertidigt klasselærertimerne i 2. klasse bortfaldet og antal
let af deletimer blevet reduceret.

Skolepatruljer
Skolepatruljernes opgave er at sikre elevernes færdsel til og fra skolen.
SP’erne, som alle må forpligte sig til mindst et års tjeneste, møder dag
lig 10 min. før og bliver 10 min. efter skoletid på deres poster.
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I eksamenstiden ophæves patruljernes funktion.
Inspektion af SP’ernes arbejde foretages af overlærer Flemming Kroll
samt af Holte politi, medens den til ordningen knyttede administration
sorterer under hr. Kroli.
SP’erne får hver måned skolepatruljernes blad „Trafikanten“. Endvidere
har SP’erne i år fået hver to 20-gangskort til Rundforbi svømmehal.
Følgende elever har i skoleåret 1974—75 gjort skolepatruljetjeneste:
Claus Kern-Hansen (1 mx), Morten Wittenkamp (2 ar), Steen Scherffenberg-Møller, Jesper Dahl, Poul Johnsen (2 cr), Jens Kem-Hansen, Jeanette
Rosenquist (1 ar), Jesper Ærø, Lise Hohwy (1 br), Dorthe Petersen (1 cr),
Helge Rosenberg (1 dr), Christian Vang (7 b).
Frivilligt elevarbejde
Følgende elever har i årets løb haft samaritervagt i skadestuen:
Berit Senn (2 mx), Bente Svendsen, Mette Tvener, Dorte Sandberg, Tho
mas Barfoed og Morten Wittenkamp (2 ar), Caroline Heerup og Helen Bonnén (1 dr).

Liz Thranegaard og Jeanette Rosenqvist (1 ar), har holdt orden på fundne
sager.
Som hjælpere i spisefrikvarteret har følgende elever fungeret:
I Bh.kl. b: Helle Grevy-Jensen og Eva Margrethe Andersen (7 a).
I 1 a: Marianne Pedersen og Susanne Kaare Andersen (6 a).
I 1 b: Hanne Larsen og Mette Kliim (7 b).
I 2 a: Caroline Heerup (1 dr) og Anne Catrine Bülow-Olsen (1 cr).
I 2 b: Naomi Henius og Mikaela Hagen (1 ar).
I 3 a: Birka Benneballe (6 a).
I 3 b: Kirsten Søkvist og Lise Ane Vodder (7 b).

Skolen takker disse elever for den ydede hjælp.
OEF
Den 21. august afholdt OEF sin årlige generalforsamling. Her blev føl
gende bestyrelse valgt for skoleåret 1974/75:
Peter Gotfredsen, 3 my, adm. formand; Peter Sønnichsen, 3 bmv, org.
formand; Per Tretow-Loof, 1 my, næstformand; Jan Kaasbjerg, 3 sb, kas
serer; Elsebeth Møller, 3 sc, sekretær; Marianne Wiinblad, 2 sc, menigt
medlem; Anders Bak Christensen, 2 my, menigt medlem.

I 1974 afholdtes for første gang en OEF-fest i skolens nye festsal. Dette
skete med skepsis fra flere sider, men OEF-festerne i festsalen forløb stort
set tilfredsstillende.
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I løbet af året har følgende arrangementer været afholdt:
25/10 discoteque fest. - 12/12 discoteque fest. - 7/2 jazzfest med Fessors big City band. - 14/3 discoteque fest.
Endnu et arrangement er planlagt.
Bestyrelsen takker alle, der har gjort det muligt at afholde festerne;
specielt en tak til Egon Sander og Palle Schiff.
På OEF’s vegne
Peter Gotfredsen
Biblioteket
Biblioteket er delt i tre afdelinger.
Hovedbiblioteket, som ledes af hr. Ravn, omfatter faglitteratur for ele
ver fra 6. klasse og opefter samt skønlitteratur, især for de ældste elever.
Bogbestanden udgør for tiden ca. 40.000 numre. Hertil kommer et antal
tidsskrifter.
Hovedskolens og realafdelingens bibliotek, som ledes af hr. Hamre, inde
holder såvel faglitteratur som skønlitteratur. Udlån foregår hver dag i fro
kostfrikvarteret samt i et vist antal ugentlige timer, hvor klasser kan låne
bøger både til brug i timerne og til hjemlån. Bogbestanden udgør ca. 2500
bøger. Bibliotekaren ordner tillige hjemlån fra Søllerød kommunes fælles
samling til lærere, der har brug for klassesæt til undervisningen.

Fra 1. august 1974 deltager bibliotekaren i de ugentlige bogudvalgs
møder sammen med Søllerød kommunes skolebibliotekarer, ligesom bog
bestillinger og bogklargøringsarbejdet foregår via Søllerød kommunes skole
biblioteker.
Indkøb og udstilling af kunst
I skoleåret 1974—75 er der indkøbt et maleri af tidligere elev i Holte Gym
nasium, Lars Henningsen.
I april udstilles på skolen 21 malerier af nulevende danske kunstnere
(indkøbt af Glyptoteket).

Gaver fra elever
Et stort akvarium med tilbehør og 10 fisk (Jan Arentoft, 5 a). Tennisbolde
(Christian Rubow, 4 a).
Sport og idræt
Hovedskolen og realafdelingen deltog den 3. september 1974 i Søllerød
kommunes idrætsdag. Der blev konkurreret i følgende idrætter: volleyball,
basketball, håndbold, stik-langbold og konditionsløb. De nævnte klassetrin
har også deltaget i skolernes interne idrætsdag, hvor der blev løbet orien
teringsløb, samt i et basketball-stævne i Københavns amt.
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Drengene fra 4.-6. klasse har i marts deltaget i et trampolinstævne.

I gymnasieskolernes atletikstævne i region 5 deltog HG med 3 hold
drenge og 1 hold piger. Det yngste drengehold (årgang 1957 og yngre)
kom til finalestævnet på Rudegård stadion. Holte Gymnasium havde over
taget det store arrangement - 240 aktive - med kort varsel. Således på
hjemmebane genvandt holdet mesterskabet ligesom i 1973. Skolen takker
de mange hjem, som ydede gæstfrihed til stævnedeltagere.
Gymnasieelever af begge køn har desuden deltaget i flere stævner inden
for basketball og volleyball.
I december spilledes, traditionen tro, en række volleyball-kampe mellem
elever og lærere, hvori de sidstnævnte vandt førstepladsen.

Et lærerhold, som deltog i Københavns amts lærer-volley-turnering blev
ligeledes vindere.
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SÆRLIGE REGLER OG MEDDELELSER
Besøg på skolen
Forældrene kan normalt få lejlighed til at overvære den daglige undervis
ning. Ønsker man at drøfte de enkelte elever med en lærer, er det natur
ligt at henvende sig til læreren eller til skolen og træffe aftale om et møde
med den pågældende.
Enhver, som ønsker at overvære undervisningen, anmodes om forinden
at anmelde sit besøg på rektors kontor.
Om fritagelser og forsømmelser
Som gyldig grund til udeblivelse fra skolen regnes i almindelighed kun
sygdom.
I meddelelsesbogen, som eleven er pligtig til at medbringe på skolen
hver dag, giver hjemmet skolen de nødvendige oplysninger om forsømmel
ser, deres årsag og varighed samt om årsagen til manglende forberedelse
til en eller flere timer. Hvis en elev ønskes fritaget for undervisning i
enkelte timer eller dage, må anmodning - med begrundelse - gives i med
delelsesbogen dagen før fritagelsen ønskes. Drejer det sig om fritagelse af
længere varighed bedes brev herom tilsendt rektor med udførlig begrun
delse, normalt senest 14 dage før.
Elever, som møder på skolen én eller flere timer senere end fastsat på
timeplanen, er pligtige til i det 3. eller 5. frikvarter at henvende sig til
rektor, subsidiært skoleinspektøren, med meddelelse (i meddelelsesbogen)
om årsagen til forsømmelsen.
Fritagelse for deltagelse i legemsøvelser kræver lægeattest, når fritagelsen
strækker sig ud over 4 uger (jvf. min. cirkulære af 29. marts 1974). Attes
ten skal udfærdiges på en særlig blanket, som fås på skolens sekretær
kontor. Er der tale om en kortere fritagelse - indtil i alt 4 uger - kan fri
tagelse ske efter skriftlig anmodning fra hjemmet, for elever, der er fyldt
18 år, fra eleven selv.
Elever, som er fritaget for deltagelse i legemsøvelser, skal normalt over
være timerne. Kun med rektors særlige tilladelse kan denne regel fraviges.
Hjemmene anmodes indtrængende om at sætte sig i forbindelse med
skolen, når en elev har forsømt mere end 5 dage, og yderligere forsøm
melse kan ventes.
Elever, der har forsømt skolen ud over en uge, skal, når de atter kom
mer i skole, henvende sig til rektor i 3. eller 5. frikvarter.
Ingen elev vil kunne opnå tilladelse til at spise frokost hjemme uden
skriftlig anmodning fra hjemmet. Tilladelse kan kun gives til elever, som
bor i skolens umiddelbare nærhed.
Skolen påtager sig intet ansvar for elevernes cykler.
Det er eleverne forbudt at medbringe bøjler til deres overtøj.
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Konfirmationsforberedelse
I Søllerød kommune foregår al konfirmationsforberedelse i vinterhalvåret,
men der afholdes konfirmation både forår og efterår.
Børnene går normalt til konfirmationsforberedelse i det 7. skoleår, sva
rende til 7. klasse.
Mandagen og tirsdagen efter konfirmationen har konfirmanderne fri fra
skolen.
Smitsomme sygdomme
Undervisningsministeriet har fastsat bestemmelser om, hvorledes den be
handlende læge og hjemmet skal forholde sig, når der i et hjem forekom
mer alvorlige sygdomme. Som eksempler på sådanne sygdomme nævnes
difteri, meningitis, akut børnelammelse (polio) og tuberkulose.
Nærmere oplysninger kan fås hos lægerne eller ved henvendelse på
skolen.

Skolelæge
Skolelægeordningen ved Holte Gymnasium bygger på lov af 7. juni 1972,
i kraft af hvilken en sådan ordning gjordes obligatorisk for alle landets
skoler.
Som skolelæge fungerer siden 1. juli 1962 Erik Bertram. Som skole
sundhedsplejerske virker siden oktober 1972 fru Karen Teisen.
Tandpleje og tandregulering
For tiden gælder følgende regler:
Børn, der er født i årene 1965, 1966, 1967 og 1968 har ret til gratis at
blive behandlet på de kommunale skoletandklinikker. Når børnene når
børnehaveklassealderen, modtager de et tilbud fra børnetandplejen i Sølle
rød kommune om at deltage i den kommunale børnetandplejeordning; så
fremt man modtager dette tilbud, bliver barnet senere indkaldt til under
søgelse og behandling. Børn, der er født i 1969, vil komme med i ordnin
gen fra skoleårets begyndelse i 1975. Forældre, som ikke har vidst dette
og nu gerne vil deltage i ordningen, kan henvende sig til klinikken på den
skole, til hvis skoledistrikt deres barn hører.
For de børn, der er født før 1965, og som ikke allerede er med i den
kommunale børnetandplejeordning, gælder som før den ordning, at man
efter behandling hos sin egen tandlæge, og efter at tandlægen på regningen
har fratrukket den ordinære sygesikringsrefusion, henvender sig til socialog sundhedsforvaltningen, hvor Holte Gymnasiums elever får udbetalt
yderligere refusion.
Mener man at have brug for tandregulering, kan man gratis blive under
søgt af Søllerød kommunes konsulent i tandreguleringsbehandling, og denne
tager så stilling til spørgsmålet.
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Mælk til eleverne
Alle elever kan få mælk til deres frokost mod aflevering af særlige mælke
mærker, som kan købes på skolen.

Træffetid:
Rektor træffes normalt tirsdag og torsdag kl. 13.15-14.00 samt 1. og 3.
torsdag i måneden kl. 18.15-19.00. I særlige tilfælde kan rektor i regelen
træffes privat kl. 18.45-19.15 på telf. 80 35 11.
Eventuel anden træffetid kan aftales telefonisk i kontortiden.
Skolens telefoner er:
42 08 44 * (rektor, skoleinspektøren, viceinspektørerne, sekretærerne);
telefonen svarer i almindelighed på skoledage mellem 9 og 15.
42 28 85 (regnskabs- og lønningskontor).
42 12 02 (skolebetjent).
Ferier og fridage i skoleåret 1975-76:
Efterårsferie: 18.-26. oktober inkl.
Juleferie: 20. december-4. januar inkl.
Påskeferie: 10.—20. april inkl.
Desuden alle lørdage og søn- og helligdage, som ikke er omfattet af
ovenstående.
Sommerferie 1976: 19. juni-8. august inkl.

Det nye skoleår
begynder mandag den 11. august 1975; 2. kl.-3 r møder kl. 9, 1 g kl. 10,
2-3 g kl. 11.
Hovedskolens 1. klasse begynder dog først mandag den 18. august kl. 10
og børnehaveklassen mandag den 25. august kl. 10.
Holte, den 1. april 1975.

Vagn Haarsted
rektor
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HOLTE GYMNASIUMS MUSIKSKOLE
Skoleåret 1974-75
Musikskolen ledes af Holte Gymnasiums rektor.
Musikskolens arbejdsår og ferier er som gymnasiets.
Indmeldelse af elever sker til skolens kontor normalt inden skoleårets be
gyndelse og er bindende for et skoleår, for så vidt eleven vedbliver at være
elev i skolen.
Som nye elever i musikskolen kan kun optages elever, som er skole
søgende i Holte Gymnasium. Når eleven er udgået af gymnasiet, kan under
visningen normalt ikke fortsættes i musikskolen.
Med hensyn til forsømmelser gælder samme regler som for gymnasiets
elever.
Musikskolens elevhonorar indkræves af Privatbankens Holte-afdeling.
Elever i musikskolen kan i begrænset omfang låne instrumenter. Alle
skolens elever, uanset om de modtager undervisning i musikskolen, kan del
tage i skoleorkesteret. Deltagelsen er gratis. Mindre sammenspilsgrupper i
musikskolen danner grundlaget for skoleorkesteret.
For undervisning i musikskolen - som er bindende for hele skoleåret er der for skoleåret 1975-76 fastsat følgende beløb i hver af månederne
september-juni inkl.:
a)
53kr. pr. måned for hold på 3 elever .......................
b)
80kr. pr. måned for hold på 2 elever .......................
c)
106kr. pr. måned for hold på 3 elever .......................
d) 160kr.pr. måned for en enkelt elev ............................
e)
160kr. pr. måned for hold på 3 elever .......................
f) 320 kr. pr. måned for en enkelt elev ...........................

1 time ugenti.
1 time ugenti.
2 timer ugenti.
1 time ugenti.
3 timer ugenti.
2 timer ugenti.

Holte Gymnasium tildeler årligt musikskolen et antal halve og hele fri
pladser. Ansøgning herom kan indgives til skolens rektor. Fripladser er gæl
dende for ét musikskoleår, men kan fornys på grundlag af en fornyet an
søgning. En hel friplads andrager i 1975-76 80 kr. pr. måned, en halv fri
plads 40 kr.
Ansøgninger om friplads for det følgende skoleår må indgives senest
1. juni.
Musikskolens årsregnskab forelægges for skolens styrelse samtidigt med
skolens øvrige driftsregnskaber og revideres af skolens revisor.
Telefonisk henvendelse til musikskolen kan i kontortiden (kl. 9-15) ske
til skolens telefon 42 08 44, efter kl. 15 til 42 16 48.
Musikskolens faglige leder:
lektor Jørgen Due.
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Klaver:
Brugsklaver:
Violin og
bratsch:
Cello:
Kontrabas:
Tværfløjte:
Blokfløjte:
Klarinet:
Guitar:

Musikskolens lærere:
pianisten Axel Arnfjord.
Nadia Langhoff, statsprøvet musikpædagog.
Anette Voss, statsprøvet musikpædagog.
violinisten Slavko Skorpik.
Esther Skorpik, statsprøvet musikpædagog.
Else Valders, statsprøvet musikpædagog.
Lars Malther, kgl. kapelmusikus.
fløjtenisten Inge Fog.
Birgitte Friis-Nielsen, statsprøvet musikpædagog.
Eva Bo Jensen, statsprøvet musikpædagog.
Birgitte Friis-Nielsen, statsprøvet musikpædagog.
Leif Dalgård, statsprøvet musikpædagog.
guitaristen Jonas Molbech.
Leif Dalgård, statsprøvet musikpædagog.
Suzanne Ibstrup, statsprøvet musikpædagog.

Slagtøj:
Messing
blæsere:
organist Arne Christensen.
Sang (stemmelægning):
Dorrit Hammer, statsprøvet musikpædagog.
Orgel:
organist Ove Pedersen.

Musikskolens regnskabsfører:
skoleinspektør Jørgen Schunck
Musikskolens elever
Musikskolen havde i februar 1975 221 elever, der fordelte sig således:

Klaver...........................
Violin ...........................
Cello .............................
Kontrabas ...................
Tværfløjte.....................
Guitar .............................

66
56
5
2
9
27

Klarinet ........................ 4
Blokfløjte ...................... 31
Sang ............................... 7
Messingblæsere ............ 6
Slagtøj ........................... 4
Orgel ............................. 4

Musikskolens årlige opvisninger fandt sted den 18., 19. og 20. marts
1975.
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