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KILDEGÅRD GYMNASIUM
E. Bay og Th. Moltkes Skoler

Den 1. november 1870 oprettedes Comtesse Moltkes Pigeskole, og den 
1. september 1882 oprettedes Linnésgades Undervisning for Drenge, som 
senere fik navnene Østersøgades Latin- og Realskole og Østersøgades Gym
nasium. Den 28. juni 1913 underlagdes de to skoler en selvejende institu
tion med navnet E. Bay og Th. Moltkes Skoler. Skolerne sammenlagdes 
den 1. august 1961 til én skole med navnet Østersøgades Gymnasium. 
Efter udflytningen den 1. august 1964 ændredes navnet til Kildegård 
Gymnasium.

Den selvejende institutions bestyrelse er:

J. Kisbye Møller O. Knigge
civildommer kriminalassistent

O. Brønnum Schou Arne Sejr
isenkræmmer direktør

B. E. Winther 
advokat 

bestyrelsens formand

Vedtægter. Skolens vedtægter er under revision.



Forældreråd - Forældrerepræsentantskab
Hvis en skole skal fungere, kræver det et nært samarbejde mellem de tre 
interessegrupper:

LÆRERE, ELEVER OG FORÆLDRE

I bekendtgørelse af 23. december 1969 om lærerråd, lærerforsamlinger 
og samarbejdsudvalg ved gymnasieskolerne er det fastlagt, hvilken kompe
tence lærer- og elevgrupperne er tillagt.

Forældregruppen vælger skolens bestyrelse, men ifølge vedtægterne er 
denne bestyrelses hovedopgave at varetage den økonomiske ledelse af insti
tutionen og ansætte skolens leder.

På skolens årsmøde har der i de sidste år været en del forældre, som har 
givet udtryk for et ønske om, at forældrene, foruden de opgaver som er 
tillagt bestyrelsen, også blev impliceret i arbejdet med skolens hverdag i 
lighed med forældrenævnene ved det offentlige skolevæsen.

Fra lærerside var der et lignende ønske om at etablere et nærmere sam
arbejde mellem skole og hjem, og der blev derfor i skoleåret 1973/74 
nedsat et udvalg bestående af lærere, elever og rektor, som udarbejdede 
et forslag til vedtægter for et forældreråd: Forslaget blev fremlagt i skolens 
bestyrelse til revision og senere sat i kraft ved skolens årsmøde den 30. ok
tober, hvor også de første valg af klasserepræsentanter fandt sted.

Personligt hilser jeg det nye forældreråd og forældrerepræsentantskab 
hjerteligt velkommen. Som skoleleder skal man ofte tage beslutninger, hvor 
man, inden disse tages, kunne ønske sig at rådspørge de implicerede par
ter, bl. a. forældrene.

Det nye forældreråd og repræsentantskabs opbygning åbner mulighed for 
en hurtig kommunikationsvej mellem hjem og skole og giver derved sikker
hed for, at forældreønsker indgår i beslutningsprocessen i lighed med lærer- 
og elevønsker.

Samtidig fungerer samarbejdet på klasseplan mellem klasselærer og for
ældrerepræsentant på en måde, der betyder, at flere opgaver kan løses, og 
løses bedre, til gavn for den enkelte klasses trivsel.

E.M.
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VEDTÆGTER
for Kildegård Gymnasiums forældrerepræsentantskab 

for 1.-9. skoleår

§ 1
Formål Kildegård Gymnasiums forældrerepræsentantskab har til for

mål at medvirke til det bedst mulige samarbejde skole, elever 
og forældre imellem.

§ 2
Sammen- Forældrerepræsentantskabet består af én repræsentant for 
sætning hver klasse indenfor 1.-9. skoleår. Forældrerepræsentanten og

en suppleant for denne vælges af forældrene til eller værgen 
for børn i vedkommende klasse.

Valg

Ind

§ 3
For alle klasser vælges forældrerepræsentanter og suppleanter
ved et klasseorienteringsmøde, der afholdes ved skoleårets be
gyndelse, senest 15. oktober. Klasselæreren og det foregående 
års repræsentant indkalder i forening til mødet, som indledes 
med en orientering ved klasselæreren.
På mødet afholdes ovennævnte valg. Kandidater til posten som 
forældrerepræsentant anmeldes så vidt muligt til klasselæreren 
senest 1 uge inden mødets afholdelse. Valget tilkommer fade
ren eller moderen til eller værgen for det enkelte barn. Valg
bar er enhver fader eller moder til eller værgen for det enkelte 
barn. Ingen kan vælges som repræsentant eller suppleant for 
mere end én klasse.

For at et gyldigt valg kan finde sted, skal mindst % af den 
pågældende klasses hjem være repræsenteret. Genvalg kan 
finde sted, dog højest 2 gange. Den kandidat, der opnår næst
højeste stemmetal, er suppleant.
Skolens personale og medlemmer af skolens bestyrelse er ikke 
valgbare.

§ 4
I de klasser, der har forældrerepræsentant, indkalder denne i

kaldelse forening med klasselæreren til møde efter behov.
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§ 5
Omvalg Omvalg af en repræsentant og suppleant skal finde sted, hvis 

forældre til mindst en trediedel af klassens elever fremsætter 
ønske herom. Valgmåden er som anført i § 3.

§ 6
Ved en elevs udmeldelse af skolen i skoleårets løb udtræder 
medlemmet af forældrerepræsentantskabet og suppleanten ind
træder med øjeblikkelig virkning. Nyt valg af forældrerepræ
sentant og suppleant skal ske på førstkommende klasseforæl
dremøde.

§ 7
Plenum Forældrerepræsentantskabsmøde, der indkaldes med mindst 

14 dages varsel, afholdes i november måned med følgende 
dagsorden:
a. Beretning ved formanden for forældrerepræsentantskabet.
b. Orientering om skolens virksomhed ved rektor, lærerrådets 

formand eller næstformand og elevrådets formand.
c. Forslag.
d. Valg af forældreråd.
e. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden for for- 
ældrerepræsentationen i hænde senest 10 dage før mødet og 
skal af denne videresendes til klasserepræsentanterne senest 6 
dage før mødet.

§ 8
Forældre- Forældrerepræsentanterne vælger af deres midte et forældreråd 
råd på 5 medlemmer. Rådets medlemmer vælges for toårige pe

rioder, således at der de lige år vælges formand, der tillige er 
formand for forældrerepræsentantskabet, og yderligere 2 råds
medlemmer og de ulige år to rådsmedlemmer. Hvert år vælges 
endvidere en suppleant for en etårig periode. Genvalg kan 
finde sted. Valget afgøres ved simpelt stemmeflertal. Valget 
skal være skriftligt.

§ 9
Forældrerådet konstituerer sig med en næstformand og en 
sekretær.

§ 10
Skulle et rådsmedlem fratræde efter eget ønske eller efter reg
len i § 6, indtræder suppleanten for resten af det pågældende 
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Forældre
repræsen
tantens 
opgave

Forældre
rådets 
opgaver

medlems valgperiode, og rådet konstituerer sig med formand, 
næstformand og sekretær. Der vælges en ny suppleant ved 
førstkommende forældrerepræsentantskabsmøde.

§ 11
Ophører et rådsmedlem med at have en elev i skolen, fordi 
denne udgår efter skoleårets slutning, fungerer rådsmedlem- 
met til førstkommende forældrerepræsentantskabsmøde, hvor 
valg finder sted (evt. for resten af det afgående medlems valg
periode).

§ 12
Fremsætter over halvdelen af forældrerepræsentanterne ønske 
herom, skal valg af nyt forældreråd finde sted. Det afgøres da 
ved lodtrækning, hvilket af de nyvalgte rådsmedlemmer, der 
får valgperiode sammen med formanden.

§ 13
Rektor og en repræsentant for skolens bestyrelse, for lærer
rådet og for elevrådet har ret til at deltage i alle forældre
repræsentantskabets og forældrerådets møder, men uden stem
meret.

Rektor kan - med angivelse af dagsorden — forlange ind
kaldt til møde dette skal afholdes inden 14 dage efter anmod
ningens fremsættelse.

§ 14
Forældrerepræsentantens opgave vil være at repræsentere klas
sens forældre, dels ved henvendelse til klasselæreren, inspektor, 
eller rektor, dels i sager af principiel betydning at rette hen
vendelse til forældrerådet.
Udelukket fra forhandling i forældrerepræsentantskabets mø
der er spørgsmål vedrørende de enkelte læreres og elevers for
hold. Forældrerepræsentanten kan i forening med klasselære
ren med rimeligt varsel indkalde klassens forældre til møde 
om aktuelle problemer.

§ 15
Forældrerådet kan rådgive og udtale sig om generelle proble
mer af disciplinær art, om ordensregler, hyppigheden af og 
formen for karaktergivning, skolerejser, udflugter, skolearran- 
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gementer samt om spørgsmål vedrørende forbedringer i sko
lens bygninger og skolegården.
Udelukket fra forhandling er dog spørgsmål vedrørende de 
enkelte læreres og elevers forhold.

§ 16
Ændringer Ændring af nærværende vedtægter, herunder opløsning af for- 
og ældrerepræsentantskabet, kan ske på et forældrerepræsentant-
opløsning skabsmøde, såfremt mindst % af samtlige forældrerepræsen

tanter stemmer derfor, når forslag hertil er optaget på dags
ordenen (jvf. § 7). Skolens bestyrelse, lærerrådet og elevrådet 
skal have haft lejlighed til at udtale sig om ændringsforslaget, 
inden det forelægges for forældrerepræsentantskabet til afgø
relse. De afgivne udtalelser skal forelægges forældrerepræsen
tanterne sammen med ændringsforslaget.
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Elevrepræsentanter i samarbejdsudvalget 
skoleåret 1974-75

Perioden I. august—31. december:
3. g: Hanne Foighel (elevrådsformand)
2. g: Gregers Herman
1. g: Jan Vedde
3. r: Søren Hartz
2. r: Anders Thorgaard
1. r: Mette Wrisberg

Fra 1. januar:
3. g: Birger Par by
2. g: Gregers Herman (elevrådsformand) 

afløst af Anette Lyngvig (3/3)
1. g: Niels Møller
3. r: Søren Hartz
2. r: Nelly Manford
1. r: Peter Dam

Lærerrepræsentationen
I det forløbne skoleår har K. G.s lærerrepræsentation, hvis medlemmer til
lige er lærerrådets repræsentanter i samarbejdsudvalget, haft følgende sam
mensætning:

Lærerrådsformand: Niels Støvring
Næstformand: Flemming Næsland
Repræsentant for hovedskolen: Frans Heine-Poulsen
Repræsentant for realafdelingen: Elisabeth Jarløv 
Repræsentant for gymnasiet: Lene Bredsdorff

Forældrerådet
Niels Gangsted Rasmussen 
Kaare Thal-J antzen
Inger Meulengracht, sekretær
Leon Levin, formand
Ole Munck
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Irma Jacobsen holder op på lejren

Da fru Irma Jacobsen for 22 år siden blev økonoma på lejren, var det en 
meget lykkelig begivenhed — for skolens elever og for dens lærere. Ikke 
mindst lejrskolerne fik et andet præg; indtil da havde lærerne måttet passe 
både gryderne og undervisningen, - resultatet kunne let blive sveden mad 
og en usammenhængende pædagogisk vejledning. Nu kom der derimod 
system i tingene.

Beundringsværdig var den måde, fru Jacobsen styrede sit køkken og sine 
hjælpere på. Aldrig har man hørt hende beklage sig over skolens elever; 
var de lidt mindre energiske, sled hun blot lidt mere i det - og uden kritiske 
bemærkninger. Men som regel fik hendes positive og venlige indstilling til 
børn og unge alle til at gøre deres bedste; eleverne mærkede, at hun forstod 
dem og holdt af dem. Og lærerne — dem forkælede hun ligefrem. Hvor 
mange gange er fru Jacobsen ikke mødt op på lærernes værelse eller i solen 
ude på gårdspladsen med sin bakke med kaffe og småkager til dem. Be
skeden ville hun straks trække sig tilbage, men fik sjældent lov til det, da 
hun var så fornøjelig at tale med.

I ganske særlig grad imponerede hun os, når der var mange mennesker 
på lejren, - ved førsteklassernes besøg deroppe (da minder lejren om en 
mindre skovrestaurant), under introduktionslejrene og ved lærernes årlige 
lejrmiddag: alt var fint planlagt, fru Jacobsens berømte kringle, hendes 
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gode hverdagsmad og fine festdiner var altid færdige til tiden; med rolig 
autoritet herskede hun i sit køkken.------

Det er vemodigt at skulle sige farvel til fru Jacobsen, der nu føler, at 
hun ikke har kræfter nok til lejrarbejdet. TAK, Irma, for din store og gode 
indsats for os alle sammen. Vi vil savne dig som medarbejder, men håber 
at se dig ofte som gæst hos os.

H. V. Elmquist

Skolens lærerkollegium 1974-75
Erik Aggerholm, lektor, 1934, geografi, legemsøvelser.
Gerda Aggerholm, overlærer, 1948, regning, matematik.
Birthe Amtoft, lærer, 1967, dansk, musik.
Jens Peter Andersen, lærer, 1974, fysik, matematik, legemsøvelser.
Ida Stibins Antanuse, lærer, 1971, dansk, geografi, biologi.

Naturfag, gymnastik m. fl.
Siddende fra venstre: Leif Hansen, Klaus Danø, Ole Søbye Kristensen, Gurli 
Heebøll-Nielsen, Esther Michaelsen, Ketti Gleerup Madsen, Finn Wellejus.
Stående fra venstre: Lise Larsen, Jørgen Sønderskov, Knud Edinger, Gudrun Dal, 
Erik Aggerholm, Erik Madsen.
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Fremmede sprog m. fl.
Siddende fra venstre: Vibeke Bagge, Else Balslev, C. C. Struwe, Elisabeth Jarløv, 
Lone Borregaard, Gerda Spang-Hanssen, Elisabeth Bryld, Thorkild Roskjær.
Stående fra venstre: Torben Vagn Møller, Jørgen Dahlmann-Hansen, Niels Jør
gen Langhorn, Gerda Rosenmeier, Niels Støvring, Leif Hasle.

Vibeke Bagge, lektor, 1964, fransk, tysk.
Else Balslev, lærer, 1960, tysk.
Holger Bekker-Jensen, lektor, 1935, historie.
Henrik Bengtsson, adjunkt, 1965, matematik, kemi.
Agnete Bentzen, adjunkt, 1962, matematik.
Lone Borregaard, lærer, 1972, engelsk, tysk.
Lene Bredsdorff, adjunkt, 1965, dansk, legemsøvelser.
Elisabeth Bryld, adjunkt, 1971, latin, oldtidskundskab.
Jørgen Dahlmann-Hansen, lektor, 1944, engelsk.
Klaus Danø, lærer, 1974, geografi, legemsøvelser.
H. W. Elmquist, lektor, 1945, dansk, tysk.
Leif Hansen, adjunkt, 1962, biologi.
Leif Hasle, lektor, 1964, religion, oldtidskundskab, latin.
Frans Heine-Poulsen, lærer, 1971, dansk, regning, historie'.
Lisbeth Helweg, lærer, 1955, musik.
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Dansk m. fl.
Siddende fra venstre: Morten Skaarup, Niels Møller, Ingrid Helms Kristensen, 
Vibeke Rasmussen, Gerda Næsland, Else Lænkholm, Birthe Amtoft, Kirsten 
Stamer.
Stående fra venstre: Helle Petersen, Frans Heine-Poulsen, Walther Elmquist, Er
ling Krog, Else Jørgensen, Ike Hjermind, Ida Stibius Antanuse, Anders Koustrup.
Ikke med på billedet: Lene Bredsdorff.

Ilse Hjermind, overlærer, 1968, specialundervisning.
Bent Haastrup, adjunkt, 1967, musik, matematik.
Elisabeth Jarløv, lærer, 1964, engelsk, dansk.
Else Jørgensen, overlærer, 1958, dansk, geografi, håndgerning.
Ingrid Helms Kristensen, overlærer, 1949, dansk, historie, religion.
Margrethe Kaae Kristensen, faglærer, 1974, husgerning.
Erling Krog, adjunkt, 1965, musik, dansk.
Jens Kvorning, lærer, 1971, matematik, gymnastik.
Niels Jørgen Langhorn, lektor, 1942, engelsk.
Gertrud Laursen, lærer, 1960, religion.
Knud Laursen, lektor, 1940, fysik.
Else Lænkholm, overlærer, 1953, orientering, historie, religion, dansk.
Erik Madsen, rektor, legemsøvelser, biologi.
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Historie m. fl.
Siddende fra venstre: Lis Aabye-Nielsen, Angela Hauch, Grete Gran Jensen, 
Jens Mandrup, Gertrud Laursen, Niels Wamberg, Ulla Gran.
Stående fra venstre: Holger Bekker-Jensen, Margrethe Kaae-Kristensen, Peter 
Røjel, Erik Parby, Hans Neerbek.
Ikke med på billedet: Lisbeth Helweg.

Ketti Gleerup Madsen, lærer, 1972, legemsøvelser.
Jens Mandrup, tegner, 1971, formning.
Esther Michaelsen, lærer, 1970, legemsøvelser.
Niels Møller, lærer, 1967, legemsøvelser, dansk.
Torben Vagn Møller, adjunkt, 1966, musik, fransk.
Winnie Møller, lærer, 1967, matematik.
Hans Neerbek, studielektor, 1949, historie, religion, oldtidskundskab.
Ole Nygaard, adjunkt, 1967, fysik, kemi.
Flemming Ncesland, lærer, 1962, matematik, fysik.
Gerda Ncesland, lærer, 1962, håndgerning, dansk.
Helle Petersen, lærer, 1972, dansk, husgerning, orientering.
Vibeke Rasmussen, overlærer, 1948, dansk, formning.
Ole Rindung, studielektor, 1946-57, 1966, matematik.
Gerda Rosenmeier, overlærer, cand. mag., 1961, engelsk.
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Matematik, fysik m. fl.
Siddende fra venstre: Bent Haastrup, Henrik Bengtsson, Jens Peter Andersen, 
Ole Silau, Flemming Næsland, Ole Nygaard, Ole Rindung, Knud Laursen.
Stående fra venstre: Gerda Aggerholm, Estrid Silau, Agnete Bentzen, Winnie 
Møller.
Ikke med på billedet: Jens Kvorning.

Thorkild Roskjær, lektor. 1934, fransk, latin, oldtidskundskab.
Peter Røjel, cand, phil., 1974, samfundsfag, erhvervsorientering.
Estrid Silau, overlærer, 1974, matematik, specialundervisning.
Ole Silau, viceskoleinspektør, 1961, fysik, matematik, erhvervsorientering.
Morten Skaarup, lærer, 1969, dansk, historie, specialundervisning.
Gerda Spang-Hanssen, adjunkt, 1970, fransk.
Kirsten Stamer, adjunkt, 1970, dansk.
Carl Christian Struwe, lektor, 1929, tysk.
Niels Støvring-Nielsen, lektor, 1958, engelsk, erhvervsorientering.
Ole Søbye Kristensen, lærer, 1974, formning, legemsøvelser, tysk.
Niels Wamberg, lærer, 1964, sløjd.
Finn Wellejus, lærer, 1971, musik, biologi, regning.

Alle 5 billeder er taget i august 1974.
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Børnehaveklassens lærere:
Ulla Gran, leder, 1974.
Grete Gran Jensen, assistent, 1974.
Angela HauchfDorte Jessen, assistent, 1974.
A rsvikarer:
Knud Edinger, stud, scient., 1970, biologi, gymnastik.
Gurli Heebøll-Nielsen, cand. scient., 1974, biologi.
Jørgen Sønderskov, stud, scient., 1970, geografi.
Hjælpelærere:
Kirsten Starup Hansen, 1974. legemsøvelser.
Peter Seiffert, 1973, legemsøvelser.
Jeanette Thon, 1974, legemsøvelser.
Rektors stedfortræder: Knud Laursen.
Viceinspektør: Ole Silau.
Boglånet: Frans Heine-Poulsen.
Lejrinspektører: Fl. Næsland, N. Wamberg.
Regnskabsfører: Erik Parby (1966).
Sekretær: Gudrun Dal (1967).
Assisterende sekretær: Lis Aabye-Nielsen (1973).
Skolelæge: Knud Wilken-Jensen (1949-64, 1970).
Skolesundhedsplejerske: Lise Larsen (1964).
Skolepsykolog: K. Heebøll-Nielsen (1970).
Skoletandlæge: Lilli Jacobsen (1974).
Klinikassistent: Ellen Busch (1974).
I skoleåret 1974-75 har følgende været lærerkandidater:
cand. scient. Hans Krøyer Christensen i gymnastik og geografi.

Vejledere: E. Aggerholm, E. Madsen, K. Madsen.
cand. scient. Kim Aaris Sørensen i biologi.

Vejledere: L. Hansen, E. Madsen.
cand. phil. Anders Koustrup i dansk.

Vejledere: Walther Elmquist, Kirsten Stamer, Lene Bredsdorff.
cand. mag. Kenneth Larsen i fransk og musik.

Vejledere: Vibeke Bagge, Gerda Spang-Hanssen, Torben Møller, 
Bent Haastrup, Erling Krog.

cand. mag. Inge Jonassen i fransk og engelsk.
Vejledere: Vibeke Bagge, Gerda Spang-Haussen, Torben Møller, Jørgen 

Dahlmann-H ansen, Niels Støvring.
cand. mag. Bodil Skov i dansk og engelsk.

Vejledere: Kirsten Stamer, Lene Bredsdorff, Erling Krog, Niels Jørgen 
Langhorn, Jørgen Dahlmann-Hansen.

18



Regler for optagelse og indmeldelse
i Kildegård Gymnasium

Uddrag af „Lov om Folkeskolen“.
Optagelse i børnehaveklasse og 1. klasse

§ 37. Et barn kan efter forældrenes anmodning optages i en børnehave
klasse i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, eller senere. Ønskes flere 
børn optaget, end der er plads til, optages de ældste børn først, medmindre 
særlige hensyn til de enkelte børn taler for at fravige denne rækkefølge.

Stk. 2. Er der tilmeldt færre børn end 22, skal de ledige pladser tilbydes 
de børn, som fylder 5 år i tiden 1. januar-31. juli, og hvis forældre ved 
indskrivningen har anmodet om barnets optagelse i børnehaveklassen.

§ 38. Et barn kan efter forældrenes anmodning optages i 1. klasse i det 
kalenderår, hvor barnet fylder 7 år, hvis det må antages at kunne følge un
dervisningen i klassen. Viser det sig efter optagelsen, at barnet ikke er til
strækkelig udviklet, og er der ved skolen oprettet børnehaveklasse, kan bar
net inden 3 måneder henvises hertil, hvis forældrene ønsker, at det skal 
fortsætte skolegangen.

Indmeldelse sker i tidsrummet fra 1. februar til 1. marts i det kalenderår, 
der går forud for det, i hvilket barnet skal begynde skolegangen - d.v.s. 
ca. halvandet år før første skoledag.

Snarest efter 1. marts gives der meddelelse om hvilke af de indtegnede 
børn, man har kunnet optage, og hvilke, man har måttet sætte på ekspek
tanceliste. Ved optagelsen gives der blandt de rettidigt indtegnede børn for
trinsret til sådanne, som har søskende i skolen. Den rækkefølge, i hvilken 
børnene indtegnes i februar måned, er uden betydning for, hvilke børn 
der optages.

For at sikre, at interesserede forældre ikke overser indmeldelsestids
punktet og derved afskærer sig fra at få deres børn optaget i 1. klasse, på
tager skolen sig at sende de pågældende indmeldelsesblanketten, umiddel
bart før der åbnes for aim. indmeldelse.

Optagelse i 2.-7. klasse
Optagelse i disse klasser finder sted i det omfang, hvori der opstår ledige 
pladser. Antallet af ledige pladser opgøres på grundlag af 26 elever pr. 
klasse. Optagelserne foretages hvert år i juni måned med henblik på be
gyndelse efter sommerferien.

Skolen fører ekspektancelister til disse klasser, men opmærksomheden 
henledes på, at frafaldet i 2.-7. klasse er ringe, så antallet af ledige pladser 
er hvert år meget begrænset. I de fleste af klasserne vil der normalt ikke 
forekomme ledige pladser. Børn med søskende i skolen får fortrinsret ved 
optagelsen.
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Optagelse i 1. realklasse og 8. hovedskoleklasse
Ved overgangen fra 7. til 8. skoleår forøges skolens klasseantal fra to (to 
7. klasser) til fem (fire 1. realklasser og én 8. hovedskoleklasse).

Dette betyder, at skolen hvert år optager ca. 60 nye elever udefra.
Forældre, der vil søge deres barn optaget i 1. realklasse eller 8. hoved

skoleklasse, kan efter 15. januar ved henvendelse til skolen få udleveret 
eller tilsendt ansøgningsblanket.

Ansøgningen skal være indgivet til skolen inden 15. februar.

SkolebetalingO
For skoleåret 1975/76 er skolebetalingen fastsat til følgende beløb:

Børnehaveklasser, 1. og 2. hovedskoleklasse: 11 rater å 220 kr.
3.-7. hovedskoleklasse: 11 rater å 195 kr.
Øvrige klasser: 11 rater å 220 kr.
Skolepengene vil normalt følge pristal og dyrtidsreguleringer.
Skolepengene indbetales i 11 rater, som forfalder til betaling 15. august 

og derefter hver den første i månederne september-juni inch
Fripladser: Elever, hvis forældres indtægtsforhold berettiger dertil, kan 

få hel eller halv friplads. Ansøgning herom indgives af den pågældende 
elevs forældre ved brug af en ansøgningsblanket, som kan afhentes på 
skolens kontor ved skoleårets begyndelse. Ansøgningen, som skal attesteres 
af skattemyndigheden, indsendes til rektor inden den 10. september. Fri
plads tildeles for et skoleår ad gangen, hvorfor ansøgning må indgives 
hvert' år.

For elever, der har fået tildelt halv friplads, indbetales halv månedsrate.
„Dansk Adelsforbund“ har ret til at besætte 2 halve fripladser. Ansøg

ning indgives til adelsforbundets bestyrelse.
Indbetaling: Skolen modtager indbetaling på girokonto 54306. Undlad 

venligst at benytte checks eller kontant betaling. Hver elev får ved skole
årets begyndelse udleveret 11 giroindbetalingskort, og man anmodes om 
at udfylde afsenderkuponen med elevens navn, nummer og klasse, også 
selv om man anvender egen girokonto.
Statens uddannelsesstøtte og studielån
Ved skoleårets begyndelse kan elever ved henvendelse til kontoret få ud
leveret retningslinierne for tildeling af studiestøtte.
Befordringsgodtgørelse
Enkelte kommuner yder tilskud til befordringsudgifter for elever, der 
ikke er bosat i Gentofte kommune. Nærmere oplysning kan fås ved hen
vendelse på skolens kontor.
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Eksaminer 1974

Studentereksamen
Nysproglig gren

3 a N: Mette Korsgaard Christensen, Birgit Dalsgaard, Inger Engberg, 
Lone Gregers, Eva Halkjær-Lassen, Inger Margrethe Hansen, Birgitte Kuld 
Jensen, Anne Helms Kristensen, Katrine Langebæk, Pia Urban Nielsen, 
Jette Nordam, Lene Sekjær, Flemming Sørensen, Vibeke Thornvig, Lars 
Peter Tolstrup, Per Troen.

Studenterne fra den sproglige linie a, årgang 1974
Siddende fra venstre: Birgitte Kuld Jensen, Charlotte Bune, Anne Helms Kristen
sen, Birgit Dalsgaard, Katrine Langebæk, Mette Korsgaard Christensen, Anne
marie Amtoft, Lene Sekjær.
Stående fra venstre (midterste række): Benedicte Fabritius de Tengnagel, Vibeke 
Thornvig, Birgitte Vognsen, Inger Margrethe Hansen, Eva Halkjær-Lassen, Pia 
Urban Nielsen, Jette Nordam, Lone Gregers.
Stående fra venstre (bageste række): Flemming Sørensen, Lars Peter Tolstrup, 
Per Troen, Jens Baastrup, Inger Engberg, Mikael Melbye.
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Studenterne fra den sproglige linie b, årgang 1974
Siddende fra venstre: Helle Burmeister (K), Lene Brodthagen (N), Chr. Hougård 
Nielsen (M), Annette Colding (N), Kristian Hofgaard (N), Hanne Harding Ibsen 
(M), Nina Helsted (N), Margrethe Petersen (N).
Stående fra venstre: Dorte Ingvordsen (N), Karin Andersson (N), Helle Kvam- 
strøm (N), Henrik Lindahl (M), Birgitte Schmidt (N).
Ikke med på billedet: Marianne Korsgaard Christensen (N), Søren Pedersen (M).

3 b N: Karin Andersson, Lene Brodthagen, Marianne Korsgaard Chri
stensen, Annette Colding, Kristian Hofgaard, Dorte Ingvordsen, Helle 
Kvarnstrøm, Margrethe Petersen, Birgitte Schmidt.

Klassisksproglig gren
3 aK: Charlotte Bune, Benedicte Fabritius de Tengnagel.
3 b K: Helle Burmeister.

Musiksproglig gren
3 a M: Annemarie Amtoft, Jens Baastrup, Mikael Melbye, Birgitte Kjær- 

ulff Vognsen.
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Studenterne fra den matematiske linie x, årgang 1974
Siddende fra venstre: Bjarne Hansen, Bo Hecht-Hansen, Nina Mansa, Le Peters
son, Pia Marquard, Jens Høgenhaug, Ole Marquard.
Stående fra venstre (midterste række): Ingvar Jarlsfelt, Frans Landert, Steffen 
Schleimann, Jens Otto Jarløv, Thomas Andersen, Christian Lange.
Stående fra venstre (bageste række): Jesper Koefced, Hans Peter Mathiesen, 
Jakob Holm, Svend Lindenberg, Jack Besjakov, Claus Bregengaard, Carl Emil 
Tvermoes.
Ikke med på billedet: Hans Henrik Saxild.

3bM: Nina Helsted, Hanne Harding Ibsen, Henrik Lindahl, Christian 
Hougaard Nielsen, Søren Pedersen.

Matematisk-fysisk gren
3 xF: Jack Besjakov, Bjarne Hansen, Jens Høgenhaug, Jens Otto Jarløv, 

Jesper Koefoed. Frans Landert, Svend Lindenberg, Nina Mansa, Ole Mar
quard, Hans Peter Mathiesen, Steffen Schleimann, Carl Emil Tvermoes.

3 y F: Vibeke Amdrup. Henning Bro. Jette Bryding, Ingrid Egerod, Dan 
Ingerslev, Tom Jensen. Anne Merethe Larsen, Jesper Nordhuus, Birgitte 
Olsen, Lone Poulsen, Lisbeth Schierbeck, Christian Wang.
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Studenterne fra den matematiske linie y, årgang 1974
Siddende fra venstre: Anne Merethe Larsen (F), Lisbeth Schierbeck (F), Inge 
Bjergkind Andersen (N), Lone Poulsen (F), Ingrid Egerod (F), Jette Bryding (F). 
Dan Ingerslev (F).
Stående fra venstre (midterste række): Hanne Aandahl (N), Hanne Roelsgaard 
(N), Jesper Nordhuus (F), Mads Tholstrup (N), Vibeke Amdrup (F), Birgitte 
Olsen (F), Abelone Glahn (N), Tom Jensen (F).
Stående fra venstre (bageste række): Henrik Øelund (N), Peter Schmiegelow (N), 
Henning Bro (F), Christian Wang (F), Kim Voigt Hansen (N), Peter Friis Jesper
sen (N).

Naturfaglig gren
3xN: Thomas Skovsted Andersen, Bo Hecht-Hansen, Jakob Holm, Chri

stian Lange, Le Petersson, Hans Henrik Saxild.

3 y N; Inge Bjerglund Andersen, Abelone Glahn, Kim Voigt Hansen, 
Peter Friis Jespersen, Hanne Roelsgaard, Peter Schmiegelow, Mads Thol
strup, Henrik Øelund, Hanne Aandahl.

Matematisk-musisk gren
3 xM: Claus Bregengaard, Ingvar Jarlsfelt, Pia Marquard.
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Real a, årgang 1974
Siddende fra venstre: Michael Telling-Petersen, Stig Elboth, Susan Grue, Jan Sy
versen, Eva Larsen, Niels Bonne.
Stående fra venstre (midterste række): Susanne Jørgensen, Nina Aandahl, Anne 
Honoré Jensen, Dorte Thorsen, Charlotte Lindenberg, Marianne Wolff, Charlotte 
Åkerlund.
Stående fra venstre (bageste række): Claus Foldberg, Klaus Maar, Erik Adolph, 
Peter Yde Jensen, Claus Hyldahl, Jens Helmbæk.
Ikke med på billedet: Poul Drejet, Michael Møller, Henrik Weber.

Realeksamen
3 a r: Erik Adolph, Nils Bonne, Poul Erik Drejet, Stig Elboth, Claus Fold
berg, Susan Grue, Jens Helmbæk, Claus Hyldahl, Anne Honoré Jensen, 
Peter Yde Jensen, Susanne Jørgensen, Eva Birgitte Larsen, Charlotte Lin
denberg, Michael Møller, Klaus Maar. Jan Syversen, Michael Telling-Peter
sen, Dorte Thorsen, Henrik Weber, Marianne Wolff, Charlotte Åkerlund, 
Nina Aandahl.

3 b r: Sanne Alkærsig, Kim Christiansen, Peter Bjerg Frederiksen, Tune 
Friis, Helle Nordahl Hansen, Svend Lage Hansen, Bo Harms-Larsen, Erik 
Holst, Pernille Kastor Jørgensen, Steen Jørgensen, Klaus Madsen, Helle
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Real b, årgang 1974
Siddende fra venstre: Bo Harms-Larsen, Irene Kisbye Møller, Henriette Oest- 
Larsen, Sanne Alkærsig, Kirsten Høgenhaug Petersen, Erik Holst.
Stående fra venstre (midterste række): Helle Nordahl Hansen, Helle Messeter, 
Pernille Kastor Jørgensen, Sten Jørgensen, Hans Peter Svendsen, Anne Weeke. 
Stående fra venstre (bageste række): Jesper Stig-Nielsen, Henrik Overgaard, 
Klaus Kragelund Madsen, Tom Sanding, Svend Lage Hansen, Peter Frederiksen, 
Tune Friis.
Ikke med på billedet: Kim Christiansen.

Messeter, Irene Kisbye Møller, Henriette Oest-Larsen, Henrik Overgaard, 
Kirsten Høgenhaug Petersen, Tom Sanding, Jesper Stig-Nielsen, Hans Peter 
Svendsen, Anne Weeke.

10. klasses afgangsprøve
Henrik Abrahamsen, Peter Andersen, Per Arentoft, Henrik Brusch, Lisbeth 
Ellestad, Klaus Emborg, Elisabeth Henderson, Lise Jørgensen, Peter Anders 
Nielsen, Jeanne Olsen, Dorte Holm Petersen, Claus Reinert, Kim Sørensen, 
Michael Sørensen, Anne Pernille Therp, Lise Thornval, Olav Thye, Michael 
Werchmeister.
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10. klasse, årgang 1974
Siddende fra venstre: Henrik Abrahamsen, Michael Werchmeister, Peter Ander
sen, Pernille Therp, Olav Thye.
Stående fra venstre (midterste række): Elizabeth Henderson, Jeanne Olsen, Mi
chael Sørensen, Kim Sørensen, Henrik Brasch.
Stående fra venstre (bageste række): Lise Thornval, Lise Jørgensen, Petei’ Anders 
Nielsen, Lisbet Ellestad.
Ikke med på billedet: Dorte Holm Petersen, Klaus Emborg, Claus Reinert, Per 
Arentoft.

9. klasses afgangsprøve
Peter Siggaard Andersen, Rie Andreassen, Kristine Edinger, Anita Endrup, 
Birgitte Halkier, Peter Lunøe, Jane Meyer, Rikke Monberg, Per Maagefelt.
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Sådan er skolen opbygget



Af skolens dagbog
April
1. Skolens pedelpar flytter til ny bolig på Lyngbyvej 319 A.
3. Mixturkoncert nr. VI.
4. Opførelse af „Tommy“ af elever fra gymnasierne i Gentofte.

Miljø- og Trivselsudvalget har gjort hallen mere publikumsvenlig. 
Maj
8. Sidste skoledag for 3 g - fælles morgenkaffe.
22. Sidste skoledag for overskolen.

Juni
10.-13. Grønne uge for hovedskolen. Programmet var følgende:

lah lbh 2ah 2bh 3abh 4ah 4bh 5ah 5bh 6abh 7ah 7bh

andag 
I. juni Lejren Bondegårdstur

Kbh-tur 
m.havne
rundfart

ZOO- 
museum

Lyngby 
Fr.dal Akvariet Frilands

museet
Vikinge
skibs- 
museet

Teknisk museum

■sdag 
. juni

Færdsels
legeplads 

i København

Færdsels
legeplads 
i Valby

Lejren
Vindin
ge dyre
park

ZOO- 
museum

Rosen
borg/ 
Runde
tårn

Akvariet Kron
borg Frihedsmuseet

isdag 
. juni ZOO Lejren

Færdsels- 
legepi.
i Valby

Lyngby 
Fr.dal

Vindin
ge dyre
park

Frilands
museet

Rosen
borg/ 
Runde
tårn

Heste
vogns- 
tur

Tisvilde Cykel
tur

rsdag 
i. juni

Dyre
haven Tivoli Dyre

haven Tivoli Lejre Lejren
Tokke- 
køb 
hegn

Lejre
Holme
gård 
glasv.

Hven
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14. Afslutning for hovedskolen.
18. Afslutning for 9. kl., 1. og 2. real.
20. Afslutning for 10. kl., 3. real og 1.-3. g.

August
12. Første skoledag.
13. Thorkild Roskjær fejres ved morgensamlingen i anledning af sit

40 års jubilæum.
14. Ingrid Helms Kristensen og Hans Neerbek fejres ved morgen

samlingen i anledning af deres 25 års jubilæum.

21. Indvielse af lokalerne til de nye børnehaveklasser med bl. a. jazz
orkester, balloner og diverse forfriskninger.

31. Lærermiddag i lejren.

September
4. -6. Introduktionskursus for 1 a og 1 x i lejren.
9. -11. Introduktionskursus for 1 b og 1 y i lejren.
4. -11. Skemafri temadage for 2. og 3. g.
12. Forældremøde for 1.-9. klassetrin, hvor vedtægterne for forældre

repræsentantskab og forældreråd blev godkendt.
19. -20. Introduktionslejr for 1 rb og 1 rd.
22. 1. klasse med forældre i lejren.
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24.-26. Avisindsamling - overskud ca. 6000 kr.
26.-27. Introduktionslejr for 8. klasse og 1 rc.

Oktober
2 .-3. Introduktionslejr for 1 ra.
30 . Årsmøde for forældrene.
November
1. Skolens fødselsdag - uddeling af Comtesse Moltkes og Elise 

Bay’s præmielegater. Film for hele skolen.
10 . „Kildegård en tur dag“ - familiedag med kondi, underholdning, 

gastronomiske specialiteter m. m. Overskud ca. 4000 kr. går til 
„Miljø- og trivselsudvalgets arbejde.

1 8. Lærerdag - pædagogiske diskussioner.
22. Udtrækning af lejrobligationer.
29. Elevfest — overskud ca. 2500 kr. overdrages til „Miljø- og triv

selsudvalget“.
Indvielse af Gentofte kommunes nye tandklinik på Kildegård 
Gymnasium.

December
2. -9. 2 br Rom - F. Heine-Poulsen, B. Amtoft.

2 cr Rom — O. Silau, Helle Petersen.

Under Jens Mandrups ledelse har 4 ah bygget en Jule- og Middelalderby. I bag
grunden 3 bh’s englcband med 3 ah’s nisser som tilhørere. Udstillet i hallen i 

julemåneden
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9.-17. 2 ar Rom - M. Skaariip, Vibeke Rasmussen.
11. Fællestime — Østeuropa i dag - forfatteren Gunnar Nielsen.
13. Lucia-optog, hovedskolen.
12. -14. Opførelse af „Spørgsmålstegn“ - musical med tekst og musik 

af Peter Aude og Hans Frydendal - begge 2 g mus.
18. Fællestime — The Mermaid Theatre opførte Harold Pinters 

„Landscape“.
19. Julestue for overskolen.

De sidste dage før jul opførtes dukketeater for 1.-3. kl. i realens 
fysikstue. Leder: Per Johannessen.

20. Juleafslutning.

Januar
15 . Forældremøde for 7. klasse vedr. valg af niveau på 8. klassetrin.
19 .—26. 10. kl. London - Elisabeth og Claus Jarløv.
20 . Forældremøde for 2. og 3. real med orientering om gymnasiet.
3 1. Skolebal for overskolen.

Februar
10. Tøndeslagning for 1.-4. klasse.
13. Karneval for 1.-4. klasse.

Marts
2.-4. Skolespil — Kaj Munk: En Idealist (F. Heine-Poulsen, E. Jarløv).
7. -14. 2 y Malta - Agnete Bentzen, Kirsten Stamer.
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8. Finalestævne i basketball for piger. Kildegård Gymnasium blev 
dansk mester i yngste gruppe.

8. —15. 2x Jugoslavien — Ketti Madsen, Hans Neerbek.
10. Snefridag.
19.-20. Mixturkoncert nr. VII.
19. Hele 1. g ser filmen The Graduate kl. 9—11 a.m. sammen med 

Niels Støvring.

Lejren i Færgelunden
Matr. nr. 28 A, Gerlev. Areal iflg. 15. alm. vurd. 1. april 1973: 

1 ha 7870 m2, deraf 130 m2 vej.
Ejendomsværdi: 480.000 kr., heraf grundværdi: 178.700 kr.

Lejren har i tiden fra 1. april 1974 til 31. marts 1975 haft følgende 
besøg:
19/4 -21/4
22/4 -24/4
24/4 -26/4

2 ar med Helle Petersen og Ole Silau.
1 cr med Finn Wellejus på biologilejr.
1 br med Finn Wellejus på biologilejr.
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26/4 -28/4
29/4 - 1/5

1/5 - 3/5
4/5 - 5/5 
9/5 -12/5

15/5 -16/5 
16/5 -17/5 
17/5 -19/5 
20/5 -21/5
4/6 - 5/6

10/6
11/6
12/6
13/6
21/6 -23/6
30/8 - 1/9

1/9 - 2/9 
4/9 - 6/9

6/9 - 8/9 
9/9 -11/9

13/9 -15/9 
19/9 -20/9
22/9
26/9 -27/9
30/9
2/10- 3/10 
4/10- 6/10 
8/10
9/10-10/10

25/10-27/10 
1/11- 3/11 
8/11- 9/11 

15/11-17/11 
22/11-24/11 
29/11- 1/12
6/12- 8/12 

10/1 -12/1 
17/1 -19/1
1/2 - 2/2

2 br med F. Heine-Poulsen og Fl. Næsland.
1 ar med Finn Wellejus på biologilejr.
1 dr med Finn Wellejus på biologilejr.
Gamle elever med Birthe Amtoft.
Diverse klasser med H. Bekker-Jensen.
6 ah med E. Jarløv.
4 bh med Gerda Aggerholm.
1 bz med Knud Laursen.
7 bh med Winnie Møller.
6 bh med Finn Wellejus.
1 ah og 1 bh med G. Laursen og G. Aggerholm.
3 ah og 3 bh med F. Heine-Poulsen og Helle Petersen.
2 ah og 2 bh med G. Næsland og Fl. Næsland.
4 ah og 4 bh med N. Wamberg.
Diverse klasser med H. Bekker-Jensen.
Den årlige lærerlejr med middag 31/8.
2 abxyz og Peter Røjel.
1 a og 1 x i introduktionslejr med O. Rindung, K. Laursen 
og N. Støvring.
6 bh med V. Rasmussen.
1 b og 1 y i introduktionslejr med O. Rindung, K. Laursen 
og N. Støvring.
Gamle elever med V. Rasmussen.
1 rb og 1 rd i introduktionslejr med J. Sønderskov og E. Silau. 
Elever fra 1. klasse med rektor, lærere og forældre.
8 . og 1 cr med H. W. Elmquist.
1 y og H. Neerbek.
1 ar med Fl. Næsland.
Elleore med O. Silau.
3 ah og 3 bh med G. og Fl. Næsland.
6 ah med I. Helms og Finn Wellejus.
1 . præmie i den årlige avisindsamling.
Diverse elever med F. Heine-Poulsen.
1 bz med Kirsten Stamer.
2 br med B. Amtoft og Niels Støvring.
Diverse elever med H. Bekker-Jensen.
3 x med G. Heebøl-Nielsen.
1 y med A. Bentzen.
Orkestret med B. Haastrup.
Gamle elever med Birthe Amtoft.
3 br med Helle Petersen og J. P. Andersen.
Gamle elever med V. Rasmussen.
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7/2 - 9/2 
14/2 -15/2 
28/2 - 2/3
7/3 - 8/3 

10/3 -11/3 
14/3 -16/3

3 aN med V. Bagge.
1 ar og 1 cr med E. Silau og Fl. Næsland.
1 br med W. Møller.
Elleore med O. Silau.
Diverse elever med Peter Røjel.
Orkestret med B. Haastrup.

Ordensregler for lejren
1. For 5.-7. klassetrin er seneste sengetid principielt kl. 22,30 med ab

solut ro på sovesalene kl. 23 (for 8.-9. klassetrin kl. 23,30). I gym
nasiet fastsættes sengetiden ved aftale mellem elever og deltagende 
lærer, og læreren går sidst i seng.

2. Nydelse af spiritus af enhver art, herunder øl, er forbudt elever til og 
med 8. klassetrin. For ældre elever kan det tillades efter forudgående 
aftale herom mellem eleverne, ansvarshavende lærer og rektor.

3. P. g. a. brandfaren er tobaksrygning i sovesalene strengt forbudt.
4. For den gode ordens skyld har drengene normalt ikke adgang til piger

nes sovesal og omvendt.
5. Enhver form for unødvendig motorkørsel på og udenfor lejrens grund 

er forbudt, bl. a. p.g.a. hensyn til naboerne.
6. Boldspil af enhver art er forbudt på gårdspladsen.
7. Cykler og knallerter skal henstilles i skuret bag drengenes sovesal.
8. Alt affald (herunder engangsflasker) skal anbringes i den overdæk

kede affaldsgrube bag drengenes sovesal. Kun rene aviser og papæsker 
må henlægges i brænderummet. Alt andet papiraffald skal i affalds
gruben.

9. Sodavandsflasker o. a. flasker må ikke efterlades på fodboldbanen eller 
andre steder, hvor glasskår kan være farlige. Hverken fyldte eller 
tomme flasker må findes på sovesalene.

10. Bålpladsen (grusgraven) må ikke anvendes til affaldshul.
Vedtaget i S. U. 13. januar 1975

Skolepsykologen
K. Heebøl-N leisen

Skolepsykologen på Kildegård Gymnasium har konsultation hver tirsdag 
fra kl. 11-15, tlf. Ge. 90 12, men træffes derudover privat på Ge. 52 30 
mellem 18 og 19. Da eventuelle testninger ikke så godt tåler afbrydelser, 
bedes man aftale besøg.
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Skolepsykologens opgaver
Skolepsykologen søger i samarbejde med forældrene og skolens lærere at 
finde frem til, hvordan man bedst kan hjælpe et barn, der har vanskelig
heder i skolen. Der kan være tale om indlæringsvanskeligheder eller pro
blemer med barnets tilpasning og trivsel.

På Kildegård Gymnasium foretages skolepsykologiske undersøgelser 
oftest på de lavere klassetrin, men på et hvilket som helst klassetrin kan en 
elev indstilles til undersøgelse.

En af skolepsykologens opgaver er at finde de børn, som kan hjælpes 
ved specialundervisning, hvis de har vanskeligt ved at følge med i klassens 
undervisning men dette arbejde optager for det meste kun en forholdsvis 
lille del af skolepsykologens arbejdstid. En stor del af tiden anvendes på 
samtaler med lærerne, forældrene og eleverne om faglige vanskeligheder og 
almenmenneskelige problemer.

Allerede ved indmeldelsen kan forældrene, hvis de er i tvivl om, hvor
vidt barnet er skolemodent, henvende sig til skolepsykologen, der for de 
meget unge børns vedkommende foretager en individuel modenhedsprøve 
og derefter vejleder forældrene ved en mundtlig samtale.

Denne prøve bør ligge i april eller maj måned og foretages efter aftale 
med skolepsykologen.

Skolepsykologen har nær kontakt med de lærere, der underviser på første 
klassetrin, og allerede i første klasse besøger psykologen klassen, så børnene 
kender og er fortrolige med små prøver.

Ved fælles klasseprøver forsøger psykologen at finde frem til børn, der 
har behov for specialundervisning.

I anden klasse foretages en fælles stillelæsningsprøve, og de børn, der 
har svært ved at klare opgaverne, kommer til individuelle standpunkts
prøver i februar måned. Ved denne finkæmning finder vi frem til de svage 
læsere, der behøver specialundervisning i dansk.

Disse standpunktsprøver foretages uden forældrenes specielle tilladelse, 
men skal der foretages dyberegående psykologiske undersøgelser, foregår 
det kun efter forældrenes skriftlige eller mundtlige tilladelse.

Det almindeligste er, at klasselæreren eller dansklæreren foreslår barnet 
indstillet til skolepsykologisk undersøgelse, men først efter drøftelse med 
forældrene.

I adskillige tilfælde viser den skolepsykologiske undersøgelse, at børnene 
har behov for særlig støtte i dansk, idet de må betegnes som læseretarderede 
(ordblinde). Til sådanne børn tilbydes specialundervisning nogle timer om 
ugen hos særligt uddannede lærere på skolen.
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Skolelægen
Skolelæge Knud Wilken-Jensen træffes hver onsdag.
Skolesundhedsplejerske Lise Larsen træffes mandag og onsdag (kl. 8,30- 

14).
Skolelægeordningen omfatter alle elever i den undervisningspligtige alder 

samt elever i børnehaveklassen, 10. kl. og 3. real. Alle undersøgelser fore
går i skoletiden, og tidspunktet aftales med lærerne.

Skolelægen foretager regelmæssig forebyggende helbredsundersøgelse af 
eleverne i børnehaveklassen, 1., 2., 5. og 9. kl. samt 2. real. Undersøgelsen 
omfatter foruden måling og vejning en fuldstændig legemlig undersøgelse 
og kontrol af syn og hørelse, medens behandling af sygdom henvises til 
elevernes sædvanlige læge. Undersøgelsen finder sted en gang årligt og for
ældrene indbydes til at overvære lægeundersøgelserne.

Ved undersøgelserne i børnehaveklassen, 1. samt 2. kl. bør klasselæreren 
altid være til stede.

I de øvrige klasser (3., 4., 6., 7., 8., 1. real, 10. kl. samt 3. real) skal der 
foretages registrering af vægt, højde, syn og hørelse på samtlige elever. Er 
der derved fundet særlige forhold, indkaldes de pågældende elever til yder
ligere undersøgelse hos skolelægen. Dette sker også i tilfælde af, at særlige 
undervisningsmæssige forhold eller mange forsømmelser skulle bevirke, at 
lærerne måtte anse det for ønskeligt.

Skolelægen og skolesundhedsplejersken fører desuden i samarbejde med 
tuberkulosestationen i Lyngby den regelmæssige kontrol med hensyn til 
calmettevaccination og røntgenundersøgelse.

Calmettevaccinationen foretages i 1. eller 2. klasse efter forudgående 
skriftlig tilladelse fra forældrene.

Røntgen vognen kommer en gang årligt på Kildegård Gymnasium. Alle 
lærere, der er ansat ved skolen, røntgenundersøges én gang årligt.

Skolesundhedsplejersken yder i fornødent omfang førstehjælp ved ulyk
kestilfælde og sygdomstilfælde, som måtte indtræffe, medens hun er der.

Lise Larsen

Børnetandplejen
Åben mandag-fredag kl. 8,00-15.00.
Børnetandlæge Lilly Jacobsen.
Klinikassistent Ellen Busch.
Tandklinikken på Kildegård Gymnasium blev indviet 1. december 1974.
Børnetandplejen omfatter alle elever bosat i Gentofte kommune, fra de 

bliver meldt ind i skolen til og med det skoleår, de fylder 16 år.
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Der foretages 2 årlige undersøgelser af børnenes tænder. Udover disse 2 
besøg kan eleverne altid henvende sig på tandklinikken, hvis de trænger til 
tandlægehjælp.

Angående regulering bliver samtlige børn i 4. klasse efterset af special
tandlæge, og alle, der har behov for regulering, får tilbudt behandling på 
reguleringsklinikken.

I skoleåret 1974—75 har eleverne selv kunnet melde sig til fluorskylning 
på tandklinikken.

I skoleåret 1975-76 indføres regelmæssige fluorskylninger samt instruk
tion i mundhygiejne for alle elever uanset bopælskommune.

Sporten
Basketball

Efter afviklingen af ca. 20 kampe var skæbnerne for KG’s 4 skolehold 
bestemt. I sidste årsskrift hed det, at „alle hold havde leveret smukke præ
stationer“. Skal dette årsskrift have sit adjektiv, må det blive „smukkere“! 
Spillets kvalitet er for alle hold højnet i forhold til sidste år.

Og med hvilke resultater?
Drengene i gymnasiets yngste gruppe spillede 2 indledende kampe med 

én sejr og ét nederlag, og hermed var der lukket for videre deltagelse i
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EM-holdet - Rom 4.-11. maj 1975
Knælende fra venstre: Birgitte Larsen, Birgit Kjer, Gertie Lundvall, Caroline 
Gamst.
Stående fra venstre: Helle Andersen, Anne Aagaard, Birthe Schubart, Hanne 
Schubart, Anette Lyngvig.
Ikke med på billedet: Nina Anker Jørgensen.

turneringen. Holdet er for en stor del meget „ungt“, og der ventes bedre 
resultater i næste sæson, hvor spillerne da vil være aldersmæssigt jævn
byrdige med deres modstandere.

I ældste gruppe klarede 3 g’erne sig helt pænt ved at vinde den indledende 
pulje med en samlet score på 140 mod 105. I forårets semifinale blev det 
til én sejr og ét nederlag, og så var det løb kørt. Holdet har især glædet 
ved dets center-spilleres stigende kvaliteter.

Hvad pigerne angår, måtte de også i år løbe med æren og guldet, i hvert 
fald for yngste holds vedkommende. Men i de indledende kampe den 14. 
februar fejrede begge hold triumfer. Ældste hold vandt med en samlet 
score på 103 mod 54. Og yngste vandt med 128 mod kun 30! Vejen var 
banet til finalerne.

Disse afholdtes godt en måned senere på KG med deltagelse af 12 hold. 
Stævnet faldt „beklageligvis“ sammen med en skolerejse til Malta, hvilket 
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kostede ældste hold en dyrebar spiller og topscorer. På trods heraf faldt 
holdet med absolut værdighed, og der var næppe tvivl om, at mesterskabet 
kunne være taget hjem.

Yngste hold gled igennem som smør og blev danmarksmestre i den sidste 
afgørende kamp mod Nørre Gymnasium - med scoren 58-38! Kampen 
var selvsagt en skygge af sidste års finale, der også stod mellem KG og 
Nørre G.

Det var imidlertid den sejr fra sidste år (33-32!), som bragte holdet til 
de europamesterskaber i Rom, som først afvikles dette år i ugen 4.-11. maj. 
Holdets kampindsats kendes i skrivende stund endnu ikke, men trænings
indsatsen er formidabel, idet spillerne træner fra 7 til 8 hver morgen i hele 
april måned!

I løbet af sæsonen 7ApS spilledes en række trøn/ngskampe: KG-Virum 
64-46 KG-EB 61-15 KG-Sisu 45-72 KG-Værløse 51-32. Endelig spil
ledes der i slutningen af marts måned med kombinerede skolehold mod 
H. S. Bllings Highschool fra Montreal, Canada - med sejr til KG's drenge
på 97-56 og en sejr til pigerne på 75-50. Peter Seiffert

Håndbold
På KG har håndbold vist altid stået lidt i skyggen af de andre boldspil. 
Dette skyldes nok. at vi på skolen kun kan tilbyde håndbold som en uden
dørs disciplin, idet vi ikke råder over en egnet indendørs hal.

I det forløbne skoleår har KG ikke deltaget i nogen skoleturnering, men 
ved to lejligheder har adskillige af skolens elever på eget initiativ deltaget i 
i en håndboldturnering. Det drejer sig om Pondus Cup’en, arrangeret af 
Virum-Sorgenfri Håndboldklub, samt Hellerup Bank Cup, arrangeret af 
HIK. Ved begge disse turneringer kunne man tilmelde sig klassevis eller 
årgangsvis, hvilket som sagt mange af KG’s elever benyttede sig af. Selv
om interessen således var stor, må vi erkende, at det var vanskeligt at gøre 
sig gældende blandt alle de andre hold/skoler fra omegnen. Imidlertid var 
der mange talentfulde spillere på de forskellige hold fra KG, både piger og 
drenge, så hvem ved - om føje år ... ?

Bordtennis
Igen i dette skoleår har bordtennis været tilbudt som frivillig idræt, og igen 
har KG deltaget i den landsomfattende skoleturnering, som dagbladet BT 
arrangerer i samarbejde med Dansk Bordtennis Union. Sidste år vandt KG 
som bekendt BT-cup’en og dermed det uofficielle danske mesterskab for 
skolehold, og det store spørgsmål var selvfølgelig, om denne triumf kunne 
gentages i år. Umiddelbart skulle man tro. at chancerne var store, for med 
undtagelse af én bestod KG’s hold i år af de samme spillere, som vandt 
sidste år. De fem spillere var Karin Hofman-Bang, Susanne Munck, Steen 
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Carstensen, Søren Friby og Jørgen Christensen, alle 2. real. Sidstnævnte 
var ny på holdet.

Turneringen startede for KG's vedkommende i oktober 74 med en sejr 
over Hummeltofteskolen, Virum. 1 løbet af efteråret og vinteren blev det 
til sejre over Lundtofte Skole, Sorgenfriskolen, Carolineskolen, Johannes- 
skolen og Lundebjerg Skole. I februar 75 var vi efterhånden nået frem til 
cup’ens kvartfinale, hvor vi på hjemmebane skulle møde Virum Skole, som 
vi sidste år besejrede i finalen med 8-7. Igen endte kampen 8-7, men 
denne gang i Virum-holdets favør, og dermed var holdet fra Kildegård 
Gymnasium ude af turneringen, endda i „dobbelt betydning“, for ingen 
af de 5 spillere kan deltage i turneringen næste år, fordi de så er for gamle. 
Selvfølgelig var det uheldigt, at lodtrækningen havde bevirket, at sidste års 
to bedste hold skulle mødes allerede i kvartfinalen med det resultat, at KG 
blev slået, men som en af turneringens favoritter nåede vi alligevel, sam
men med Virum Skole og Ellegårdsskolen, Ballerup, der senere vandt 
mesterskabet, at sætte vort præg på BT-cup’en 1974-75.

Meget tyder nu på, at man ikke vil høre meget om KG i bordtennis
sammenhæng i den nærmeste fremtid, for det bliver meget vanskeligt at 
skaffe erstatning for det hold, der i de to forløbne år på så strålende vis 
har repræsenteret Kildegård Gymnasium. Sf)bye Kristensen

Volleyball
Den 31. januar deltog et hold, bestående af elever fra 2. og 3. g. i en tur
nering på Birkerød Statsskole. Det blev desværre kun til 2 kampe, da vi 
allerede i anden kamp mødte stævnets bedste, nemlig Holte Gymnasium. 
Vi tabte 12-15, 14-16. I første kamp slog vi Birkerød med 15-2, 15-4. 
Piger fra 1. g. deltog i en lignende turnering, men blev ligeledes slået ud i 
kamp nummer 2.

Fodboldspillet på KG
Større iver og aktivitet får vi næppe at se mange steder på skolen end ved 
at lade øjnene falde på boldspil-bandebanen, skolens fodboldarena, hvilket 
gælder såvel i gymnastiktimerne som frikvartererne, ja, også tiden uden for 
undervisningstiden. Hvad sker der så? Her spilles FODBOLD.

Alle deltager, drenge og piger imellem hinanden, og i alle aldre. Interes
sen for denne idræt har udviklet sig meget, og kvaliteten blandt vore elever 
er steget kolossalt. Skolen deltager i de årlige turneringer arrangeret af 
HIK og Ekstrabladet med hold indenfor tre forskellige aldersklasser. De 
lokale frikvarters-turneringer de små klasser imellem er ligeledes et udtryk 
for den store interesse for denne disciplin i skolen. Af vigtighed for idræts
grenens videre udvikling er det samarbejde, vi har fået med boldklubben 
B. 1903, hvis baner i undervisningstiden er til skolens disposition.

Niels Møller
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Atletik
I forbindelse med de skemafri dage afholdtes i år skolemesterskaber i atle
tik for første gang i skolens historie. Resultaterne var jævne, og Bo Jeppe
sen dominerede ved at vinde højdespring (1.60 m). længdespring (5.21 m), 
100 m løb (13.3 sek.) og kuglestød (8.65 m). Spydkast blev vundet af Søren 
Petersen (36.88 m), og han var også bedst i 1500 m løbet med tiden 4.46.8

Elisabeth Forsberg

min. Allan Klein blev vinder af 3000 m løbet (10.58.7 min.), men her del
tog også Elisabeth Forsberg, hun løb i mål kun 36 sek. efter Allan.

I gymnasieskolernes regionsstævne på Gentofte Stadion deltog KG for 
første gang med et pigehold. De havde en hård kamp med Marie Kruse’s 
skole og blev besejret med et enkelt point i holdkonkurrencen. Benedikte 
Nyrop blev en overlegen vinder i højdespring (1.51 m), Helle Andersen vandt 
kuglestød med 8.07 m og Elisabeth Forsberg leverede en god præstation 
med en 2. plads i 800 m løb besejret af en junior danmarksmester fra Marie 
Kruse. Et drengehold deltog i samme stævne men havde en dårlig dag, 
idet de blev diskvalificeret i 100 m løb og derfor sluttede på fjerde og sidste 
pladsen. Jens Tastum fik dog en 2. plads individuelt i spydkast med 46.10 
m, et godt resultat.
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På afbud fra Marie Kruse kom Kildegård med til finalestævne i Hjør
ring. Der deltog 12 skoler fra hele landet, som ventet havde vi svært ved 
at gøre os gældende i dette stærke selskab, da mange af skolerne har haft 
pigehold med i mange år. Vi sluttede i den nederste ende, men gjorde os 
dog bemærket, idet Elisabeth Forsberg vandt 800 m med tiden 2.30.2 min. 
og det var endda ny stævnerekord. Med lidt mere træning og erfaring kan 
pigeholdet blive meget bedre, idet mange af pigerne stadig går på skolen
næste år. Knud Edinger

Overskolens kor
I denne sæson har vi mærket én af de vanskeligheder, som alle gymnasie
kor er ude for: at eleverne forlader skolen efter endt skolegang.

Denne ret banale konstatering fik faktisk, da der havde været tale om 
en ivrigt syngende 3 g-årgang, meget stor betydning for korets arbejde.

Trods denne vanskelighed har vi dog haft to vellykkede arrangementer, 
nemlig en julekoncert i Helleruplund kirke, hvor der foruden de tradi
tionelle julesange bl. a. blev sunget Buxtehudes krævende kantate „Eders 
hele værk“, samt den ene af skolens to mixturkoncerter i marts. Her sang 
koret for første gang på vores egen skole Mozarts „Te Deum“, som sidste 
år blev sunget i Haslev. Tre medlemmer af skolens orkester spillede de 
svære strygestemmer med bravour.

Senere i koncerten slog vi os sammen med hele orkesteret og sang slut- 
koret fra Bizets opera „Carmen“; orkesterstemmerne var tilrettelagt af den 
utrættelige Lars He je Hansen. Torben v M^ler _ Erling Krog

Kildegård Gymnasiums musikskole
Musikskolen tilbyder undervisning på mange forskellige instrumenter, for 
gennem denne værdifulde fritidsinteresse at gøre det muligt for eleverne 
at deltage i den musikalske aktivitet på skolen og andre steder. Mange af 
musikskolens elever deltager således i skolens symfonisk besatte orkester 
og i big-bandet, ligesom adskillige optrådte ved mixturkoncerterne i for
året.

Undervisningen, der er åben for alle skolens elever, løber fra september 
til maj (inch) uden for elevernes skoletimer. Undervisningstiden tages ikke 
fra den almene musikundervisning, men må ses som et supplement til 
denne.

Musikskolen har i år haft 90 elever fordelt på instrumenterne klaver,
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guitar, fløjte, klarinet, trompet, basun og trommer, og undervisningen er 
blevet varetaget af:

Lillian Reddersen, klaver 
Anette Voss, klaver 
Hanne Bekov, klaver 
Birte Amtoft, klaver 
Frank Jensen, guitar 
Finn Wellejus, guitar

Birgitte Friis Nielsen, fløjte 
Dorte Lester, blokfløjte 
Ole Hansson, klarinet 
Leo Sørensen, trompet 
Flemming Sjølund, basun 
Jan Sivertsen, trommer

Vi håber at kunne genoptage undervisningen i strygeinstrumenter i næste 
sæson. Skolen råder over 3 violiner, en cello og en kontrabas, som vil 
kunne udlånes til interesserede.

Der vil i august 1975 blive udsendt udførlig meddelelse til hjemmene 
om musikundervisningen.

Musikskolen ledes af rektor medens den daglige administration vare
tages af Bent Haastrup

K.G.s big-band
Opildnet af succes’en ved sidste sæsons mixturkoncert blev det besluttet at 
lægge arbejdet med big-band’et i faste rammer.

Der har været prøver onsdag eftermiddag med følgende besætning: 
fløjte, altsax, 2 tenorsax’er, 2 trompeter, 2 basuner, guitar, piano, bas og 
trommer.

Musikerne har med held kæmpet med de problemer, der er i jazz- 
musikalsk sammenspil, ligesom de har mødt de store krav, som det at 
være medskaber stiller til improvisatoriske og rytmiske evner, når det skal 
indpasses i en musikalsk helhed. Enkelte har, ikke uden talent, forsøgt sig 
som arrangører.

Big-band’et medvirkede ved skolens fødselsdag, i musicalen samt ved 
mixturkoncerterne.

Vi fortsætter næste år med en ugentlig prøve (eftermiddag eller aften) 
og håber på tilgang af interesserede! „ „

K. G.s skoleorkester
Skoleorkestret har haft en vellykket 8. sæson, hvor højdepunkterne vel 
nok var dets medvirken i musicalen (3 aftener!) og de 2 mixturkoncerter 
i foråret, men også de ugentlige aftenprøver (torsdag kl. 19-21) har været 
præget af deltagernes ildhu og trofasthed — der er blevet arbejdet, og vi 
har hygget os.

Orkestrets besætning har i år været: 13 strygere (heraf én cello), 2 fløj
ter, 3 klarinetter, 2 trompeter, basun, tuba, trommer samt klaver. Af disse 
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var 7 tidligere elever, af hvilke især Lars Heje Hansen skal fremhæves for 
sine glimrende arrangementer for orkestret.

Foruden ved ovennævnte arrangementer — musical og mixturkoncerter — 
medvirkede orkestret ved juleafslutningen, ligesom der har været afholdt 
2 „orkesterlejre“ i Færgelunden.

Vi håber på fortsat tilgang til orkestret! Bent Haastrup

Folkedans
Under mottoet: „Dans dig glad og bring glæde til andre“ har vi i årevis 
øvet folkedans på KG, men desværre blev det sidste år ikke det, jeg havde 
drømt om, for på grund af sygdom standsede noget, og andet kom aldrig 
i gang.

Det blev kun til Lanciers for overskolen, så der ved overskolens årlige 
skolebal kunne danses Lanciers i 28 kvadriller. Efterhånden har anstands

danse som Lanciers vundet indpas på de fleste gymnasier, og det viser, at 
de unge trods al tidens uro befinder sig godt ved dansenes krav til orden.

Så tog 1. til 4. klasserne fat, for der skulle være fastelavnskarneval. Vi 
nåede ved flittig træning i frikvartererne og efter morgensang så langt, at 
der ved karnevallet virkelig kunne danses af en del. og flere kunne hoppe 
rundt i takt til musikken. Når karnevallet hvert år bliver så godt, skyldes 
det, at de fleste ved, hvad og hvordan de skal danse.

Danseundervisning for 5.-7. klasse udgik; men vort elitehold havde et 
stort program, hvormed vi optrådte for gamle og syge. Vi havde et 1-times 
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og et 2-timers program med danse, sange, musik og skuespil. Denne vinter 
var det J. L. Heibergs „Nej“, der blev spillet af elever og lærere, og som 
overalt blev modtaget med glæde. Ved vore folkedanseopvisninger har 
elever fra 7. klasse til 3. g. og lærere medvirket, og der har været et strå
lende samarbejde.

Vi sluttede vor skuespilturné fredag den 11. april med at spille „Nej“ 
for hele hovedskolen.

Efter mange overvejelser, om vi skulle holde op med vort elitehold, er 
vi enedes om at tage fat igen næste år, blot skal vi gøre holdet større og 
bedre. Vi føler, at vi ved vor optræden bringer så megen glæde til en
somme og gamle, at vi stadig bør gøre en indsats.

Har De brug for underholdning til gamle, syge og ensomme, kommer vi 
gerne. De kan blot tale med kontoret. Al optræden er gratis.

Og så danser vi videre næste år.

Meddelelser fra K. G.
Fra og med skoleåret 1971/72 har skolen udsendt „Meddelelser fra Kilde
gård Gymnasium“ med 4 numre i 1. årg., 2 numre i 2. årg., 4 numre i 
3. årg. og nu foreløbig 3 numre i 4. årg.

Hensigten med bladet er udtrykt i en „programerklæring“ i 1. årgangs 
nr. 1 af skolens daværende rektor, Ole Rindung:

„Denne lille tryksag er første nummer i en række, der skal .udkomme på 
Kildegård Gymnasium. Vi har valgt at give den det meget tørre og saglige 
navn „Meddelelser fra Kildegård Gymnasium“ for dermed at antyde lidt 
om, hvad dette organ skal bruges til, og hvad man kan forvente det vil 
indeholde.

Selv om der på en skole er en del muligheder for at give informationer 
til elever og lærere, enten ved morgensang, over højttaleranlægget eller 
under spisningen i hallen, har vi dog ofte følt savnet af et meddelelses
middel, hvorved man på en mere udførlig og nuanceret måde kunne nå ud 
til hele skolens kreds, elever, lærere og forældre, med bekendtgørelser og 
redegørelser af forskellig art.

Det vil nok være rimeligt, at der nedsættes et redaktionsudvalg, inde
holdende både elever og lærere, men ved tilrettelæggelsen af dette første 
nummer er vi blot gået frem på egen hånd, idet vi dermed fik mulighed for 
at anskueliggøre, hvad vi har tænkt os med dette lille blad. Den endelige 
ordning af redaktionsforholdene vil meget snart blive taget op til drøftelse 
og endelig fastlæggelse.

Bladet skal indeholde annonceringer af kommende arrangementer på 
skolen, det kan indeholde artikler med begrundelser for dispositioner, der 
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er truffet, som f. eks. bortfaldet af overskolens oktoberkarakterer, der kan 
være referater af møder i samarbejdsudvalget eller andre udvalg, der kan 
være meddelelser om. hvorledes det går med igangværende større projekter 
som f. eks. skolegårdsudformningen, og bladet skal også stå åbent for for
slag fra elever, lærere eller forældre om forbedringer af skolens forskellige 
ordninger.

Efter mit skøn vil det nok være rigtigt at fastholde bladets karakter af 
et meddelelsesblad, som er skolens officielle. Det bør således ikke tage op
gaver op, der henhører under almindelige skoleblades område, f. eks. op
tage bidrag af skønlitterær eller underholdende art eller give plads for ud
præget polemiske indlæg. Stof af den art må fortsat henvises til eventuelle 
egentlige skoleblade, der skrives på de udgivende elevers eget ansvar.

Vi skal nok ikke i første omgang lægge os fast på helt bestemte tids
punkter for udsendelsen af de enkelte numre, foreløbig sendes det ud efter
hånden, som der er behov for det.

Bladet vil blive uddelt til samtlige elever og lærere. Vi beder eleverne 
om at viderebringe deres eksemplarer til forældrene, til hvem bladet jo 
også i høj grad vil henvende sig.

Jeg håber, at denne nydannelse vil blive vel modtaget af alle her på 
skolen, og at man vil benytte bladet i overensstemmelse med de hensigter, 
der ligger bag dets udgivelse“.

Gennemblader man de 13 numre, som er udkommet til dato, ses det, at 
de i programerklæringen fulgte retningslinier er fulgt ret nøje gennem de 
foreløbig 4 år, bladet er udkommet.

Bladet redigeres af en fast redaktionsstab bestående af rektor, lærerråds
formanden og elevrådsformanden. Gennem de to sidste år har desuden 
skolens formningslærer, Jens Mandrup, været fast knyttet til bladet som 
tegner og som lay-out-man. Endelig vælges der hvert år et medlem af lærer
kollegiet som teknisk medarbejder, indtil nu K. Laursen.

I skoleåret 1974/75 agtes — i begyndelsen af juni - udsendt et nr. 4 med 
„de sidste nyheder“.

Bladet uddeles til samtlige elever og samtlige ved skolen ansatte og sen
des desuden til skolens bestyrelse og til skolens emeriti.

Skolepatruljerne
Årets SP'ere: Lars Rosenkvist, patruljefører, 2 br.

Jens Sfinksen, patruljefører, 2 br.
Hans Henrik Reisfelt, 2 br.
Christian Zilstorff, 7 bh.

Carsten Bang, 1 bh.
Jesper Svane, 7 bh.
Jens Rosenkvist, 7 bh.
Jan Nielsen, 7 bh.

Skolen vil endnu en gang takke for den store indsats.
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I denne sammenhæng kan i øvrigt nævnes:
28.10. Cyklistprøve for eleverne i de to 6. klasser. 36 elever gik op, 32 

bestod. Bettina Iversen, Martin Lund, Jan Øder Madsen, Birgitte 
Dam og Peter Madsen var endda så gode, at de gik videre til et 
„mellemheat“.

19.11. „Mellemheat“ for eleverne i Gentofte kommune. Birgitte Dam 
klarede endnu en gang skærene og gik videre til landsdelsfinalen.

20.2. Årsfest for skolepatruljeeleverne i Gentofte kommune på Skovs
hoved skole.

20.3. 1 meter chokolade til alle SP’erne som en beskeden tak fra sko
len.

3.4. Landsdelsfinale i Gentofte med mestercyklister fra hele Sjælland 
og Lolland-Falster. Her blev Birgitte Dam nr. 5, hvilket blev præ
mieret med en kontant præmie på 100 kr.
Skolen siger „TIL LYKKE“ med det fine resultat.

Ole Silau

Skolens teknikere
Scenen: Jørgen Johnbeck, Olav Westenholtz, Michael Spang-H aussen. 
Radiorummet: Carsten Johnbeck, Lars Rosenkvist, Lars Schultz.

Værd at vide
Glemte sager
For at sikre at evt. glemte sager når tilbage til deres ejermænd, anbefales 
det kraftigt, at alle klædningsstykker m. m. forsynes med navn og klasse
betegnelse.

Glemte klædningsstykker henlægges i „glemmereolen“ i garderoben.
Glemt gymnastiktøj, sko og håndklæder opbevares i „glemmekurven” 

ved gymnastiksalene.
Fundne og indleverede værdigenstande opbevares på inspektors kontor.

Ansvar
Eleverne er forpligtede til at erstatte den skade, de måtte tilføje skolens 
ejendele. Enhver beskadigelse må straks meldes til inspektor.

Skolen påtager sig intet ansvar for elevernes knallerter, cykler eller tøj, 
og kan ikke dække tab ved tyveri af penge eller andre effekter.

Skolens forsikringer dækker ikke skader, som eleverne forvolder eller 
kommer ud for under færdsel på skolens område — herunder også tand
skader.
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Forsømmelser
Hovedskolens elever forsynes med en meddelelsesbog til brug for kontak
ten mellem skole og hjem.

Elever, der har måttet forsømme skolen, skal, når de igen møder, med
bringe en i kontaktbogen indført skriftlig meddelelse fra hjemmet om 
udeblivelsens årsag og varighed.

For overskolens elever gælder følgende: Når en elev igen møder på sko
len efter en forsømmelse udfyldes en „grøn seddel“ med forklaring på 
forsømmelsens årsag. Sedlen underskrives af hjemmet for elever, der ikke 
er fyldt 18 år. Sedlen anbringes derefter i reolen ved regnskabsførerens 
kontor.

For alle skolens elever gælder, at for enhver forsømmelse, som ikke 
skyldes sygdom eller anden tvingende årsag, må klasselærerens tilladelse 
indhentes forud. Hvis forsømmelserne strækker sig ud over én dag, må 
tillige rektors tilladelse foreligge.

Når en elevs sygdom strækker sig over mere end én uge, bedes med
delelse herom sendt til skolen.

Bliver en elev hjemsendt fra skolen på grund af sygdom, forsynes ele
vens kontaktbog eller grønne seddel med meddelelse om årsagen til og 
tidspunktet for hjemsendelsen. For modtagelsen af denne meddelelse kvit
terer hjemmet ved underskrift for elever under 18 år.

Fritagelse for gymnastik
Reglerne for elevers fritagelse for gymnastik er fastsat af undervisnings
ministeriet ved cirkulære af 8.4.1968. I dette cirkulære hedder det bl. a.:

Elever kan efter skriftlig anmodning fra hjemmet - for elever, der er 
fyldt 18 år, fra eleven selv - fritages helt eller delvis for én uge ad gangen, 
dog højst i 4 sammenhængende uger.

Fritagelse ud over 4 uger kan kun tilstås efter fremlæggelse af lægeattest, 
der vil være at udfærdige på en af skolen udleveret, autoriseret blanket 
„Lægeattest til fritagelse for legemsøvelser“. Lægeattesten sendes af den 
udstedende læge til skolens leder med angivelse af i hvilket omfang og i 
hvilket tidsrum, den pågældende elev må fritages. Udgiften til lægeattest 
afholdes af hjemmet.

Skolelægen kan på egen hånd meddele hel eller delvis fritagelse for del
tagelse i legemsøvelser, hvis han har kendskab til sygdomstilfælde eller de
fekter, som måtte berettige en sådan fritagelse. Skolelægen skal i så fald 
underrette elevens sædvanlige læge om fritagelsen.

For elever, der er fritaget for deltagelse i legemsøvelser, gælder som 
almindelig regel, at de skal overvære timerne, idet også iagttagelse vil bi
bringe eleverne forståelse af undervisningen i bevægelseslære, træningslære 
og arbejdsteknik. Ved fritagelse ud over 4 uger træffer skolens leder, even
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tuelt efter forhandling med elevens hjem og den pågældende lærer, be
stemmelse om, hvorledes timerne skal anvendes.

Manglende deltagelse i undervisningen noteres som enkelttime-fravær 
med undtagelse af menstruerende elever, der overværer undervisningen 
eller er delvis aktive.

Konfirmationsforberedelse
Da skolens elever går til præst på meget forskellige tider, er det ikke 
skolen muligt at tage hensyn hertil ved skemalægningen, hverken i 7. klasse 
eller i 8. klasse og 1. real.

Da det indgreb i skoleskemaet, som konfirmationsforberedelsen vil be
virke, antagelig er mest generende i eksamensklasserne, anbefaler skolen, at 
konfirmationsforberedelsen finder sted i 7. klasse fra efterår til forår, men 
må iøvrigt overlade det til forældrenes egen afgørelse, hvornår den skal 
finde sted. Kan konfirmationsforberedelsen lægges uden for skoletiden, er 
dette anbefalelsesværdigt.

Elever, der skal konfirmeres, vil kunne få fri fra skole dagen efter kon
firmationen.

Karaktergivning
5.-7. klasse får normalt standpunktskarakterer i november og marts. De 
øvrige klasser får standpunktskarakterer i december og marts. Ved skole
årets afslutning gives der årskarakterer.

I 1.-4. hovedskoleklasse er karakterer erstattet af forældrekonsulta
tioner.

Karakterskala:
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 præsta

tion.
5: gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.
3: gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende 

præstation (skrives 03).
0: gives for den helt uantagelige præstation (skrives 00).

For at bestå realeksamen eller studentereksamen kræves, at karakterer
nes gennemsnit er mindst 5,5 og at summen af de to laveste karakterer plus 
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gennemsnittet af de øvrige er mindst 13. Disse betingelser skal opfyldes af 
årskaraktererne og eksamenskaraktererne hver for sig.

Ordblindeattester
Ordblindeattester er en erklæring, der vedlægges skolers ansøgning om dis
pensation fra 13-reglens bestemmelser ved real- og studentereksamen. Dis
pensation kan søges, hvis mindst en af de to laveste eksamenskarakterer 
giv.es i et fag, hvor en elev er handicappet. Erklæringen, der udstedes af 
skolepsykologen, skal indeholde oplysninger om tidligere undersøgelses
resultater, specialundervisning m. m., resultat af lige foretagne prøver og 
en vurdering af disse samt en stillingtagen, der begrunder dispensationen.

Det er fejlagtigt at tro, at en tidligere specialundervisning berettiger til 
blidere karakterbedømmelse, der er kun tale om dispensation fra 13-reglen, 
og betingelsen er, at man tidligere er diagnosticeret som læse-/skriveretar- 
deret og i en længere periode har modtaget specialundervisning. Elever, 
som tidligere har modtaget specialundervisning på en anden skole, henvises 
således til skolepsykologen fra denne skole.

Cirkulære om evaluering og meddelelser til hjemmene
1 henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12. marts 1973 om 
eksamensordningen og karaktergivningen m. v. ved studentereksamen og i 
gymnasiet, § 21 og 22, fastsættes følgende bestemmelser:

A. Når læreren og eleverne i en klasse har planlagt arbejdet i et fag for 
en vis periode under lærerens ansvar for, at bestemmelserne for faget i 
undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 322 af 16. juni 1971 om under
visningen i gymnasiet og om fordringerne ved og eksamensopgivelserne til 
studentereksamen overholdes, skal undervisningen i den pågældende periode 
løbende evalueres, så elever og lærer får information om udbyttet af under
visning og arbejde. Metoder og midler til evaluering af den enkelte elevs 
og elevgruppes udbytte af undervisningen må aftales mellem lærer og elever, 
således at man dels skaffer sig evalueringsresultater med henblik på den 
videre tilrettelæggelse af undervisningen og dels giver læreren mulighed for 
— for eksempel ved samtale, iagttagelse og diagnostiske prøver - at skaffe 
sig indtryk af den enkelte elevs faglige standpunkt.

B. I hvert af de fag, hvori der til studentereksamen gives årskarakterer, 
skal der mindst én gang om året - og kan der, efter lærerrådets beslutning, 
to gange om året - gives meddelelse til hjemmet om elevens standpunkt. 
Såfremt eleven er fyldt 18 år eller har indgået ægteskab gives meddelelsen 
dog til eleven selv. Standpunktsmeddelelse skal senest gives i marts måned 
og udtrykkes ved en karakter fra den til studentereksamen benyttede karak
terskala og kan ledsages af et i ord affattet vidnesbyrd om elevens anlæg og 
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arbejde i faget. Karakteren skal ledsages af et vidnesbyrd, dersom elevens 
standpunkt bedømmes til under 6, eller hvis den betegner en væsentlig ned
gang i faget i forhold til den forudgående bedømmelse af standpunktet. For 
at sikre ro om den første tids undervisning i gymnasiet må der i 1. gym
nasieklasse ikke afgives standpunktsbedømmelse inden december. Umiddel
bart før der afgives standpunktsbedømmelse skal elevernes forhold i rela
tion til standpunktet drøftes på et lærerforsamlingsmøde. Kontakten mellem 
gymnasieskolen og hjemmene sikres i øvrigt ved forældremøder med del
tagelse af lærere, elever og disses forældre.

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

D. Ved skoleårets slutning gives årskarakterer i de af klassens fag, hvori 
der ved studentereksamen gives årskarakter. Der afholdes en årsprøve som 
mindst omfatter samtlige skriftlige fag. Lærerrådet fastsætter ordning og 
omfang af eventuelle mundtlige årsprøver og klassernes arbejde i tiden 
efter, at undervisning efter normalt skema er ophørt og indtil sommer
ferien. Den skemamæssige tilrettelæggelse foretages af rektor under hensyn
tagen til elevers og læreres deltagelse i eksaminer fastsat af direktoratet.

E. En elev, der ikke har fået direktoratets tilladelse til at deltage i eksa
men efter 1. eller 2. gymnasieklasse, kan ikke fortsætte i næste klasse.

På et lærerforsamlingsmøde ved skoleårets slutning behandles de øvrige 
elevers fortsættelse i næste klasse. Dersom der ikke er enighed om, at en 
elev bør fortsætte i næste klasse, holdes afstemning herom. Ved denne af
stemning har hver lærer lige så mange stemmer, som hans/hendes fag har 
års- og eksamenskarakterer; derudover har lærerne i legemsøvelser og 
musik/formning hver 1 stemme. Hver af de lærere, der underviser ved
kommende elev, fremsætter en motiveret udtalelse om, hvorvidt eleven i 
faget er egnet til at fortsætte, og stemmer foreløbig på dette grundlag for 

52



eller imod. Derefter foretages, eventuelt efter en yderligere drøftelse, en 
anden og skriftlig afstemning, ved hvilken den enkelte lærer skal stemme 
i overensstemmelse med sin opfattelse af elevens helhedsstandpunkt. I til
fælde af stemmelighed træffer rektor afgørelseen.

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

F. Disse regler træder i kraft 1. april 1973 og afløser reglerne i direkto
ratets cirkulære nr. 139 af 20. juli 1967 om karaktergivning og meddelel
ser til hjemmene.

Om bilparkering, afhentning og aflevering af elever
Det henstilles indtrængende til forældre, at de ved aflevering og afhentning 
af elever ikke lader bilen holde foran skolens indkørsel eller i dennes 
umiddelbare nærhed.

Vedrørende „Af- og pålæsning“ anmoder politiet forældrene om at be
nytte følgende vejstrækninger:

1. For bilister, der kommer fra Kildegårds Plads: vejstrækningen efter 
fodgængerovergangen til Barsehøj.

2. For bilister der kører mod Kildegårds Plads: vejstrækningen mellem 
Begoniavej og Kildegårds Plads.

3. Bilister fra Gentofte: Begoniavej.
Endvidere henstiller politiet, at bilisterne efter standsning ikke krydser 

Kildegårdsvej, men „følger strømmen“ videre frem.
Ved taxibestilling bedes det bemærket, at biler fra kl. 07.30-14.30 kun i 

sygdomstilfælde må køre helt op til skolen. Dette gælder også privatbiler.
Ved forældremøder o. lign, må kun de afmærkede parkeringsfelter be

nyttes. Parkering i skolegården er forbudt af brandvæsenet.

Lån af skolebøger
Eleverne i 1., 2., 8., 9. og 10. kl. samt i real- og gymnasieklasserne vil 
kunne låne lærebøger på skolen, og til disse klasser udleveres endvidere 
gratis læremidler (stilehæfter, opgavehæfter, glosehæfter etc.). Depositum 
kr. 100.

Nye elever betragtes automatisk som boglånere, såfremt eleven ikke har 
ytret ønske om andet. Depositum vil blive opkrævet ved det nye skoleårs 
begyndelse og må ikke indbetales sammen med skolepengene.

53



Hvis bogudlånet ikke udtrykkeligt - og skriftligt - opsiges, fortsætter det 
næste skoleår for de elever, der forbliver på skolen.

Boglånet omfatter ikke atlas, ordbøger, salmebog, Det nye Testamente, 
regnestokke eller kompendier.

Bøgerne forbliver skolens ejendom, og det må kræves, at de behandles 
med omhu. Særlig vigtigt er det, at bøgerne forsynes med solidt omslag, og 
at eleven til den daglige transport benytter en ordentlig skoletaske, f. eks. 
en stiv lædermappe. Alt for mange dyre bøger ødelægges og må erstattes, 
fordi de har lidt overlast ved transport i uhensigtsmæssige tasker. Bøger, 
der i årets løb bliver beskadiget eller makuleret ved tilskrivelser, må straks 
erstattes. Gentagne overtrædelser af reglementet medfører ophævelse af det 
gratis bogudlån for vedkommende elev.

Eleverne skal umiddelbart efter modtagelsen (senest 1. september) blade 
samtlige bøger igennem og til boginspektor anmelde eventuelle mangler, 
dvs. sådanne skader, som ikke hidrører fra almindeligt slid på bøgerne.

Bøger, som har været forsynet med glosetilskrivninger el. lign., modtages 
ikke, selv om de ved afleveringen er forsøgt renvisket.

Afleveringstidspunkterne for bøger i juni måned vil blive bekendtgjort 
ved opslag på skolen og skal nøje overholdes, da bøgerne ellers vil blive 
krævet erstattet.

Tilbagebetaling af depositum vil af hensyn til kontrollen med de tilbage
leverede bøger først kunne finde sted i oktober.

Eleverne i gymnasiet får udleveret bøgerne i den første time, de har de 
enkelte fag- bogudleveringen bliver derved fordelt over flere dage. De 
øvrige elever får bøgerne udleveret den første skoledag og skal derfor med-
bringe rummelige mapper til de nye bøger. F. Heine-Poulsen

Kildegård Gymnasiums fonds
° J Formue

pr. 31. marts 1975
Comtesse Moltkes Fond af 1928 ........................................ kr. 103.867,28
Comtesse Moltkes Præmielegat af 21. februar 1923 .... kr. 10.707,23
Elise Bays Præmielegat ......................................................... kr. 15.668,84
Kildegård Gymnasiums Lejrfond af 1967 ....................... kr. 38.194,75
Kildegård Gymnasiums U dsmykningsfond af 1970 .......... kr. 6.957,82
Legatet af 5. Maj 1945 ......................................................... kr. 25.105,47
Rejsefondet af oktober 1949 .............................................. kr. 137.009,43

Ved uddelingen af rejsefondets midler lægges bl. a. følgende principper 
til grund:

Tilskud gives kun til grupperejser til udlandet for elever fra Kildegård 
Gymnasium under ledelse af en lærer.
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Det er rejsefondets opgave at give skolens elever mulighed for én gang 
i deres skoletid at komme med på en skolerejse til udlandet.

Der kan ikke gives tilskud til deltagelse i obligatoriske ekskursioner.
Ansøgning om rejsetilskud skal være begrundet i hjemmets økonomi. 

Ansøgningsblanketter fås hos rektor.
Fra Comtesse Moltkes Præmielegat modtog hovedskolens elever ved 

Flemming Næsland 280 kr. den 1. november. Beløbet (20 kr. pr. klasse) 
anvendes efter klassernes ønske i samråd med klasselærerne.

Fra Elise Bays Præmielegat modtog overskolens elevråd ved formanden 
250 kr. til brug efter elevrådets ønske.

Elevernes fordeling efter bopælskommune 
pr. 1. sept. 1974

Bopælskommune Bh-klasse 1.-7. kl. 8.-10. kl. 1.-3. real Gymna
siet Ialt

Albertslund........ 1 1
Birkerød............ 2 1 2 5
Brøndby ............ 1 1

1 1
Fredensborg .... 2 2
Frederiksberg . . . 2 6 4 6 18
Gentofte............ 33 249 13 141 146 582
Gladsaxe............ 3 14 11 11 39
Glostrup............ 1 1
Greve................ 1 1 2
Helsinge............ 1 1
Helsingør.......... 3 2 5
Herlev .............. 2 2 4 8
Herstederne .... 1 1 2
Hillerød ............ 1 1
Humlebæk........ 1 1
Hørsholm.......... 2 1 3
Karlebo.............. 1 1 1 3
København........ 3 34 3 19 33 92
Lyngby/Tårbæk . 1 26 3 30 34 94
Rødovre............ 1 1 2 4
Stenløse.............. 2 2
Søllerød ............ 14 1 14 14 43
Tåstrup.............. 1 1 1 3
Værløse.............. 2 1 3

43 357 21 234 262 917
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Ferier og fridage i skoleåret 1975-76
Mandag den 15. september: „Septemberfridag“.
Lørdag den 18.-søndag den 25. oktober: Efterårsferie.
Lørdag den 20. december-søndag den 4. januar: Juleferie.
Lørdag den 10-tirsdag den 20. april: Påskeferie.
Fredag den 14. maj: Store Bededag.
Torsdag den 27. maj: Kristi Himmelfartsdag.
Mandag den 7. juni: 2. pinsedag.
Lørdag den 19. juni-søndag den 8. august: Sommerferie.
Afslutning på skoleåret 1974/75 bliver for 1.—7. hovedskoleklasses ved

kommende onsdag den 18. juni kl. 10.15, for 8. kl., 1. og 2. real torsdag 
den 19. juni kl. 10.15, og for 10. kl., 3. real og gymnasiet fredag den 
20. juni kl. 10.15.

Det nye skoleår 1975/76 begynder mandag den 11. august kl. 09.00 for 
1.—7. klasse og kl. 10.00 for de øvrige af skolens elever. Børnehaveklasserne 
begynder mandag den 18. august.

56



INDHOLDSFORTEGNELSE
Afsked med Irma Jacobsen ................................................. 12
Af skolens dagbog ............................................................... 29
Atletik .................................................................................. 42
Basketball ............................................................................ 38
Boglånet ............................................................................... 53
Bordtennis ........................................................................... 40
Børnetandplejen ................................................................... 37
Eksaminer 1974 ................................................................... 21
Elevernes fordeling efter bopælskommune ......................... 55
Elevrepræsentation .............................................................. 11
Ferier og fridage 1975-76 ................................................... 56
Fodbold ............................................................................... 41
Folkedans ............................................................................ 45
Forsømmelser ...................................................................... 49
Forældreråd - Forældrerepræsentantskab ............................ 5
Forældrerådet ...................................................................... 11
Fritagelse for gymnastik ...................................................... 49
Glemte sager ........................................................................ 48
Grønne uge .......................................................................... 29
Hjælpelærere ........................................................................ 18
Håndbold ............................................................................. 40
Karaktergivning ................................................................... 50
K.G.’s big-band ................................................................... 44
Kildegård Gymnasiums fonds ............................................ 54
Konfirmationsforberedelse ................................................... 50
Lejren i Færgelunden ........................................................... 33
Lærerkandidater ................................................................... 18
Lærerkollegiet ...................................................................... 13
Lærerrepræsentation ............................................................ 11
Meddelelser fra Kildegård Gymnasium ............................. 46
Musikskolen .......................................................................... 43
Ordblindeattester .................................................................. 51
Ordensregler for lejren ........................................................ 35
Overskolens kor ................................................................... 43
Regler for optagelse og indmeldelse i K.G............................ 19
Samarbejdsudvalget ............................................................. 11
Skolebetaling ........................................................................ 20
Skolelægen ........................................................................... 37
Skolens teknikere ................................................................. 48
Skoleorkestret ...................................................................... 44
Skolepatruljerne ................................................................... 47
Skolepsykologen ................................................................... 35
Sport på K.G......................................................................... 38
Vedtægter for K.G.s forældrerepræsentantskab ................. 6
Volleyball ............................................................................ 41
Værd at vide ........................................................................ 48
Årsvikarer ............................................................................ 18



CHR. CHRISTENSEN KØBENHAVN


