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SLAGELSE GYMNASIUM OG HF-KURSUS
er amtsgymnasium, indrettet i overensstemmelse med lov om gymnasieskoler af 7. juni 19. >8, 
og består af en sproglig linie og en matematisk linie med matematisk/fysisk gren og mste- 
matisk/naturfaglig gren, der alle forbereder til studentereksamen.

Fra august 1976 indføres samfundsfaglig gren både på sproglig og matematisk linie.
Til skolen er knyttet et 2-årigt kursus til højere forberedelseseksamen i henhold til lov af 

8. juni 1966.

OPTAGELSE PÅ KURSUS TIL HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN
Principielt giver en realeksamen eller afsluttende prøver i væsentlige fag i 10. klasse med il
fredsstillende resultat adgang til at deltage i kursusundervisningen. 10. klasseprøven skal 
være med 2 fremmedsprog og med matematik i samme omfang som til teknisk forberedels :s- 
eksamen. Det er imidlertid ikke en nødvendig betingelse for optagelse at have enten : 0. 
klasseprøven eller realeksamen. HF-kursets rektor træffer afgørelsen af, hvilke elever < er 
kan optages, på grundlag af en vurdering af ansøgerens faglige og personlige kvalifikation :r.

OPTAGELSE I 1. GYMNASIEKLASSE
sker i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 15. december 1966 og aim n- 
deligvis på grundlag af den hidtidige skoles skøn om egnethed og af udfaldet i skriftlige fag 
ved oprykningsprøven fra 2. realklasse. Elever, der har bestået realeksamen, vil kunne cp- 
tages. Til optagelse på den sproglige linie kræves en prøve i latin. Ansøgning om optage se 
sendes på standardiseret skema gennem elevens hidtidige skole til amtsudvalget. Efter sa ri
råd med udvalget træffer rektor den endelige beslutning om optagelse.

OPTAGELSESPRØVE
Optagelse i 1. gymnasieklasse kan gøres afhængig af en optagelsesprøve efter de i oven
nævnte bekendtgørelse fastsatte regler.

Undervisningen er gratis i hele skolen i henhold til bestemmelserne i lov af 11. juni 
1954. Ligeledes udleveres bøger og skolemateriel gratis, men eleverne er ansvarlige for eet 
udleverede og må yde erstatning, hvis det beskadiges eller bortkastes. Notater i de udlet e- 
rde bøger må kun foretages efter lærerens anvisning.
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SKOLENÆVN
Valgt af amtsrådet:
Direktør A. Dilling Hansen.
Redaktør O. Lünell.
Trafikkontrollør H. Tellerup.
Valgt af forældrekredsen:
Fru Agnete Hansen (formand).
Lærer Niels Borup Jakobsen.
Skolenævnets opgave er at føre tilsyn med skolen og formidle en god kontakt mellem sko
len og myndighederne.

ADMINISTRATION
REKTOR (telefon 52 49 11)

træffes i reglen på skolen hver skoledag kl. 11,10-12, lørdag undtaget. Evt. anden 
træffetid kan aftales telefonisk i kontortiden.
I eksamenstiden, hvor det ikke er muligt at have fast træffetid, kan tid også aftales på 
52 39 37 kl. 18-18,30.

HF-STUDIEVEJLEDER, adjunkt Karen Zoffmann Hansen træffes bedst på Slagelse Gym
nasium og HF-kursus: mandag, tirsdag og torsdag kl. 10-11. Onsdag og fredag kl. 
11-12. Telf. (03) 52 11 11. Privat: Hansensvej 23, 4200 Slagelse - torsdag kl. 17-18 
på telf. (03) 52 2652.

INSPEKTORKONTORET: Telf. 52 11 11.
Sekretær Annelise Tümmler og sekretær Birthe Henriksen. Man henvender sig på kon
toret angående spørgsmål om befordringsgodtgørelse og Statens Uddannelsesstøtte samt 
meddeler navne- og adresseændring.

SKOLENS ADRESSE: Herrestræde, 4200 Slagelse.

SKOLEBETJENT: Erik Jørgensen. Telf. 52 11 11.

LÆRERVÆRELSET: Telf. 52 33 22.

LÆRERKOLLEGIET
Rektor Olaf Skouby, Birkevænget 21, telf. 52 39 37. Latin.
Adjunkt Bent Schiermer Andersen, Lindevei 26, telf. 52 12 23. Historie, latin, samfundsfag. 
Lektor Henry Axelsen, Bakkevej 18, Forlev, 4241 Vemmelev, telf. 58 24 01. Historie, tysk. 
Adjunkt Anni Bach, Søndermarksvej 5, telf. 52 76 02. Tysk, religion, oldtidskundskab. 
Studielektor Palle Berggreen, Aadalen 13, 4283 Havrebjerg, telf. 56 91 55. Matematik, fysik. 
Adjunkt Anne Caroline Brostrøm, Kongensvej 20, 2000 Kbh. F, telf. FA 1976. Fransk.
Adjunkt Torben Bækkeskov, Lillevangsvej 32, telf. 52 94 96. Musik, tysk.
Adjunkt Grith Styrck Carlsen, Dronningensgade 46, 3., 1420 Kbh. K, telf. AM 1477. 

Biologi.
Adjunkt Bent Christensen, Elmegaardsvej 12, 4242 Boeslunde, telf. 54 03 16. Kemi, fysik. 
Studielektor Jørgen Christiansen, Hansensvej 28, telf. 52 44 71. Dansk, fransk.
Adjunkt Karen Bodil Conrad, Langebjergvei 10, Brunemose, 4250 Fuglebjerg, telf. 64 93 21. 

Dansk, engelsk.
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Lektor Asger Florentsen, Kuhlausvej 9, telf. 52 01 06. Engelsk.
Adjunkt Dan Frandsen, Schubertsvej 11, telf. 52 60 31. Dansk, engelsk.
Adjunkt Winnie Frandsen, Schubertsvej 11, telf. 52 60 31. Dansk gymnastik.
Adjunkt Sven Frøkjær-Jensen, Basunvej 3, telf. 52 73 08. Historie, religion.
Lektor Mogens Funch, Set. Jørgensgade 8, telf. 52 27 18. Geografi.
Adjunkt Finn Gjetting, Sdr. Aas 59, telf. 52 77 70. Tysk, religion.
Adjunkt Jørgen Glenstrup, Wagnersvej 5, 4200 Slagelse. Dansk, engelsk.
Cand. pæd. Henny Hammershøj, Meldager 17, Svogerslev, 4000 Roskilde, telf. 38 34 75. 

Musik.
Adiunkt Hanne Hansen, Helgesvej 21, telf. 52 67 63. Dansk, gymnastik.
Lektor Henning Uffe Hansen, Helgesvej 21, telf. 52 67 63. Dansk, fransk.
Adjunkt Karen Zoffmann Hansen, Hansensvej 23, telf. 52 26 52. Tysk, fransk.
Adjunkt Nils Ørsted Hansen, »Skovly«, Slagelse Landevej 2, 4230 Skælskør, telf. 59 62 31. 

Fysik, kemi.
Adjunkt Jens Harrebye, Blæsinge, 4283 Havrebjerg, telf. 56 91 15. Biologi.
Adjunkt Inger Hastrup, Ærøvej 92, 2. th., 4200 Slagelse. Tysk, engelsk.
Adjunkt Lisbeth Hiort, Holbergsgade 18, telf. 52 68 02. Musik, fransk.
Adjunkt Thorkil Thaaning Jacobsen, Kirsebærvej 5, telf. 52 61 05. Biologi.
Adjunkt Ebbe Ottar Jensen, Roarsvej 36, telf. 52 61 15. Matematik.
Adjunkt E. Næstholt Jensen, Søndervang 30, telf. 52 51 35. Engelsk, fransk.
Overlærer Poul H. Jensen, Biergbygade 7, telf. 52 47 13. Gymnastik.
Gymn.lærerinde Ulla Vad Johansen, »Eskemosegaard«, 4250 Fuglebjerg, telf. 75 34 1/.

Gymnastik.
Adjunkt Jens Jørgensen, Skovsøvej 21, Skovsø, 4200 Slagelse. Geografi.
Cand. scient. Lars Leth Jørnø, Teglstrupvej 6 B, 2. th., 2100 Kbh. 0, telf. (01) 29 30 48. 

Samfundsfag, gymnastik.
Adjunkt Børge Riis Larsen, Trompetvej 2, telf. 52 59 05. Kemi, fysik.
Adjunkt Per Lieberkind Larsen, »Rødkildehus«, Bredholtvej, Landsgrav Mark, 4200 SI;., 

telf. 52 43 20. Fysik, matematik.
Studielektor Vilh. A. Larsen, Kongelyset 13, telf. 52 27 47. Engelsk.
Adjunkt Donald McArthur, Kronprinsesse Sofiesvej 12 C, st., 2000 Kbh. F. Formning.
Stud, psych. John P. Macfarlane, »Kulsvierhuset«, Lorup Skov, 4180 Sorø, telf. 5450 15.

Psykologi.
Adjunkt Finn Lindegård Madsen, Liselundvej 6, telf. 52 65 49. Matematik.
Adjunkt Finn Nielsen, Søndermarksvej 26, telf. 52 33 96. Fysik, matematik.
Lektor Erik Nørgaard, Valbygaardsvej 47, telf. 52 26 28. Historie, latin, oldtidskundskab.
Adiunkt Inge Lis Pade, Magleøgade 29, 4220 Korsør, telf. 57 40 23. Matematik.
Adjunkt John Kaas Petersen, Fløjtevej 4, telf. 52 75 80. Engelsk.
Adjunkt Gerd Rasmussen, Engdraget 29, 2500 Valby, telf. (01) 46 77 54. Dansk.
Adjunkt Niels Siiger, Sdr. Parkvej 35, 4100 Ringsted. Matematik.
Adjunkt Birgit Skov, Teglværksvej 8, telf. 52 17 75. Latin, oldtidskundskab.
Gymn.lærer Franz Stagl, Skovse 211, telf. 52 25 68. Gymnastik.
Adjunkt Lene Therkildsen, Truelsdalvej 14, Marup, 4340 Tølløse, telf. 48 60 74. Fransk.
Adjunkt Børge Ramsø Thomsen, Holbergsgade 43, telf. 52 39 73. Dansk, historie.
Lektor Helge Thomsen, Torvegade 27, 1. th., telf. 52 58 49. Matematik.
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ELEVERNE (EKSAMINER 1975)
STUDENTEREKSAMEN

3a:
Andersen, Eva Nøhr, 19-5-56
Brinch, Annette, 20-4-56
Christiansen, Lene Lindholm, 1-4-55
Hartmann, Lisbeth, 4-4-56 
Hedegaard, Dorit Kjær, 10-10-56 
Jelsbak, Therese Bruus, 29-9-55 
Jensen, Hanne Lissi, 30-4-56 
Jensen, Lone, Elgaard, 2-7-55 
Jensen, Pia Gars, 11-3-56
Jeppesen, Lene Juhl, 14-9-55
Kragh, Niels Peter, 20-8-55
Kristensen, Vibeke Østergaard, 3-1-57
Madsen, Helle Bjerregaard, 1-2-56 
Møller, Anne Dorte, 13-12-56
Nielsen, Allan Birger, 20-5-54
Nielsen, Kirsten Juhl, 20-4-56 
Nielsen, Per Weis Gade, 6-5-57 
Pedersen, Irene Berg, 19-9-56 
Sørensen, Kirsten, 26-11-55
Tengberg, Lillian, 18-11-56
Thomsen, Ditte Brigsted, 26-2-56
Vig, Peter, 8-5-56

3b:
Andersen, Birgith Lykkemark, 9-9-55
Andersen, Lena Steen, 22-3-56
Assing, Anne Charlotte, 17-4-56
Brandt, Annette, 1-12-55
Gylling, Karen, 10-9-56
Hansen, Irene, 7-8-56
Hansen, Jane Helle, 1-9-56
Hansen, Jane Dehli, 28-5-56
Hansen, Lillian, 21-11-56
Hansen, Lisbeth Schiøtt, 17-1-57
Holmegaard, Karsten, 1-3-56
Jensen, Anette, 12-10-55
Jensen, Winnie Svare, 3-12-54
Kristensen, Bente, 6-6-55
Kristensen, Birgitte Schmidt, 27-2-56
Larsen, Lisbet Krogh, 5-7-55
Larsen, Liselotte Paludan, 1-9-55
Larsen, Ole Daugaard, 3-8-56

Mathiassen, Anne Mie, 23-12-54
Mathiessen, Anette, 6-10-56
Møllgaard, Mads, 30-9-55
Patij, Susanne, 27-11-55
Riis-Nielsen, Hanne, 5-7-56
Waaddegaard, Peter, 12-4-56

3c:
Brogård-Jørgensen, Linda, 1-5-55
Esmark, Kirsten Astrid, 8-3-56
Hansen, Lars, 2-10-55
Hansen, Lone Helen, 12-12-55
Høegh, Annemette Emma, 13-11-56
Højberg, Inge Birgitte, 1-5-55
Jensen, Anne Mette Lykkegård, 10-2-55
Jensen, Asta Brandi, 20-8-56
Juul-Marker, Søren Hans, 19-5-55
Jørgensen, Tove From, 2-3-55 
Kristensen, Karen Slei, 18-8-56
Kruse, Helle, 18-9-55
Magnusson, Mette Marianne, 26-7-55
Nielsen, Elsebeth Gabel, 24-12-55
Petersen, Marianne Juel, 26-9-55
Plovgaard, Mette, 10-8-55
Sørensen, Karin, 15-2-55
Topsøe-Jensen, Bente Sofie, 6-9-56 
Trebbien, Lisbeth, 30-10-56

3u:
Bentzon, Niels Christian, 25-8-56
Ehrhardt, Lisbeth, 18-4-54
Eskildsen, Marianne, 27-2-55
Gredal, Lars, 26-12-56
Hansen, Charlotte Bruun, 30-9-55
Hansen, Kjeld Gade, 1-7-56
Hansen, Laurits, 3-3-55
Henriques, Ivan Ulrik, 27-4-56
Kreutzfeldt, Birger, 30-11-56
Melgaard, Hans Christian, 14-9-55
Nissen, Stig Kabell, 15-2-55
Pedersen, Henrik Wille, 3-5-55
Petersen, John Lysdal, 30-10-56
Rasmussen, Peter Mehrfeld, 11-4-56 
Simony, Merete, 18-11-55
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3v:
Christensen, Kurt Hesseldahl, 28-3-55
Christensen, Per, 25-8-56
Christiansen, Finn Lyk, 1-5-56 
Elvensø, Anthony Houmann, 27-3-54
Jensen, Thomas, 19-8-56
Jørgensen, Birgit, 18-3-56
Knudsen, Birgitte, 5-11-56
Kristensen, Ulla, 31-3-55
Lund, Grethe Jeanne, 9-1-57
Madsen, Lars Stenbæk, 21-4-55
Møller, Gurli, 22-9-56
Møller, Lis, 20-1-56
Olsen, Ida Østrup, 14-5-56
Sørensen, Per Sten, 20-9-56

3x:
Andersen, Birgitte, 30-1-56
Arildsø, Helge, 13-5-55
Enkebølle, Kirsten Karen, 6-5-55 
Hansen, Niels Ahlefeldt, 13-11-54
Heilmann, Jan, 26-11-56
Jensen, Jens Flemming, 16-8-55
Jensen, Jørgen, 26-3-55
Johansen, Annette, 8-1-56
Johansen, Sonja Merete, 19-4-56 
Larsen, Ib Kenneth, 24-7-55
Larsen, Jørgen Dam, 17-10-56 
Nielsen, Frank Pape, 14-8-55 
Nielsen, Lars Martin, 11-4-55 
Pedersen, Hans Serup, 9-12-55 
Petersen, Steen Max, 14-8-54

Rasmussen, Claus Eskild, 2-3-57
Ravn, Henning, 16-4-56
Simonsen, Arne, 2-12-54

3y:
Andersen, Knud, 12-5-55
Christoffersen, Birgit Anette, 24-2-56 
Dahl, Hans-Christian Arentoft, 13-11-55 
Hansen, Lone Ena Munk, 30-4-56 
Hansen, Troels Dilling, 2-7-56 
Henriksen, Berit Holm, 1-4-56 
Holmbøge, Karin, 26-5-56
Jensen, Claus Esben, 21-12-55
Jensen, Ib Allan, 24-11-54
Koldsø, Niels Jensen, 29-10-55 
Larsen-Kaasgaard, Annelise, 14-6-56 
Nørskov, Lars Kehlet, 10-9-56
Pedersen, Tommy Guldborg, 26-4-56

3z:
Andersen, Jens, 26-8-56
Clemmensen, Geert Bagge, 11-1-57
Hansen, Jens, 6-3-56
Hansen, Jens Claus, 10-1-56
Hohwy, Michael, 2-5-56
Jensen, Ann Marie, 5-6-55
Jensen, Søren Bagger, 16-3-55
Jensen, Søren Leander, 11-8-55
Nielsen, Pia Edelberg, 27-5-56
Olsen, Kirsten, 4-5-56
Wimmer, Jan Thanning, 20-5-55
Worm, Mogens, 23-10-48

HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN

2p:
Andersen, Henning Birk, 18-1-55
Brinch-Nielsen, Ole, 14-4-55
Carlsen, Jane Borello, 22-9-55
Frandsen, Susanne Surland, 7-2-53
Hansen, Birthe, 31-1-57
Hansen, Boye Steen, 27-4-55
Hansen, Kurt Anker, 3-12-54
Jensen, Finn Hvidkjær, 6-7-56
Jensen, Ingo Kettner, 2-11-52
Jensen, Knud Torben, 19-12-54

Jensen, Liselotte Juul, 21-9-56
Jespersen, Birgit, 28-1-55
Jørgensen, Anette Norling, 5-6-55
Jørgensen, Unni Sydendal, 19-5-56
Koluda, Bent, 27-9-56
Larsen, Bo Gert, 16-3-55
Larsen, Eva Susanne, 31-10-55
Madsen, Grethe Bebe, 6-10-47
Møller, Kirsten, 14-7-55
Nielsen, Marianne, 2-7-55
Pedersen, Johnny Esben, 24-12-48
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Petersen, Finn Lundorf, 19-8-56
Petersen, Jørn Erik, 11-9-44
Ralskov, Helen Johansen, 18-3-55
Simonsen, Birgit Sjørup, 26-5-54
Sørensen, Karen, 16-9-55

2?.'
Carstensen, Lene, 13-8-56
Dynesen, Bent, 11-8-45
Eriksen, Lisbet, 20-10-56
Frederiksen, Hans Dilling, 3-2-51
Gylling, Elise, 12-3-54
Hansen, Jonna Susanne, 26-6-52
Hansen, Kirsten Anette, 1-2-56

Hansen, Lizzie Anne, 31-5-56
Hansen, Mona Schou Holm, 12-10-55
Jensen, Karen, 11-9-56
Jeppesen, Ruth Hjort, 11-9-56
Juel, Jesper, 16-5-55
Kragh, Jens, 20-8-56
Kure, Bodil Margrethe, 20-12-55
Martens, Per, 3-2-56
Nielsen, Bjarne Colbe, 1-10-55
Olsen, Lene, 12-3-55
Poulsen, Hanne, 21-8-55
Raun, Peter Falle, 17-9-56
Sailing, Judy, 22-5-56
Wellings, Jean, 31-1-56

FERIER OG FRIDAGE
For skoleåret 1976/77 er der for statens gymnasieskoler, studenterkursus og Statens Kursus 
til HF fastsat følgende fridage og ferier (de nævnte dage medregnes):

1976
Mandag den 18. oktober til fredag den 22. oktober: Efterårsferie.
Torsdag den 23. december til tirsdag den 4. januar: Juleferie.

1977
Mandag den 28. marts: Dronning Ingrids fødselsdag.
Mandag den 4. april til tirsdag den 12. april: Påskeferie.
Mandag den 20. juni til fredag den 5. august: Sommerferie.

Foranstående ferieplan kan ikke fraviges, medmindre der foreligger tilladelse fra direk
toratet, og en sådan tilladelse vil kun kunne forventes opnået i ganske særlige tilfælde.

STIPENDIER OG LEGATER
Den danske Margarinefabriks jubilæumslegat. Søges ikke. Beneficianten udpeges af rektor. 

Det tildeles årligt en af årets studenter med en portion på 200 kr.
Slagelse Gymnasiums legatfond.
Slagelse lærde Skoles Stipendiefond. 1450 kr. årligt af dette fonds renter uddeles dels af 

legatfondens bestyrelse, dels efter lærerrådets indstilling. Søges ikke.
Slagelse kommunes legat for studenter fra Slagelse kommunale Gymnasium. Dette legat, 

der udgør 1500 kr., kan uddeles samlet til en student eller delt i to portioner til to studen
ter. Det tildeles efter ansøgning, der stiles til Slagelse byråd og afleveres hos rektor efter 
nærmere bekendtgørelse. Det kan kun søges af elever i 3. g., der er hjemmehørende i Sla
gelse kommune.

Lektor Jordans mindelegat. Renterne heraf tildeles uden ansøgning til en af årets stu
denter. Legatet administreres af legatbestyrelsen og tildeles efter indstilling af lærerrådet.

Lærer Aage Juuls mindelegat tildeles en HF-elev.
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Sjællandske Banks studielegat. Legatet, der udgør 1000 kr., bortgives samlet eller i to 
portioner til studenter, som søger videregående handelsuddannelse. Tildeles efter skolens 
indstilling.

Banken for Slagelse og Omegns legat. Legatet, der udgør 1000 kr., uddeles efter skolens 
indstilling til en af årets studenter.

LEGATER 1975
Slagelse kommunes legat: John Lysdal Petersen, 3mu.
Slagelse Gymnasiums legatfond: Peter Krag, 3sa, Per Nielsen, 3sa, Anette Mathiessen, 

3sb, Søren Juul Marker, 3sc, Linda Brogård-Jørgensen, 3sc, Kjeld Gade Hansen, 3mu, 
Hans Setup Petersen, 3mx, Lone Hansen, 3my, Michael Hohwy, 3mz, Søren Bagger Jen
sen, 3mz, Marianne Juul Petersen, 3sc.

Lektor Jordans Mindelegat: Elsebeth Gabel Nielsen, 3sc.
Banken for Slagelse og Omegns Legat: Birger Kreutzfeldt, 3mu.
Sjællandske Banks studielegat: Ditte Brigsted Thomsen, 3sa.
Sparekassen for Slagelse og Omegns præmier: Grethe Bebe Madsen, 2hfp, Jens Kragh, 

2hfq, Vibeke Østergaard Kristensen, 3sa, Lars Gredal, 3mu.
Den danske Margarinefabriks jubilæumslegat + Lærer Aage Juuls Mindelegat: Kurt 

Christensen, 3mv.
Slagelse lærde Skoles Stipendiefond: Jørn E. Petersen, 2hfp, Karen Jensen, 2hfq.

STATENS UDDANNELSESSTØTTE
Som bekendt har folketinget den 4. april 1975 vedtaget en ny Lov om Statens Uddannelses
støtte. Loven er stadfæstet den 9. d. m. og trådte i kraft den 1 .august 1975.

Ved loven skete navnlig følgende ændringer:
1. Kun uddannelsessøgende, der er fyldt 18 år, henhører fremtidigt under Statens Uddan

nelsesstøttes område. De 16-17 årige skal fremtidig oppebære en ungdomsydelse, ved
rørende hvilken der i folketinget er fremsat forslag til en lov. Skæringsdatoen er den 
1. i måneden efter, at 18-års alderen opnås. Uddannelsessøgende, der fylder 18 år i lø
bet af et støtteår, vil kunne indgive ansøgning sammen med dem, der allerede har op
nået denne alder, men støtteberegningen vil først få virkning fra den nævnte skærings
dato.

2. Bevillingen til ydelse af rentebegunstigede statslån bortfalder.
3. Det største beløb, for hvilket der kan ydes garanti for et studielån i bank eller spare

kasse, forhøjes fra 10.000 kr. til 12.000 kr., og grænsen for den samlede finansierings
hjælp (stipendium og statsgaranteret lån) forhøjes fra 14.000 kr. til 16.000 kr. årligt.

4. Sondringen mellem elever og studerende og dermed sondringen mellem elever over 
og under 20 år bortfalder.

Oplysninger og ansøgningsblanketter fås på kontoret.
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Organisationer og udvalg
LÆRERRÅD

Lærerrådet består af rektor og alle de fastansatte lærere samt andre lærere, der har arbejdet 
mindst to år ved skolen. På lærerrådsmøderne diskuteres alle de store og små ting, som har 
betydning for skolens funktion. Blandt de store ting kan nævnes budget og byggeplaner. 
Elevrådet har ret til at have repræsentanter ved møderne, når der behandles sager, der 
kommer fra samarbejdsudvalget.

ELEVRÅD OG ELEVFORSAMLING
ELEVRÅDET
Elevrådet skal - som det fremgår af formålsparagraffen - varetage elevernes interesser. 
Dette bliver gjort på mange måder, bl. a. gennem deltagelse i de forskellige instanser på 
skolen: skolenævn, lærerråd og samarbejdsudvalg.

Elevrådets arbejde i det foregående skoleår (7975/769
Elevrådet har beskæftiget sig med næsten alle de ting, der havde med skolens dagligdag at 
gøre. Bortset fra de rent uddannelsespolitiske ting, som kom fra vore faglige organisationer, 
LAK og DGS, har elevrådet stået bag oprettelsen af en samfundsfaglig gren og et møde
pligtsnævn. Endvidere har elevrådet arbejdet i De Uddannelsessøgendes Samarbejdsudvalg 
i Slagelse (DUS-Slagelse).

Baggrund for oprettelsen af et mødepligtsnævn
Som bekendt har eleverne ved alle landets gymnasier mødepligt. Derfor bliver der ført 
protokol af lærerne hver time, således at man altid har en oversigt over de enkeltes del
tagelse i undervisningen. Dette er nødvendigt, fordi skolen skal indstille til eksamen - 
altså er det nødvendigt at vide, om eleverne har fulgt undervisningen på tilfredsstillende vis.

Der kan dog være mange grunde til udeblivelse fra undervisningen. F. eks. kan problemer 
i hjemmet, natarbejde, en dårlig psykisk tilstand eller lignende have skylden for nogle 
elevers forsømmelser. Eleverne på Slagelse gymnasium tog sidste år den stilling, at det er 
nødvendigt, at der tages hensyn til baggrunden for forsømmelserne; således at ingen bliver 
uretfærdigt behandlet.

Se vedtægterne for mødepligtsnævnet andetsteds i bogen.

Elevrådsvedtægter for Slagelse gymnasium og HF-kursus
§ 1. Formål:

Elevrådets formål er at varetage elevernes interesser.

§ 2. Struktur:
a) Elevrådet består af en repræsentant fra hver klasse, dog kan flere fra samme klasse 

deltage i elevrådsarbejdet. På elevrådsmøderne har alle taleret, men kun den af 
klassen valgte repræsentant har stemmeret.

b) Elevrådet nedsætter udvalg, i hvilke alle kan deltage med tale- og stemmeret, blot 
de er godkendt af elevrådet.
Følgende udvalg oprettes:
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Forretningsudvalg (FU) bestående af 5 medlemmer, som konstituerer sig selv med 
formand, næstformand, kasserer, sekretær og ét menigt medlem. Forretningsudval
get voretager den daglige ledelse mellem elevrådsmøderne under ansvar over for 
elevrådet. (D. v. s. FU skal i tilfælde, hvor det har handlet uden direkte mandat 
fra elevrådet, søge godkendelse af handlingen hos elevrådet). DGS-udvalg, LAK- 
udvalg, Gnistudvalg, morgenmødeudvalg, aktionsudvalg. Andre udvalg kan ned
sættes af elevrådet.

c) Ingen skrivelse kan udsendes i elevrådets navn uden dettes godkendelse.

§ 3. Møderegler:
Elevrådet holder møde mindst én gang om måneden.

§ 4. Valg:
Elevrådets medlemmer vælges direkte i klasserne inden 1. september.

§ 5. Økonomi:
Til støtte for elevrådets arbejde kan opkræves en årlig elevskat, hvis størrelse fast
sættes af elevforsamlingen. Regnskabet skal føres kontinuerligt og fremlægges på for
langende.

§ 6. Mistillid:
a) Mistillid til de forskellige udvalg skal udtrykkes skriftligt af mindst 25 elever eller 

halvdelen af elevrådet.
b) Mistillid kan også stilles til enkeltpersoner eller dele af udvalg ud fra ovennævnte 

betingelser.
c) Mistillid til klasserepræsentanten skal stilles af klassen, og nyvalg foretages.
I tilfælde af a og b skal der indkaldes til elevforsamling.

§ 7. Repræsentation:
Elevrådet er repræsenteret i samarbejdsudvalget ved formanden og 3 medlemmer. Både 
gymnasieelever og HF-kursister skal være repræsenteret.
Elevrådet skal være repræsenteret i lærerråd og skolenævn ved 2 medlemmer, jvf. 
undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 587 af 69-12-23 og nr. 212 af 70-05-27.

§ 8. Elever, der skal repræsentere skolen udadtil, vælges på et morgenmøde af de elever, 
de skal repræsentere.

§ 9. Elevforsamling:
Elevforsamlingen er elevernes øverste myndighed og afholdes, når elevrådet eller 25 
elever ønsker det. Mødet skal varsles med en motiveret dagsorden senest 5 dage før 
elevforsamlingens afholdelse. Varslingen foretages ved morgenmøde og opslag. Elev
møder er principielt åbne, men kan lukkes, hvis eleverne ønsker det.

§ 10. Vedtægtsændring:
Disse vedtægter kan ændres, hvis et flertal stemmer herfor på en elevforsamling.

SAMARBEJDSUDVALG
Samarbejdsudvalget består af rektor (formand), lærerrådsformanden, 3 af lærerrådet valgte 
medlemmer, elevrådsformanden samt 3 af elevrådet valgte medlemmer.

Samarbejdsudvalgets opgave er gennem gensidig information og forhandlinger at fremme 
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samarbejdet mellem lærere, elever og rektor. Udvalget træffer afgørelser i forhold, der ho
vedsageligt angår faciliteter, praktiske forhold, fritidsaktiviteter og fællesarrangementer.

MØDEPLIGTSNÆVN
Vedtægter for mødepligtsnævn på Slagelse gymnasium og HF-kursus

1. Nævnets formål er:
a. At give vejledende indstilling til rektor i mødepligtssager under hensyntagen til sagens 

helhedsbillede og de af direktoratet fastsatte bestemmelser.
b. At vejlede eleverne om reglerne for mødepligt.

2. Nævnet består af 2 lærere og 2 elever, heraf den ene gymnasieelev, den anden HF-kursist. 
De vælges af hhv. lærerråd og elevforsamling mindst én gang om året. Nævnet konstitue
rer sig selv med formand og sekretær.

3. a. En elev kan henvende sig til mødepligtsnævnet inden 8 dage efter en mundtlig ad
varsel. Nævnet behandler sagen umiddelbart herefter.

b. Rektor henvender sig til den pågældende elev 14 dage før en skriftlig advarsel. Eleven 
henvender sig derefter til nævnet, hvis vedkommende ønsker sin sag behandlet. Nævnet 
færdigbehandler sagen inden for disse 14 dage.

4. Mødepligtsnævnets medlemmer har tavshedspligt.

5. Nævnet kan indkalde de involverede faglærere samt repræsentanter fra elevens klasse, 
såfremt eleven ønsker det.

6. Hvis et medlem af nævnet selv er involveret i en sag indkaldes en suppleant. 2 elevsup
pleanter (én fra gymnasiet og én fra HF) samt en lærersuppleant vælges samtidig med de 
øvrige medlemmer som anført i § 2.

Skolebladet »GNISTEN«
»Gnisten« udkommer seks gange pr. skoleår så jævnt fordelt over de ca. 10 mdr., som det 
er muligt.

»Gnisten« er en selvkørende institution. Den er gratis og bliver finansieret gennem an
noncer fra byens handlende. Indholdet af et skoleblad skulle gerne more og informere på 
én gang. Her skal det måske bemærkes, at alle indlæg skal komme fra eleverne eller læ
rerne. Det er »kun« redaktionens opgave at lave lay-out (sætte bladet op). Redaktions
møderne, hvor alle er meget velkomne, foregår efter aftale mellem redaktionsmedlemmerne. 
På mødet vil man afgøre, hvilke ting der skal i bladet, hvornår det skal udkomme. De eneste 
faste kvinder/mænd i redaktionen er kassereren og annonceopkræverne. Men da loven 
siger, at vi skal have en redaktør, har vi også sådan en.

Vi håber, at alle i år vil være mere oppe på »lakrisserne« med hensyn til indlæg end 
sidste år. Første nummer af »Gnisten« vil udkomme, når der er indkommet materiale nok, 
hvilket der desværre er konstant mangel på.

»GNISTEN«
(Gitte, Henrik, Claus, Jonna, Beth og Basser)
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LAK
LAK er en sammenslutning af elevorganisationer ved statsanerkendte HF-, studenter-, real-, 
TF-, UTF- og HF enkeltfagskurser.

LAK repræsenterer i øjeblikket ca. 16.000 kursusstuderende.

LAK’s formål
1. Gennem en konsekvent uddannelsespolitik at forbedre kursusuddannelserne.
2. Gennem forhandling og andre former for uddannelsespolitisk markering at skabe forud

sætninger for gennemførelsen af de kursusstuderendes undervisningsmæssige, faglige, 
økonomiske og sociale interesser og krav.

3. Gennem samarbejde med andre uddannelsesorganisationer og grupper, hvis hovedformål 
er identisk med LAK’s, at opnå koordinering af de uddannelsessøgendes bestræbelser 
for at forbedre uddannelsessystemet og øge integrationen mellem uddannelserne.

LAK’s krav
1. Kravet om en tolvårig enhedsskole.
2. Kravet om reel medbestemmelse.
3. Kravet om uddannelsesløn.
4. Kravet om bedre boligforhold.

Dagligt arbejde i organisationen
Udadtil: Gennem repræsentation i forskellige ministerielle udvalg og udvalg, hvor man 
samarbejder med andre uddannelsesorganisationer, bl. a. De Uddannelsessøgendes Samar
bejdsudvalg (DUS) og Fællesudvalget LAK-DGS.
Indadtil: Opsøgning og udsendelse af oplysninger til medlemskurserne vedrørende kursus
uddannelserne.
Afholdelse af oplysende høringer på de enkelte medlemskurser vedrørende organisationen. 
Arrangering af kurser og seminarer om uddannelsespolitiske og organisatoriske spørgsmål. 
Assistance til enkelte medlemmer eller kurser med hensyn til mere eller mindre specifikke 
uddannelsesmæssige problemer.
Direkte organisatorisk arbejde som ledelse af sekretariat m. m.

DGS
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) er en sammenslutning og interesseorgani
sation for gymnasieelevernes elevrepræsentationer ved gymnasieskolerne i Danmark.

DGS' opbygning
DGS’ basis er medlemselevrepræsentationerne. DGS afholder landsmøde hvert år i februar, 
hvor repræsentanter fra de fleste af landets gymnasier fastlægger hovedlinierne for organisa
tionens arbejde fremover samt vælger en bestyrelse, der skal varetage den daglige ledelse af 
organisationen. Derudover afholder DGS endnu 3 møder om året, hvor politikken bliver 
fastlagt gnnem en arbejdsplan. På disse møder deltager repræsentanter fra landets gymna
sier, som foruden at fastlægge det kommende arbejde også har til opgave at vurdere det 
forgangne - såvel lokalt som på landsplan.

Det er således medlemsgymnasierne, der bestemmer, hvordan deres faglige organisation - 
DGS - skal arbejde.
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DGS' formål
DGS har til formål - uafhængigt af partipolitiske interesser - at arbejde for gymnasieele
vernes interesser
- gennem en konsekvent forbedring af gymnasieuddannelsen,
- gennem forhandlinger og andre former for uddannelsespolitiske markeringer at skabe 

forudsætninger for gennemførelse af gymnasieelevernes uddannelsesmæssige, faglige, øko
nomiske og sociale interesser og krav,

- gennem samarbejde med andre uddannelsesorganisationer og grupper, hvis hovedformål 
er identiske med DGS’, at opnå koordinering af fælles bestræbelser.

Kontakten med DGS
DGS har en god kontakt med de enkelte gymnasier, da de udsender informationsskrivelser 
ca. hver 3. uge om den uddannelsespolitiske situation og de mange forskellige arbejdsop
gaver, der er, dels for DGS centralt, men lige så meget for de enkelte elevråd. Endvidere 
kan den enkelte gymnasieelev eller skolens elevråd altid henvende sig til DGS og få hjælp 
og vejledning.

DGS er også repræsenteret i en lang række ministerielle udvalg, f. eks.: Rådet for Ud
dannelsesstøtten (RUS), Det centrale Uddannelsesråd, Arbejdsudvalget vedrørende Skole- 
radio/TV, Det sociale Kollegiebyggeri, Udvalget vedrørende revision af skolestyrelsesloven 
o. s. v. I disse og flere andre udvalg er DGS sammen med Landssammenslutningen af Kur
susstuderende (LAK) og De Uddannelsessøgendes Samarbejdsudvalg (DUS) fælles om at 
tale de uddannelsessøgendes sag og fremføre de uddannelsessøgendes krav og rettigheder.

Hvorfor organisre sig?
Uanset gymnasieelevernes geografiske placering, køn, alder, sociale, kulturelle, religiøse og 
økonomiske baggrund er de underlagt de samme forhold i gymnasiet. De lever alle under 
forhold med klassekvotienter på op til 28 elever i hver klasse, undervisningslektioner på 
45 min., samme lov om Statens Uddannelsesstøtte, samme undervisningsindhold o. s. v. 
Samt at de bliver alle ramt af nedskæringerne som for eksempel adgangsbegrænsning til de 
videregående uddannelser og den uddannelsespolitik, folketinget fører. Objektivt set har de 
altså samme interesser. Ud fra forståelsen af, at den eneste vej til bedre forhold går gennem 
et stærkt sammenhold, blev DGS oprettet for snärt 14 år siden. En lang række gymnasie
elever indså, at det var nødvendigt med en fagforening også for gymnasieeleverne, ligesom 
alle andre fagforeninger på arbejdsmarkedet er nødvendige. Ud fra forståelsen for nødven
digheden af at have en fagforening, og at det kun er gennem enhed på tværs af alle skel, 
vi kan opnå forbedredevilkår, vil man hurtigt kunne styrke både sig selv og andre ved at 
melde sig ind i DGS - din organisation!
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Aktiviteter uden for undervisningstiden
INTRODUKTIONSKURSUS

I lighed med tidligere år afholdtes der i skoleårets tre første dage et kursus specielt for de 
nye elever, hvis formål var at gøre dem trygge i de nye omgivelser samt at orientere dem 
om skolen og dens forhold. I disse tre dage var almindelig skolegang for de nye elever 
aflyst, og i stedet gennemgik de et program tilrettelagt og ledet af ca. 15 lærere og 40 
»gamle« elever. Dette program indeholdt diverse tryghedsøvelser, kommunikations- og sam- 
arbejdsøvelser, folkedanse og lign. Desuden orienterede elevrådet, LAK og ADK om deres 
arbejde. Hele kurset startede med fælles morgenbord og afsluttedes med en fest for de nye 
elever og gruppelederne.

Besvarelserne af spørgeskemaer, som blev uddelt efter kurset, viser, at formålet med 
kurset synes at være blevet opnået. Mange elever udtrykte dog ønsket om at se flere af 
deres nye lærere på et tidligere tidspunkt; derfor vil kurset i 1976 strække sig over fire 
dage, men med almindelig skolegang som afslutning på de sidste tre dage.

På gruppeledernes vegne 
Elisabeth Næstholt Jensen

STUDIEKREDSE
Der er mulighed for at afholde studiekredse, der normalt højst kan strække sig over 10 ti
mer. Der har i år været afholdt studiekredse over emnerne Den moderne buddhisme, Luft
forureningens kemi, Athen - arkitektur og historie, Det klassiske Roms topografi, arkitek
tur og historie, Kemisk syntese (spec, med hensyn til luftforurening), praktisk program
mering.

FÆLLESTIMER
2/ 9-75: Fællesmøde ang. LAK og DGS.

18/11-75: Debat vedr. adgangsbegrænsningen til de højere uddannelser.
22/ 1-76: Bo Widerberg: Oprøret i Ådalen.
13/ 2-76: Energiproblemer.
3/ 3-76: Gotha Andersen.
8/ 4-76: Jens Hoisting (visesang).

MORGENMØDE
Hver tirsdag og torsdag morgen holdes morgenmøde i 10-frikvarteret. Morgenmødet tilrette
lægges af et udvalg af elever. Hvis man ønsker ordet under morgenmødet, skal man i for
vejen have kontaktet udvalget. Udvalget ser meget gerne, at så mange som muligt ønsker 
at bidrage med sang, musik, oplæsning o. lign.

FORÆLDREMØDER
I slutningen af januar måned afholdes møder for forældre til elever i 1. gymnasieklasse.
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ADK
§ 1 Foreningens navn er Almenskolens Diskussions Klub.
§ 2 Foreningens formål er at samle dens medlemmer ved kulturelle og politiske arrange

menter samt fester.
§ 3 Som medlemmer optager foreningen elever fra gymnasie- og HF-klasserne.
§ 4 Tidligere medlemmer, der ikke går på skolen, har adgang til ADK’s arrangementer.
§ 5 Den årlige generalforsamling afholdes senest den 1. oktober, og den skal varsles mindst

3 uger før. De til generalforsamlingen fremmødte medlemmer er beslutningsdygtige.
§6 D e af generalforsamlingen vedtagne beslutninger er lov og kan ikke ændres i det inde

værende foreningsår uden ekstraordinær generalforsamling.
§ 7 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller mindst 1/5 

af foreningens medlemmer kræver dette skriftligt.
§ 8 Såfremt 1 /5 af foreningens medlemmer ytrer skriftlig utilfredshed med et arrangements 

gennemførelse, sløjfes dette.

Valglov
Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Hver vælger tildeles 5 stemmer, som fordeles med en 
stemme på en 1. g’er, en 2. g’er, en 3. g’er, en 1. HF’er og en 2. HF’er.
Mandatrne fordeles på følgende måde: Den, som har fået flest stemmer fra hvert klasse
trin, kommer ind i bestyrelsen. De øvrige fire medlemmer bliver dem af de resterende, der 
har fået flest stemmer.
De indvalgte afgør selv, hvem der skal være formand og kasserer, dog må disse ikke tages 
fra afgangsklasserne.

ADK havde 1975/76 ca. 600 medlemmer.

ADK’s ARRANGEMENTER
10/ 9-75: Hypnotisør Fr. August.
17/ 9-75: Generalforsamling.
23/ 9-75: Fællestime: Foredrag af Carl Schamberg.
25/ 9-75: Film: Søren Spætte.
17/10-75: Efterårsbal: Spillemændene Tramp.
8/11-75: Koncert: Røde Mor.

11/12-75: Koncert: Abraxas 4- Buki-Yamas.
17/12-75: Hyggeaften: Med glögg.
19/12-75: Julebal: Fiolstrædets Jazz-Band.
20/ 1-76: Film: Blind Flugt og Nul i opførsel.
13/ 2-76: Koncert: Culpeper.
3/ 3-76: Politisk orienteringsmøde: Berufsverbot - i samarbejde med DUS.

31/ 3-76: Hyggeaften.
8/ 4-76: Fællestime: Jens Holstein.
9/ 4-76: Påskebal: Skælskørs Fodvarmere.

KOR
Koret står åbent for alle, der har lyst til at deltage.

Der øves én gang ugentlig i to timer - om aftenen eller om eftermiddagen - alt efter 
kormedlemmernes ønske.
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For den kommende sæson er planlagt to lejrskoler, én i efteråret og én til foråret.
Vi har traditionelt et nært samarbejde med Kalundborg Gymnasiums kor om for eksem

pel en julekoncert, ligesom vi de senere år har haft »det store samarbejde« om en virkelig 
stor opgave. I år deltog kor fra i alt 7 forskellige gymnasier. Opgaven var Haydn’s »Ska
belsen«, opført i Maribo Domkirke og Kalundborghallen.

SAMMENSPIL
Her har kørt en lille gruppe blokfløjter med guitar, der dyrker renaissance- og barokmusik. 
Gruppen fortsætter næste år og kan udvides med flere blokfløjter, der gerne skal kunne 
spille efter noder! Gruppen kunne også bruge en cellist, om en sådan skulle findes.

Messingblæsere: Et lille ensemble har i perioder øvet enkle 4-stemmige satser og for 
eksempel spillet til sommerafslutningen.

Jazz: Under Børge Riis Larsens ledelse er der her i foråret startet et jazzorkester, der 
forhåbentlig kan fungere videre næste år. Orkestret har plads til flere interesserede.

SKOLEKOMEDIE
Det er en gammel tradition, at elever fra 2. g sammen med nogle lærere udvælger og ind
studerer et teaterstykke. I de sidste par år har HF’ere også været med. Skolekomedien giver 
en stor gruppe elever fra forskellige klasser lejlighed til at samarbejde og udfolde sig på en 
helt anden måde end i det daglige skolearbejde.

Der er i tidens løb blevet opført stykker af f. eks. Sartre og Ionesco. Mere revyprægede 
ting som f. eks. »Gris på Gaflen«, sidste år »Tommy« af beat-gruppen Who, i år »Niels 
Klim«, en dramatisering af en Holberg-bog.

Skolekomedien har brug for skuespillere, men også for sangere, dansere, musikere, lys- 
og lydteknikere, dekorationsmalere, sminkører o. s. v. Så der er altså mange funktioner, 
man kan deltage i, selvom man ikke ligefrem har mod på en hovedrolle!

JULEREVY
Ofte sker det, at nogle af de elever, der har været med til at lave skolekomedie i 2. g, har 
fået lyst til at arbejde videre i samme spor, og på den måde er det efterhånden blevet en 
næsten lige så fast tradition, at der i forbindelse med ADK’s julebal bliver opført en jule
revy, skrevet og spillet af elever fra 3. g og 2. HF.

FRITIDSSPORT
Ud over den obligatoriske undervisning i legemsøvelser arrangerer skolen frivillig træning 
i forskellige sportsgrene, således at alle elever kan få lejlighed til at træne en gang om ugen 
under frie former.

Holdene skal være på mindst 10 elever.
Fritidssportstræningen ligger uden for normal skoletid, oftest mellem 14-16, men andre 

tidspunkter kan aftales.
Eleverne kan selv vælge mellem forskellige sportsgrene, f. eks. badminton, basketball, 

fodbold, volleyball, atletik, svømning etc.
Der har med vekslende succes været afholdt kampe mod andre gymnasier i området i 
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bl. a. atletik, fodbold og volleyball. I 1975/76 blev pigerne nr. 3 i gymnasieskolernes 
volleyballturnering.

EKSKURSIONER
Nogle af fagene i gymnasiet har et særligt behov for at supplere undervisningen i klassen 
med ekskursioner, hvor man kan anskueliggøre og konkretisere det læste stof. Det gælder 
traditionelt for geografi, biologi og historie. Den bevilling, der er til rådighed for sådanne 
ekskursioner, er ret beskeden og er desuden kun beregnet for gymnasieklasserne. Hvorledes 
bevillingen skal fordeles mellem fagene aftales i lærerrådet.
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Ministerielle og andre bestemmelser
TIMETAL I GYMNASIEAFDELINGEN

Normaltimeplan, jfr. 5 2
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Religion ............................... 0 1 2
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5 3 3
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Dansk ..................................
Engelsk ...............................
Tysk .....................................
Fransk (russisk) .................
Latin ....................................
Græsk med oldtidskundskab
Oldtidskundskab ................
Historie og samfundskund

skab .............................

Samfundsfag ....................... 5 5 5 5

Geografi .............................. 2 3 2
0 0 3

2 3 0

3 0 3 2 3 2
0 3 0 3 1,-P

2 3 0 1 0 3 C
3 3 5 2 2 2 2
5 5 6 3 3 3 3

Biologi .................................
Biokemi ...............................
Kemi .................................... 
Fysik .................................... 
Matematik ........................... 
Musik, særfag ....................

Legemsøvelser ............. ......
Fællestimer .........................
Musik ...................... f max.

1 min. 
Formning og kunstforståelse

26 13 15 13 12 13 12
2 2 2

2 2 1
(2) (0) (0)
(0) (2) (1)

26 12 12 14 15 14 15 14 15
2 2 2

2 2 1
(2) (0) (0)
(0) (2) (1)

30 17 18 13 12 13 12 30 16 15 14 15 14 15 14 15
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TIMETAL PÅ HF-KURSUS
Hvert år opdeles i 2 semestre, således at undervisningen strækker sig over i alt 4 semestre 
efter følgende plan:

FÆLLESFAG:

Dansk ..................

TILVALGSFAG:
Antallet af ugentlige timer Antallet af ugentlige timer

1. se
mester

3

2. se
mester

3

3. se
mester

4

4. se
mester

4 Biologi .................
1, se

mester
0

2. se
mester

0
3. se
mester

4

4. se
mester

4
Religion ............... 0 0 3 3 Matematik ........... 0 0 6 6
Historie ............... 3 3 3 3 Engelsk ................ 0 1 3 3
Biologi ................. 3 2 0 0 Tysk ..................... 0 0 3 3
Geografi .............. 3 2 0 0 Samfundsfag ....... 0 0 3 3
Matematik ........... 5 5 0 0 Musik .................. 0 0 4 4
Engelsk ............... 4 3 4 4 Formning ............ 0 0 4 4
Tysk ..................... 3 3 0 0 Idræt ................... 0 0 4 4
Samfundsfag ........ 2 2 0 0 3. fremmedsprog .. 0 3 4 4
Musik/Formning . 2 2 0 0 Fysik .................... 0 3 6 5
Idræt ................... 2 2 0 0 Kemi .................... 0 0 5 5

Psykologi ............. 0 0 3 3

I fagene dansk, fysik og kemi afholdes konferencetimer til individuel vejledning af de 
studerende.
Der holdes eksamen i de enkelte fag ved udgangen af det semester, hvor undervisningen i 
faget afsluttes. Der er ikke eksamen i fællesfagene musik, formning og idræt.

MØDEPLIGT OG FRITAGELSE
Eleverne har mødepligt til undervisningstimerne samt pligt til at aflevere de til undervis
ningen hørende skriftlige prøver til aftalt tid.
Anmodning om fritagelse for enkelte timer eller dage rettes til rektor, og så vidt muligt 
i god tid.
Anmodning om fritagelse i løbet af skoledagen rettes til rektor eller i hans fravær til admi
nistrativ inspektor.
Umiddelbart efter forsømmelse af enhver art forelægges skriftlig meddelelse herom for 
ganginspektor. For de 18-åriges vedkommende på standardblanket, som fås hos gangin
spektor.
For langvarig fritagelse for gymnastik kræves lægeattest. Blanket hertil udleveres på sekre
tærkontoret.

RINGETIDER
1. lektion: 8,05- 8,50
2. lektion: 8,55- 9,40
3. lektion: 9,55-10,40
4. lektion: 11,05-11,50

5. lektion: 12,00-12,45
6. lektion: 12,55-13,40
7. lektion: 13,50-14,35
8. lektion: 14,45-15,30
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KARAKTERBØGER
Der sendes karakterer med hjem i december og marts. For afgangsklassernes vedkommende 
er karakteren i december terminskarakterer. Tillige gives i alle afgangsklasser års- og eksa
menskarakterer ved skoleårets afslutning. Ved hjemsendelse af karakterer skriver den en
kelte faglærer, når han finder det fornødent, et forklarende vidnesbyrd tillige med karak
teren.
Karakterbøgerne må afleveres i underskrevet stand senest én uge efter, at de er hjemsndt

INDSTILLING TIL EKSAMEN
Hvis en elevs forsømmelser antager et sådant omfang, at skolen nærer betænkelighed ovel 
for elevens mulighed for fortsat at følge undervisningen, bliver eleven underrettet herom 
Fortsætter en elevs forsømmelser herefter, skal skolen skriftligt underrette eleven og inde
haveren af forældremyndigheden om, at der kan blive tale om at tage forbehold ved elevens 
indstilling til eksamen. Umiddelbart før endelig indstilling til eksamen drøftes på en lærer
forsamling forholdene for de elever, der har modtaget skriftligt varsel. Såfremt lærer 
forsamlingen finder, at det for en af disse elever i et eller flere fag på grund af elevens for
sømmelser ikke vil være muligt at give årskarakterer, skal rektor i henhold til § 7 i under 
visningsministeriets bekendtgørelse af 12. marts 1973 om eksamensordninger m. v. indsendt 
en erklæring, som giver oplysning om disse forhold, og direktoratet afgør da, om eleven kar 
deltage i eksamen ved skoleårets afslutning.

En elev, der ikke har fået direktoratets tilladelse til at deltage i eksamen efter 1. eller 2 
gymnasieklasse, kan ikke fortsætte i næste klasse.
Indstilling til eksamen - HF
Såfremt en HF-kursist forsømmer mere end det skønnes forsvarligt, vil der blive tilstille 
ham en advarsel - først mundtligt, derefter skriftligt. Hvis forsømmelserne derefter ikke 
bringes til ophør, vil kursus indstille til direktoratet, at kursisten formenes adgang til under 
visningen.

Kursus skal gennemføres i løbet af 2 år. Der kan ikke som i gymnasiet gives adgang til a 
gå et år om. Såfremt eksamen ikke bestås, kan man indstille sig til eksamen i førstkom 
mende sygeeksamenstermin.

REEKSAMINATION
1. Elever, som ved den afsluttende prøve til studentereksamen efter 1. eller 2. g har i 

eller derover i årskarakter, men til eksamen får 00 eller 03, har ret til at komme oj 
til ny prøve i faget i august/september.

2. Elever, som i et fag, der afsluttes efter 1. eller 2. g, har fået 00 eller 03 i årskarakter 
har ret til, hvis faget ikke er udtaget til prøve til studentereksamen, at blive under 
kastet prøve i faget i august/september.

OMGÆNGEREKSAMEN
Såfremt HF-eksamen ikke bestås, kan man indstille sig til eksamen i et eller flere fag i det 
førstkommende sygeeksamenstermin (normalt i september). Ligeledes kan en HF-kursist, 
der ved en prøve ved udgangen af 1. kursusår har fået karakteren 00 eller 03, på ny ind
stille sig til prøven i førstkommende sygeeksamenstermin. Dersom man efter at have be
stået eksamen ønsker at forbedre eksamensresultatet i et eller flere fag, kan reeksamination 
først finde sted i den næste ordinære eksamenstermin (maj/juni). En eksaminand kan ind 
stille sig til eksamen i samme fag 3 gange.
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BEFORDRINGSGODTGØRELSE
Amtskommunen yder befordringsgodtgørelse til elever på gymnasium og HF. Godtgørelse 
kan ydes, hvor elevens samlede skolevej beregnet fra bopæl til skole (kursus) og tilbage er 
14 km eller derover. Det er normalt en forudsætning, at eleven har vagt Inærmeste skole 
eller kursus.

Skema til ansøgning om befordringsgodtgørelse fås på skolens kontor.

BØGER OG PAPIR
Eleverne får gratis udleveret skolebøger samt papir og ringbøger. De udleverede bøger er 
skolens ejendom og skal erstattes, hvis de bliver væk eller beskadiges. Det er ikke tilladt at 
skrive i bøgerne. Hvis der er problemer med de udleverede bøger, skal man henvende sig 
til boginspektor, som træffes hver dag i bogdepotet i 10-frikvarteret. Bogdepotet ligger i den 
gamle bygning ved hovedtrappen midt i bygningen.

TELEFONKÆDER
Der etableres telefonkæder i de enkelte klasser straks i begyndelsen af skoleåret, således at 
skolen hurtigt og sikkert kan få en besked ud til en hel klasse uden for skoletiden, f. eks. 
meddelelse om en lærers sygdom o. 1.

ORDENSDUKSE
Eleverne er ordensdukse en uge ad gangen i alfabetisk rækkefølge. Duksens opgave er at 
hente forsømmelsesprotokollen hos ganginspektor E. Nørgård til den første time, hvor 
klassen er samlet, samt at bringe den tilbage til ganginspektor igen. Desuden skal duksen 
sørge for udluftning af klasserne og tørre tavlen af efter timen.

ERHVERVSORIENTERING
Der gives undervisning i erhvervsorientering i både 1. og 2. HF-klasse samt i 1., 2. og 3. g - 
for begge retningers vedkommende ca. 14 timer i alt fordelt på de 2 eller 3 år, eleverne 
går her. Undervisningen i klassen tager bredt sigte på at orientere eleverne om uddannelses- 
og erhvervsmulighederne for HF- og gymnasieelever. Foruden den egentlige klasseundervis
ning er der også mulighed for individuel rådgivning og vejledning i det omfang, der er 
behov for det. E.o.-læreren har en kontortid, i hvilken man kan henvende sig om alt ved
rørende uddannelse og arbejde (se opslagstavlen m. h. t. ugedag og klokkeslet for kontortid).

STUDIEORIENTERENDE MØDE
Som et supplement til erhvervsvejledningen kommer der i januar eller februar et hold stu
derende fra universitetet og de høiere læreanstalter for at orientere om forholdene inden for 
de forskellige studier. Alle klasser undtagen 1. g har adgang til at tale med de studerende.

I redaktionen:
Studielektorerne J. Christiansen

Vilh. Larsen
P. Berggreen

Slagelse i juni 1976 
O. Skouby
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plan SKOLENS INDRETNING
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