
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


MULERNES LEGATSKOLES 
GYMNASIUM

1964



Seglet, der ses på omslaget, er lavet 
på grundlag af mulernes våben.

Slægten blev adlet 1444, da borger
mester Hans Mule af Odense 18. aug. 
(feria tertia infra octavas assumptionis 
beate virginis Marie) i Kalmar af kong 
Christoffer for troskab og villig tjeneste 
fik brev på frihed og frelse med skjold 
og hjelm, som er „i skiolden en halff 
htvit wlff”. Hans efterkommere, der for
trinsvis var knyttede til Fyn og Odense, 
nåede dog aldrig fast stade blandt den 
egentlige, godsbesiddende adel, men al
ligevel blev slægtens hovedlinje altid 
anset for adelig, og højesteretsassessor 
Willum Mule fik da også 15. juni 1679 
stadfæstelse på slægtens adelsbrev — og 
ved samme lejlighed våbenet forbedret.



MULERNES LEGATSKOLES GYMNASIUM
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ved
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Skolemyndighederne

Skolekommissionen:
Forretningsfører Knud Nielsen, formand. 
Fru Else Jacobsen, næstformand 
Direktør Hans Flinch 
Kontorchef Børge Jacobsen 
Overlærer G. Kannegaard 
Kredslæge Erik Lage 
Fuldmægtig fru Eli Rosenfeldt 
Forstander Hans Kühl 
Maler Poul Nielsen

Skoleudvalg:
Forretningsfører Knud Nielsen, formand 
Fru Else Jacobsen, næstformand 
Kontorchef Børge Jacobsen.

Skolenævn:
(fælles for Mulernes Legatskole og Mulernes Legatskoles 
Gymnasium)

Læge H. C. Guldager, formand 
Kontorchef Børge Jacobsen 
Glassliber K. Th. Jespersen

Skoledirektør:
Axel Gregersen

3



Skoleåret 1963/64
Skolens arbejdsforhold var ved begyndelsen af skoleåret 

1963/64 i de fleste henseender mere afklarede, end de havde 
været i august 1962. Vi kunne begynde uden håndværkernes 
deltagelse, og mange af de problemer, der meldte sig i løbet 
af året, var ikke andre eller flere end andre gymnasiesko
lers. Den ny skolelov, der nu trådte i kraft for I gymnasie
klasse, bragte unægtelig en hel del små og store problemer 
ind i arbejdet. Her som andre steder var det vel nok lære
bogsproblemet, der skabte de største vanskeligheder. Hver
ken lærebogsforfattere eller forlag var i stand til at opfylde 
de lovede terminer for de nye lærebøgers fremkomst. Sær
ligt føleligt var dette i fag, hvor kravene var stærkt ændrede 
sammenlignet med den gamle ordning.

Foruden lærebogsproblemerne meldte der sig mange ste
der spørgsmålet om at skaffe de nødvendige lærerkræfter 
og lokaler. Og sidst, men ikke mindst, kom usikkerheden 
med hensyn til standpunktet hos de elever, der nu kom fra 
2. real.

I den daglige undervisning var det for gymnasiet især 
gymnastiksalsproblemet, der trængte sig på. Det lykkedes 
ganske vist at få givet klasserne del krævede antal timer 
undtagen i en enkelt klasse, men arbejdsforholdene var alt 
andet end gode, idet undervisningen var spredt over flere 
lokaler, der lå så langt fra skolen (bl. a. i Jernbanegade), 
at den reelle undervisningstid blev alt for kort. Skolen skyl
der fru Andersen og hr. Moseholm al mulig tak, fordi det 
er lykkedes at få gennemført en forsvarlig undervisning 
under disse forhold. Skolefesten i marts måned med opvis
ningen i både pige- og drengegymnastik viste særdeles 
smukke resultater.

Da gymnasiet begyndte i 1962, var der ikke medtaget 
geografi- eller biologilokale i ombygningsplanerne. Det lyk
kedes i juni/juli 1962 at skabe tålelige rammer omkring 
geografiundervisningen, mens spørgsmålet om et biologi
lokale først blev taget op senere. Der måtte findes en løs
ning, da eleverne, der skal op til studentereksamen somme
ren 1965 på en eller anden måde skulle have undervisning 
i biologi i III g. Der var ikke anden udvej end at indrette 
et faglokale i biologi i bygningens øverste etage. Det forven
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tes, at denne ombygning kan gennemføres i løbet af som
meren, så de vordende studenter kan få deres sidste skoleår 
under rolige arbejdsforhold.

For lærerkollegiet er det centrale spørgsmål stadig ska
belsen af bedre rammer om det daglige arbejde gennem 
bygningen af et nyt faglokalegymnasium. Ved udgangen af 
skoleåret 1962/63 var det ganske klart, at løftet fra gym
nasiets oprettelse om at have projekteringen afsluttet august 
1963 og begynde byggeriet august 1964 for så al flytte ind 
i de nye lokaler efter sommerferien 1966 ikke kunne holdes. 
Det var med nogen skepsis, vi begyndte på anden runde i 
august 1963, men heldigvis bragte skoleåret 1963/64 en 
mere gunstig vending. Gennem de kommunale myndighe
ders forhandlinger med ministerierne i efterårel 1963 blev 
der bl. a. bragt klarhed over spørgsmålet om kommunens 
tilskud til ombygningen af Odense Katedralskole, og i sam
me forbindelse blev det gjort klart, al Mulernes Legatskoles 
Gymnasium kunne forvente igangsætningstilladelse for byg
geriet i finansåret 1965/66. Da der endvidere blev givel 
grønt lys for planerne om en hel ny bydel i området nord 
for Åsumvej over mod Kertemindevejen — en såkaldt pla
netby — kunne det noget omstridte placeringsspørgsmål for 
gymnasiet endelig bringes til afslutning.

Byrådet vedtog i sit sidste møde i året 1963 at bevilge en 
halv million til gymnasiets projektering, og det blev kgl. 
bygningsinspektør Jørgen Stærmose, der skulle gennemføre 
denne projektering.

Da udvalget for kommunale bygninger af byrådet havde 
fået overdraget opgaven som den faktiske bygherre al fore
stå projekteringen og løsningen af de praktiske opgaver, 
blev der i februar 1964 nedsat et byggeudvalg med byråds
medlem, rørlægger Henrik Hansen som formand og afde- 
lingsarkitekl Jørgen Thomsen som sekretær. Udvalget be
stod i øvrigt af skoledirektør Axel Gregersen, byrådsmed
lem, repræsentant K. Rosenkjær, byrådsmedlem, cand. mag. 
fru Else Jacobsen og rektor Knud Mortensen. Sidstnævnte 
med lektor Ove Larsen som suppleant. Nedsættelsen af et 
byggeudvalg i forbindelse med skolebyggeri var en nydan
nelse i Odense Kommune. Det skete efter ønske fra udvalget 
for kommunale bygninger med det formål al koordinere de 
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tekniske bestræbelser med pædagogiske ønsker. Udvalget 
havde sil første møde den 24. marts 1964, hvor kgl. byg
ningsinspektør Jørgen Stærmose forelagt et skitseprojekt 
for det kommende Svendborg Statsgymnasium, idet det er 
tanken at gennemføre de to gymnasiebyggerier efter samme 
principper og samme tegninger og muligvis gennem en 
koordinering af selve byggeriet opnå visse besparelser. Ud
valget havde et møde med afdelingschef Eiler Mogensen og 
kontorchef P. A. Koch den 8. april, hvor det blev bekræftet 
at gymnasiebyggeriet kunne tage sin begyndelse i finans
året 1965/66, hvilket skulle indebære, at overflytningen til 
de nye omgivelser skulle kunne finde sted omkring 1. 
august 1967.

Selv om de erfaringer, der er blevet høstet i løbet af 
gymnasiets første to leveår, siger os, at selv en behersket 
optimisme let giver skuffelser, vil vi dog i april 1964 give 
udtryk for, al det er med virkelig glæde, vi giver os i kast 
med løsningen af de planer, der nu synes at ligge i virke
lighedens verden og ikke som fjerne ønskedrømme.

Af skolens dagbog
Årsafslutningen fandt sled på Fyns Forsamlingshus den 

21. juni 1963 i fællesskab med Mulernes Eegatskole. Ved 
den lejlighed tog begge skoler afsked med skoleinspektør 
K. P. Samuelsen. Fra alle sider blev der i ord og gaver givet 
kraftigt udtryk for anerkendelsen af skoleinspektørens ar
bejde i skolens tjeneste, og fra gymnasiets side understre
gedes især hans indsats for oprettelsen og igangsættelsen af 
gymnasiet. Da Mulernes Legatskole ikke optager nye elever 
til 6. klasse eller 1. real af hensyn til gymnasiets behov for 
flere lokaler, blev der ikke udnævnt nogen ny skoleinspek
tør efter K. P. Samuelsen, men i stedet for konstitueredes 
legatskolens mangeårige viceskoleinspektør S. Jobs. Søren
sen som skoleinspektør.

Det ny skoleår begyndte den 12. august med i alt syv 
klasser — to realklasser, tre I g og to II g. — Under ledelse 
af overlærer Chr. Pedersen og gymnastiklærerinde fru Else 
Andersen var 2. real den 27. august på ekskursion til Jel
ling, Randbøl og Egtved. Mandag den 2. september var hele 
skolen på skovtur til Kongebrogården. Elevforeningen CON- 
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CORDIA havde „indflytterfest“ for de nye elever den 8. sep
tember. Under ledelse af adjunkt J. .1. Koch og adjunkt 
Ingrid Bøytler var II g på geologisk ekskursion til Djurs
land 16.—19. september. Fredag den 20. september deltog 
skolen i de fynske gymnasieskolers regionsstævne i idræt på 
stadion og lørdag den 5. oktober i boldspilstævnet, hvor St. 
Knuds Gymnasium var vært.

Mandag den 18. november var formanden for Gymnasie
skolernes Lærerforening, adjunkt Bernhard Baunsgaard. 
Fredericia, hovedtaler ved det store forældremøde, hvor der 
blev redegjort for det nye gymnasium og de muligheder, det 
rummer. Formanden for forældreforeningen, hovedkasserer 
Lars Knudsen, gav en kort redegørelse for forældreforenin
gen, dens arbejde og formål.

Juleafslutningen fandt sted d. 21. december i domkirken, 
hvor domprovst Aastrup læste og tolkede juleevangeliet. 
Skolens kor, der begyndte efter sommerferien under ledelse 
af organist Erling Preussler, viste sig her for første gang 
for et større publikum og klarede premieren på udmærket 
vis. Om aftenen havde CONCORDIA årets sidste arrange
ment i form af en velbesøgt julestue.

1964
De almindelige forældrekonsultationer fandt sted den 14. 

og 21. januar. Der var ligesom første år særdeles god til
slutning især fra de nye klassers forældre. Forældreforenin
gen havde den årlige generalforsamling den 12. februar med 
fhv. skoleinspektør K. P. Samuelsen som dirigent. Hoved
kasserer Lars Knudsen afgik som formand efter ni års aktiv 
indsats. I stedet valgtes konsul Stokkebye-Christiansen. Den 
18. og 19. februar var den tyske rejselektor A. Wolff på 
skolen. Den 24. februar var komponisten Børge Roger Hen- 
richsen skolens gæst og fortalte om forholdet mellem klas
sisk musik og jazz. Den 2. marts læste forfatteren Hans 
Scherfig op af egne værker og redegjorde bagefter for bag
grunden for sil forfatterskab.

Den 10. marts var der konsultation for 2. reals forældre, 
hvor der blev givet en redegørelse for krav og betingelser 
m. h. t. optagelse i I g.

Fredag den 20. marts holdtes der fælles skolefest for de 
to skoler på Fyns Forsamlingshus. Under fru Andersens og 
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hr. Moseholms ledelse blev der vist pige- og drengegymna- 
slik, og sangkoret under organist Preussler præsenterede 
vinterens arbejde.

Mandag den 6. april holdt handelsminister Hilmar Bauns- 
gaard en tale om ungdommen og de politiske problemer 
med særlig hensyntagen til vort forhold til u-landene. Bag
efter var der spørgetime, hvor handelsministeren beredvil
ligt gav svar på en række aktuelle spørgsmål.

Tirsdag den 14. april besøgte direktøren for gymnasie
skolerne, Sigurd Højby skolen for at orientere sig om ar
bejdsforholdene. I en „spørgetime“ fik lærerkollegiet lej
lighed til at drøfte nogle af de mange problemer, der er en 
naturlig konsekvens af de nye skolelove.

Fredag den 17. april var 65 elever og lærere til værk
stedsteatrets Bert Brecht-forestillingen, og tirsdag den 21. 
april redegjorde skuespilleren Mogens Brix-Pedersen for 
ideen bag Bert Brechts teater.

Eleverne
Pr. 1. april 1964 er det samlede elevantal 163. Af disse er 

101 drenge og 62 piger. Hjemmehørende i Odense er 129 
elever, medens 34 er hjemmehørende i andre kommuner.

I nedenstående fortegnelse er eleverne opført i alfabetisk 
orden med angivelse af deres fødselsdag samt kommune, 
når denne ikke er Odense.

1. real

1 Andersen, John 14/3 -49
2 Andersen, Ove Carsten 19/11-49
3 Andersen, Robert Steen 27/7 -49
4 Christensen, Jens 

Christian 11/8 -49
5 Christensen, Sara

Mari-Ann 2/8 -49
6 Daurup, Grethe 19/4 -49
7 Gerneke, Steen 9/12-49
8 Jørgensen, Birger Riis 13/1 -49
9 Kristensen, Lisbeth 4/11-49

10 Larsen, Marianne Unger 14/10-49
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11 Mortensen, Peler 
Stendahl 22/6 -49

12 Nielsen, Anne Blæsbjerg 19/10-19
13 Nielsen, Carsten Martini 7/5 -49
14
15

Nielsen, Ellen Hedal 
Nielsen,
Torben Dreymann

21/2 -50

23/1 -50
16 Nielsen, Aase Vaarsøe 17/11-49
17 Schrøder, Ida Gudrun 9/12-49 Ubberud
18 Sorensen, Finn Leschly 12/12-48
19
20

Thorsell, Gert 
Tingnæs, 
Karen Elisabeth

18/1 -50

27/2 -49
21 Vindshøj, Alice Kirstine 15/1 -49 Allesø-Næsbyh. B.
22 Weiglin, Steen 26/8 -49
23 Aagaard, Anne-Marie

2.

14/3 -49 Paarup

real

1 Bjerres«, Jesper 22/9 -48
2 Busch, Ole 17/4 -49 Brændek./BeBinge
3 Bünger, Cody Eric 23/8 -48 Højby F.
4 Guldager, Niels 17/7 -48
5 Hansen, Claus Gilbert 28/6 -48 Da lum-H jallese
6 Hansen, Knud Heindahl 24/11-48
7 Holm, Hans Christian 8/2 -48
8 Jacobsen, Illa Birgitta 13/7 -48
9 Jensen, Jørgen Baden 19/4 -48

10
1 1

Kongerslev, Jan Michael 
Kristiansen, Flemming

7/7 -48

Kyed 22/2 -49 Dalum-Hjallese
12 Kushner, Søren 29/1 -49
13 Lyhr, Lone Marianne 22/2 -49 Paarup
14 Madsen, Carsten Carl 24/11-48
15 Madsen. Reinhardt Hugo 29/5 -48
16 Møller. Dorthe 3/9 -48
17 Mørck, Kirsten 4/2 -49 Dalum-Hjallese
18 Nielsen, Hanne 12/12-48
19 Olesen, Birgit Anette 20/5 -48
20 Pedersen, Anne-Grethe 26/4 -48
21 Pedersen, Helle Vibeke 19/8 -48
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22 Pedersen, Steen Ove 12/11-48 Sanderum
23 Reffstrup, Knud Ole 28/6 -48 Nr. Søby
24 Ry, Anette 28/5 -48
25 Sailing, Finn 22/9 -48 Dalum-H jallese
26 Simonsen,

Anne Rodil Lyth 13/4 -48 Dalum-Hjallese
27 Simonsen, Kirsten Dyred 1/3 -48

I s

1 Berntsen, Jørgen Ejnar 30/12-45
2 Christensen,

Solveig Abilgård 1/4 -46 Sanderum
3 Danielsen, Lene 5/11-47
4 Delman, Klaus 19/3 -47 Dalum-Hjallese
5 Due, Anni 13/4 -46
6 Enghoff, Annegrete 6/4 -47 Sanderum
7 Gruelund, Grethe Levy 26/3 -46
8 Hansen, Ulla 28/5 -46
9 Jensen, Grethe Marianne 24/7 -46

10 Jensen, Steen 26/12-46
11 Larsen, Lis Ulrikke 3/12-45
12 Lund, Lars Ove 8/5 -47
13 Moltrup, Per André 3/11-46 Dalum-Hjallese
14 Nielsen,

Lars-Erik Abildgaard 9/3 -46
15 Olesen, Susan Lizette 8/7 -47 Dalum-Hjallese
16 Pedersen, Lone Thormod 27/1 -48
17 Rasmussen, Birgitte

Brandt 2/3 -47
18 Rasmussen, Inger Strøm 1/2 -46
19 Ricka, Claus 9/7 -47
20 Wendelboe, Hanne 10/10-46 Agedrup
21 Vinding, Hans Michael 16/2 -48
22 Wognsen, Lisbeth Helen 14/8 -46

I ma

1 Andersen, Karen
Banholdt 3/2 -46

2 Andersen, Per-OIuf Anker 21/11-46
3 Andersen, Peter Sparre 23/9 -46

10



4 Bentzen, Kent Peter 17/9 -47
5 Christensen, Jens Grove 6/2 -47
6 Christiansen, Torben 10/3 -46
7 Guldager, Klaus 27/1 -47
8 Hansen, John Fjord 13/9 -47
9 Hansen, Tove Ertner 22/7 -46

10
11

Jensen, Ole Bent Frede 
Jorgensen,
Torben Trcldal

21/4 -46

11/8 -46
12 Karlsen, Stig Bogh 27/2 -47
13 Knudsen, Leif Ziehrer 28/3 -48
14 Kortegård. Niels 6/8 -47
15 Madsen, Arne Tolstrup 8/4 -46
Iß Mosebo. Kirsten 5/6 -47
17 Parbæk, Inge 28/7 -47
18
19

Pedersen, Henning Schou
Pedersen, Jacob
Skovgård

6/2 -46

5/3 -47
20
21

Petersen, Allan Haagen
Petersen, Bente 
Gudbrand

4/1 -47

2/1 -48
22 Teglbjærg, Lars 24/10-48
23 Wedebye. Inger Marie 10/4 -47

I mb
1 Birkholm, Ole 31/3 -46
2 Bjerregaard, Søren Ivan 16/6 -46

Folbirk, Nils 23/6 -47
4 Frederiksen, Niels Peter 2/10-46 Seden-Äsum
5 Hansen, Inge-Lise 24/5 -46
6 Iversen, Palle Freund 6/11-46
7
8

Josiassen, JyHte
Jurcenoks,

15/9 -46

Tom-Allan Munch 21/10-46 Pårup
9

10
Jorgensen, Finn Sigurd 
Kroijer, 
Christian Michael

20/8 -46 Sanderum

7/10-46
11 Kuchta, Jan Paul 20/5 -46
12 Madsen, Elisabeth 8/2 -46 Lumby
13 Mathiesen, Jette in -46
14 Nielsen, Inge Beese 22/6 -46
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15 Pedersen, Peder 25/9 -45
16 Peterhänsel, Torben 16/6 -46
17 Petersen, Jens Kim 15/12-46 Sanderum
18 Rasmussen, Poul Bjarne 22/3 -46
19 Riisom, Kurt 12/6 -46
20 Rvsgaard, Dan Ole 12/5 -46
21 Simonsen, Marianne 6/12-45 Dalum-Hjallese
22 Sorensen, Peter Krogh 14/6 -46
23 Thrane, Finn Herman 23/2 -46

II ma

1 Albrechtsen, Preben S. 19/1 1-45
2 Andersen, Jens 4/6 -45
3 Bachmann, Ole Holm 21/5 -46
4 Bruun-Mogensen, Frithia 13/11-45
5 Christensen. Finn 19/7 -47
6 Christensen, Jorgen Rud 18/6 -45
7 Enghuus, Hanne 17/2 -45
8 Hansen, Erling 14/8 -45
9 Jacobsen, Anni 6/11-45

10 Jensen, Arne Henning 18/6 -45
11 Jorgensen, Bo Hakon 21/6 -46
12 Kopp, Ivan 13/12-45
13 Larsen, Knud 28/10-44 Fraugde
14 Larsen, Ulla Elisabeth 4/11-45
15 Lund, Ellen Bille 22/11-45
16 Madsen. Claus Ole 31/1 -45
17 Nielsen, Hans Chr. 14/7 -45
18 Nielsen. Kirsten 2/2 -46
19 Nielsson. Jonny 7/7 -45
20 Poulsen, Jytte Irene 14/12-45
21 Thorsell, Georg 25/2 -47
22 Ulriksen, Dorthe 9/10-45 Munkebo

II mb

1
2
3
4

Bentzen, Erling Frank 
Carlsen, Hans Otto Storm 
Christensen, Jane Nis 
Eriksen, Peter

22/(5 -45
11/7 -4(5
24/3 -46
3/3 -45 Dalum-Hjallese
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6

7
8
9

10
11

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Frederiksen, Anker 
Frederiksen, Viggo 
Jørgen
Hansen, Flemming Dyrup
Hansen, Gerda Hjorth
Hansen, Ivar Hviid
Jensen, Birgit Vedel 
Jensen,
Einar Giede Bøving 
Jørgensen,
Torben O. Uddegård
Knudsen, Anne
Krabek, Jørgen
Larsen, Jette
Larsen, Peter Schak
Melson, Peter
Nake, Bjørn
Nielsen, Kirsten Lykke
Randrup-Thomsen, Erik
Simonsen, Erik
Thomsen, Johan
Vinding, 
Jorgen Lauritsen

7/3 -45 Sanderum

23/6 -44
25/8 -45 Sanderum
29/10-45 Sanderum

7/10-45 Allested-Vejie
28/4 -46

23/6 -46 Ferritslev F.

8/10-45
10/4 -46
18/10-44 Fraugde
16/6 -46 Dalum-Hjallese
27/5 -46
28/6 -45
26/12-46
17/10-46 Slenløse-Fangel
27/3 -46
20/7 -46
17/7 -45

2/1 -46

Præfekterne
Efter nytår blev der forsøgsvis indført en præfektord

ning, hvorefter eleverne i II g som de ældste på skolen 
skidle hjælpe såvel indre som ydre inspektion med at få de 
elementære ordensregler håndhævet. Som enhver nyord
ning havde også denne sine fødselsvanskeligheder. Men da 
de inhentede erfaringer stort set er tilfredsstillende, er der 
god grund til at forvente, at ordningen kan fortsættes i det 
kommende skoleår. Følgende elever har på skift deltaget i 
præfektarbejdet:

Birgit Vedel Jensen
Peter Eriksen
Anne Knudsen
Peter Melson
Flemming Dyrup Hansen
Jørgen Vinding

Ellen Lund
Jørgen Rud Christensen 
Frithia Bruun-Mogensen 
Hans Chr. Nielsen
Claus-Ole Madsen
Jens Andersen
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Excito
Endnu før præfektsystemet havde set dagens lys, var der 

kommet en anden nydannelse til verden — udelukkende på 
elevernes eget initiativ, idet der i november 1963 udkom det 
første nummer af EXCITO, gymnasiets første egentlige elev
blad. I navnet lå en forpligtelse til at holde liv i skolens 
åndsliv. Tiden skal vise, om gymnasiasterne er i stand til 
at leve op til en så krævende opgave, som er angivet i bla
dets titel. Under alle omstændigheder skal der for EXCITO’s 
vedkommende som for de øvrige elevaktiviteter fra skolens 
side gives udtryk for, at vi hilser de forskellige former for 
initiativ velkommen. Selv om det skulle vise sig, at pione
rerne taber modet, når resultaterne ikke helt svarer til for
ventningerne, er det vort håb, at der stadig vil være friske 
kræfter til disposition, når den første redaktion er slidt op. 
Bladets første redaktører var:

Bo Jørgensen (II ma), ansvarhavende
Jette Mathiesen (I mb) 
Bjørn Nake (II mb) 
Tom Jurcenoks (I mb), annoncer

Elevrådet
Frank Bentzen II mb, formand 
Lars Nielsen I s, næstformand 
Grethe Daurup, 1, real, sekretær 
Ole Birkholm I mb, kasserer 
Jonny Nielsson II ma 
Stig Karlsen I ma
Hanne Morten-Nielsen 2. real

Elevforeningen »Concordia«
Bestyrelsen:

Jørgen Vinding, formand 
Peter Melson, næstformand 
Hanne Wendelboe, sekretær 
Iver Hviid Hansen, kasserer 
Annegrethe Enghoff
Viggo Frederiksen, suppleant 
Klaus Guldager, suppleant 
Jørgen Krabek, revisor
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Årsberetning:

Præget af gymnasiets relativt lille størrelse har bestyrel
sen søgt med de til rådighed stående midler at skabe et pro
gram, som knnne tilfredsstille medlemmernes interesser.

I det forløbne skoleår har programmet bestået af den 
årlige generalforsamling og to større fester. Desuden har 
det indeholdt forskellige foredrag om bl. a. „Indtryk af et 
års ophold i USA“ ved frk. Tove Christensen, „Moderne 
jazz ved bassisten Erik Moseholm efterfulgt af en jazzkon- 
eert, „Moderne kunst“ ved Michael v. Rütz, „USA’s uden
rigspolitik efter 2. verdenskrig“ ved Mac Cormick Biair og 
til sidst en Rifbjerg-aften med gennemgang af forskellige 
digte af Klaus Rifbjerg ved adjunkt L. Rindholt.

Foruden foredragene har programmet været bygget op af 
to film „Vennerne“ og „Fætrene“ af den franske instruktør 
Claude Chabrol samt to hyggeaftener. Ved disse hyggeafte- 
ner har bestyrelsen med stor succes søgt at skabe et sam
menhold og at styrke kammeratskabet inden for medlem
mernes snævre kreds, idet bestyrelsen til disse aftener har 
anskaffet sig nogle små amatørorkestre, som har været med 
til at skabe den intime hygge.

Jørgen Vinding.

Lærerkollegiet
Fast ansatte er:

Rektor Knud Mortensen udnævnt fra 1/6-1962

Lektor Ove Larsen udnævnt fra 1/8-1962

Adjunkt Kaj Rasmussen udnævnt fra 1/8-1962

Adjunkt Peter Bartschick udnævnt fra 1/8-1963

Adjunkt, frk. Ingrid Bøytler udnævnt fra 1/8-1963

Adjunkt Leif Rindholt udnævnt fra 1/8-1963

Adjunkt Emil Østerberg udnævnt fra 1/8-1963

Lektor Ove Larsen blev fra 1/8-1963 udnævnt til lektor i 
26. lønningsklasse.

I den følgende fortegnelse er lærerne fra Mulernes Legat
skole angivet ved signaturen (ML).
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Ugentlige 
timer

Gymnastiklærerinde, fru Else Andersen
Gymnastik piger, 1. og 2. real, I ma, 1 mb, II ma, II mb 12

Adjunkt Peter Bartschick
Matematik. 2. real, I s, I ma, I mb, II mb 25

Overlærer K. Brok-Kristense (ML)
Tysk, 1. real, sang, 1. real 5
Adjunkt Ingrid Bøytler
Engelsk, 1. real, I s, I ma, I mb, II ma, II mb, dansk, 1. real 25

Lærerinde fru E. Frandsen
Håndgerning, 1. real 2
Adjunkt J. J. Koch
Naturfag, I s, I ma, I mb, II ma, II mb 10
Overlærer S. Leschly Kristensen (ML)
Engelsk, 2. real 4

Lektor Ove Larsen
Fysik og kemi, 2. real, I ma, I mb, II ma, II mb, 
matematik II ma 31
Cand. mag. fru Lisbeth Mogensen
Fransk, I mb 5
Rektor Knud Mortensen
Latin, 2. real, I s, oldtidskundskab, I s, I ma,
I mb, II ma, II mb 13

Gymnastiklærer Hans Moseholm (ML)
Gymnastik, drenge, 1. og 2. real, I s, I ma, I mb, II ma, II mb 17
Overlærer Alfred Nielsen (ML)
Fysik og matematik, 1. real 8

Overlærer C. Pedersen (ML)
Biologi, 1, real, 2. real 4
Organist Erling Preussler
Sang, I s, I ma, I mb, II ma, II mb 11
Pastor Gottschalck Rasmussen
Religion, s, I ma, II ma, II mb 4

Adjunkt Kaj Rasmussen
Dansk, 2. real, I s, I ma, II ma, II mb, tysk, 2. real,
I s, I ma, II ma, II mb 35

Adjunkt L. Rindholt
Dansk, 2. real (ikke-latinere), I mb, fransk, I s, I ma,
II ma, II mb, religion, I mb 27
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Overlærer frk. E. Svejstrup
Gymnastik, piger, I s 2
Skoleinspektør Johs. Sørensen (ML)
Sløjd, 1. real 2
Overlærer A. Thierlein (ML)
Religion, 1. real 1
Adjunkt E. Østerberg
Historie, 1. real, 2. real, I s, I ma, I mb, II ma, II mb, 
geografi, 1. real, 2. real, formning, 1. real, dansk, 
2. real (ikke-latinere) erhvervsvejledning 30

Under adjunkt Kaj G. Rasmussens sygdom i januar og 
begyndelsen af februar 1964 vikarierede stud. mag. Kir
sten Gomard og stud. mag. Leif Hartvig Andersen.
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Inspektioner m. m.
Administrerende inspektor: Lektor Ove Larsen 
Bibliotekar og boginspektor: Adjunkt Kaj Rasmussen 
Indre inspektion: Adjunkt Emil Osterberg 
Kvindelig inspektion: Adjunkt Ingrid Bøytler 
Ydre inspektion: Adjunkt Leif Rindholt 
Skolens sekretær: Fru Lizzie Jessen
Skolebetjent: Harry Mathiesen
Skolelæge: Ledende skolelæge Børge Lund 
Skoletandlæge: Overtandlæge Asbjørn Smith 
Skolesundhedsplejerske: Frk. Henriette Andersen.

Årets arbejde
Religion

I. r. (overlærer A. Thierlein) G. Tolderlund-Hansen: Kirken 
i dag.

I s + I ma (pastor Gottschalck-Rasmussen) Erik W. Niel
sen: De store verdensreligioner.

I mb (adjunkt L. Rindholt) Religionshistorie med tekstlæs
ning efter Sv. Aage Ray: Fremmede religioner i nu
tiden. Bibeltekster. Gruppearbejde med de ti bud på 
bibelsk, kirke- og sekthistorisk og etisk grundlag.

II ma + II mb (pastor Gottschalck-Rasmussen) P. G. Lind- 
hardt: Religion og evangelium. Hal Koch: Kristendom
mens oprindelse.

Dansk
1. r. (adjunkt I. Bøytler) Hansen, Heltoft og Nielsen: Dansk 

Læsebog for realafdelingen I. Verner Sørensen: Skriv 
rigtigt. Leif Busk: Sproglig forståelse. Diktater, referat
stile og fristile.

2. r. (adjunkt Kaj Rasmussen). Kaj Handberg, Mogens Møl
ler og Preben Ramløv: Dansk digtning 2. Røde heste i 
sneen. Et. H. C. Branner-udvalg udgivet af dansklærer
foreningen. Gjellerups sproglære, 3.

I s + I ma (adjunkt Kaj Rasmussen). Brodersen og Møller 
Kristensen: Litteraturudvalg II. pp. 104—123, 123— 
133, 170—180, 180—184, 185—189, 198—202, 235— 
236, 242—243, 252—267, 301—309, 313—315, 318—
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320, 335—340, 353—357, 358—368, 388—392, 410— 
413, 418—428.
Hovedværker og månedslæsning: Johs. V. Jensen: 
Udvalgte noveller. Knud Sønderby: Midt i en jazztid. 
Huxley: Fagre ny verden. Scherfig: Den forsvundne 
fuldmægtig. Gustav Wied: Livsens ondskab. Paludan: 
Fugle omkring fyret. Sandemose: En flygtning krydser 
sit spor. Grieg: Ung må verden endnu være. Hans 
Kirk: Fiskerne.
Ferlov, Monrad Møller og Tolderlund Hansen: Svensk 
og norsk litteratur for gymnasiet. 5. ændrede udgave, 
p. p. 44—47, 53—55, 88—92, 100—103, 123—124, 127 
128, 146—148, 161 — 167, 178—182, 194—196.

I mb (adjunkt L. Rindholt). Danske og udenlandske tekster 
efter Brodersen og Sven Møller Kristensen: Litteratur- 
udvalg II. Samme: Danmarks litteratur benyttet som 
håndbog. Hovedværker og månedslæsning: Johs. V. 
Jensens udvalgte prosastykker, Gudrun. Scherfig: Den 
forsvundne fuldmægtig. Sønderby: Midt i en jazztid. 
Paludan: Fugle omkring fyret. Kirk: Fiskerne. Bran
ner: Rytteren og nogle noveller.
Ga. 25 sider svensk efter Ferlov, Monrad Moller og 
Tolderlund Hansens udvalg. Dansk sprog (redigeret 
af V. Vestergaard) benyttet som hånd- og lærebog. 
12 stile. Der er blevet forsøgt gruppearbede med tekst
læsning.

II ma + b (adjunkt Kaj Rasmussen). Falkenstjerne og Bo
rup Jensen: Håndbog i dansk litteratur I, s. 294—298, 
306—307, 320—322, 374—375, 376—377, 403—405. 
Samme bind II: 32—33, 53—54, 64—79, 80—83, 152— 
154, 154—156, 170—174, 174—176, 176—178. 185— 
186, 194—199, 204—205.
Hovedværker: Oehlenschläger: Set. Hans Aftenspil. 
Blicher: En landsbydegns dagbog. Ibsen: Vildanden. 
Månedslæsning: Camus: Den fremmede. Martin A. Han
sen: Løgneren. Heinrich Böll: Adam, hvor var du. 
Hamsun: Sult.
Ferlov, Monrad Møller og Tolderlund Hansen: Svensk 
og norsk litteratur for gymnasiet. 4. oplag, pp. 40—43, 
49—50, 57—61, 75—79, 117—1 18, 161—164, 225, 279 
—282, 292—294, 316—318.
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Engelsk

1. r. (adjunkt I. Bøytler). Eckersley: Essential English II. 
Supplerende læsning: .John and Alison Tedman: Fire 
in the P'orest.

2. r. (overlærer S. Leschly Kristensen). Friis Hansen og 
N. Chr. Nielsens system: Engelsk for anden real. 2. The 
Skeleton in the Cupboard. 3. Highways, Inns, and 
Pubs, 4. The Five-Pound Note, 9. Sir Francis Drake 
10. Monday Morning, 11. A. Fishy Story, 14. Grizel 
Cochrane, 19. Mabel, 25/ Scott and the South-Pole, 
26. Malachi’s Covet — ca. 40 sider intensivt stoft. — 
Extensivt er læst: andre stykker af bogen samt: New 
Oxford Supplementary Beaders Grade four: „The Sec
ret of the Castle“ og Longmans’ Simplified English 
Series: „A Book of Shorter Stories“, bl. a. At Dover, 
The Name, og The Shop Window. Stiløvelse: Sv. Chri
stensen: skriftlig engelsk for realklasserne. Grammatik: 
Bredsdorff (enkelte afsnit).

I s (adjunkt I. Bøytler). Kindt-Jensens stiløvelser II og HI. 
Allen: Living English Structure for Schools. Modern 
Writers v/ Aage Salling. Hunosøe og Mouridsen: 
Extracts from Four Modern Writers. John Steinbeck: 
The Moon is Down (Kursorisk). Oversættelsesstile og 
genfortællinger hver uge.

I ma + mb (adjunkt I. Bøytler). Kindt Jensens Stiløvel
ser II. Genfortællinger eller friere opgaver ca. hver 
måned. American Short Stories v/ Bengt Jürgensen. 
Hansen og Mouridsen: On England and America. 
George Orwell: Animal Farm.

II ma (adjunkt I. Bøytler). Hansen og Mouridsen: On Eng
land and America. Hunosøe og Mouridsen: Extracts 
from Four Modern Writers p. 158—201. Agatha Chri
stie: Ten Little Niggers.

II mb (adjunkt I. Bøytler). Hansen og Mouridsen: On Eng
land and America. Ernest Hemingway: A Farewell to 
Arms.

Tysk

1. r. (overlærer K. Brok-Kristensen). A. Bossen og Else 
Byrith: Deutsch lesen und lernen II.

2. r. (adjunkt Kaj Basmussen). A. Bossen og Else Byrith: 
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Deutsch lesen und leinen III. Gilta von Cello: Ein 
Griff in die Tasche.

I s. (adjunkt Kaj Rasmussen). Tekstlæsning efter H. Ring 
Hansen: Neuere deutsche Erzähler. Til stil og stiløvel
ser er benyttet realeksamensopgaver, Gad og Noe: Tysk 
stiløvelse for gymnasiet og tekster, der er udarbejdet 
i tilknytning til tekstlæsningen. Til grammatik er benyt
tet Kaper: Tysk sproglære ved Honken og Stenbjerre.

I ma (adjunkt Kaj Ramusssen). Ring Hansen: Neuere deut
sche Erzähler. Skriftlige øvelser i tilknytning til tekst
læsningen. Til grammatik er benyttet Kaper: Tysk 
sproglære.

II ma + mb (adjunkt Kaj Rasmussen). Thomas Mann: 
Buddenbrooks. Stefan Zweig: Schachnovelle.

F ransk
I s + ma (adjunkt L. Rindholt). Atke og Hyllesteds franske 

begynderbog. Hyllesteds franske stiløvelse. Skoleradio
tekster.

I mb (cand. mag. fru L. Mogensen), Atke og Hyllesteds 
franske begynderbog. Hyllesteds franske stiløvelse. 
Skoleradiotekster.

II ma + mb (adjunkt L. Rindholt). Ca. 200 sider udvalgt 
fra Jung: Fransk læsebog. Laugesen: Nouvelles lectures 
faciles og Emmertsen og Nissen: Fransk læsning II. 
Hyllesteds franske stiløvelse. Skoleradiotekster.

Latin
2. r. (rektor K. Mortensen). Mikkelsen: Latinsk Læsebog I 

XXXIII.
I s (rektor K. Mortensen). Graecia Capta p. 38—52. Caesar 

v/ Gertz: I, kap. I—XXIX ind. IV, kap. I—XXIX ind. 
Valdemar Nielsen: Latinsk grammatik.

Oldtidskundskab
I s (rektor K. Mortensen). Iliaden (v. Fox Maule og Leo 

Hjorlsø: I, VI (120—536), XXIV (443—695) I elev
referat: XVI (638—804), XVIII (1—241). Odysseen v/ 
Ostergaard: I (1—10), V (228—281, 388—493). I elev- 
referat: II (1 — 176), VI, XXII (1—88), XXIII (1—240). 
Græsk Mytologi ved Leo Hjortsø. Kunsthistorie efter 
Bundgaard: Den græske kunsthistorie og Klassisk 
kunst, Hellas v/ Bruhn og Hjortsø.
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I ma + mb (rektor K. Mortensen). Samme lærebøger som 
I s. Iliaden I, Iliaden VI (120—536), XXIV (443—695). 
Odysseen I, VII, XI. Elevreferat: Odysseen II, V og VI.

II ma (rektor K. Mortensen). Herodot v/ Hastrup og Hjortsø 
(5. udgave), Kroisos (s. 7—28), Logoi (s. 31—42), 
Kampene med perserne (49—94). Euripides: Hippoly
tos i Østbyes oversættelse. Sophocles: Kong Ødipus i 
Østbyes oversættelse. Bundgård: Den græske kunst
historie. Bruhn og Hjortsø: Klassisk kunst, Hellas.

II mb (rektor K. Mortensen). Euripides: Medea v/ Garff og 
Hjortsø. Aischylos: Orestien v/ Hastrup og Hjortsø. I 
elevreferal: Sonofferet og Eumeniderne. — Kunst
historie som II ma.

Historie
1. r. (adjunkt E. Østerberg). Buchreitz & Rosing: Historie 

for realklasserne I. Fra de forhistoriske tider til renæs
sancen med særlig vægt på den kulturhistoriske udvik
ling. (Jfnf. de arbejdsmapper, som eleverne har ud
arbejdet med tekst og tegninger). Forskelligt billed
materiale plus R. Broby Johansens „Vi ser på kunst 
fra oldtiden/middelalderen“.

2. r. (adjunkt E. Østerberg). Jørgen Hatting og Poul Møl
ler: Realskolens ny historiebog II fra reformationen li) 
og med tiden omkring 1. verdenskrig 1914—18. —• 
Hovedvægten er lagt på den tekniske, økonomiske og 
sociale udvikling. Forskelligt billedmateriale.

I s, I ma + mb (adjunkt E. Østerberg). Kort indledning om 
historieforskningens mål og midler. Diskussion: Hvor
for læser vi historie? Verdenshistorie I ved Rudi Thom
sen og Anne Riising fra de forhistoriske tider til og 
med renæssancen. Kildemateriale: Kursorisk oplæsning 
og sammenligning (med diskussion) af udvalgte styk
ker af Herodot og Thykydid. Endvidere: Middelalder
lige historieskrivere i udvalg ved K. F. Piesner af 
„Frankerkrøniken“ ved Gregor af Tours. Af Alexiaden 
ved Anna Komnena (vedr. første korstog). Duplikeret 
kilde vedr. samme af den arabiske historieskriver Ibn- 
el-Athir. Vedr. 3. korstog udsnit af Beha-eddins Sala- 
din-biografi.
Nordens historie bd. I ved Kierkegaard og Winding til 
1157. (I s dog kun til og med Vikingetiden). Billed- 
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materiale efter R. Broby Johansen: Vi ser på kunst fra 
oldtidcn/middelalderen. Verdenshistoriske billeder ved 
Peter Ilsøe og Oluf Jonsen. Vori folks historie i billeder 
v/ Th. Nørlyng og Hans Jensen.

II ma + mb (adjunkt E. Østerberg). Verdenshistorie efter 
P. Munch II renæssancen og opdagelserne. P. Munch 
III nye tid. Drøftelser afden kritiske historieforsknings 
udvikling og midler: Kildemateriale: Middelalderlige 
historieskrivere ved K. F. Plesner af Philipj>e de Com- 
mines memoirer (vedr. Ludvig XI af Frankrig). Elin 
Bach: Ludvig XIV af Kardinalen af Retz’ memoirer, 
af madame de Mottevilles memoirer. — Versailles: 
Ludvig d. XIV’s optegnelser, Saint Simons memoirer, 
udsnit af Jean ('.laude: Les Plaintes des Protestants de 
France. Endvidere hele afsnittet vedr. merkantilisme. 
Nordens historie ved Kierkegaard og Winding (sidste 
gi. udgave: Fra 1000-tallet til og med 1814. Billeder: 
Verdenshistoriske billeder ved P. Ilsoe og Oluf Jonsen. 
Vert folks historie i billeder ved Th. Norlyng og Hans 
Jensen.

Geografi

1. r. (adjunkt E. Østerberg). Geografiens grundbegreber i 
tværgående fremstilling efter „Jorden og mennesket“ 
ved W. F. Hellner (Geografi for realafdeling I). Ind
øvelse af kortlæsning og geografiske definitioner under 
anvendelse af Atlas og ved udarbejdelse af arbejdsmap- 
per med tekst, billeder og arbejdsopgaver. Endvidere 
kortfattet repetition af navnestof fra tidligere klasser. 
Billedmateriale: J. Humlums „Geografiske farvebille
der“ plus lysbilleder.

2. r. (adjunkt E. Østerberg). Tværgående erhvervsgeogra
fisk fremstilling efter J. Humlums „Jordens råstoffer“. 
Indøvelse af erhvervsgeografiske forudsætninger (defi
nitioner) og fortsatte kortøvelser. Eleverne har udarbej
det arbejdsmapper med løste arbejdsopgaver og egne 
illustrationer. Klassens fælles arbejdsopgave: En gen
nemgang af et lands industri (land efter eget valg). 
De bedste arbejdsopgaver er duplikerede og fordelt som 
et hæfte. — Billedmateriale: J. Humlum: Geografiske 
farvebilleder plus lysbilleder.
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I s (adjunkt J. J. Koch). W. F. Hellner: Geografi for sprog
ligt gymnasium, side 1—103. Ekskursion til Nordøst- 
fyn maj 1964.

I ma + b (adjunkt J. J. Koch). Hermod Andersen, Rikard 
Frederiksen og W. F. Hellner: Geografi for matematisk 
gymnasium. — Side 3—143. — 3-dages ekskursion til 
Djursland maj 1964.

II a + b (adjunkt J. J. Koch). W. F. Hellner og Johs. Hum- 
lum: Geografi for gymnasiets matematisk-naturviden- 
skabelige linie, I, 5. udg. Side 129—211. Hermod An
dersen, Rikard Frederiksen og W. F. Hellner: Geografi 
for matematisk gymnasium. Side 215—308. Ekskur
sion til Djursland 16—19/9-63. Ekskursion på Fyn 
maj 1964.

Biologi

1. r. (overlærer G. Pedersen). Stoffet i denne klasse er læst 
efter: Biologi for realskolen. Dragsholt, Vagn Frederik
sen og Henning Nielsen: Fra Have og Mark. Ved siden 
af bogen er der brugt øvelser i florabestemmelser.

2. r. (overlærer C. Pedersen). I denne klasse er stoffet gen
nemgået efter Asger Dragsholt og Vagn Frederiksen: 
Skoven, Planter og dyr fra have og mark samt Mogens 
B. Lange: Dansk Flora. Dyre- og plantetyper er 
behandlet efter præparater fra samlingen og levende 
plantemateriale. Eleverne har prøvet at arbejde selv
stændigt med nogle lette opgaver om dyr eller planter. 
I september 1963 var klassen på en ekskursion til 
egnen omkring Jelling, Randbøl og Egtved. Eleverne 
udarbejdede en rapport om turen.

Fysik

1. r. (overlærer A. J. Nielsen). Ingolf Andersen og K. W. 
Norbøll: Fysik og kemi for 1. og 2. real. Mekanik — 
Varme — Lyden — Kemi.

2. r. (lektor Ove Larsen). Rasmussen og Simonsen: Fysik II, 
side 60—113. Rasmussen og Simonsen: Uorganisk 
kemi, side 31—43.

I ma + b (lektor Ove Larsen). Andersen, Asmussen, Bo
strup og Hansen: Fysik I m. øvelser og opgaver. 
12 elevøvelser (å 2 timer).
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II ma + b (lektor Ove Larsen). Sundorph: Lyslære (11. 
udg.), side 1—64. Sundorph: Mekanisk fysik (9. udg.), 
side 1 —145. Barmwater: Astronomi (10. udg.), side 
51—62. 8 elevøvelser (å 2 timer). Juel og Vollset: 
Fysikopgaver.

Kemi
I ma + b (lektor Ove Larsen). Ostergaard: Kemi (4. udg.) 

m. øvelseshefte. Side 9—50, 101—120.
II ma + b (lektor Ove Larsen). Ostergaard: Kemi (4. udg.) 

m. øvelseshefte. Side 50—84, 118—154, 170—187.

Matematik og regning
1. r. (overlærer A. J. Nielsen). C. C. Andersen, S. A. Bo, 

Gunnar Nielsen og J. Damgård Sørensen: Realskolens 
regning og matematik for 1. og 2. real. 1.—17. afsnit. 
C. C. Andersen, S. A. Bo, Gunnar Nielsen og J. Dam
gård Sørensen: Realskolens regning og matematik. 
Geometri for 1. og 2. real. 1.—14. afsnit.

2. r. (adjunkt P. Bartschick). Gennemgået stof: Andersen, 
Bo, Nielsen og Damgård Sørensen: Realskolens regning 
og matematik. I. regning og Aritmetik, s. 150—268. 
II geometri, s. 69—90. Opgaver i: V. Hylling Christen
sen og P. Larsen: Opgaver i regning, aritmetik og geo
metri for 1. og 2. real.
Desuden repeteret 1. og 2. reals pensum.

I s (adjunkt P. Bartschick). Poul Rubinstein: Matematik for 
gymnasiets sproglige linie. S. 1—28. P. Mogensen: 
Matematisk orientering I, s. 1—146.

I ma + mb (adjunkt P. Bartschick). Kristensen og Rin- 
dung: Matematik I, s. 1—213 og s. 289—334. Opgaver 
til Matematik I.

II ma (lektor Ove Larsen). Andersen og Mogensen: Lærebog 
i matematik II og III til § 34. Buch, Fenchel og Laurit
zen: Mat. opgaver II og III.

II mb (adjunkt P. Bartschick). A. F. Andersen og P. Mogen
sen: Lærebog i Matematik I, s. 24—35, II, s. 1—155, 
III, s. 1—83. Buch, Fenchel og Lauritzen: Matematiske 
opgaver II og III.

Formning
1. r. (adjunkt E. Østerberg). I samarbejde med faget historie 

har vi set på Broby-Johansens kunsthistoriske hæfter
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(også nuliden) og tegnet til arbejdsmapperne. Endvidere 
har klassen deltaget i en Grønlands-konkurrence. 
To „trøstpræmier“.
lagttagelsestegning efter modeller (skyggelægning og 
perspektiv), episk tegning efter fantasien, dekorativ teg
ning, forsøg på non-figurativ komposition. Materialer: 
Tusch, farvestifter (olie-pastel), dækfarve (til gouache) 
og trækid (med fiksativ).

Håndgerning

1. r. (piger) (faglærerinde fru E. Frandsen). Eleverne har i 
årets løb syet natkjoler og har her lært såvel hånd
syede som maskinstukne sømme, påsætning af belæg
ning med rynker, blonder, ærmer og krave og desuden 
håndsyede knaphuller. Endvidere har de fået lidt kend
skab til brugen af en el-maskine. Som mellemarbejde 
har eleverne syet en løber, hvor de har lært forskellige 
broderisting samt hulsom og hardangersyning.

Sløjd

1. r. (skoleinspektor Johs. Sørensen). Som model er valgt 
Keld Pedersens sofabord. Opretning og tilspidsning, 
slidsning ved hjørnesamling. Boring og rundtapning. 
Smalfladeformning. Samling ved lim og skruer.

Sang

Alle gymnasieklasser (organist E. Preussler). Instuderet en
stemmige salmer og sange samt nogle kanons. Oriente
ring i elementær nodelære. Liniesystemet, rytmer, inter
valler, tonearter og durskalaens opbygning. Endvidere 
er der overhørt og gennemgået forskellige musikvær
ker, hovedsagelig fra barokperioden over rokoko, 
wienerklassik til den tidlige romantik. Disse perioder 
er blevet repræsenteret ved følgende komponister: 
Bach, Handel, Scarlatte, Haydn, Mozart, Beethoven og 
Schubert. På baggrund af disse komponisters værker er 
der gjort rede for de klassiske former, fuga, sonate
form, menuet, da capo og rondo.
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Legemsøvelser
(piger: lærerinde fru E. Andersen, drenge: lærer H. Mose-

holm). Af gymnasiets 101 drenge har 89 erhvervet
idrætsmærket fordelt således:

Guld med emaille 22
Sølv med emaille 34
Guld 24
Sølv 7
Bronze 2

Af pigerne har 18 erhvervet idrælsmærket.
Gymnasiet har for første gang deltaget i Gymnasiernes 
regionsstævne for Atletik, som blev afviklet på 
Odense stadion den 20. september 1963. Selv om 
skolens hold ikke blev placeret i toppen, opnåede flere 
af eleverne dog fine resultater, som lover godt for frem
tiden. — Ligeledes var skolen deltager i De fynske 
gymnasiers fodboldstævne, der havde St. Knuds Gym
nasium som vært. Også her kan siges, at selv om vi 
ikke blev nr. 1, må det være en selvfølge, at sko
len også fremover deltager i disse stævner. — I øvrigt 
skal Mulernes Legatskoles Gymnasium være vært ved 
næste års regionsstævne for atletik. Der har i år været 
to ugentlige frisportstimer, som eleverne flittigt har be
nyttet til træning i fodbold og gymnastik. Skolens fod
boldhold har på landet spillet nogle træningskampe 
mod serie I-hold og klaret sig godt. — Ligeledes har de 
elever, som trænede i frivillig gymnastik, været på be
søg på Ollerup Gymnastikhøjskole, hvor de fulgte en 
aftens træning med forskellige spring. Sammen med et 
pigehold fra skolen, ledet af fru Andersen, gav dren
gene opvisning ved skolefesten på Fyns Forsamlingshus 
den 20. marts 1964.

Erhvervsorientering
II ma + b (adjunkt E. Østerberg). Først og fremmest søgtes 

al etablere en række drøftelser med eleverne vedrørende 
anlægsorientering.
Arbejdsdirektoratets disposition 1) interesser, 2) evner, 
3) kundskaber, 4) karakteregenskaber, 5) helhed, 
6) miljø, 1) økonomi — blev lagt frem, men elevernes 
forslag til diskussioner modtoges naturligvis med glæde.
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II ma's forslag: 1) interesse, 2) kald, 3) evner og viden, 
4) „Hvad man plejer at vælge“, 5) sundhed, 6) økonomi 
og boligforhold under studiet efter studentereksamen, 
7) fremtidsmuligheder, a. avancement, b. pension, 
8) muligheder for beskæftigelse i udlandet, 9) kvinder
nes fremtid (og ægteskabet).

II mb ønskede selv at diskutere følgende: 1) økonomi, 
2) interesse, 3) evner og kundskaber, 4) kald, 5) tradi
tion i forbindelse med erhvervsvalget, 6) forældreønsker, 
7) helbred, 8) forhold (senere) på arbejdspladsen, 
9) studiets længde, 10) boligforhold under studiet, 
11) fremtidsmuligheder, derunder pension, 12) mulig
heder for at klare uddannelsen, 13) chancer for at få 
beskæftigelse i udlandet, 14) avancement, 15) kvindens 
muligheder i forbindelse med ægteskabet.
Endvidere anvendtes duplikerede spørge- og under
søgelsesskemaer for med dette materiale som baggrund 
at fremme elevernes bedømmelse af erhvervskrav og 
egne forudsætninger.
Fremdeles blev de nu anvendte studie- og undervis
ningsformer ved højere læreanstalter gennemgået efter 
følgende disposition:

a) Formål
b) frit og bundet studium

c) undervisningsformer

I F orelæsninger
II Hvad er eksaminatorier

III Manuduktion
IV Øvelser
V Instruktions-undervisning

VI Visse feltstudier
VII Praktik under forskellige former og forhold

VIII Selvstudier
IX Biblioteker og lærebøger
X Eksaminer og prøver

Formålet med denne undervisning og diskussion har ikke 
været at råde de unge til bestemte erhvervsvalg, men der
imod snarere at søge at opbygge et praktisk kendskab hos 
de unge til deres egne stærke og svage „sider“, for — som 
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det udtrykkes af arbejdsdirektoratets ledende psykolog: 
„Dette kan formentlig gøres „til husbehov“ ved de enkle 
midler, der er til rådighed — og det er i hvert takl tryggere 
end intet at gøre.“

Mulernes Legatskoles Elevforening
Bestyrelsen:

Prokurist Carl Dinsen, formand
Prokurist Martin Mortensen, næstformand 
Skoleinspektør Knud Schwaner 
Kontorchef Karlo Lindskog 
Fuldmægtig Sigurd Ramdal 
Bogtrykker Richard Larsen 
Lærer Bent Ole Eriksen

Mulernes Legatskoles Forældreforening
Da Forældreforeningen holdt sin årlige generalforsamling 

den 12. februar 1964, afgik formanden gennem ni år, hoved
kasserer Lars Knudsen. Både fra forældrene og fra de to 
skoler blev der i velmente og velfortjente vendinger givet 
udtryk for, at man fra alle sider fuldt ud anerkendte det 
opofrende og energiske arbejde, der af hovedkasserer Lars 
Knudsen var blevet lagt i Forældreforeningen. Fra gymna
siets side skal det især fremhæves, at vi i særdeles høj grad 
værdsætter, at den afgåede formand på et meget tidligt 
tidspunkt gjorde det muligt at bringe gymnasiets forældre
kreds ind i den gamle forældreforening. Da hovedkasserer 
Lars Knudsen fortsætter som formand for Forældreforenin
gens jubilæumslegat, kan de to skoler stadig glæde sig over 
at have en så aktiv støtte, når der er brug for legatmidler.

På generalforsamlingen afgik desuden næstformanden, fru 
Thobo-Carlsen og kassereren, overlærer Jens Jørgen Niel
sen. Gymnasiet siger dem tak for det arbejde, de har lagt i 
Forældreforeningen.

Den nye bestyrelse består af:

Konsul, grosserer Stokkebye-Christiansen (formand)
Fru Grete Larsen (næstformand)
Adjunk Ingrid Bøytler (kasserer)
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Fru Karen Norlyk
Salgschef H. L. Vinding
Fabrikant Børge Bünger (suppleant)
Fru Hanne Gruelund (suppleant) 
Revisor R. Peterhänsel (revisor) 
Overassistent Svend Eeg Hansen (revisor)

Foreningens formål er at yde støtte til værdifulde arran
gementer i skolens liv, hvor skolen ikke selv har midlerne lil 
rådighed, f. eks. til studierejser, herunder lejrskoler og eks
kursioner, arrangementer, der iværksættes af eleverne, hjælp 
i påkommende tilfælde til elever fra økomisk vanskeligt stil
lede hjem, udsættelse af præmier for flid og dygtighed, ikke 
blot i teoretiske skolefag, men tillige i gymnastik og idræt, 
samt sangkor og skoleorkester m. v.

Som medlemmer oplages forældre og værger for nuvæ
rende og tidligere elever i Mulernes Legatskole og Mulernes 
Legatskoles Gymnasium.

zVrsbidraget andrager 4 kr. pr. forældrepar.
Foreningen har i øjeblikket ca. 1000 medlemmer: men 

hvis den fuldt ud skal virke efter sin sin bestemmelse, er det 
nyttigt, at endnu flere forældre slutter sig til den.

Legater
I årsberetningen fra 1963 er der givet en oversigt over de 

legater, der er knyttet til Mulernes Legatskole. For gymna
siet var det en stor glæde, at der allerede ved afslutningen 
af det første skoleår kunne gives eleverne i denne gren af 
Midernes Legatskole en andel i de ret store legalmidler, dei
star til rådighed for den gamle skole.

Gennem det kateketiske skolekollegium blev der af Tho
mas B. Thriges legat givet to portioner lil:

Glaus Ole Madsen, 1 ma, og
Gerda Hjort Hansen, I mb.

Af Forældreforeningens jubilæumslegat blev der stillet to 
portioner til rådighed, og de tildeltes:

Erling Hansen, I ma, og
Frank Bentzen, I mb.
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Der var stillet bogpræniier fil rådighed fra Vilhelm Lar
sens Boghandel, Lyns Boghandel, forlagsboghandler M. K. 
Gudmundsen og Gyldendal.

Bølgende elever fik tildelt bogpræniier:
Ivan Kopp, I ma
Hanne Enghtius, I ma 
Finn Christensen, I ma 
Ejnar Bøving Jensen, I mb 
Erik Simonsen. I mb 
Jørgen Vinding, I mb 
Kirsten Mørck, 1. r.
Knud Ole Reffstrup, 1. r.
Anette Ry, 1. r.

Skolen siger de enkeltpersoner og institutioner tak, der 
har givet os mulighed for at belønne flittige og dygtige 
elever.

Til orientering for forældrene
Mulernes Legalskoles Gymnasium består af en real- og en 

gymnasieafdeling. Optagelse i 1. real er betinget af, at ansø- 
geren er i besiddelse af en sådan modenhed og kundskabs
fylde, at det kan forventes, at han/hun kan følge undervis
ningen på tilfredsstillende måde og fuldføre undervisningen 
på normal tid. Eleven må have fulgt undervisningen i ét 
fremmedsprog i (i. skoleår og i to fremmedsprog og mate
matik i det 7. skoleår. Ansøgningsblanketter fås på og af
leveres til elevens hidtidige skole, hvorfra den sendes til 
gymnasiet med en udtalelse om egnethed. En elev, der af 
den afleverende skole er karakteriseret som måske egnet 
eller ikke egnet, skal bestå en oplagelssprøve for at komme 
i betragtning. Beslutning om optagelse træffes af rektor i 
samråd med amtsudvalget for optagelse af elever i 1. real.

I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 
4. september 19(51 er el kommunalt gymnasium forpligtet 
til at optage elever fra andre kommuner på lige fod med 
kommunens egne elever.

Optagelse i gymnasiet finder sted efter 2. real eller efter 
bestået real- eller præliminæreksamen. I tvivlstilfælde til
rådes en drøftelse med både den afleverende skole og gym
nasiet.
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I loven om gymnasieskoler af 7. juni 1958 siges der i 
§ 14: „Optagelse i I gymnasieklasse er betinget af, at ved
kommende elev med tilfredsstillende resultat har bestået 
oprykningsprøven fra 2. realklasse og er i besiddelse af en 
sådan modenhed og kundskabsfylde, at det kan forventes, 
at han/hun kan gennemføre undervisningen på normal lid.“

Den ny skolelov trådle for gymnasieklassernes vedkom
mende i kraft fra skoleåret 1963/64. Der er i I g to linier: 
en sproglig og en matematisk. Ved oprykningen i II g vil 
der kunne ske en deling i grene. Maksimalt vil en skole 
kunne byde på følgende deling:

Den sproglige linie kan deles i:
en nysproglig gren 
en .samfundssproglig gren 
en klassisk-sproglig gren.

Den matematisk linie kan deles i: 
en matematisk-fysisk gren 
en samfundsmatemati.sk gren 
en naturfaglig gren.

Det bemærkes, at den samfundssproglige og samfunds- 
matematiske gren kun undtagelsesvis kan etableres før skole
året 1967/68.

Mulernes Legatskoles Gymnasium kan på grund af de 
vanskelige lokaleforhold og skolens beskedne størrelse for 
skoleåret 1964/65 kun etablere en nysproglig og en mate- 
matisk-fysisk gren. For skoleårel 1965/66 skulle der kunne 
oprettes en naturfaglig gren. Da der stadig er nogen usik
kerhed om grendelingen, tilrådes det forældrene at søge 
oplysninger på gymnasierne om disse problemer.

Valgfrie fag:

Latinprøven
Latin er valgfrit fag i 2. real, og latinproven kræves for 

optagelse i det sproglige gymnasium. Det tilrådes alle elever, 
der tænker på optagelse i gymnasiet, at deltage i latinunder
visningen, da adskillige studier, der har den matematiske 
studentereksamen som forudsætning, kræver en latinprøve.

Undervisningen i 2. real finder sted inden for skoletiden.
Det tilrådes elever, der søger optagelse i det sproglige 

gymnasium, men som ikke har latinprøven, at henvende sig 
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lil et af gymnasierne i god tid, da de tre gymnasier i Odense 
vil forsøge at danne særlige latinhold.

I 3. real er fransk og matematik valgfrie fag.
Da den ny gymnasielov atter har indført matematik på 

den sproglige linie, må det tilrådes elever i 3. real, der tæn
ker på al søge ind i gymnasiets sproglige linie, ikke at bort
vælge matematik.

Elever i den matematiske linie skal vælge mellem engelsk 
og lysk som andet fremmedsprog.

Ungdommens Uddannelsesfond
Da der 1955 vedtoges en lov om støtte til mindrebemid- 

ledes uddannelse gennem Ungdommens Uddannelsesfond, 
var det hensigten gennem rigelige legatmidler at give en 
virkelig hjælp til alle studieegnede. Gennem lovbekendt
gørelse af (i. juni 1961 og cirkulære af 17. september 1962 
er der givet faste retningslinier for tildeling af legatmidler 
fra U. U. Nedenfor gives i uddrag de væsentlige afsnit af 
cirkulæret af 17. september 1962 om Ungdommens Uddan
nelsesfonds midler til gymnasieelever og elever på statsaner
kendte studenterkursus.

I § 1 og 2 behandles fondens administration.
I § 3 redegøres for behovsopgørelsen:
Til brug ved beregningen efter ensartede retningslinier af 

behovet ved de enkelte skoler (kursus) påhviler det stipen- 
dienævnet (lærerrådet) inden 1. oktober at indsende el 
skema med følgende oplysninger til centralnævnet:

a) Antallet af elever i gymnasiet pr. 1. september.
b) Antallet af ansøgere lil stipendium.
c) Antallet af ansøgere, der må anses for egnet til gymna- 

nasieuddannelse, jfr. § 4, stk. 3.
d) Antallet af egnede ansøgere, hvis forældre (forsørger) 

er ansat lil en skattepligtig indkomst af højst 15.000 
kr. For kursuselevers vedkommende oplyses antallet 
fordelt på de forskellige aldersårgange.

e) Antallet af egnede ansøgere, der er .selvforsørgere, jfr. 
herved bl. a. reglen i § 4, stk. 5. For kursuselevers ved
kommende oplyses også her antallet på de forskellige 
aldersårgange.
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f) En samlet behovsopgørelse opgjort på grundlag af føl
gende skala:

Indtægtsgruppe I
Indtægtsgruppe II
Indtægtsgruppe III

Forsørgerens 
skattepligtige 

indkomst
0—10.000 

10.050—15.000 
15.050—18.000

Beregnet 
behov

kr. 2.000 kr.
kr. 1.200 kr.
kr. 800 kr.

Da de til rådighed værende midler i almindelighed må 
anses for utilstrækkelige til at imødekomme alle behov, kan 
ansøgninger fra forældre, skatteansat til mere end 18.000 
kr.. kun i særlige tilfælde komme i betragtning. Ved den 
beregnede behovsopgørelse tages der derfor ikke hensyn til 
ansøgninger fra forældre med skattepligtige indtægter over 
18.000 kr.

g) Antallet af ansøgere, der er privat indkvarterede i 
gymnasiebyen på grund af afstanden til hjemstedet 
samt den anslåede gennemsnitlige årlige pris herfor.

h) For kostskoler oplyses særligt antallet af koslelever. 
For private kostskoler oplyses derhos den gennemsnit
lige årlige opholdsafgift.

I § 4 redegøres for principperne for fordelingen af stipen- 
diemidlerne:

Når centralnævnet på grundlag af de i henhold til §§ 2 
og 3 indsendte oplysninger har fordelt hovedsummerne 
blandt skolerne (kursus), påhviler det stipendienævnene at 
fordele de tildelte midler. Stipendienævnet skal ikke følge 
den behovsopgørelse, der er foretaget med henblik på bereg
ningen af hovedsummen, jfr. § 3, men fastsættelsen og for
delingen af de enkelte stipendiebeløb beror på stipendie- 
nævnets skøn, jfr. stk 8 og 9.

Stk. 2. Ved fordelingen af de til rådighed værende midler 
skal stipendienævnet tilstræbe, al ingen egnet ansøger hin
dres i at påbegynde og fuldende gymnasieuddannelsen. 
Hvorvidt en elev må anses for at være egnet for uddannel
sen beror på et almindeligt skøn over, om ansøgeren må 
antages at være i stand til at gennemføre denne inden for 
normal tid. og dette skøn må på så tidligt et tidspunkt som 
muligt søges underbygget gennem en vurdering af den flid 
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og dygtighed (den studieeffektivitet), der udvises, jfr. be
kendtgørelse af 19. september 1961 § 5.

Stk. 4. Når en ansøger er fundet studieegnet, sker afvejel- 
sen af, om han/hun kan anses for trængende og i bekræf
tende fald til hvilken støtte, alene på grundlag af en vur
dering af ansøgerens økonomiske forhold i den periode, for 
hvilken støtten tildeles. Ved denne vurdering lægges der 
særlig vægt på forældrenes (forsørgerens) mulighed for at 
yde støtte, således at deres skattepligtige indtægt og formue 
må oplyses, forhold som sygdom, arbejdsløshed, ydelse af 
støtte til flere børn under uddannelse og særlig store udgif
ter til befordring mellem hjem og skole tages i betragtning.

Stk. 5. Såfremt det godtgøres, at ansøgerens forbindelse 
med hjemmet er afbrudt, kan der bortses fra forældrenes 
økonomiske forhold.

Stk. 6. Der bør også tages hensyn til ansøgerens egen ind
tægt (legater fra anden side, hel eller delvis friplads på kost
afdeling, kontant eller anden støtte fra forældrene, indtægt 
ved erhvervsarbejde) og egen formue.

Stk. 7. Som forhold, der kan bevirke, al ansøgeren anses 
for mindre trængende eller eventuelt helt udelukker, at han/ 
hun kommer i betragtning, kan anføres: at ansøgeren har 
en formue, der overstiger ca. et års leveomkostninger for en 
gymnasieelev (kursuselev), og at denne formue med rime
lighed kan forlanges anvendt til dækning af leveomkost
ningerne; for elever på kursus, at ansøgeren opretholder 
erhvervsarbejde i unødigt og urimeligt omfang, og, hvis 
ansøgeren er gift, at ægtefællen har en indtægt, der over
stiger de årlige leveomkostninger for to kursuselever og 
eventuelle børn.

Stk. 8. Den højeste årlige beløb, der kan ydes som stipen
dium, er 3.000 kr.

Stk. 9. Ved overvejelsen af, hvad der under hensyn til det 
om ansøgerens økonomiske forhold oplyste bør ydes den 
pågældende, må der lægges afgørende vægt på, at det beløb, 
der stilles til rådighed, er af en sådan størrelsesorden, at det 
bliver en virkelig hjælp for ham/hende under uddannelsen. 
Legatportionerne bør derfor kun undtagelsesvis være på 
mindre end 800 kr.
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Den ny karakterskala
I undervisningsministeriets cirkulære af 6. februar 1963 

siges om anvendelsen af den i bekendtgørelse af 4. februar 
1963 omhandlede karakterskala:

13: Gives for den usædvanlig- selvstændige og udmærkede 
præstalion,

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: (lives for den middelgode præstalion.

7: Gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under 
middel.

6: Gives for den noget usikre, men nogenlunde Iilfredsstil- 
lende præstation.

5: Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præ
station.

3: Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og util
fredsstillende præstation.

0: Gives for den helt uantagelige præstation.

Af karakterdefinitionerne fremgår tydeligt skalaens ho
vedinddeling i 3 trin. De karakteristiske hovedord er „ud
mærkede“, „middel“ og „usikker“.

Ved enhver bedømmelse vil man stå sig ved først at pla
cere standpunktet eller præstationen inden for en af de 3 
hovedgrupper og derefter afgøre, om den endelige vurdering 
skal resultere i øversle, midterste eller nederste trin inden 
for den pågældende hovedgruppe.

I fremlæggelsesfag kan man opdele de fremlagte arbejder 
i de 3 hovedgrupper og derpå differentiere ud derfra. På 
lignende måde kan man forholde sig ved karaktergivning i 
skrivning og orden.

Til den midterste af hovedgrupperne må henføres præ
stationer eller standpunkter, der viser, al eleven er så godt 
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hjemme i sil stof, at det kan siges stort set at være til
egnet.

For al blive placeret i den øverste gruppe må eleven der
udover vise overblik over stoffet og i større eller mindre 
grad kunne tage selvstændig stilling til de forelagte proble
mer inden for det pågældende stof.

Til den nederste af hovedgrupperne henføres elever, der 
viser usikkerhed i den forstand, at de ikke har tilegnet sig 
det krævede stof og viser mangel på kundskaber eller fær
digheder inden for stoffet.

Det forudsættes, at yderkaraktererne 13 og 0 kun und
tagelsesvis benyttes, de resterende 8 trin bør anvendes såle
des, at elever i løbet af skoleåret forholdsvis let kan rykke 
et trin op eller ned.

Når karakterskalaen fremtræder som en ren talskala, sker 
det for så klart som muligt ved selve vurderingen at fast
holde, at det netop kun er en skala. Ord eller symboler vil 
let i tidens løb påvirkes af en praksis ved anvendelsen, 
medens det ved en skala er lettere at fastholde begreber 
som: antallet af trin, skalaens midtpunkt osv. Kan disse 
begreber fastholdes klart, vil en devaluering kunne undgås.

Som det fremgår af bekendtgørelsens § 2 skal følgende to 
betingelser være opfyldt for at realeksamen eller studenter
eksamen er bestået:
1) Summen af samtlige karakterer skal være mindst 5,5 

gange karakterernes antal.
2) Summen af de to laveste karakterer plus gennemsnittet 

af de resterende karakterer skal være mindst 13.
For de fleste elevers vedkommende vil man kunne afgøre, 

om han har bestået, alene ved beregning af samtlige karak
terers sum eller gennemsnit. For enkelte elever, blandt hvis 
karakterer der forekommer nogle meget dårlige, vil det dog 
blive nødvendigt at undersøge udførligt, om betingelse 2 er 
opfyldt.

Den ny skala bruges i skoleåret 1963/61 af alle gymnasie
klasser samt af 1. real, mens den gamle skala bruges i 2. 
og 3. real.
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Forældre og andre interesserede ind- 
bydes til at overvære de mundtlige års
prøver samt afslutningen, der finder sted

fredag den 19. juni kl. 19,30 på 
Fyns Forsamlingshus

Det ny skoleår begynder 
mandag den 10. august kl. 10.

HANDELSTRYKXERIET- ODENSE


