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MULERNES LEGATSKOLE

1974



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 as- 
sumptionis beate vir ginis Marie) i 
Kalmar af kong Christoffer for tro
skab og villig tjeneste fik brev på 
frihed og frelse med skjold og hjelm, 
som er »i skiolden en halff hwit 
wlff«. Hans efterkommere, der for
trinsvis var knyttede til Fyn og 
Odense, nåede dog aldrig fast stade 
blandt den egentlige, godsbesidden
de adel, men alligevel blev slægtens 
hovedlinje altid anset for adelig, og 
højesteretsassessor Willum Mule fik 
da også 15. juni 1679 stadfæstelse 
på slægtens adelsbrev og ved sam

me lejlighed våbenet forbedret.
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Skolemyndighederne

Fra 1. april 1975 består skolenævnet af tre repræsentanter for 
amtsrådet og to forældrevalgte.

De forældrevalgte er:
Bibliotekar Henry Hansen
Modehandler Erik Wøidemann (formand)

De tre repræsentanter for amtsrådet er:
Bageribestyrer Knud Folbirk 
Landbrugslærer Carl Erik Hansen 
Bankdirektør Gunnar Petersen

Lærerrådsf ormand:
Adjunkt Larry Sundvall

Elevrepræsentanter :
Jens Iversen, 2.z.
Karsten Loiborg, 3-c.
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Adjunkt Birte Aalbæk
Tysk 1. c, 2. a, 3. a, 1. q

Adjunkt Erik Aalbæk
Fysik 1. x, 2. x, 3. x, 3. x+y+zN 
Kemi 1. x, 2. x

Ved slutningen af skoleåret 1972/73 forlod følgende lærere skolen: 
Adjunkt Jørgen Hunosøe rejste til Amtsgymnasiet i Ringe, lektor Finn 
B. Mathiesen til Struer Statsgymnasium, adjunkt Jørgen Balling Niel
sen og lektor Leif Rindholt til Fyns Studenterkursus.
Nyansatte pr. 1. august 1973 blev: adjunkt Kjeld Andersen, adjunkt 
Harry Haue og adjunkt Herle Ulfeldt. Fra 1. februar 1974- ansattes 
adjunkt Kirsten Harr.
Følgende lærere har haft sygeorlov: adjunkt Karin Steffensen, ad
junkt Birte Aalbæk og lektor Kirsten Halberg. Adjunkt Karin Steffen- 
sens timer blev læst af stud. mag. Fritse Thode, stud. mag. Mette 
Wad og faglærer Vincent Marco. Adjunkt Birte Aalbæks timer blev læst 
af cand. phil. Reinholdt Weidtkamp. Lektor Kirsten Halbergs timer 
af stud. mag. Tom Alsing Børgesen, stud. mag. Carl Johan Bryld og 
stud. mag. Jørgen Albertsen.

Inspektioner m. v.

Lektor Jørgen Øhlenschlager er administrativ inspektor, adjunkt Per- 
Ulrich Jacobsen boginspektor og indre inspektor sammen med adjunkt 
Peter Bartschick, der endvidere er skolens skemalægger. Biblioteket 
ledes af adjunkt Asger Rubech Rasmussen.
Ydre inspektion blev varetaget af adjunkt Larry Sundvall og lærer 
Hans Moseholm (indtil udgangen af 1973).
Studievejledere i HF er adjunkt Karen Thormann og adjunkt Jeff Levin 
Pedersen.
Erhvervsvejledere i gymnasiet er: Adjunkt Ulla Aabye Jensen, adjunkt 
Svend Lauridsen, adjunkt Kirsten Nonnemann og adjunkt Hans J. Tækker. 
Skolen sekretærer er Lizzie Jest, Karen Margrethe Hansen og Dorrit 
Danielsen.
Skolebetjent er Henning Mortensen, og fru Lilian Mortensen er daglig 
leder af skolens kantine.
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KURSER M.V.

De ny læseplaner for gymnasiet har krævet og kræver stadig mange 
efteruddannelseskurser.
Nedenfor bringes en summarisk oversigt over de kurser m.v., hvor 
skolens lærere har deltaget i 1973/74:

Adjunkt Torben Brandt:
25/1-27/1 Kursus for dansklærere "Massemedierne og deres
1974 Modtagere".

Adjunkt Xdir Brakchi:
16/ll-2o/ll Kursus på Odense Universitet i Psykolingvistik.
1973 (fremmedsprogsindlæringsteori).

Adjunkt Ingrid Bøytler:
4/8-18/8 Engelsklærerforeningens kursus i Dublin, emner:
1973 1) Irsk litteratur 2) Irland i dag.
September 73 Evalueringskursus i Vejle.

Adjunkt Kirsten Harr:
29/9-73 Kursus i Haderslev: Periodelæsning.

Kunstmaler Henning Jacobsen:
28/9-1/10 Kursus på Rødding Højskole, emne: Kunst- og mu-
1973 seumsorientering.

Lektor Poul Broue Jensen:
lo-ll/ll 73 Psykologikursus i Bredstrup om kønsrolleproble

matik.
12/-16/3 74 Danskkursus i Blommenslyst om historie- og ud

viklingstænkning i det 19. og 2o. årh.

Adjunkt Ulla Aabye Jensen:
29/7-3/8 73 Kursus på Molslaboratoriet: Terrastrisk økologi. 
31/8-2/9 73 Kursus i Esbjerg om geografisk fiskeri og hav

nes geografiske betydning.
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Oktober 73 Folkeuniversitetet i Odense: Økologi og evolu
tion.

13/10-14/10 Kursus på Danmarks Lærerhøjskole i København: 
Geografisk økologi.

15/I0-I9/I0 Kursus på Slagteriskolen i Roskilde: Mikrobio

logi.
4/1-8/1 74 Kursus på Vingstedcentret vedr. erhvervsorien

tering.

1974

Adjunkt Hans P. Kjærsgaard:
5/I0-6/I0 73 Kursus på Vejle Gymnasium ang. målformulerings

problemer
21/5-23/3 Medvirken ved "midtvejskursus" for lærerkandi-

dater i fransk.

Adjunkt Birta Knudsen:
Juli 75 Kursus på Molslaboratoriet:Terrastrisk økologi. 
I5/I0-I9/I0 Biokemisk-mikrobiologisk kursus i Roskilde.
Efterår 73 Folkeuniversitetet i Odense: Kursus i økologi.

Adjunkt Svend Lauridsen:
29-30/II 73 Kursus i Brædstrup ang. evaluering.
4/1-8/1 7* Kursus på Vingstedcentret i erhvervsorientering.
14/3-16/3 7* Kursus på Ulandsinstituttet i København: U-lands-

problemer.

Adjunkt Jørgen Lomborg:
2/8-I0/8 73 Kursus på H.C. Ørsted Institutet ang. fysiske

undervisningsf orsøg.

Musikpædagog Kirsten Rønnow Nielsen:
25-29/6 73 Musikpædagogisk Forenings sommerkursus på Mu

sikvidenskabelig Institut, København.
24-26/9 73 Gymnasieskolernes Musiklærerforenings efterud

dannelseskursus: Jazz og Beat i undervisningen.
lo-ll/ll 73 Kursus i stildanse ved professor Karl Heinz 

Tauber, Berlin, i Egtved.
26/2 74
Maj 74

Kursus i Rytmik ved professor Ingrid Giel, Wien 
Kursus i musik og bevægelse ved Holger Müller.
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13-16/2 74 Kursus på Vingstedcentret : Matematik, anven
delse i biologi og økonomi.

Adjunkt Jeff Levin Pedersen:
1/7-5/7 73 Kursus på Ryslinge 

tering.
11/3-12/3 74 Studievejledermøde

Højskole :

på Nyborg

Erhvervsorien-

Strand.

Adjunkt Kirsten Nonnemann: 
1/7-5/7 73 Kursus på Ryslinge 

tering.
Højskole : Erhvervsorien-

Adjunkt Asger Rubech Rasmussen:
15-16/3 74 Kursus i Århus ang. nye undervisningssyste

mer til begynderundervisning i russisk.

Adjunkt Larry Sundvall:
22/9 73 GL møde for rektorer, lærerrådsformænd og 

GL-repræsentanter ved de amtskommunale gym
nasier på Set. Annæ Gymnasium, København.

Adjunkt Karen Thalsgård:
13-16/2 74 Kursus på Vingstedcentret: Biologi og mate

matik, lineær og dynamisk programmering.

Adjunkt Jonna Thestrup:
2/7-14/7 73 Biologisk Stasjon, N-5328 Herdla, Norge: 

Nordisk Repetisjonskurs for Marinbiologi.
15-19/10 73 Kursus på Zoologisk Laboratorium: Etologi 

(adfærdsbiologi).
Efterår 73 Kursus på Folkeuniversitetet i Odense: Øko

logi og evolution.
23/3 74 Regionalmøde i Glamsbjerg om den nye HF-læ-

seplan.

Adjunkt Karen Thormann:
12-2o/lo 73 Kursus for danske tysklærere i Leipzig. 
17/11 73 Kursus i Nyborg om evaluering i religion.
25/1 74 Kursus i Odense om den nye HF-ordning i tysk.
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Adjunkt Herle Ulfeldt:
25-24/11 75 Kursus på Kragsbjerggården i Odense om HF-geo- 

grafi.

Lektor Jørgen Øhlenschlåger:
29/9 75
5/11 75
22-24/11 75

Faglig debat i faget fransk (København).
Møde i Herning, emne: Periodelæsning i dansk. 
Møde på Hindsgavl om kreativitet i danskun
dervisningen.

7/12 75 Møde i Odense om tekstlæsningsproblemer i gym
nasiets danskundervisning.

18-19/1 74 Møde om den nye HF-bekendtgørelse. Nye syns
punkter for faget dansk.

8/5-9/5 74 Kursus i Næstved om målformulering og evalu
ering i fransk.

Adjunkt Erik Aalbæk:
Efterår 75 Kursus på Odense Universitet: Røntgenkrystal

lografi.
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Mulernes Legatskoles Elevforening

Bestyrelsen:
Kontorassistent Richard Johansen, formand 
Underdirektør Helmer Eriksen, næstformand 
Kontorchef Knud Christiansen, kasserer 
Skoleinspektør Knud Schwaner, redaktør 
Overlærer Øjvind Jensen, sekretær 
Kontorelev Karsten Olesen, festkomité 
Fuldmægtig Poul Lorentzen

Følgende arrangementer har været afholdt:
Generalforsamling i maj 
Teateraften i oktober 
Andespil i november

Mulernes Legatskoles Forældreforening

Bestyrelsen:
Fru Anna Kretzschmar, formand 
Maskinarbejder Orla Møller Hansen, næstformand 
Sekretær Karen Margrethe Hansen, kasserer 
Adjunkt Hans P. Kjærsgaard 
Fru Karen Holme Madsen 
Ingeniør Erik Rasmussen, revisor 
Disponent Ole Arne Kristjansen, revisor

Foreningen har atter i år ydet skolen økonomisk støtte til sports- 
stævner, ekskursioner m.m.
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Skolens Legater

Rasmus, Erik og Anne Mules Legat (renterne af 26.5oo kr). 
Biskop Harald Stein og hustru Anna Steins legat.
Forhenværende elever af Mulernes Legatskoles legat.
Overlærer Th. Hertels legat for elever af Mulernes Legatskole. 
Lærerne Knud Christensen og Axel Nielsens legat.
Thomas B. Thriges legat (lo.ooo kr.) 
Lærer R. N. Romose og hustrus legat. 
Mulernes Legatskoles Elevforenings jubilæumslegat af 1949. 
Oluf og Bertha Larsens Mulerlegat af 196o er nu på 508.000 kr., 
hvoraf ca. loo.000 kr. er til sikring af legatets værdifasthed. 
Formand for legatbestyrelsen er fhv. skoleinspektør K. P. Samu
elsen.
Karl Oscar Vilhelm Adolf Køssiers legat trådte i kraft i 1968. 
Legatkapitalen er nu på godt 13.000 kr.
Forældreforeningens Jubilæumslegat af 1959. Formanden for legatets 
bestyrelse er fhv. hovedkasserer Lars Knudsen. Legatets kapital er 
ca. 325.000 kr. i fonds og kontanter.

Statens Uddannelsesstøtte

Ydes i henhold til lov nr. 262 af 4. juni 197°.
Ansøgninger om stipendier og lån sker gennem skolernes stipendie- 
nævn til Statens Uddannelsesstøtte.
Pladsforholdene tillader ikke en detaljeret gennemgang af de ef
terhånden ret omfattende sæt af regler for stipendier og lån, men 
kortfattet kan følgende oplyses med reglerne 1974/75 som grundlag. 
Støtte ydes kun til godkendte uddannelser. Godkendelse meddeles af 
Statens Uddannelsesstøtte.
De godkendte uddannelser deles i

a) uddannelser for studerende og
b) elevuddannelser.

Støtten til disse grupper beregnes efter væsentligt forskellige 
regler jfr. nedenfor.
Uddannelser for studerende er uddannelser, der forudsætter mindst 
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12 års forudgående skolegang eller dertil svarende uddannelse. 
Andre godkendte uddannelser er elevuddannelser.
Elever, der fylder 2o år senest den 51. december i det skole/ 
kursusår, hvor der søges om støtte, tildeles dog støtte efter 
de for studerende gældende bestemmelser.
Principielt ydes kun støtte til danske statsborgere. Statens Ud
dannelsesstøtte kan dog godkende, at der ydes støtte til uddan
nelsessøgende, der ikke har dansk indfødsret, når særlige grunde 
taler herfor, herunder navnlig pågældendes tilknytning til Dan
mark. Por ansøgere, der tilhører det danske mindretal i Sydsles
vig, for islahdske statsborgere og for flygtninge gælder særlige 
regler.
Det er en betingelse for tildeling af støtte, at ansøgere er stu
dieegnede og studieaktive. Principielt ydes kun støtte til uddan
nelsessøgende, der gennemfører uddannelsen uden væsentlige over
skridelser af den sædvanlige studietid. Tidligere gennemførte 
eller afbrudte uddannelser kan medføre, at støtte er udelukket el
ler kun kan ydes i en del af studietiden i den nye uddannelse.

Beregning af støtten til den enkelte studerende

Støtten ydes normalt med halvdelen som stipendium og halvdelen som 
lån. Lånene er rentefri i den normale uddannelsestid og forrentes 
derefter med 1 procent over den af Danmarks Nationalbank til en
hver tid fastsatte diskonto. Lånenes tilbagebetaling påbegyndes et 
år efter uddannelsens afslutning.
Støttens maksimale størrelse fastsættes for et år ad gangen under 
hensyn til leveomkostningerne på det sted, hvor læreanstalten er 
beliggende, og til studiets bekostning.
Det højeste støttebeløb, som for studieåret 1974/75 ligger mellem 
9.I00 kr. og 12.4-00 kr., kan kun ydes til uddannelsessøgende, hvis 
forældre har en vis lav indtægt og formue, og som ikke selv har 
væsentlig indtægt eller formue. Reglerne herom er følgende:

Forældrenes økonomiske forhold

Forældrenes støtteevne vurderes efter deres skattepligtige indtægt 
i 1973. Såfremt begge forældre har erhvervsindtægter, fradrages 
halvdelen af moderens indtægt, dog højest 2.ooo kr. Endvidere fra
drages 6.000 kr. for hvert barn udover ansøgeren, som er under 
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eller i den undervisningspligtige alder eller iøvrigt under uddan
nelse. Det er dog en forudsætning, at disse børn ikke har en måned
lig indtægt, der overstiger l.loo kr., heri ikke medregnet eventuel 
støtte fra Statens Uddannelsesstøtte. Har forældrene formue over 
200.000 kr., medregnes lo procent af det overskydende beløb som 
indtægt.
Ansøgere, der fylder 28 år senest den $1. december 1974, opnår 
støtte uafhængigt af forældrenes økonomiske forhold.
Tor ansøgere, der fylder 23 år senest den 31. december 1974, er der 
adgang til at opnå støtte på 4.3oo kr. i stipendium og 5.7°° kr. 
i lån uden hensyn til forældrenes økonomiske forhold.
På grundlag af den således beregnede forældreindtægt udregnes støt
ten til ansøgeren.
For hjemmeboende studerende ydes fuld støtte ved en forældreind- 
tægt under 32.ooo kr. Støtten nedtrappes derefter med ca. 3,5 pro
cent for hver l.ooo kr., hvormed indtægten overstiger 32.ooo kr., 
og bortfalder helt ved en forældreindtægt på 58.000 kr.
For udeboende ansøgere nedtrappes støtten tilsvarende ved foræl- 
dreindtægter mellem 37-°oo og 69.ooo kr.

Ansøgerens egne økonomiske forhold

Det er en forudsætning for, at den således beregnede støtte kan 
opnås, at ansøgeren selv, og hans eventuelle ægtefælle ikke har 
indtægter eller formue udover visse grænser. En ugift ansøger må 
i studieåret 1974/75 (12 måneder) have indtægter på ialt 24.6oo 
kr., heri inkluderet stipendier og lån fra Statens Uddanelses- 
støtte, men ikke statsgaranterede lån (se nedenfor) og andre lån. 
Den del af ansøgernes formue, der overstiger I5.O00 kr., behand
les som egenindtægt. Gifte ansøgere må sammen med ægtefællen have 
indtægter på ialt 49.2oo kr., ligeledes inklusive stipendier og 
lån fra Statens Uddannelsesstøtte. Ægtepar kan tilsammen have en 
formue på 30.000 kr., en overskydende formuedel behandles som ind
tægt. For gifte ansøgere med børn forhøjes indtægtsgrænsen på 
49.200 kr. med 5.1oo for hvert barn. Som gifte behandles ved støt
teberegningen også separerede og skilte, hvor der foreligger bi
dragspligt overfor ægtefællen og/eller børn, samt enlige med for
sørgerpligt overfor børn.
Oppebærer ansøgere anden offentlig støtte, vil dette normalt med
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føre, at stipendier og lån fra Statens Uddannelsesstøtte ikke kan 
opnås.

Statsgaranterede lån

Den ovenfor nævnte egentlige stipendie- og lånestøtte kan supple
res med et statsgaranteret lån i bank- eller sparekasse. Dette lån 
kan højest udgøre lo.ooo kr. og højest forskellen mellem 14.ooo kr. 
og den opnåede egentlige støtte.
Statsgaranterede lån kan opnås uden hensyn til forældres og egne 
økonomiske forhold.

Beregning af støtten til ansøgere i elevuddannelser

Elevstøtten ydes udelukkende som stipendier, jfr. nedenfor om vis
se elevers adgang til at modtage statsgaranti for bank- eller 
sparekasselån. Det højeste støttebeløb udgør 4.9oo for hjemmebo
ende og 7.000 kr. for udeboende.

Reglerne herom er følgende

Forældrenes økonomiske forhold

Forældrenes støtteevne vurderes efter deres skattepligtige ind
tægt i 1973.Såfremt begge forældre har erhvervsindtægter, fradra
ges halvdelen af moderens indtægt, dog højest 2.000 kr. Endvidere 
fradrages 6.000 kr. for hvert barn udover ansøgeren, som er under 
eller i den undervisningspligtige alder eller iøvrigt under ud
dannelse. Det er dog en forudsætning, at disse børn ikke har en 
månedlig indtægt, der overstiger l.loo kr., heri ikke medregnet 
eventuel støtte fra Statens Uddannelsesstøtte. Har forældrene for
mue over 200.000 kr., medregnes lo procent af det overskydende be
løb som indtægt.
På grundlag af den således beregnede forældreindtægt udregnes 
støtten til ansøgeren. Fuld støtte ydes, såfremt den beregnede for
ældreindtægt er under 32.000 kr. Støtten nedsættes derefter ved 
stigende forældreindtægter, og bortfalder helt ved 64.000 kr. for 
hjemmeboende og 69.000 kr. for udeboende.
Ansøgernes egne økonomiske forhold behandles som for studerende. 
Elever over 18 år kan opnå statsgaranti for studielån i bank eller 
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sparekasse. Lånet kan højest udgøre lo.ooo kr., og højest forskel
len mellem 14.ooo kr. og den opnåede egentlige støtte. Statsga
ranterede lån kan opnås uden hensyn til forældrenes og egne øko
nomiske forhold.

Befordringsgodtgørelse

Befordringsgodtgørelse anvises i henhold til undervisningsministe
riets bekendtgørelse af 1?. september 1971 efter 1. april 1972 af 
amtskommunen. Der ydes befordringsgodtgørelse, når afstanden fra 
bopæl til skole er 7 km eller derover.
Ansøgningsskemaer udleveres på skolen og afleveres i udfyldt stand 
til skolen, der videresender dem til amtskommunen.
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Ordensregler

1. Ved ankomst til skolen placeres cykler i cykelkælderen, moto
riserede befordringsmidler på parkeringspladsen eller på et 
område, der anvises af ydre inspektor.

2. Eleverne møder på skolen tre minutter før undervisningens be
gyndelse.

3. Overtøj, tasker og bøger anbringes i centralgarderoben.
4. I undervisningslokalerne medtages kun de bøger m.m., der skal 

bruges i de enkelte timer.
5. Undervisningslokalerne holdes aflåsede i frikvartererne. 

Eleverne skifter bøger i centralgarderoben.
6. Al spisning foregår i samlingssalen.
7. Rygning er tilladt i centralgarderoben, samlingssalen, elever

nes grønnegård og uden for bygningerne.
8. Protokolsekretærerne henter fraværelsesprotokollerne på kon

toret før første time og afleverer dem samme sted efter sid
ste time.

9. Eleverne har pligt til at følge undervisningen. Når en elev 
har været fraværende på grund af sygdom, gives der skriftlig 
meddelelse til skolen. I særlige tilfælde kan der kræves læ
geerklæring. Elever over 18 år kan selv underskrive meddelel
sen om fraværelsen, ligesom de selv kan underskrive karakter
bøger.

lo. Fritagelse for gymnastik over en måned kræver lægeattest.
11. Der kan i særlige tilfælde gives fri i undervisningstiden. 

Henvendelse herom rettes til rektor.
12. Elever, der kommer for sent, afleverer forsømmelsesblanket på 

kontoret.
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