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NÆSTVED GYMNASIUM 1972/73



ÅRSBERETNING
1972/73

Rektor træffes alle skoledage kl. 12-13, 
telefon (03)720676.
Studievej lederne for HF træffes alle skoledage kl. 12—13, 
telefon (03)72 8286.



Skolenævnet for Næstved Gymnasium:
Lærerinde, fru Grethe de Darko (formand)
Dyrlæge Aage Hansen (næstformand)
Byrådsmedlem Villy Jespersen
Korrespondent, fru I. Rodenberg
Oberstløjtnant J. Hansen-Nord
foruden rektor, lærerrådsformanden og 2 elevrådsrepræsentanter.

fra den 1.4.73:
Ingeniør Hans Laursen
Korrespondent, fru I. Rodenberg
Postmester K. Hvidberg
Hyttemester Georg V. Nielsen
Pedel I. Kurt Hansen
foruden rektor, lærerrådsformanden og 2 elevrepræsentanter.

Skolekommissionen (indtil 1.4.1973):
Læge Hilbert Skøtt
Fru Elise Soelberg
Fuldmægtig Per Andersen
Driftsleder, lærer Frank Martens
Overværkfører Torben Ourø Jensen
Major A. la Cour Bøtcher
Sognepræst V. Krarup-Hansen
Forstkandidat Peer Mogensen
Overpolitibetjent Villy Jespersen
Fru Aase Tejsen Lykke
Driftsleder Holger Pedersen

Udvalget for kulturel forvaltning (indtil 1.4.1973):
Villy Jespersen
Bente Hallas
Elise Soelberg
O. E. Søltoft
Holger Petersen.
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Undervisningen
Læseplan for 1972-73.

* Valgfri fag.

3s 3mf 3mn 2s 2mf 2mn Is Im 3r 2r
1 HF

1. sem.

f t

1 HF 2 HF 2 HF
2

f

. sem.

t

3

f

. sem.

t

4.

f

sem.

t

Religion ................ 2 2 2 1 1 1 2 3
Dansk.................... .. 4 4 4 3 3 3 3 3 5 4 3 3 3 5
Engelsk ................ 6 4 4 5 4 3 3 3 3 5 3 8 3 7
Tysk ...................... 5 3 3 4 3 4 3 3 3
Fransk .................. 3 3 3 3 3 3 5 5 4’ 3 2 3 3
Latin...................... 4 4 4*
Historie ................ 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3
Samfundsfag ........ 2 2 2 3
Oldtidskund........... 2 2 2 1 1
Fysik...................... 5 2 3 2 3 2 2 5 5
Kemi...................... 3 3 2 3 4
Mat. + regning . . . 6 3 3 5 3 2 5 5* 6 3 6 2 4 3 5 3 6
Geografi................ 2 3 3 2 2 2 2 3
Biologi .................. 3 3 7 3 2 2 3 2 4 4
Formning.............. 1« 1«- i* 2* 2* 2«- 2* 2 2 4 3
Musik .................... 2 2 2 2 3 4
Gymnastik ............ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Husgerning .......... 2*
Psykologi .............. 2 2

mf er matematisk-fysisk gren 
mn er naturfaglig gren (biologisk)

HF 1. sem. f = HF 1. semester fællesfag.
HF 1. sem. t = HF 1. semester tilvalgsfag.



Elevtal pr. 31. december 1972
Gymnasieklasserne.............................................................................. 397
Realklasserne ...................................................................................... 47
HF-klasserne......................................................................................... 107

Ialt 551

Mellemtime (ved aulabordene).
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Skoleblad-SPARK
Det er i år lykkedes os at stable et stabilt skoleblad på benene. Som 
måske bekendt, har de forrige bladredaktioner været meget dårligt 
fungerende og hele tiden udsat for udskiftning blandt redaktørerne. 
Bladene var endvidere dyre, p.g.a. trykning med store omkostninger. 
SPARK er i år udkommet 6 gange og sideantallet har været omkring 
30 sider. Udgifter har det været muligt at afholde ved hjælp af annonce
indtægter. Bladene er i år duplikerede, og det har herved været muligt 
at holde prisen nede på 50 øre.
Indlæggene i de første numre af SPARK var udelukkende skrevet af 
redaktørerne, men efter udgivelsen af de første to blade, begyndte det 
at strømme ind med læserbreve, hvilket gav bladet en helt anden kvali
tet og alsidighed. Dette var til dels provokeret frem af redaktionen, 
men også et tegn på, at man var begyndt at acceptere SPARK som et 
blivende fænomen.
Tilfredsheden med SPARK har, som det kunne forventes, ikke været 
stor. Mange mener, at redaktionen har en tor kraftig politisk drejning 
til venstre, og at bladet er ensidigt og værdiløst, men bladet har dog 
været et vigtigt led i adskillige diskussioner på skolen om gymnasiets 
interne forhold og også om visse samfundspolitiske emner.
Som helhed må redaktionen erklære sig tilfreds med SPARK’s mod
tagelse og betydning, da vi mener, der er behov for et regelmæssigt 
kommunikationsmiddel som SPARK.
På trods af, at fire af redaktørerne er dimittender, håber redaktionen, 
at bladet til næste år vil kunne fortsætte med samme stabilitet som i år. 
Redaktionen:

Søren Jensen
Anders Bak-Hansen
Erik Bak-Hansen
Poul Erik Hansen
Sif Molin
Bodil Hegnby

p.r.v.
Bodil Hegnby

19



Introduktionsuge
Som en nyskabelse indførte vi i skoleårets første uge en introduktion 
for de nye 1. g. klasser og 1 HF klasser. Meningen var, at gøre eleverne 
fortrolige med den, for de fleste elevers vedkommende, nye skole og 
at give dem ideer om nye samarbejdsformer og muligheder. Ugen 
bestod af et gruppedynamisk kursus og kursus i studieteknik samt 
enkelte timer med almene oplysninger om elevråd og andre interne 
funktioner. Endvidere modtog eleverne et introduktionshæfte, der gav 
en masse praktiske oplysninger. Eleverne har siden udtrykt deres 
glæde ved at blive introduceret til skolen som her anført, og man vil 
derfor starte skoleåret 1973/74 med en nogenlunde tilsvarende intro
duktion for de kommende nye elever.
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Morgenforsamling.

Morgensamlingerne
For nogle år siden indførte man begrebet morgensamling, idet tids
rummet mellem 1. og 2. time i 3 af ugens dage bruges til almindelige 
interne meddelelser og de øvrige 2 dage arrangeres der forskellige 
former for underholdning eller kunstnerisk optræden. Udvalget, der 
i år har taget sig af at koordinere de forskellige tilbud, har bestået af 
eleverne Alice Jacobsen, 2sc og Lars Olsen, 2HFb og lærerne Jan 
Preisler og Svend Hansen. Såvel elever som lærere har bidraget til 
arrangementerne, der bl.a. har omfattet oplæsning af tekster af Göran 
Palm, P. Sørensen Fugholm, færøske digtere (endda et enkelt digt på 
originalsproget), Saint-Exupéry og mange andre. Endvidere har der 
været mange musikalske indslag, folkedans, foredrag om Saxo og den 
ældre Edda samt filmforevisninger. Endelig har der selvsagt været 
debatter af politisk karakter. Alt i alt et positivt og inciterende indslag 
i skolehverdagen.

Hvad mon de nu finder på?
21



Studiekredse
Der har været etableret studiekredse omkring 3 emner i det forløbne 
skoleår. En kreds har beskæftiget sig med programmering af skolens 
elektroniske regnemaskine, ledet af adjunkt Ole Olsen. En anden 
kreds har beskæftiget sig med EDB, ledet af lektor Ole Hesselberg, 
og endelig har en kreds, ledet af adjunkt Jan Preisler, beskæftiget sig 
med fotografiet som reportagemedium.

Udstillinger på skolen
I november modtog vi en vandreudstilling med værker af 22 nyere 
danske malere. Der var tale om indkøb af Ny Carlsbergfonden, og 
udstillingen gav et bredt billed af de nyeste strømninger.
Udstillingen var ophængt dels i aulaen, dels i den tidligere tegnesal. 
Desuden har vi, i form af skiftende udstillinger af elevarbejder fra 
formningsundervisningen, forsøgt at skabe lidt hygge i aulaen. Aulaen 
er desværre ikke allerbedst som udstillingslokale, men såfreTnt man 
placerer en del spanske vægge på gulvet, vil man kunne skabe et godt 
udstillingsmiljø.

22



Det er ikke let at få vipperne til at sidde korrekt.

Skolekomedien marts 1973
Forberedelserne til dette års skolekomedie kom noget forsinket i gang, 
da vi havde vanskeligheder med at skaffe en scene (skolens egen var 
for dyr i opsætning). Takket være et par ivrige elever (og vist også et 
par forældre), blev en ny, mindre scene konstrueret og opført.
Valg af stykke tog ligeledes nogen tid, men der var bred enighed om, 
at vi skulle forsøge os i det lidt mere alvorlige, og dermed bevæge os 
bort fra det rent komiske og farceagtige. Derfor valgte vi Knud Sønder
bys »Kvindernes Oprør«, som tager sit udgangspunkt i det lidt mor
somme forsøg på, fra kvindernes side, at standse mændenes krigsplaner 
ved ganske at negligere dei^, men som langsomt scene for scene skifter 
karakter fra spøg til alvor, fra komedie til tragedie.
Selve arbejdet med instruktionen og indlæringen af de mange roller 
er en anden og for os, der var med i denne proces, mere spændende 
side af sagen. Vi holdt et af vore første møder i tegnesalen, hvor vi 
skulle »varme op« med nogle øvelser i gruppedramatik. De ca. 30 
elever, der havde meldt sig til opgaven, kom fra henholdsvis reallinien, 
gymnasiets tre klassetrin og HF, de var således meget forskellige i 
deres forudsætninger, og kendte egentlig ikke hinanden. Det var derfor 
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spændende og meget glædeligt at arbejde med denne gruppe, der i 
løbet af arbejdsprocessen fandt sammen, støttede hinanden og efter
hånden lærte hinanden vældig godt at kende. Vi stødte på en del pro
blemer undervejs, men de blev hver gang løst, fordi hele gruppen fra 
først til sidst var så hjælpsom og så arbejdsivrige. En eftermiddag fik 
vi oven i købet instruktørassistance, idet Sejer Andersen kom fra 
København for at hjælpe os med enkelte vanskelige punkter i fortolk
ning og instruktion. Selv om denne gruppe nu igen er blevet adskilt, 
tror jeg alligevel, at disse elever har fået nye kammerater gennem ar
bejdet med skolekomedien, og jeg følte selv i de måneder, arbejdet 
stod på, at her virkelig var en mulighed for en lærer (eventuelt flere) 
til at lære eleverne bedre at kende af andre veje end ellers i det daglige 
arbejde, og for eleverne til at arbejde med hinanden og for hinanden 
på skolen på en anden og mere afvekslende måde end til daglig. Måske 
er det, vi følte gennem arbejdet, netop den trivsel, vi taler så meget 
om. Det var i hvert fald en meget positiv oplevelse at være med i dette 
arbejde.

Scene fra »Kvindernes oprør«.

24



Statens Uddannelsesstøtte
Til elever i gymnasieklasserne, 3r + HF modtog skolen 633.196 kr., 
som af Statens Uddannelsesstøtte blev uddelt til 179 elever. Stipendie- 
nævnet består af rektor, lærerrådsformand adjunkt Arne Olsen, lektor 
P. Metz, adjunkt Jens Mortensen, lektor Arnt Hovmand, samt eleverne 
Hans Aksel Christensen 3sc og Peter Simonsen IHFc.

Lidt statistik
Lærerrådet har holdt 8 møder
Lærerforsamlingen har holdt 8 møder
Skolenævnet har holdt 10 møder
Budgetudvalget har holdt 11 møder
Samarbejdsudvalget har holdt 10 møder.
Der har endvidere været afholdt 5 kontaktmøder mellem forældre til 
elever på skolen og lærerne.
22 klasser har været på ekskursion.

5 klasser har været på teaterbesøg.
Elevforeningen har holdt 10 fester og 2 aftener med foredrag el. film.
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Lærer- og elevbiblioteket
Dette bibliotek har til formål at tilbyde skolens elever og lærere for
skellig lekture af såvel strengt faglig som mere alment oplysende og 
underholdende art.
Til opfyldelsen af dette formål råder biblioteket over en bogsamling, 
der pr. 1. april 1973 androg ca. 12.000 bind, og endvidere opretholdes 
et vist tidsskrifthold, omfattende såvel indenlandske som udenlandske 
publikationer.
Når undtages de egentlige håndbøger, der skal være til rådighed på 
skolen i den daglige undervisning, kan alle bibliotekets bøger hjem
lånes, idet lånetiden er 1 måned, med mindre anden aftale er truffet 
med bibliotekaren (f.eks. kan der dispenseres ved speciale- eller anden 
opgaveskrivning). Der vil normalt være åbent for udlån m.v. på alle 
skoledage i 10- og 12-frikvartererne.
Bibliotekar er adjunkt Bjørn Falck-Petersen, som i det forløbne år 
har modtaget en meget værdifuld og sagkyndig hjælp i det daglige 
arbejde af den tidligere bibliotekar, nu pens, lektor Sigvart Hansen.
Det forløbne år har i øvrigt budt på særdeles vanskelige vilkår for 
gymnasiets bibliotek, der til fulde har mærket virkningerne af spare
bestræbelserne hos de bevilgende kommunale myndigheder; ved den 
gennemførte beskæring af gymnasiets budget fjernedes nemlig fuld
stændig alle de oprindeligt bevilgede midler til bibliotekets drift, og 
kun gennem en ekstraordinær ansøgning til myndighederne lykkedes 
det at opnå en mindre bevilling til dækning af sådanne løbende abonne
menter og subskriptioner, der ikke uden videre kunne bringes til ophør. 
Tilvæksten af nye bøger m.v. har derfor været så beskeden som ingen
sinde før, idet den ud over de omtalte subskriptioner kun har omfattet 
gaver fra private (i øvrigt meget få og så godt som udelukkende ældre 
bøger!) og et antal orienteringseksemplarer af forskellige lærebøger 
tilsendt fra de større skolebogsforlag.
At en levende institution som et bibliotek - og ikke mindst et bibliotek 
på et uddannelsessted, der forbereder mange af sine elever til videre
gående videnskabelige studier — på denne måde hæmmes i sin naturlige 
udvikling og berøves mulighederne for at opfylde sin helt selvfølgelige 
forpligtelse til - inden for sine rammer - at holde sig å jour er naturlig
vis meget uheldigt, og man må håbe, at sidste års situation ikke bliver 
gentaget.
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Aften HF (Oplysnings
forbundenes forberedelses
kursus i Næstvedkredsen)
1 september 1971 startede oplysningsforbundene i Næstvedkredsen et 
såkaldt HF-enkeltfagskursus på Næstved Gymnasium. Ideen i et 
enkeltfagskursus er, at den enkelte kursist kan melde sig til et eller 
flere fag og aflægge eksamen i de enkelte fag særskilt. Kursisterne kan 
så, såfremt de ønsker det, efterhånden sammenstykke til en hel HF- 
eksamen.
Daglig leder af kurset er fru Ingrid Engel, Skovvænget 2, Næstved, 
tilforordnet rektor er rektor Gjede, som har det endelige pædagogiske 
ansvar og studievejleder er adjunkt Arne Olsen.
Undervisningen foregår om aftenen, og i år er der undervisning i føl
gende fag: fransk, engelsk, dansk, tysk, historie, samfundsfag, mate
matik og psykologi. Følgende lærere er tilknyttet kurset:
Lektor Cornelius Jönsson (fransk)
Adjunkt Niels Bruun (engelsk)
Adjunkt Bjørn Falck-Petersen (dansk)
Adjunkt Lars Bardram (tysk)
Adjunkt Arne Olsen (historie og samfundsfag)
Adjunkt Jens Mortensen (matematik) 
Skolepsykolog Børge Olsen (psykologi).
Pr. 15. november 1972 var der tilmeldt kurset 73 kursister, hvoraf den 
største del fulgte et enkelt fag eller to.
Pr. 1. september 1973 er det planlagt, at følgende nye hold starter: 
dansk, biologi, matematik, engelsk, tysk, samfundsfag og formning. 
Endvidere er der planlagt undervisningstilbud for de følgende to år 
på en sådan måde, at det skulle være muligt at sammenstykke til en hel 
HF-eksamen i løbet af 3 år. Såfremt en kursist ønsker at få en hel 
HF-eksamen på 3 år, vil der være omkring 20 undervisningstimer om 
ugen. Det skal i denne forbindelse fremhæves, at 20 ugentlige under
visningstimer giver ret til at søge om lån og stipendium fra Statens 
Uddannelsesstøtte og få tilskud til transportudgifter.
Et nærmere program om undervisningen vil forelægge omkring 1. juni 
og der kan ske ændringer i den ovenfor skitserede planlægning.
Undervisningen som sådan er vederlagsfri, der skal dog betales 50 kr. 
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pr. fag i indskrivningsgebyr - eller 200 kr. for et helt kursus pr. sæson. 
Der kan også blive tale om udgifter til bøger.
Ansøgning om optagelse skal afleveres senest i midten af august måned 
og ansøgere skal være fyldt 18 år inden 1. september. Kurset hen
vender sig altså først og fremmest til voksne mennesker, der ønsker 
at dygtiggøre sig eventuelt med henblik på videre uddannelse.
Nærmere oplysninger kan fås hos:
Den daglige leder, fru Ingrid Engel, tlf. 723930 og studievejleder 
Arne Olsen, tlf. 727363.

Mennesker mølles . . . (Brimnich Henriksen og skolebetjent Palle).
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Lærerpersonalets adresser m.v.
Stilling Navn Adresse Telefon
Adjunkt Birte Andersen Bolbrovej 32, Næ. 723032
Adjunkt Grethe Andersen Hasselvænget 14, Næ. 727508
Lektor A. C. Bossen Vordingborgvej 2c, Næ. 722451
Adjunkt Niels Bruun Odensevej 142, Næ. 728340
Lektor Per Casmose Mågevej 16, Næ. 723849
Adjunkt B. Falck-Petersen Odensevej 132, Næ. 726560
Adjunkt Peder Flansmose Trekanten 60, Næ. 728618
Lektor Inger Flensborg Norgesvej 46, Næ. 724978
Rektor Edgar Gjede Nygårdsvej 45, Næ. 721511
Adjunkt Vagn Gjerløff Lyngbakken 24, Næ. 800245
Adjunkt Lis Glebe-Møller Kirsebærh. 14, Roskilde 365337
Adjunkt Kjeld Gringer Skovbrynet 4, 2. tv., Næ. 728980
Adjunkt Inger Hansen Set. Jørgens Park 117, Næ. 729021
Adjunkt Jørgen Hansen Udsigtsbakken 45, Næ. 800430
Timelærer Sigvart Hansen Lindholmvej 8, Næ. 721938
O.lærer Svend Hansen Lindebjerggårdsvej 3, Næ. 723401
Lektor J. Briinnich 

Henriksen Snoghøjen 6, Næ. 724853
Lektor Ole Hesselberg Kildehøj, Myrup pr. Næ. 761220
Lektor Kai Hjorth Agertoften 15, Næ. 800228
Adjunkt Annie Hovmand Søndernæsvej 8, Næ. 725279
Lektor Arnt Hovmand Søndernæsvej 8, Næ. 725279
Lektor Sven Høgstedt Morelvej 27, Næ. 723481
Lektor H.C. Jönsson Hjortøvej 2, Næ. 720812
Lektor Frede Jørgensen Svingelen 4, Næ. 722468
Lektor Ingeborg Jørgensen Svingelen 4, Næ. 722468
Timel. pastor Viggo Jørgensen Fodby Præstegård pr. Næ. 745055
O.lærer A. C. Larsen Nygårdsvej 9, Næ. 724026
Adjunkt Grethe Larsen Odensevej 54, 2., Næ. 723156
O.lærer M. Madsen Digevej 10, Næ. 722967
Lektor C. F.Marholt Lindeparken 22, Næ. 722709
Lektor P.Metz Fjordvænget 3, Næ. 723368
Lektor F. Michelsen Præstøvej 76, Næ. 723211
Adjunkt Jens Mortensen Dalumvej 23, Næ. 7285 94
Lektor E. Nilsson Birkholmvej 16, Næ. 722575
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Adjunkt Arne Olsen Lindeparken 51, Næ. 727363
Adjunkt Ole. W. Olsen Rolighedsvej 103, Næ. 725808
Gymnast.læ. Karen Petersen Rolighedsvej 90, Næ.
O.lærer Rudolf Petersen Lindeparken 13, Næ. 722437
Lektor Aage Pors Bøgebakkevej 7, Næ. 724065
Adjunkt Jan Preisler Dalumvej 19, Næ. 728643
Adjunkt Karen Groot 

Rasmussen Birkholmvej 3, Næ. 728646
O.lærer Eva Seising Glentevej 8, Næ. 722541
Lærerinde C.Simmelsgaard Enø Kystv. 144, Karreb. 742206
Lektor Carsten Sinding Lyngbakken 52, Næ. 800354
Timel. pastor H. Skjøt-Pedersen Fensmark Prstg., Næ. 746034
Lektor Agnete Stage Sandvej, pr. Næ. 759151
Timel. pastor Jan Stolt Sværdborg Prstg., Lundby 767140
Faglærer Lene Onsgaard »Bakkegård« Herlufmagle 750304
Timelærer N.B.Thomsen Hedetoften 37, Næ. 800253
Adjunkt Kirsten Zacho Odensevej 50, Næ. 726227
Adjunkt Merete Aaberg Spurvevænget 10, Næ. 726694

Kontorass. Birthe S. Nielsen » Humlehuset«,Myruppr. Næ. 761237
Kontorass. Vibeke Therkildsen Duelundsvej 12, Næ. 726793
Kontorass. Jette Morän Hvedevænget 96, Næ. 726279

30



Eksamen og årsprøver 1973
Skriftlig eksamen for 2. og 3. realklasse 2.5.- 8.5.1973
Skriftlig eksamen for HF 7.5.—14.5.1973
Skriftlig eksamen for 3.g 14.5 —17.5.1973
Den mundtlige eksamen samt oprykningsprøverne vil finde sted i tiden 
21.5.-20.6.1973.
Dimission finder sted fredag den 22.6.1973, kl. 10-11.
Det nye skoleår begynder mandag den 13.8.1973, kl. 9 (lærerkollegiet 
møder dog kl. 8).
Næstved, maj 1973.
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