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

KØGE GYMNASIUM
1972-1973

KØGE GYMNASIUM
og

HF-KURSUS

ÅRSBERETNING 1972-73
VED HENRIK BERTELSEN

INDHOLDSFORTEGNELSE

Telefoner og træffetider .................................................... 4
Udvalg og kommissioner ................................................. 5
Skolenævnet ........................................................................ 7
Fra Køge kommune til Roskilde amt ................................. 9
HF-uddannelsen ................................................................. 13
Skolens elever ..................................................................... 15
Skolens lærere ..................................................................... 15
Særlige hverv ...................................................................... 18
Personalia ........................................................................... 19
Gymnasiets timeplan ......................................................... 21
HF-timeplan ........................................................................ 24
Særlige aktiviteter .............................................................. 25
»Leg i blinde« .................................................................... 31
Bekendtgørelse om lærerråd ............................................. 33
Love for elevorganisationen ved Køge gymnasium .......... 39
Nye elevlove vedtaget - hvad var der i vejen med de
gamle? ......................................................................... 42
Samarbejdsudvalget............................................................ 45
Gymnasieforeningen »Peleus« ........................................... 45
Frit Forum .......................................................................... 48
Køge gymnasiums prisopgavefond ..................................... 49
Forskellige oplysninger:
Optagelsesbetingelser ..................................................... 51
Karaktergivning og terminsprøver ............................... 52
Statens uddannelsesstøtte ............................................... 52
Om mødepligten ............................................................. 52
Regler for ekskursioner og lejrskoler ............................ 54
Translokation, dimission m. m........................................ 54
Plan over skolen ............................................. midtersiderne

Telefoner og træffetider
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HF-studievejleder, adj. Svend Harder. Tlf. 65 27 93.
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Adm. inspektor, lektor Hatt Olsen. Tlf. 65 27 23.
Skolebetjent Karl Åge Nielsen. Tlf. 65 30 95.
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Udvalg og kommissioner m.m.:
Indtil 1. april 1973:
Udvalg for kulturelle anliggender
Driftskemiker Jørgen Jørgensen, Natskyggevej 10, Køge
Laborant Arne Petersen, Irisvej 8, Køge
Gummiarbejder Peter Månson, Nyvej 20, Ølby Lyng

Fabrikant Holger Mathiesen, Sædder
Murermester Ørjan Jensen, Byvej 27, Tureby
Skolekommissionen

Valgt af byrådet:
Driftskemiker Jørgen Jørgensen, Natskyggevej 10, Køge
Fru Kirsten Schmidt, Skovvænget 37, Køge
Laborant Arne Petersen, Irisvej 8, Køge
Korrespondent Vibeke Buddig, Stevnsbovej 35, Ølby Lyng
Gummiarbejder Peter Månson, Nyvej 20, Ølby Lyng
Skolenævn

Valgt af forældre:
Tandlæge Kirsten Ellermann, Baldersvej 6, Køge
Vicetoldinspektør Aage Rasmussen, Rugvænget 7, Flerfølge
Fru Norma Svendsen, Set. Knudsgade 1, Ringsted
Kontorassistent Annie Rørvig, Blåhusvej 23, Greve Str.
Valgt af byrådet:
Fru Kirsten Schmidt, Skovvænget 37, Køge
Elevernes repræsentanter:
Peter Ruge
Jan Hansen
Skoledirektør for Køge kommunale skolevæsen
Henning Jørgensen, LI. Skensved, tlf. 66 95 66

Skolelæge

Kredslæge H. Bisgård-Frantzen, Blegdammen 28, tlf. 65 18 31
Skolesundhedsplejerske, fru I. G. Abrahamsson, Skovvænget 11,
tlf. 65 03 78
(træffes bedst mellem 7.30 og 8.30)
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Fælleslærerrådets formand

Overlærer Else Højbjerg Jensen, Herfølge Centralskole
Gymnasiets lærerrådsformand

Adjunkt Bent Kraul Jensen

Efter 1. april 1973:

Undervisnings- og kulturudvalget

Aksel Skotte, Ågerup, 4000 Roskilde, formand
Formand Kurt Kaspersen, Skolevej 12, Svogerslev, 4000 Roskilde
Regnskabskonsulent Holger Waage, LI. Karleby, 4070 Kr. Hyllinge
Seniorsergent Ib Vindelev, Gymnasievej 117, 4600 Køge
1. viceamtsborgmester Svend Jørgensen, Bispegården, 4320 Lejre
Fru Jytte Aagaard, Thorahøjgård, Gundsømagle, 4000 Roskilde
Skoleinspektør Torkill Jensen, Billesborgvej 1 A, 4681 Herfølge
Skolenævn

Amtsrådsvalgte:
Seniorsergent Ib Vindelev, Gymnasievej 117, 4600 Køge
Skoleinspektør Torkill Jensen, Billesborgvej 1 A, 4681 Herfølge
Fru Jytte Aagaard, Thorahøjgård, Gundsømagle, 4000 Roskilde
Forældrevalgte:
Kontorassistent Annie Rørvig, Blåhusvej 23, 2670 Greve Str.
Fru Kirsten Schmidt, Skovvænget 37, 4600 Køge

Suppleanter:
Fru Ulla Jensen, Skovvænget 43, 4600 Køge
Salgschef Ernst Johansen, Gymnasievej 51, 4600 Køge
Undervisnings- og kulturforvaltningen
Kontorchef J. Birkegård Jensen, Ringstedgade 14-16, 4000 Roskilde

Tlf. 35 02 62
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Skolenævnet
Skoleåret 1972/73 fik et roligt forløb bortset fra visse udsving i begyn
delsen og slutningen af året. I foråret 1972 var antallet af ansøgningerne
om optagelse i de matematiske 1. g-klasser så stort, at der opstod proble
mer. En del ansøgere henvistes til at søge optagelse på andre gymnasier,
men tilbage bestod muligheden af, at et antal ansøgere fra Køge kom
mune skulle henvises til gymnasierne i Greve og Roskilde. Ved flere for
handlinger blev problemet løst, bl. a. ved forøgelse af klassekvotienten,
men udviklingen viser, at problemstillingen vil være tilbagevendende,
såfremt gymnasiet ikke bliver udvidet.
En medvirkende faktor til de trange pladsforhold var oprettelsen af
HF-kursus, en nyskabelse som hilses med tilfredshed, men fuldt udbyg
get vil dette kursus og administrationen heraf være yderligere pladskræ
vende. Køge kommune søgte at skabe mulighed for en omgående udvi
delse, men med udsigten til at skulle overdrage gymnasiet til Roskilde
amt kunne kommunen ikke selv påtage sig opgaven, og de videre bestræ
belser måtte indstilles på grund af manglende bevillinger. Sagen har op
taget skolenævnet og andre instanser meget, og det må håbes, at Roskilde
amt vil give en udvidelse af gymnasiet en høj prioritet i det fremtidige
skolebyggeri.
I skoleåret har der været afholdt 9 skolenævnsmøder, hvor sædvanlige,
rutineprægede sager er blevet behandlet. I disse møder har rektor og
lærerrådsformand deltaget, hvorimod eleverne kun har ladet sig repræ
sentere få gange og kun med én elev. Når dette nævnes, er det for her
igennem at henlede opmærksomheden på elevernes ret til at deltage i
møderne med to elevrepræsentanter, og for at understrege, at skolenæv
net tillægger kontakten til eleverne en ikke ringe betydning. Om samme
opfattelse gør sig gældende i elevkredse, må det fremtidige samarbejde
vise.
Ud over de egentlige nævnsmøder har der været afholdt flere møder
med repræsentanter for lærerkollegiet, hvor nævnets mere udadvendte
virke er blevet planlagt på linie med tidligere års aktiviteter. Den 6. fe
bruar 1973 blev der således indbudt til et erhvervsorienteringsmøde for
forældre og 3. g-elever, hvor erhvervsvejleder i Roskilde amt, lærer
E. B. Linder, fuldmægtig Palle Eisenhardt, arbejdsdirektoratet, stud. jur.
Børge Clemmensen, Roskilde Universitets Center, samt tidligere elever
fra Køge gymnasium gav en fyldestgørende orientering om valg af ud
dannelse, studiemuligheder og studieforhold. Deltagerantallet i mødet
var dog desværre beskedent. Anderledes opløftende var, at ca. 200 for
ældre deltog i et arrangement den 6. marts 1973, hvor forældrene og
størsteparten af lærerkollegiet opdelt i 8 grupper diskuterede spørgsmål
omkring elevernes aktuelle situation i og udenfor skolen. Der blev i
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grupperne givet et enslydende oplæg som basis for den efterfølgende
debat, der var meget livlig.
Forløbet af de traditionelle konsultationsaftener har efter skolenæv
nets skøn efterhånden fået den form, hvorunder de fungerer bedst, så
ledes at samtalerne afvikles indenfor rimelig tid og uden kø-dannelser
på gangene.
Sidst i marts 1973 gav den landspolitiske situation anledning til en del
aktioner og demonstrationer som udtryk for modvilje mod undervis
ningsministerens forslag til besparelser i hele undervisningssektoren.
Heller ikke Køge gymnasium gik fri, og uheldigvis fandt aktionen sted
på den dato, hvor gymnasiet skulle overdrages til Roskilde amt. Denne
skelsættende begivenhed fik derfor ikke det tilsigtede forløb, hvilket
gymnasiet og skolenævnet meget måtte beklage.
Overdragelsen til amtet er nu en realitet, og forhåbentlig ændrer det
ikke væsentligt på gymnasiets hverdag, men en følgevirkning var, at det
gamle skolenævn ikke længere kunne have sin oprindelige sammensæt
ning. Amtets undervisnings- og kulturudvalg er nu repræsenteret ved
tre medlemmer i nævnet, hvortil kommer to forældrevalgte medlemmer.
Det gamle skolenævn har haft tre interessante arbejdsår, og et indbyr
des meget behageligt samarbejde, der også har givet sig udslag i et sær
deles godt samspil med gymnasiets rektor og lærere. Denne beretning
skal derfor afsluttes med en tak til alle på Køge gymnasium, til foræl
drekredsen og til Køge kommunes skolemyndigheder, idet nævnet sam
tidig skal udtale ønsket om, at gymnasiet og de forældrevalgte medlem
mer i det nye skolenævn må få lige så gode arbejdsvilkår i det nye til
hørsforhold til Roskilde amt, som tilfældet har været i gymnasiets hid
tidige tilværelse.
På skolenævnets vegne
Aage Rasmussen.
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Fra Køge kommune til Roskilde amt
1. februar 1973 vedtog folketinget ved 3. behandling en lovændring om
gymnasieskoler og studenterkursus, som har betydning for Køge gym
nasiums administrative og styrelsesmæssige fremtid.

Lovændringens §§ 1 og 2 er som følger:
§ 1. I lov om gymnasieskoler og studenterkursus, jfr. lovbekendtgørelse
nr. 328 af 10. juli 1971 og lov nr. 291 af 9. juni 1971, affattes § 1, stk. 4,
således:
»Stk. 4. Gymnasieskoler og studenterkursus kan oprettes og drives af
staten, amtskommuner og private, i København og Frederiksberg tillige
af kommunen.«

§ 2. »Loven har virkning fra den 1. april 1973, således at de kommu
nale gymnasier uden for København og Frederiksberg kommuner fra
dette tidspunkt overtages af amtskommunerne. Vilkårene for overtagel
sen fastsættes ved forhandling mellem amtskommunen og kommunen eller
kommunerne. Undervisningsministeren træffer afgørelse om vilkårene i
tilfælde af uenighed.«

I en betænkning afgivet af et af Roskilde amtsråd og Køge byråd ned
sat embedsmandsudvalg, bestående af amtsdirektør E. Verwohlt og kom
munaldirektør Frede Jensen, oplyses det i konklusionen om de økonomiske
forhold vedrørende Køge gymnasium blandt andet:
Ved Køge kommunens foranstaltning er foretaget beregninger over
anlægsudgifter og ikke-afskrevne anskaffelsessummer ved Køge kommu
nes gymnasium, der er gennemgået og tiltrådt af Kommunernes Revi
sionsafdeling.
På dette grundlag bliver Roskilde amtskommunes tilsvar til Køge kom
mune opgjort:

Af anlægsværdierne ......................................................... kr. 5.206.168,00
Af kurstab ......................................................................... kr. 435.546,00
kr. 5.641.714,00
Overtagelse af fremmede lån med
restgæld ultimo 1972/73 .................................................. kr. 2.390.904,00
Restsum kr. 3.250.810,00
På dette grundlag skal udvalget tillade sig at indstille, at Roskilde
amtskommune til endelig afgørelse vedrørende overtagelse af Køge kom
munes gymnasium overtager restgælden og herudover betaler et beløb på
3.250.810 kr., der forudsættes betalt kontant senest pr. 11. juni 1973.
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På foranledning- af amtsdirektøren har man i udvalget drøftet mulig
heden af, at amtskommunen i forbindelse med overtagelsen af Køge
kommunes gymnasium erhvervede tillægsarealer til en eventuel udvidelse
af gymnasiet - eventuelt som erhvervsgymnasium.
Der er i denne forbindelse peget på muligheden for erhvervelse af
ejendommene matr. nr. 6-v (den gamle hjemmeværnsgård, areal 11.033
m2, grundværdi 441.400 kr.) og eventuelt 6-cæ af Sdr. Køge (areal 48.899
m2, beliggende vest for Ellemarkskolen, grundværdi 1.956.000 kr.), jf.
vedlagte kortbilag 2, og udvalget skal tillade sig at indstille, at der mel
lem Roskilde amtskommune og Køge byråd optages nærmere forhandling
herom.
I samme betænkning siges det bl. a. om personale- og andre spørgsmål:
Det forudsættes, at lærerpersonale og andet personale ved de kommu
nale gymnasieskoler ved disses overgang til Roskilde amtskommune be
varer samme stilling som i deres hidtidige stilling.
Det forudsættes endvidere, at tjenesteboliger ved de kommunale gym
nasieskoler opretholdes for indehavernes embedstid.
Der skal iøvrigt peges på, at efter de amtskommunale tjenestemands
regulativer ansættes og afskediges amtskommunernes tjenestemænd af
amtsrådet, medens der for så vidt angår lærere ved det amtskommunale
skolevæsen gælder en række særlige regler i loven om styrelse af det
kommunale skolevæsen m. v., og at det af hensyn til disse regler muligvis
vil være hensigtsmæssigt med ændringer eller tilføjelser til de amtskom
munale tjenestemandsvedtægter.
Efter skolestyrelseslovens § 40, stk. 3, udnævnes og afskediges rektorer
således af undervisningsministeren, og uansøgt afsked af en lærer, der er
varigt ansat som tjenestemand, foretages af ministeren.
Med hensyn til ansættelse af lærerpersonale ved gymnasieskolerne
gælder iøvrigt, at forinden indstilling i overensstemmelse med reglerne
herom finder sted, skal der indhentes en udtalelse fra Direktoratet for
Gymnasieskolerne og HF om ansøgerens faglige kvalifikationer.

Udvalget indstiller iøvrigt,
at der mellem de kommunale råd indgås nærmere aftale om skolepsyko
logisk og biblioteksmæssig bistand samt tandpleje, idet det forudsæt
tes, at Roskilde og Køge byråd i samme omfang som hidtil stiller for
nødent personale til rådighed mod senere refusion fra amtskommunen
efter nærmere indgået overenskomst,
at Roskilde amtskommune pr. 1. april 1973 overtager en forberedt ud
betaling af lønninger til samtlige af ordningen omfattede rektorer,
lektorer og gymnasielærere, og
at Roskilde amtskommune i forbindelse med overtagelse af gymnasie
skolerne over for de enkelte gymnasier efter henstilling fra Amtsråds
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foreningen i Danmark tager initiativ til at markere overgangen til
amtskommunal status og herunder giver oplysning om, hvilke admini
strative konsekvenser der følger af den nye gymnasielov.

GL’s formand Kurt Stolt har i »Gymnasieskolen« nr. 4 1973 refereret
nogle GL-synspunkter vedr. de kommunale gymnasiers overgang til am
terne :
For os måtte det være vigtigt at få sikret, at der ikke skete nogen
ændringer i rektorers og læreres rettigheder som følge af overgangen.
Det fremgår af den indstilling, udvalget afgav den 18. juli 1972 samt af
bemærkningerne til det lovforslag, folketinget i øjeblikket behandler, at
det lykkedes at få dette princip anerkendt.
Det er en naturlig følge heraf, at Direktoratet for Gymnasieskolerne og
HF fortsat vil have det pædagogiske tilsyn, at de eksisterende ansættelses
kontrakter løber uændret videre, samt at lærerrådsbestemmelserne af
7. juli 1971 også skal gælde ved de amtskommunale gymnasier, men på
en række andre punkter kan der naturligvis herske en vis usikkerhed.
Efter 1. behandling af lovforslaget den 21. november besluttede GL at
tage kontakt med Amtsrådsforeningen for at få lejlighed til at drøfte
nogle af de spørgsmål, hvis besvarelse beror på en fortolkning af det
eksisterende lovgrundlag. Det første møde fandt sted den 20. december,
og den 1. februar havde GL et møde med Amtsrådsforeningens under
visnings- og kulturudvalg om de problemer, som var fremdraget under
det første møde.
På mødet var der enighed om, at det måtte være i begge parters inter
esse at få etableret et samarbejde mellem myndighederne og repræsen
tanter for lærerne. Der aftaltes et sekretariatsmæssigt samarbejde på
linje med det, GL i dag har med direktoratet, og i det enkelte amt fore
slog GL amterne at forhandle med en repræsentation for rektorer og
lærerrådsformænd om spørgsmål af fælles interesse for skolerne. Amts
rådsforeningen lovede at stille forslag om en sådan fællesrepræsentation
i forbindelse med revisionen af skolestyrelsesloven.
På mødet drøftedes endvidere en række andre spørgsmål:
Amtsrådsforeningen oplyste, at de enkelte amter havde lagt budgetter
for 1973/74, og at man i et vist omfang synes at have overtaget kommu
nernes forslag. Nogen oversigt over forholdene havde man dog ikke.
GL nævnte, at der var eksempler på, at lærere var blevet afskåret fra
at deltage i efteruddannelseskurser, fordi spørgsmålet om tjenestefrihed
først skulle behandles i amtets skolenævn og undervisnings- og kultur
udvalg. GL henstillede, at man i sådanne sager automatisk bevilgede
tjenestefrihed, da vikarafgiften næsten 100 % blev udredet af staten.
Også dette lovede Amtsrådsforeningen at forelægge repræsentanterne for
amterne.
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Endelig diskuteredes principperne for skolelokalernes anvendelse uden
for skoletiden. GL oplyste, at lærerrådet i følge lærerrådsbestemmelserne
skulle høres herom. Det var nødvendigt, at lærerne rådede over skolerne
i hvert fald indtil kl. 16, og studiekredse, som gymnasiet arrangerer, må
kunne ligge om aftenen. Amtsrådsforeningen var principielt af den op
fattelse, at de dyre skolebygninger bør udnyttes mest muligt, men var dog
enig i, at der måtte gennemføres visse begrænsninger i adgangen til sær
lig kostbare samlinger, f. eks. i fysik- og musiklokalerne.
Endvidere skal der ske nyvalg af skolenævn til de nye amtskommu
nale gymnasieskoler for resten af amtsrådets valgperiode efter følgende
regler:
I henhold til skolestyrelseslovens § 41 består skolenævnet ved amts
kommunale gymnasieskoler af 5 medlemmer, hvoraf 3 medlemmer væl
ges af amtsrådet blandt dets medlemmer, mens 2 medlemmer vælges af
og blandt de personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden
over elever, der er indskrevet i skolen. De 3 medlemmer, der vælges af
amtsrådet, er ifølge skrivelse af 14. marts fra Roskilde amt følgende
amtsrådsmedlemmer:
Ib Vindelev
Torkill Jensen
Jytte Aagaard
De to nye forældrevalgte repræsentanter er endnu ikke valgt.
Det betyder, at Køge gymnasium må tage afsked med det skolenævn,
som har fungeret fra 1. april 1970 og som skolen herved bringer sin
bedste tak for et inspirerende, gnidningsløst og kammeratligt samarbejde.
Jeg benytter tlilige lejligheden til at meddele, at gymnasiets årsskrift
for skoleåret 1972/73 væsentligt har ændret karakter med hensyn til ind
hold, da mere eller mindre relevant stof er udgået til fordel for oplys
ninger, som vi finder er mere aktuelle, navnlig med henblik på nye elever
fra august 1973.
Til at gennemføre denne omlægning har der været nedsat en redak
tionskomité, bestående af lektor Hatt Olsen, adjunkt Bengt Pettersson,
adjunkt Svend Harder og Peter Ålbæk Jensen, Iga.
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HF- uddannelsen
I august 1972 begyndte på Køge gymnasium undervisningen på et nyop
rettet HF-kursus med 2 klasser å 24 elever. I august 1973 oprettes 3 nye
klasser.
HF er en ny vej i uddannelsessystemet
og et tilbud til enhver, som ønsker at dygtiggøre sig til videregående
teoretisk prægede uddannelser. HF henvender sig ikke blot til unge, der
forlader folkeskolens ældste klasser, men HF henvender sig også til dem,
som efter endt skolegang er kommet ud i erhvervslivet og opdager, at
de har evner og lyst til at gå i gang med en anden - ofte boglig - ud
dannelse. En HF-eksamen giver adgang til uddannelser, hvor der stilles
særlige krav om forkundskaber og evne til selvstændigt at arbejde med
teoretisk stof.

Adgang til kurserne
giver principielt en realeksamen eller afsluttende prøver i »væsentlige
fag« i 10. klasse med tilfredsstillende resultat. 10. klasseprøven skal være
med to fremmedsprog og med matematik i samme omfang som til teknisk
forberedelseseksamen. Den, der ønsker fysik som tilvalgsfag, skal have
haft faget, som det kræves til udvidet teknisk forberedelseseksamen.
Det er imidlertid ikke en nødvendig betingelse for optagelse at have
enten 10. klasseprøven eller realeksamen. Lovgiverne har lagt megen
vægt på, at den, der ad andre veje har skaffet sig det grundlag, HFkursernes undervisning bygger på, skal have adgang til at deltage i
denne. Nogle år ude i erhvervslivet vil ofte kunne give en modenhed
og evne til selvstændigt arbejde, der kan være lige så værdifuld for
HF-undervisningen som presente skolekundskaber.
I færdighedsfagene matematik og fremmedsprog samt fysik stilles der
dog krav om ganske bestemte forkundskaber.
I matematik kræves kundskaber som svarer til kravene ved den almin
delige tekniske forberedelseseksamen eller den statskontrollerede prøve
efter 2. real.
I engelsk og tysk kræves kundskaber svarende til kravene ved 10. klas
ses statskontrollerede prøver eller realeksamen.
I fysik kræves kundskaber svarende til kravene ved udvidet teknisk
forberedelseseksamen eller realeksamen.
HF-kursets rektor træffer afgørelsen om, hvilke kursister der kan op
tages, på grundlag af en vurdering af ansøgerens faglige og personlige
kvalifikationer. Ansøgerne kan eventuelt blive indkaldt til en samtale
med HF-rektoren, studievejlederen og enkelte af lærerne.
Oprindelig var uddannelsen væsentlig tænkt som en forberedelse til
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seminarierne, men da det stod klart, at en så stor indsnævring af HF’s
kompetenceområde ville kunne betyde, at uddannelsen blev en blindgyde
for mange, blev den tilrettelagt også med henblik på andre videregående
uddannelser, og tidligt begyndte forhandlingerne med en række institu
tioner om anerkendelse af HF som adgangseksamen. Det har betydet, at
der nu er ret store anvendelsesmuligheder for denne eksamen.
HF er en tilvalgsuddannelse, således at forstå, at visse fag er fællesfag,
medens andre kan tilvælges. Nogle af fællesfagene (f. eks. matematik og
engelsk) kan i udvidet form optræde som tilvalgsfag. Hvert tilvalgsfag
har et bestemt pointstal, og som minimum skal vælges fag svarende til
17 points.
De forskellige fag har følgende pointstal: udvidet biologi 8, udvidet
matematik 10, udvidet 1. fremmedsprog 11, udvidet 2. fremmedsprog 6,
udvidet samfundsfag 5, udvidet sang og musik og udvidet formning 7,
udvidet legemsøvelser 7, 3. fremmedsprog (fransk eller russisk) 11, fysik
12, kemi 7, kemi med forkursus i fysik 9, psykologi 4.
Valg af udvidet biologi forudsætter, at der tillige vælges kemi.
Et væsentligt træk ved HF er uddannelsens »åbenhed nedefter«. Det
betyder, at det ikke er en nødvendig betingelse for optagelse på HF-kurserne at have bestået enten 10. klasseprøven eller realeksamen (disse to
eksaminer er principielt adgangsgivende). Mennesker, der på anden
måde, f. eks. ved aftenskoleundervisning eller højskoleophold, har skaffet
sig et tilstrækkeligt grundlag og som måske er kommet noget op i årene
og har erhvervet en vis modenhed, vil kunne optages på kurserne.
På visse punkter skulle uddannelsen på HF appellere til større selv
stændighed, end det ofte er tilfældet i skolen. Alene tilvalget kræver en
vis stillingtagen fra kursistens side. Endvidere kræves det, at der i løbet
af 2. år (3. og 4. semester) skal udarbejdes 2 specialopgaver inden for fag
og områder, der vælges af kursisten selv. Det er en illusion at tro, at HF
er en særlig nem uddannelse. Det er vist en udbredt fornemmelse hos
både kursister og lærere, at noget friere eksperimenter med forskellige
undervisningsformer hæmmes af de relativt store pensakrav og den korte
tid. Endvidere er der givetvis kursister med svage forudsætninger i mate
matik og sprog, som har vanskeligheder med at klare sig.
Med hensyn til prioriteringen ved optagelsen af ansøgere fra de to
grupper - nuværende skoleelever og ældre ansøgere - er det blevet al
mindeligt, at man med rimelighed bør tilgodese den sidstnævnte gruppe,
når kvalifikationerne i øvrigt synes at være i orden, og når antallet af
ansøgere er større end der er plads til. Da loven om HF blev vedtaget i
1966 var det klart, at man med principperne om »åbenhed fra neden og
for mere modne« havde taget sit forbillede i Sovjetunionens uddannelses
politik.
Blandt ansøgere til videregående uddannelser foretrækkes - alt andet

14

lige - dem, som har haft mindst et eller to års praktisk arbejde. For
holdene er i dag sådan, at kun 20 procent af de studerende ved de sovje
tiske højere læreanstalter kommer direkte fra skolen.
En lignende ordning som ved optagelsen på HF-kursus så jeg gerne
overført til gymnasiet: altså en struktur med 9-årig undervisningspligtig
folkeskole, derpå to års arbejde i erhvervslivet og sluttelig en gymnasial
uddannelse.

Skolens elever
Skolen har pr. 1. maj 1973 i alt 450 elever. 228 drenge og 222 piger.
242 elever er fra Køge kommune, 208 fra andre kommuner.
Fordelingen på afdelinger er således:
Gymnasiet .................................................................... 389
Real-afdelingen ............................................................
17
HF-kursus .......................................................................
44
Gymnasieelevernes fordeling på linier og grene er følgende:
1.
gymnasieklasse, sproglig linie ................
64
1.
gymnasieklasse, matematisk linie ............
75
2.
gymnasieklasse, nysproglig gren ............
63
2.
gymnasieklasse, klassisk sproglig gren .....
8
2.
gymnasieklasse, matematisk-fysisk gren .
43
2.
gymnasieklasse, matematisk-naturfagliggren . 17
2.
gymnasieklasse, matematisk-kemisk gren .
16
3.
gymnasieklasse, nysproglig gren ............
40
3.
gymnasieklasse, klassisksproglig gren .....
5
3.
gymnasieklasse, matematisk-fysisk gren .
48
3.
gymnasieklasse, matematisk-naturfagliggren . 10

Skolens lærere
Rektor Henrik Bertelsen (Be): russisk i la.
Adjunkt Birgit Brendstrup (BB): musik i la, Ix, ly, 2a, 2c, 3ksa+nsb,
3mfx, iHF-b; tysk i Isa, 2sa, iHW-b. Korsang.
Lektor Svend Brendstrup (SB): biologi i 2mnxyz, 3nsb, 3mfx, 3mfy,
iHF-a; geografi i 2mfz og 3mnxy.
Adjunkt Jørgen Bødker (JB): matematik i Isb, 1 mx, 3mfx, 3 mnx+y;
fysik i 2mfu; kemi i 2mfu.
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Lektor Jacob Elmelund (JE): matematik i Imy, 2sa, 2mfx, 2mnxy, 3mfy;
fysik i 2mkzu.
Adjunkt Erwin Fischer (EF): fysik i lmx, Imy, 2mnxyz, 2mfyz, 3 mnxy;
matematik i Isa, 2mfku, iHF-b; kemi i Imy.
Gymnasieoverlærer Georg Færgemann (GF): matematik i 3r, lsc, 2sb;
fysik i 3r; historie i 3r, lsc, 2sc, 2mz, 2mu; psykologi i 1HF.
Gymnasieoverlærer Ruth Færgemann (RF): dansk i 3r; tysk i 3r.
Adjunkt Annette Galskjøt (AG): fransk i 3nsb og 3my; gymnastik i lsc
+mz, 3sb+my, iHFab; fritidssport.
Adjunkt Svend Harder (Ha): latin i Isa, 2nsa og 2ksa; tysk i lsc, 2nsb,
3nsc og iHFa.
Adjunkt Ejnar Hartby (EH): græsk i 2ksa og 3 ksa; oldtidskundskab i
Isa, Isb, lsc, 2nsa, 2 nsb, 2nsc og 2 my.
Adjunkt Susanne Holten (SH): engelsk i Isb, lsc, 3nsc; gymnastik i Isb
+my, 2sc+mz; fritidssport.
Lektor Folmer Jensen (FJ): dansk i Isb, 3 nsb og 3 my.
Adjunkt Bent Kraul Jensen (KJ): biologi i 3ksa+nsc, 3 mnxy, 3mfz,
IHFb; geografi i 2mfx, 2mnxyz.
Adjunkt Peter Ove Jensen (PJ): kemi i lmx, 1 mz, 2 mfnx, 2 mfny,
2mfnz, 2mkzu, HF; fysik i Imz og 3 mfz.
Adjunkt Jørn Jeppesen (JJ): dansk i 1 mx, lmz, 2nsb, 2mz; gymnastik
i 3r+2mu, lsa+mx, lsc+mz, 2sa+mx, 3ksa+mx, IHFab; fritidssport.
Gymnasielærer Lone Jeppesen (LJ): gymnastik i 3r + 2mu, lsa+mx,
2sa+mx, 2sb+my, 2sc+mz; regning i 3r; biologi i 3r.
Étfagskandidat Henning Knudsen (HK): dansk i lsc, 2sc, 2my, 3nsc,
3mfz, IHFa.
Adjunkt Poul-Erik Nielsen (PN): musik i Isb, lsc, lmz, 2nsb, 2mz, 2mu,
3nsc, 3myz, IHFa; engelsk i 3r, lmz, 1HF 2. fr.; korsang.
Adjunkt Viggo Nielsen (VN): matematik i 2mfy, IHFa; fysik i 2mfxz,
3mfx, 3mfy, IHFa.
Lektor Henrik Hatt Olsen (HO): latin i lsc, 2nsb, 2 nsc, 3ksa; engelsk
i 2nsa.
Lektor Erik Esben Pedersen (EP): tysk i Isb, 2nsc, 3nsb, 1HF.
Adjunkt Bengt Pettersson (BP): formning i samtlige 2. og 3. g klasser
+HF.
Adjunkt Hans Priemé (HP): historie i Isa, 2sa, 2my, 3ksa, 3mfz, IHFb;
geografi i Isa, 2mfy; samfundsfag i IHFb.
Adjunkt Ingeborg Skriver (IS): fransk lmz, 2sa, 2mu; dansk Imy, IHFb.
Adjunkt Astrid Sode-Madsen (AS): religion i 2sa, 2nsb, 2nsc, 2mx, 2my,
2mz, 2mu, 3mx, IHFab; historie i Isb, Imy; oldtidskundskab i Imy,
2mx, 2mz, 2mu.
Lektor Ingrid Stevnsborg (St): matematik i lmz, 2nsc, 2mfz+kz, 3mfz,
IHFa.
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Adjunkt Kurt Stolt (KS): historie i Imx, 2nsb, 3nsb, 3 mx, iHFa; engelsk
i Imy.
Adjunkt Winnie Stolt (WS): russisk i Imx, 2mx, 3mx; tysk i Imx.
Adjunkt Birte Tofte (BT): dansk i Isa, 2sa, 2mx, 3ksa, 3mx.
Timelærere
Claus Petersen (CP): fransk i Isb, 2nsc, 2 my, 3nsc, 3 mz, iHFb; gymna

stik i lsb+my, 2nsb+my, 2nsc+mz, 3nsb+my, 3nsc+mz.
Klavs Færgemann (KF): geografi i 3r, Isb, 2mu, Isc.
Bjørn Nielsen (BN): historie i Imz, 2mx, 3nsc, 3my; samfundsfag IHFa.
Michael Ramløse (MR): russisk i 2sa, 3ksa+nsb.
Else Gatzwiller (EG): gymnastik i lsb+my, lsc+mz, 3sa+mx, 3nsc+mz,
iHFab.
Åge Dam-Jensen (DJ): religion i 3mz.
Niels Nielsen (NN): religion i 3ksa+nsc, 3nsb, 3my.
Anne Mette Larsen (AL): Isa, Imx, 2nsc, 1HF-I.fr.
Jean Chatelut (JC): fransk i 3r, Isa, Imx, Imy, 2mfnz, 3ksa+mx.
Hanne Liveng (HY): fransk i Isc, 2nsb.
Ingeborg Christmas Møller (CM): historie (jan.-juni) i Imx, 2nsb, 3nsb,
3mx, IHFa.
Steen Andersen (SA): engelsk i 2nsb, 3 nsb, IHFa, Imy.
Erik Jerlung (EJ): dansk i 2mu.
Bodil Bruun (Br): latin i Isb; oldtidskundskab i Imx, Imz.
Særlige hverv
Administrativ inspektor og rektors stedfortræder: lektor Henrik Hatt

Olsen.
Indvendig inspektion: adjunkt J. Bødker og adjunkt V. Nielsen.
Bibliotekar: lektor F. Jensen.
Tilsyn med gymnasiets fysiksamling: adjunkt E. Fischer.
Tilsyn med realafdelingens fysiksamling: gymnasieoverlærer G. Færge
mann.
Tilsyn med biologi- og geografisamlingen: lektor Svend Brendstrup og
adjunkt B. Kraul Jensen.
HF-studievejleder: adjunkt Sv. Harder.
Erhvervsorientering: lektor Ingrid Stevnsborg, adjunkt H. Priemé, lektor
Sv. Brendstrup og adjunkt Sv. Harder.
Skemalægning: adjunkt Sv. Harder og adjunkt P. 0. Jensen.
Rektors sekretær og skolens kontorhjælp: fru Inger Elting.
Boginspektion: fru Grethe Kraul Jensen.
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Personalia
Fra den 1. juni 1972 at regne blev studielektor Helmuth Sørensen ud
nævnt til rektor ved det nyoprettede amtsgymnasium i Greve. Køge
Gymnasium måtte derfor tage en vemodig afsked med Helmuth Søren
sen efter 10 års utrætteligt og loyalt medarbejderskab både på det pæda
gogiske og adminstrative område. Skolen vil bringe Helmuth Sørensen
en varm tak til en god kollega, en ven og en dygtig lærer og ønske ham
al mulig lykke og glæde i det fremtidige virke.
Adjunkt Kurt Stolt blev med virkning fra 1. januar 1973 valgt til for
mand for »Gymnasieskolernes Lærerforening«, hvorefter Kurt Stolt har
tjenestefrihed, så længe han beklæder denne krævende tillidspost. Cand.
phil. Otto Schepelern og cand. mag. Ingeborg Christmas-Møller har
vikarieret i Kurt Stolts timer.
Under adjunkterne Kresten Ejrnæs’ og Jens Galskjøts tjenestefrihed i
skoleåret 1972/73 har timelærerne Anne Mette Larsen og Claus Petersen
varetaget undervisningen i de ledige timer.
Da timelærer Frank Hansen på grund af bortrejse måtte fratræde
stillingen pr. 1. november 1972, blev exam. art. Bjørn Nielsen ansat i
Frank Hansens sted.
Den 1. januar 1973 fratrådte timelærer Peter Bomholt Andersen sin
stilling, der blev overtaget af cand. scient. Klavs Færgemann.
I kortere perioder har følgende studerende vikarieret: Marjon Obel,
Frangoise Jerlung, Henrik Monved, Søren Cold, Steffen Mortensen og
Ole Steensen.
I skoleåret har følgende gennemgået kursus i praktisk undervisnings
færdighed: Anni Birgitte Hagensen, Henrik Monved, Winnie Stolt, Sø
ren Noer, Peter Birch-Andersen, Bjarne Pedersen, Niels Christian Siiger, Margaretha Fredborg.
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Gymnasiets timeplan
A. Fagfordelingen i 1. gymnasieklasse
Fag

Matematisk linie

Sproglig linie

Religion .................................
Dansk .....................................
Engelsk ...................................

0
3

0

Tysk ........................................

l

£

3
4
3
5

Kemi .......................................

5
0
1
2
0
2

Fysik .......................................
Matematik ..............................

2+ 1
5

0

Sum .........................................
Legemsøvelser ........................
Musik .....................................

25+1

26

Sum .........................................

29+1

Fransk (russisk) ......................

Latin ......................................
Oldtidskundskab ....................
Historie ..................................
Geografi .................................

2
2

4
1
2

2
0
2
2
2
30
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B. Grenenes særfag

Køge Gymnasium har fra august 1973 fået tilladelse til at oprette sam
fundsfaglig gren (sproglig og matematisk). Endvidere fortsætter den sid
ste år påbegyndte matematisk-kemiske gren, og en ny 2.g. oprettes.
1. Sproglig linie
Den sproglige linies timeplan for 2. og 3.g. ser således ud:
Nysproglig
gren
3-g2-g-

Religion ..................................
Dansk ......................................
Engelsk ...................................
Tysk ........................................
Fransk/Russisk .......................
Latin .......................................
Græsk m. oldtidskundskab ....
Oldtidskundskab ....................
Historie ..................................
Samfundskundskab
og samfundsfag ..................
Geografi .................................
Biologi ....................................
Matematik ..............................
Legemsøvelser ........................
Musik ......................................
f
Formning og kunstforståelse ..

I alt .........................................
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1
3
4
3
3
4
—
2
3

2
4
6 !
5
3
—
—
—
3

-

3
2

1
—
3
—
2

2

1

30

30

—
-

KlassiskSamfundsfaglig
gren
sproglig gren
3.g.
3-g.
2 g2-g-

1
3

2
4

3
5
8
—
3

3
5

—
3

-

1

-

6

1
3

2
4

3

5

3
—
—
2
3

3
—
—
—
3
5
2
3

-

5
3

-

3

-

3
2

—

3
2

—

2
1

2

1

30

30

30

30

2

II. Matematisk linie
Den matematiske linies timeplan for 2. og 3.g. ser således ud:
Matematisk Matematisk-*)
kemisk gren
fysisk gren
2.g. 3.g.
2.g.
S.g.

Religion .............
Dansk.................
Fransk/Russisk ..
Oldtidskundskab
Historie .............
Samfundsfag og
samfundskundsk.
Geografi ...........
Biologi ...............
Biokemi .............
Kemi ..................
Fysik .................
Matematik .........
Legemsøvelser ...
Musik ...............
Formning og
kunstforståelse .

I alt ................... .

Naturfaglig Samfundsfaglig
gren
gren
2.g. 3.g.
2.g. 3.g.

2
4
3
—
3

1
3
3
2
3

2
4
3
—
3

3

1
2

3

7

3
2
3
2

—
2
3
2

5
3
—
1
2
3
2

5
2
3
—
—
2
3
2

1

2

1

2

1

30

30

30

30

30

1
3
3
2
3

2
4
3
—
3

1
3
3
2
3

2
4
3
—
3

3
—
3
3
5
2

1
—
3
—
—
5
6
2

_
3
—
4
2
5
2

1
3
—
3
2
6
2

2

1

2

30

30

30

1
3
3
2
3
_

f

*) I matematik læses sammen med mf-grenen. - I fysik læses sammen med
mn-grenen. Hvis begge dele af skemamæssige grunde ikke lader sig gøre,
fastholdes kravet om samlæsning med mf-grenen i matematik.
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HF-timeplan
Hvert år opdeles i 2 semestre, således at undervisningen strækker sig over
i alt 4 semestre efter følgende plan:
Fællesfag:
Antallet af ugentlige timer
1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

Dansk .................................................
Kristendomskundskab ........................
Historie ..............................................
Biologi ................................................
Geografi .............................................
Matematik ..........................................
1. fremmedsprog ..............................
2. fremmedsprog ..............................
Samfundsfag ......................................
Sang ...................................................
Formning ...........................................
Legemsøvelser ...................................

3
0
3
3
0
3
3
4
2
2
2
2

3
2
3
2
0
2
3
3
2
2
2
2

3
3
3
0
2
3
3
0
0
0
0
0

5
0
3
0
3
3
3
0
0
0
0
0

Tilvalgsfag:
Biologi ...............................................
Matematik ..........................................
1. fremmedsprog ..............................
2. fremmedsprog ..............................
Samfundsfag ......................................
Sang og musik .................................
Formning ...........................................
Legemsøvelser ...................................
3. fremmedsprog ..............................
Fysik forkursus .................................
Fysik hovedkursus .............................
Kemi ..................................................
Psykologi ............................................

0
3
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0

0
2
2
0
0
0
0
0
2
2
0
3
2

4
2
5
3
2
3
4
4
3
0
5
4
2

4
3
4
3
3
4
3
3
3
0
5
0
0

Der holdes eksamen i de enkelte fag ved udgangen af det semester, hvor
undervisningen i faget afsluttes.
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Særlige aktiviteter
Alment kulturelle ekskursioner

8. maj 1972

17. august 1972
23. august 1972
4. september 1972

11. september 1972
15. september 1972
25. september 1972

15. november 1972
16. november 1972
18. januar 1973

31. januar 1973
5. februar 1973

8. februar 1973

14. februar 1973
15. februar 1973

Jacob Elmelund, Viggo Nielsen, Einar Hartby og
Frank Hansen med 2acy til Stevns.
Bengt Pettersson med 3x og HFa til Willumsenmuseet i Frederikssund.
Susanne Holten med 3gc til København. Rundtur på
Christianshavn, Polanskijs »Macbeth«-forestilling
og »Maria Stuart«.
Ingeborg Skriver, Henning Knudsen med HFab på
besøg i Højelse kirke.
Anne Mette Larsen og Claus Petersen med 2gc til
Lousiana og Film-skolen i København.
Lærerekskursion til Tjørnelyskolen, Greve gym
nasium, Roskilde Universitet og Jægerspris.
Niels Nielsen og Sgabcy til Præstebrokirken i Her
lev, Kirkens Korshær, Moskeen i Hvidovre, Synago
gen og Ansgar Kirke.
3r. med Lone og Jørn Jeppesen til Faxe og Holme
gårds Glasværk.
Bengt Pettersson, Astrid Sode-Madsen og Hans
Priemé med l.HFb og 2x til Nationalmuseet og
Glyptoteket.
50 elever fra 2. og 3.gs overværede sammen med
Esben Pedersen Brechts: »Der gute Mensch von
Sezuan« på Falkoner Teatret. Gæstespil af Volks
bühne Berlin, DDR.
Ejnar Hartby med klassisksproglige klasser på eks
kursion til Nationalmuseets Antiksamling og Euri
pides: »Medea« på Det ny Teater.
Ejnar Flartby med 2gc på ekskursion til København
med samme program som 31. januar.
Ingrid Stevnsborg til København med 3z. Besøg på
forskellige uddannelsessteder.
Bengt Pettersson og Henning Knudsen med 3c til
København med besøg på Glyptoteket og til kunst
udstilling.
2xuz på ekskursion til København med Astrid SodeMadsen, Georg Færgemann og Bjørn Nielsen. Besøg
i folketinget, DASF og Arbejderbevægelsens biblio
tek og arkiv samt »Medea« på Det ny Teater.
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Biologi-ekskursioner

7. september 1972

Svend Brendstrup med 2gmn til nordsjællandsk sø.

Fællesarrangementer
Forfatteren Jens Bjerre beretter om Kina og viser
26. april 1972
film fra sine rejser.
28. september 1972 Danmarks evt. medlemsskab af EF, tilrettelagt af
eleverne i 3g. En prøveafstemning blandt elever og
lærere gav som resultat: 236 ja-stemmer og 197
nej-stemmer.
Besøg af forfatteren og instruktøren Jørgen Leth
31. oktober 1972
med filmforevisning »Livet i Danmark« med efter
følgende debat for 2g-elever.
8. november 1973 Stud. psyk. Finn Zenius beretter om en kinarejse i
nogle geografitimer i 1. og 2.g.
Ian Cambell Folk Group optræder i fællesarrange 
ment for alle skolens elever.
27. november 1972 Skolens 10 års dag blev markeret med et fælles
arrangement, hvor lærer Flemming Rasmussen, Hotherskolen, holdt foredrag og viste film om Cuba.
DGS-orientering med Leif Andresen, Vallensbæk
5. januar 1973
Statsskole.
Fessors Big City-Band spiller for hele skolen.
10. januar 1973
Øjvind Hatt Olsen holder foredrag og viser billeder
16. januar 1973
fra en rejse til den centralasiatiske Sovjet-republik
ker.
Redaktør Erik Horskjær om dagligliv i Sovjet
22. februar 1973
unionen.

Geografi- og geologi-ekskursioner

16. august 1972
18. august 1972

Svend Brendstrup med Igc til københavnske for
stadskvarterer. By- og vejplanlægningsstudier.
Svend Brendstrup med 2gymf som d. 16.8.

Historieekskursioner

8. maj 1972

10. maj 1972
12. maj 1972
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Georg Færgemann til Iguz til Roskilde, Øm og
Trelleborg.
Hans Priemé og Iga til Ringsted og Sorø med kirke
besøg.
Hans Priemé og Georg Færgemann med Igcy til
Roskilde, Øm og Trelleborg.

15.-19. maj 1972

Hans Priemé og Ingrid Stevnsborg med 2gaz til
Djursland med hovedkvarter på Løvenholm.
18. maj 1972
Kurt Stolt og 2gx til Helsingør og Hillerød.
30.-31. august 1972 Kurt Stolt og 2gb til Syd- og Nordsjælland.
7. marts 1973
Georg Færgemann og 3r. til København med besøg
i folketinget og på »Berlingske Tidende«.
Rejser

25. juni-2. juli 1972 Michael Ramløse og Niels Henning Holm Jørgen
sen med elever fra 3y, 2x og 2ab på rejse til Lenin
grad og Moskva.
8.-15. sept. 1972
Jean Chatelut med franskelever fra 3gax på studie
rejse til Paris.
25.-31. marts 1973 Claus Petersen til Paris med 2gy.
26.-30. marts 1973 Henning Knudsen og Anne Mette Larsen på rejse i
Sverige med 2gc.
6.-13. april 1973
Ingeborg Skriver og Michael Ramløse på rejse til
Paris med 2gnsa.
Sportsarrangementer
19. september 1972 Regionsstævne i Kalundborg. Drengene i gruppe 3
vandt og skal deltage i finalestævnet i Herning

26. januar 1973

30. september.
Torben Nielsen 3y vandt 1500 m løb.
Helle Nørgård 3r vandt højdespring.
Maj-Britt Nørgård 3y vandt 800 m løb.
Elever fra gymnasieklasser og HF deltager i volleyballtumering i Herlufsholm.

Udstillinger

27. november 1972

Vandreudstillingen af kunst til Gymnasieskolerne
stiller 4 grafiske suiter til rådighed for gymnasiet i
1 måned. Kunstnerne er: Ejler Bille, Asger Jorn,
Richard Mortensen og Ole Schwalbe.
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NO

26
28
29
30
31
33
34
36

Fysikauditorium
Real-Fysik
Kemiauditorium
Kemilaboratorium
Geografi
Filmlokale (Musik 2)
Biologi 1
Biologi 2

22

23

24

VEST

29

30

33

34

37 Religion-Latin
38 Tysk 2
39 Tysk 1
40 Russisk
42 Musik 1
A Rektor
B Kontor
C HV-Vejleder
D Lærere
T Toiletter

28

26

FESTSAL

36

37

38
FOYER
39

40

KANTINE
C

SYD

22 Formning
23 Fysiklaboratorium
24 Fysikauditorium

21
20
19
18
17
16

Latin
Fransk 2
Fransk 1
Matematik 3
Matematik 2
Matematik 1

ØST

1 Bibliotek
2 Dansk 1
3 Dansk 2
5 Dansk 3
6 Engelsk 1

7
9
11
13
14
15

Engelsk 2
Engelsk 3
Oldt.K.-Græsk
Historie 1
Historie 2
Historie 3
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>Leg i Blinde<
Skuespillet 1972 på Køge Gymnasium, »Leg i blinde«, er på mange måder
et eksperiment. Instruktørerne, Niels Henning Holm Jørgensen og Mi
chael Ramløse, har selv skrevet såvel tekst som musik, og skuespillerne er
i høj grad korrektører og meddigtere på tekstens endelige udformning.
Stykket tager aktuelle problemer op til debat; et tema som sensitivitets
træning indgår i den direkte handling, hvor man følger, hvordan forskel
lige gruppeøvelser virker på en samling unge mennesker - det er spæn
dende at prøve; men de har sat mere i gang, end de kan standse igen.
Parallelt med denne handling kommer de unge i deres diskussioner ind
på en del af tidens problemer, som f. eks. generationskløften, hash-kultu
ren, forurening, politik, kønsrolledebat osv. Diskussionerne fører til en
»situation«, hvor nogle af skuespillerne ligesom »træder udenfor stykket«
og synger en sang eller spiller en episode om problemet — et spil i spillet.
Musikken til forestillingen består af mange forskellige stil-elementer
- det primære sigte med de enkelte melodier er, at de nøjagtigt skal
modsvare indhold og stemning i sangteksten. Derfor blandes så forskel
lige stil-arter som beat, jazz, klassisk, songs å la Brecht og revyvise-stil,
og arrangementerne spænder fra en simpel drikkevise til fem-stemmig
korsats.
Alle scenens vægge er beklædt med hvidt papir, hvor der under nogle
af sangene vises lysbilleder og film til illustration af teksten, ligesom også
hele salen bliver brugt til et stort lysshow under »Sang om miljø«. Kulis
ser findes ikke, og de eneste rekvisitter på scenen er ølkasser, der flyttes
om og grupperes alt efter deres funktion i de enkelte passager.
7 teknikere styrer det mægtige tekniske apparat, der består af film
fremviser, 4 dias-fremvisere, tv-kamera, samtaleanlæg, lysanlæg, højt
taler, forstærkere, mikrofoner, mixer-pulte o.m.a.
I orkestret, der består af 6 mand, er følgende instrumenter repræsen
teret: klaver, orgel, bas, guitar, trommer, tværfløjte, klarinet, xylofon.
I forestillingen medvirker 12 skuespillere, alle elever i 2.g.
Skuespillet opførtes ved 5 forestillinger (d. 6., 7., 8., 9., 10. dec.) og
blev overværet af i alt ca. 1.600 tilskuere.
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Bekendtgørelse om lærerråd, lærer
forsamlinger og samarbejdsudvalg ved
statens gymnasieskoler m.m.
Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 587 af 23. dec. 1969

I tilslutning til lov nr. 165 af 7. juni 1958 om gymnasieskoler og lov nr.
236 af 8. juni 1966 om højere forberedelseseksamen fastsættes følgende
bestemmelser:
§ 1. Ved hver af statens gymnasieskoler med eventuelt dertil knyttet
kursus til højere forberedelseseksamen, statens studenterkursus og Statens
kursus til højere forberedelseseksamen skal der være et lærerråd, en
lærerforamling og et samarbejdsudvalg.
Stk. 2. Ved gymnasieskoler, hvortil der er knyttet kursus til højere for
beredelseseksamen, er lærerrådet, lærerforsamlingen og samarbejds
udvalget fælles for skolen og kursus.
Kapitel 1. Sammensætning

1. Lærerrådet.
§ 2. Lærerrådet består af rektor og de ved skolen/kursus som tjenestemænd eller på overenskomst ansatte lærere. Andre lærere, der har vir
ket ved skolen/kursus i mindst 2 år, og som i det pågældende skoleår har
en beskæftigelse ved skolen/kursus, der svarer til mindst halv stilling, er
ligeledes medlemmer af lærerrådet.
§ 3. Lærerrådet vælger af sin midte en formand, idet rektor dog ikke
kan vælges. Til varetagelse af formandsforretningerne under formandens
forfald vælges en næstformand og til udførelse af sekretærforretningerne
en sekretær. Lærerrådet fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 2. Lærerrådet kan nedsætte udvalg, som afgiver indstilling til
lærerrådet.
Stk. 3. Valgene, der foretages på et møde snarest efter skoleårets be
gyndelse, gælder for et skoleår, hvis ikke andet er fastsat i forretnings
ordenen.
§ 4. Formanden sammenkalder lærerrådet, når han finder det for
nødent, og skal sammenkalde det, når rektor eller mindst en femtedel af
rådets medlemmer kræver det. Lærerrådet skal dog holde møde mindst
hver anden måned. Er der ikke truffet anden bestemmelse i forretnings
ordenen, sker indkaldelsen ved opslag på skolen/kursus, som regel med
8 dages varsel.
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Stk. 2. Formanden fastsætter dagsordenen og meddeler denne ved op
slag på skolen/kursus som regel 2 dage før mødet. Rådets medlemmer
kan stille forslag til dagsordenen senest 3 dage før mødet. Desuden har
eleverne eller elevrådet, hvor et sådant er oprettet, samt det særlige elev
råd vedrørende kursus til højere forberedelseseksamen ret til gennem det
i § 8 omtalte samarbejdsudvalg at få spørgsmål optaget på dagsordenen,
undtagen for så vidt angår de i stk. 4, a) og b) nævnte emner.
Stk. 3. Når forslag fra samarbejdsudvalget behandles i lærerrådet, har
elevrepræsentanter ret til uden stemmeret at deltage i rådets forhand
linger.
Stk. 4. Elevrepræsentanter kan indbydes til uden stemmeret at deltage
i lærerrådets møder i almindelighed eller ved enkelte punkters behand
ling, hvis lærerrådet indvilger heri, og det ikke drejer sig om
a)
sager, der kan afgøres endeligt i samarbejdsudvalget,
b) sager vedrørende følgende emner: fordeling af flidspræmier, fast
sættelse af principper for tildelingen af gensidige vikartimer, vagttimer
og lignende, eventuelle forholdsregler over for elever ved disciplinære
forseelser af grovere karakter, time- og fagfordelingsplanen, stillings
opslag, indstillinger om stillingsbesættelser og vikartimers fordeling ved
længere vakancer.
Stk. 5. Medlemmerne har pligt til at deltage i lærerrådets møder;
eventuelt forfald skal med angivelse af grunden dertil forud meddeles
formanden. Møderne afholdes som regel uden for skoletiden.

§ 5. Lærerrådets vedtagelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I
tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende. Under
mødet kan der af ethvert medlem stilles forslag til beslutning i henhold
til dagsordenen. Alle vedtagelser indføres i en forhandlingsprotokol, der
føres af formanden med bistand af sekretæren. Er der holdt afstemning,
angives afstemningens emne samt antal stemmer for og imod. Mindre
tallet kan forlange, at særmeninger efter kort diktat tilføres forhandlings
protokollen. Protokollen underskrives af formanden på rådets vegne.
2. Lærerforsamlingen.
§ 6. Lærerforsamlingen består af rektor og samtlige lærere ved
skolen/kursus.
Stk. 2. Alle lærere, der underviser i realafdelingen, og alle lærere, der
underviser i gymnasieafdelingen, bør være til stede under lærerforsam
lingens forhandlinger om opflytning af henholdsvis realafdelingens og
gymnasieafdelingens elever. Pligt til at deltage i lærerforsamlingens
forhandlinger har dog kun de lærere, der underviser i den eller de klas
ser, hvis forhold behandles.
34

§ 7.
Lærerforsamlingen indkaldes og ledes af rektor.
Stk. 2. Lærerforsamlingens vedtagelser træffes ved almindelig stemme
flerhed. Over lærerforsamlingens forhandlinger og vedtagelser føres en
protokol efter rektors diktat. Er der holdt afstemning, angives afstemnin
gens emne samt antal stemmer for og imod. Der vælges en sekretær for
lærerforsamlingen.
3. Samarbejdsudvalget.

§ 8. Samarbejdsudvalget, der er kontaktorgan mellem rektor, lærerråd
og elever, består af rektor som formand, formanden for lærerrådet, 2
lærere valgt af lærerrådet og 3 elever valgt af og blandt eleverne. Er der
oprettet elevråd, er elevrepræsentanterne elevrådets formand og 2 elever
valgt af elevrådet blandt eleverne.
Stk. 2. Hvor der er oprettet kursus til højere forberedelseseksamen på
gymnasiet, j'fr. § 1, stk. 2., vælger lærerrådet yderligere en lærerrepræ
sentant, der underviser på kursus, og eleverne/elevrådet yderligere en
repræsentant blandt eleverne ved dette.
Stk. 3. Valgene, der gælder for et skoleår, foretages snarest efter skole
årets begyndelse.
Stk. 4. Samarbejdsudvalget indkaldes af rektor. Indkaldelse skal fore
tages, når mindst 3 medlemmer forlanger det.
Kapitel 11. Kompetence

1. Lærerrådet.
§ 9. Lærerrådet afgør, henholdsvis afgiver skolens/kursus’ indstilling
i, følgende sager:
a)
Indstilling vedrørende forsøgsundervisning.
b) Anskaffelse eller fornyelse af undervisningsmidler og større inven
targenstande inden for de skolen/kursus tildelte dispositionsbevillinger.
c) Indstilling om anskaffelse eller fornyelse af undervisningsmidler og
større inventargenstande i andre tilfælde end de under b) nævnte.
d) Fordeling af stipendier og flidspræmier og ved kostskolerne tillige
indstilling om fordeling af fripladser.
e) Fastsættelse af principper for tildeling af gensidige vikartimer,
vagttimer og lignende.
Stk. 2. For så vidt angår de under stk. 1, b) og c) nævnte spørgsmål
bør elevrådet, hvor et sådant findes, høres i størst muligt omfang. Ved
fordeling af og indstilling om de under stk. 1, d) nævnte stipendier og
fripladser har to af elevrådet valgte elever ret til at deltage i lærerrådets
forhandlinger.
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§ 10.
Lærerrådet skal høres om:
a)
Principperne for elevoptagelse.
b) Spørgsmål om eventuelle forholdsregler over for elever ved disci
plinære forseelser af grovere karakter.
c)
Antallet af klasser og grenhold.
d)
Time- og fagfordelingsplaner.
e) Stillingsopslag og indstillinger om stillingsbesættelser for så vidt
angår fagkombination.
f)
Budgetforslag.
g)
Byggesager.
h)
Årsprøvernes ordning og omfang.
i)
Vikartimernes fordeling ved længere vakancer.
j)
Ekskursioner.
k) Skolelokalernes anvendelse til andet formål end skolens/kursus’
undervisning.
§11. Lærerrådets afgørelser, indstillinger og udtalelser meddeles rek
tor ved eller ledsaget af udskrift af forhandlingsprotokollen og med op
lysning om de i lærerrådet fremsatte forslag samt med angivelse af det
antal medlemmer, der har været til stede, og af antallet af stemmer for
hvert enkelt forslag.
Stk. 2. Lærerrådet har ikke pligt og ikke ret til at udtale sig om den
enkelte lærers forhold.
2. Lærerforsamlingen.
§ 12. Lærerforsamlingen behandler spørgsmål om elevernes forhold i
relation til deres standpunkt.
Stk. 2. Lærerforsamlingen skal på passende tidspunkter og navnlig ved
skoleårets begyndelse drøfte elevernes arbejdsbyrde med henblik på at
opnå en jævn fordeling såvel på ugens forskellige dage som på skole
året.
§ 13. Lærerforsamlingen behandler desuden spørgsmål om elevers op
flytning i en højere klasse. Dette gælder dog ikke ved opflytning af
elever på kursus til højere forberedelseseksamen.
Stk. 2. Ved afstemning om elevers opflytning i en højere klasse har
hver lærer lige så mange stemmer, som hans fag har medtællende års- og
eksamenskarakterer. Der bortses fra karaktererne i orden med skriftlige
arbejder. Derudover har lærerne i religion, musik (når faget ikke har
medtællende karakterer) samt i formning og kunstforståelse hver 1
stemme.
Stk. 3. Er der ikke enighed om en elevs opflytning i en højere klasse,
anvendes følgende fremgangsmåde: Hver af de lærere, der underviser
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vedkommende elev, fremsætter en motiveret udtalelse om, hvorvidt
eleven i hans fag- er egnet til opflytning, og stemmer foreløbigt på dette
grundlag for eller imod. Derefter foretages, eventuelt efter en yderligere
drøftelse, en anden og skriftlig afstemning, ved hvilken den enkelte lærer
skal stemme i overensstemmelse med sin opfattelse af elevens helheds
standpunkt. Hvis der ved anden afstemning er 50 pct. stemmer for en
elevs opflytning, opflyttes eleven. Hvis 2/3 af stemmerne er for ikkeopflytning, opflyttes eleven ikke. I andre tilfælde træffer rektor i selve
mødet afgørelse om opflytning eller ikke-opflytning.
Stk. 4. Opflyttes eleven ikke i en højere klasse, drøfter lærerforsamlin 
gen, hvad man kan tilråde eleven.
3. Samarbejdsudvalget.
§ 14. Samarbejdsudvalgets opgave er gennem gensidig information og
forhandlinger at fremme samarbejdet mellem lærere og elever, frem
skynde sagers løsning og koordinere læreres og elevers bestræbelser.
Stk. 2. Samarbejdsudvalget træffer inden for de bevillingsmæssige
rammer afgørelse vedrørende fællestimer og studiekredse samt i følgende
sager, der vedrører elevernes trivsel: a) faciliteter, b) praktiske forhold,
c) fritidsaktiviteter, d) fællesarrangementer så som skoleballer, skole
komedier, sportsstævner m. m.
Stk. 3. Samarbejdsudvalget affatter desuden skolens/kursus’ ordens
regler. Kan der ikke opnås enighed herom i samarbejdsudvalget, træffer
rektor afgørelse i sagen. Denne afgørelse kan af ethvert af samarbejds
udvalgets medlemmer forelægges for undervisningsministeriet, direkto
ratet for gymnasieskolerne og højere forberedelseseksamen.
Stk. 4. Samarbejdsudvalget kan ikke udtale sig om eller på dagsorde
nen optage sager, som vedrører skolens/kursus’ fag- og timefordelings
plan eller den enkelte lærers forhold eller undervisning. Sager vedrø
rende enkelte elever kan kun behandles, hvis den pågældende elev er
indforstået hermed.
Kapitel III. Ikrafttræden m. m.

§ 15.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1970.
Stk. 2. Reglement nr. 511 af 23. juni 1920 for skolerådene ved statens
højere almenskoler ophæves.
Stk. 3. Lærerråd og samarbejdsudvalg for resten af skoleåret 1969-70
nedsættes snarest muligt. Allerede oprettede samarbejdsudvalg kan fun
gere til udgangen af skoleåret 1969-70, dog således at de ved gymnasie
skoler, hvortil der er knyttet kursus til højere forberedelseseksamen,
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Love for elevorganisationen
ved Køge Gymnasium
1,0

Elevorganisationens formål er at danne rammen om elevaktiviteter
på Køge Gymnasium (KG), samt at virke befordrende på ideer og
kommunikation.

2,0

Elevorganisationen består af følgende dele:
a)
Elevmødet. (Se under pkt. 3)
b)
Elevrådet. (Se under pkt. 4)
c)
Samarbejdsudvalget (SU). (Se under pkt. 5)
d)
Stipendienævnet. (Se under pkt. 6)
e)
Introduktionsudvalget. (Se under pkt. 7)
f)
Festudvalget. (Se under pkt. 8)
g)
Lærerrådsobservatørudvalget. (Se under pkt. 9)
h)
Skolenævnsobservatørudvalget. (Se under pkt. 10)

2,1

Alle elever på KG kan deltage i elevorganisationens virksomhed.
En elev kan kun beklæde én stilling i elevorganisationens udvalg
m. m.

3,0

Elevmødet er organisationens højeste myndighed.

3,1

Skoleårets første elevmøde, som afholdes senest 2 uger efter som
merferiens afslutning, er et orienteringsmøde om organisationen.
Denne orientering gives af de elever, der har deltaget i elevorgani
sationens arbejde forrige skoleår. På dette møde træffes endvidere
forberedelse til valg af repræsentanter til elevorganisationens råd og
udvalg.

3,2

Ved det andet elevmøde, som afholdes senest 10 skoledage efter det
første, vælges repræsentanter til råd og udvalg. (Om valgmetode se
pkt. 15,0-15,2.)

3,3

De medlemmer af sidste års elevråd, der endnu går på skolen, ar
rangerer ovenstående to elevmøder.

3,4

Tredie og kommende elevmøder indkaldes af det nye elevråd med
mindst tre skoledages varsel, kundgjort ved opslag af en udførlig
dagsorden, ophængt på et for alle elever tilgængeligt sted.
Dagsordenen kan desuden, når elevrådet finder det nødvendigt,
være suppleret med duplikerede noter til uddybning af dagsorde
nens enkelte punkter.

3,5

Elevmødets dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
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a) Valg af dirigent. Denne må have elevmødets tillid, vedkom
mende vælges ved håndsoprækning.
b)
Beretning fra alle udvalg.
c)
Andre sager.
d) Eventuelt. Under dette punkt kan kun foretages vejledende afafstemninger. (Om afstemning se pkt. 15,3.)

3,6 Elevmødet kan på ethvert tidspunkt nedsætte permanente eller
midlertidige udvalg til behandling af forskellige spørgsmål.

3,7

Elevmødet kan på ethvert tidspunkt afsætte siddende udvalg samt
elevråd ved en mistillidsdagsorden, hvor 60 pct. af mødets deltagere
stemmer for mistillidsdagsordenen (skr. afstemning). Hvis udvalg
eller elevråd afsættes, skal nye vælges umiddelbart efter.

3,8

Elevmødet er beslutningsdygtigt, når mindst 15 pct. af skolens elever
er fremmødt.

4,0

Elevrådet, hvis funktioner kun er af praktisk art, er forbindelsesled
mellem elevmødet, udvalgene og eleverne. Elevrådet indkalder elev
mødet, når det finder det nødvendigt, eller når mindst 10 elever
skriftligt kræver det.

4,1

Forslag, forespørgsler og lignende, der er tilsendt skolen udefra,
fremlægges af elevrådet på elevmødet. Forslag fra skolens elever
indleveres til elevrådet, der i samarbejde med eleven (eleverne) ud
arbejder dette som et dagsordenspunkt, eventuelt vedlagt duplike
rede noter. Rådet står for fordeling af post til elevorganisationen.
Al post til elevorganisationen ophænges på opslagstavlerne.

4,2

Elevrådet, der arbejder kollektivt, holder efter eget skøn det antal
møder, der er nødvendigt for at løse dets opgaver. Elevrådet vælger
af sin midte en sekretær, der fører protokol over organisationens
virksomhed.

4,3 Elevrådet bør i forbindelse med dets virksomhed, i så vid udstræk
ning som muligt, gøre brug af plakater, duplikerede skrivelser og
morgensamlinger.

5,0

Samarbejdsudvalget (SU) har til formål at virke som formidlende
organ mellem den enkelte elev, elevmødet og skolens ledelse, her
under lærerne.

5,1

SU aflægger ved elevmøderne en fyldig beretning, foruden at det
udarbejder et skriftligt referat til ophængning på opslagstavlerne.

6,0

Stipendienævnet, der består af 4 elever, rektor og 3 lærere, er ned

40

sat som bistand for Statens Uddannelsesstøtte, og arbejder i øvrigt
efter de retningslinier der måtte være givet af Undervisningsmini
steriet.

7,0

Introduktionsudvalget, der består af 4 elever, rektor samt 2 lærere,
forbereder det følgende skoleårs introduktionsarrangementer for
skolens kommende elever. Udvalget aflægger referat for elevmødet.

8,0

Festudvalget, der består af 5 elever og 5 lærere, arrangerer den
officielle skolefest. Udvalget aflægger referat ved elevmøderne.

9,0

Lærerrådsobservatørudvalget består af 2 elever, der er til stede ved
lærerrådets åbne møder. Udvalget aflægger referat for elevmødet,
foruden at der udarbejdes skriftlige referater, der ophænges.

10,0 Skolenævnsobservatørudvalget består af to elever, der er til stede
ved skolenævnsmøderne. Udvalget aflægger referat for elevmødet,
foruden at der udarbejdes et skriftligt referat, der ophænges.
11,0-14,0

Eventuelle nye udvalg (permanente).

15,0 Valg af elevrådets 6 medlemmer, hvoraf der skal være mindst en
HF-elev og mindst en gymnasieelev, foregår på følgende måde: Der
udarbejdes en kandidatliste, og ved afstemningen (skriftlig afstem
ning) stemmes der på 2 navne fra listen. Herefter er den HF-elev
og den gymnasieelev, der har fået flest stemmer, valgt. De fire re
sterende medlemmer er de elever blandt resten af de opstillede, der
har fået flest stemmer. Den i stemmetal efterfølgende HF- og gym
nasieelev er suppleant.

15,1 Valg af samarbejdsudvalgets 4 medlemmer, hvoraf der skal være
mindst én HF-elev og én gymnasieelev, foregår efter samme prin
cip som valg til elevråd, beskrevet under pkt. 15,0, idet der tages
hensyn til, at der kun er 4 medlemmer i samarbejdsudvalget.

15,2 De under pkt. 6-10 nævnte udvalg eller nævn vælges på følgende
måde: Til hvert valg udarbejdes en kandidatliste, om hvilken der
stemmes. Ved valget, der er skriftligt, stemmes der på ét navn. Her
efter er det antal elever valgt, svarende til udvalgets antal, der har
opnået flest stemmer. Den i stemmetal efterfølgende elev er sup
pleant.
15,3 Afstemninger ved elevmøder foregår ved håndsoprækning, eller,
hvis det forlanges af mindst 10 elever, skriftligt. Afgørelser træffes
med mindst 50 pct. stemmeflertal blandt alle tilkendegivne menin
ger.
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16,0 Disse elevlove kan forkastes, hvis der ved skriftlig afstemning
blandt alle skolens elever er 60 pct. flertal for en forkastelse.

16,1 Revidering af enkeltpunkter sker på elevmødet. Der kræves 50 pct.
flertal for revideringen.

Vedtaget 16. marts 1973.

Nye elevlove vedtaget —
hvad var der i vejen med de gamle?
På et elevmøde den 16. marts blev der stemt om nye elevlove til afløsning
af de gamle fra januar 1969. På mødet blev der stemt om hele tre nye
forslag til elevlove, 2 af disse var forslag, der byggede på et elevråd
som det centrale organ i elevorganisationen. Det tredje forslag, der blev
vedtaget på mødet, har elevmødet som det vigtigste og bærende led.
Forslaget er en udvidelse af elevlovene fra 69, idet det tager hensyn til,
at Køge gymnasium har fået HF-klasser. Forslaget, der er udarbejdet af
Carl Bruhn, 3x, Flans Chr. Jakobsen, 3z, og Poul Larsen, 3z, giver endvi
dere flere anvisninger med hensyn til arbejdet i de råd og udvalg, som
forskellige elever skal beklæde. I forslagets udformning ligger der også
en opfordring til de forskellige indvalgte elever om at gøre arbejdet i
udvalgene og rådet så udadvendt som muligt, bl. a. ved at benytte opslag
på opslagstavlen, morgensamlinger og kommenterende noter til elevmø
dets dagsorden.
Forslagsstillerne er ikke ubekendte med, at det at deltage i en elevorga
nisations arbejde ikke altid byder på den tilfredsstillelse, som egentlig
burde være til stede, forstået på den måde, at de elever, der er valgt ind
i f. eks. et udvalg fra den dag, de er valgt, kun sjældent mærker nogen
elevreaktion på deres arbejde. Der er stadigvæk mange elever, der kunne
tænke sig at gøre et stykke arbejde indenfor elevorganisationen, men til
trods for denne arbejdslyst bliver organisationen mere og mere sløv at
se til. Hvad skyldes nu det?
Alle elever kan vel se det fornuftige i at have en organisation, sva
rende til en fagforening, der på lokalplan i forskellige aktuelle situatio
ner kan fungere som debatforum og udgangspunkt for forskellige aktio
ner. Også i det daglige er en organisation berettiget bl. a. til at forestå
den daglige kommunikation mellem eleverne indbyrdes og udadtil. Men
hvorfor fungerer det alligevel så dårligt? Efter min mening må grundene
søges flere steder. For det første er der i selve gymnasiets administra
tive opbygning ikke lagt op til særlig stor elev-indflydelse; ikke forstået
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på den måde, at det er eleverne, der skal dominere det hele. Da det er
for vores skyld, at man har etableret en skole, og da mange i det daglige
har gjort sig tanker om forskellige forhold, der kunne ændres, ville det
kun underbygge den demokratiske tradition, landet hævdes at være
i besiddelse af, og da den dag ikke er fjern, hvor nuværende gymnasie
elever er ude i erhvervslivet, ville det være en fordel, om de allerede
havde stiftet bekendtskab med ting som medbestemmelse og medansvar.
Det sidste forsømmes i høj grad i dag i de danske skoler.
For det andet er det ikke særligt almindeligt at interessere sig i højere
grad for forholdet elev/skole. At det ikke sker i højere omfang må ses
på baggrund af det, der lige er omtalt: elevernes manglende medindfly
delse. For at få eleverne indarbejdet i skolens styrelse, hvad der efter
min mening er absolut nødvendigt, må der allerede nu tages de første
skridt, og det kræver at både myndigheder, nuværende skoleledere og
forældre stiller sig velvillige og forstående, og indser at den førte skole
politik kun fører ud i yderligere skærpelse af de allerede grelle forhold,
der hersker i såvel skolen som samfundet, hvor det enkelte menneske
efterhånden føler sig mere og mere tilsidesat.
Det er forslagsstillernes håb, at de nu vedtagne elevlove kan anvendes
med tilfredsstillelse på Køge gymnasium. Lovene bør være så tidssva
rende som muligt, derfor bør ingen i fremtiden afholde sig fra at fore
slå ændringer af dem.
Marts 1973.
Poul Larsen, 3z.
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Samarbejdsudvalget
Samarbejdsudvalgets opgave er »at fremme samarbejdet mellem lærere
og elever«, det vil i praksis sige, det skal planlægge skolens fællestimer
og sørge for, at forslag fra skolens elever eller lærere bliver behandlet.
Udvalget holder møde ca. en gang hver 14. dag. Hidtil er der arran
geret følgende fællestimer:
EF-diskussion og -afstemning.
Campbell Folk Group (musikarrangement).
Fessor’s Big City Band (musikarrangement).
Foredrag: Erik Horkær: Sovjetisk hverdag.
Jørgen Hvid, 2x.

Gymnasieforeningen >Peleus<
21. april 1972: Beatfest.
Det velkendte danske beatorkester Culpeppers Orchard leverede musik
ken til denne fest. Der var mødt lidt over 500 mennesker op, som morede
sig herligt, imens de lyttede og dansede til den kvalitetsmusik Culpeppers
frembragte.
25. april: lg-quiz.
En af de mange traditioner Peleus kører med er den årlige lg-quiz. Igen
i år var mange mennesker samlet i kantinen, hvor teknikerne kunne få
lov at vise, hvad de dur til. Man morede sig over de mange sjove og
saglige svar, der kunne gives fra de syv lg-klasser. Det hold, der kla
rede rektors udsøgte spørgsmål bedst, var 1c. For første gang i flere år
en sproglig klasse.
20. maj: Skovtur.
Vi havde planlagt at foretage en skovtur denne lørdag, men da vi våg
nede op og så, at regnen silede ned, blev vi jo desværre nødt til at aflyse
den.

25. august: Jazzfest.
Den traditionelle lg-velkomstfest gik af stablen denne dag. Oregon City
Jazzband stod for den musikalske side af arrangementet, og de næsten
500 mennesker, der var mødt op, kunne gå hjem med den overbevisning,
at de gode festers tid endnu ikke er forbi for Køge gymnasiums vedkom
mende.
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12. september: Folkesangsaften.
Fra England havde vi til denne aftens arrangement hentet den kendte
folkesanger Al Stewart. Han spillede egne og andres sange for de ca. 190
tilhørere, der havde bestemt sig for at tilbringe en hyggelig aften på
gymnasiet.

28. september: Folkesangsaften.
Den danske folke- og rockgruppe Den Lille Prins underholdt hele aftenen
med deres meget varierede program af såvel danske som udenlandske
numre. Kun 140 mennesker var mødt op for at høre denne gruppes
musik.

27. oktober: Beatfest.
Igen en rigtig god Peleusfest. Omkring 400 mennesker var mødt op for
at høre den lovende gruppe Mo-I-Rana. Folk dansede, drak, lyttede og
pjankede, som man plejer til fester på dette sted. Endvidere spillede
Troika, en lokal gruppe, som har medlemmer, der er »gamle Køge gym
nasium-elever«.
15. november: Folkesangsarrangement.
For ikke helt at glemme de lokale grupper, var Mac Lusk, en Greve
kvartet, hentet til stedet. De underholdt med sang og spil for de ca. 90
mennesker, der var mødt op.
21. december: Generalforsamling.
En almindelig skoledag kl. 13 samledes omkring 100 Peleusmedlemmer
i salen for at høre, hvad den gamle bestyrelse havde præsteret i form
af arrangementer og forbrug af penge. Samtidig skulle den nye besty
relse udvælges, efter at hver af de 12 kandidater havde udtalt, hvilket
program de ønskede at køre efter, blev der skredet til valg. Den nye
bestyrelse kom til at bestå af: Peter Ålbæk Jensen, la, Lise Rifbjerg, Ib,
Finn Rønholt, Ib, Birthe Jakobsen, Iz, Maja Grøntved, 2b, Susanne
Andersen, 2z, Mette Eriksen, 2z, og Niels Ammitzbøll HF-a.
21. december: Talentshow — Den gyldne Pille.
Desværre var der ikke ret mange, der havde meldt sig til dette års
talentshow. Men for ikke helt at afskaffe denne ellers festlige tradition,
havde den gamle Peleus-bestyrelse taget initiativ til at følge Otto Leis
ners »Den gyldne Pil« op. De talenter, der var mødt op, gav deres bi
drag til underholdningen ind imellem pille-skydningen. Blandt de 150
-200 fremmødte var der delte meninger om arrangementet. Nogle mo
rede sig herligt, få gik og andre syntes, at det kunne gå an. De under
holdende bidrag ind imellem, som Peleus ikke havde haft noget at gøre
med, bestod af et lysbilledshow, guitarspil og sange, samt et orkester
med tilhørende oplæser af telefonbogen.
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17. januar: Folkesangsaften.
Den nye bestyrelses første arrangement var en aften med den danske fol
kesanger Sebastian. Dette arrangement blev lavet i fællesskab med Club
Pigalle, og næsten 400 var troppet op. Man kan sige, at den nye besty
relse startede godt, med en rigtig knaldsucces.
26. januar: Beatfest.
450 mennesker var mødt op for at høre den kendte beatgruppe Midnight
Sun. På grund af et uheld kom orkesteret først i gang et stykke inde i
festen, men det forhindrede ikke folk i at more sig — så igen en god fest
med god musik.

22. februar: Folkesangsaften.
Den 60-årige amerikanske bluessanger og pianist Jack Dupree havde
fundet ud til os denne aften. Kun 100 mennesker havde bestemt sig for
at tilbringe aftenen på KG. Men for dem var det også en meget udbytte
rig aften. Jack Dupree underholdt med sang og spil, samt vitser.

16. marts: Karneval.
Fessors Big City Jazzband var hentet til Teaterbygningen til dette års
karneval. Omkring 300 mennesker var mødt op - de fleste heldigvis ud
klædte, således at både Miss og Mister Karneval kunne blive kåret. Alle
var opsat på en god fest, hvad det også blev. Dansegulvet var i hvert
fald fuldt besat det meste af aftenen. Igen en Peleusfest med musik,
dans, øl, pjank og pjat.
22. marts: Teatertur.
Endelig tog en Peleus-bestyrelse initiativ til en teatertur. 78 mennesker
tog ind for at se Susse Vold i hovedrollen i »Privatliv«. En forestilling,
hvor man fik lov til at le og more sig over de rappe replikker og den
gode mimik. Det var så afgjort en tur, der tillader sig at at blive gen
taget.

For Peleus: Susanne Andersen og Mette Eriksen, 2z.
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Frit Forums gymnasiaster
På Køge Gymnasium findes i dag kun én politisk forening tilbage, og
det er Frit Forum. FF blev i sin tid startet af socialdemokratiske stu
derende, men efterhånden som Soc. er gledet en del til højre, er der
kommet forskel mellem FF og Soc., selv om der stadig eksisterer et vist
samarbejde mellem FF og de socialdemokratiske ungdomsorganisationer
(D.s.U. og U.S.).
Men Frit Forum er en selvstændig organisation, hvis politik bestem
mes af medlemmerne. FF’s ledelse er landsforbundet, men underafdelin
gen kører faktisk uafhængigt af dette. Fra landsforbundet modtager med
lemmerne besked om diverse kurser, hvortil medlemmerne har gratis
adgang.
FF’s formål er: Ud fra en demokratisk-socialistisk holdning at med
virke til at skabe debat om formuleringen og forståelsen for en alterna
tiv samfundsstruktur.
FF i Køge har ligget stille i de senere år på grund af svigtende med
lemstilgang, men i dette skoleår har der været aktivitet igen. FF har
ganske vist kun afholdt to arrangementer, men disse har til gengæld
været meget store. Den 29. november 1972 havde vi det politiske kol
lektiv »Røde Mor« hernede til koncert, og den 14. februar 1973 var
»Musikpatruljen« med Niels Skousen og Peter Ingemann hernede. Begge
disse arrangementer blev afholdt i samarbejde med U.S. for derigennem
at henvende os til andre end den studerende ungdom.
Det er FF’s agt at fortsætte disse musikalske arrangementer, sideløben
de med politiske arrangementer.
I forbindelse med disse arrangementer udsender FF et blad ved navn
»FRIT FOCUS«, som uddeles gratis på gymnasiet. Da dette blad des
værre er det eneste på stedet, har alle lejlighed til at skrive indlæg om
gymnasiet i det.
FF’s næste punkt er en generalforsamling, hvor en ny leder skal fin
des, idet undertegnede ikke kan fungere længere.
Alle er velkomne i Frit Forum, og det koster kun kr. 6,- én gang for
alle at være medlem. Som FF-medlem kommer man så vidt muligt gratis
ind til arrangementerne.
På FF’s vegne: Jan Pondal Jensen, 3y.
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Fundats for Køge Gymnasiums
prisopgavefond
Fonden er stiftet af lærerkollegiet den 27. november 1964. Denne fun
dats er vedtaget af lærerkollegiet den 8. september 1972.
§ 1. Fondens formål er at belønne gode besvarelser af prisopgaver,
som udskrives for elever på Køge gymnasium og HF-kursus.
§ 2. Fondens midler tilvejebringes gennem et frivilligt, årligt bidrag
på kr. 10,- plus honorartillæg fra hver lærer ved skolen.

§ 3. Fondens bestyrelse består af tre medlemmer, der vælges af bidrag
yderne for et år ad gangen på det første lærerrådsmøde efter sommer
ferien.

§ 4. Prisopgaver udskrives af lærerkollegiet den sidste skoledag før
efterårsferien efter indstilling af bestyrelsen. Opgaverne skal omfatte
emner inden for såvel de naturvidenskabelige som de humanistiske disci
pliner.
§ 5. Besvarelser skal være bestyrelsen i hænde senest den 5. december.
Besvarelsen indleveres under mærke tillige med en lukket kuvert, der
indeholder navnet. Kuverten opbevares af bestyrelsen. Bestyrelsen ud
peger for hver prisopgave et udvalg, der bedømmer besvarelserne og
indstiller til belønning.
Besvarelserne er fondens ejendom og opbevares af bestyrelsen.
§ 6 Prisbelønning uddeles ved juleafslutningen, hvor navnekuverten
for belønnede opgaver brydes.
Størrelsen af hver prisbelønning fastsættes af bidragyderne efter ind
stilling af udvalgene.
Midler i fondens kasser, der ikke bliver anvendt til prisbelønning i et
år, overføres til det følgende år.
Navnekuverten for besvarelser, der ikke får tildelt prisbelønning, tilintetgøres af bestyrelsen.
§ 7. Mindre opgaver, der skal besvares inden for 3 uger, kan udskri
ves af bestyrelsen, dog højst en gang om året.
For disse opgavers indlevering, bedømmelse og opbevaring gælder
fundatsens almindelige regler.

§ 8. Ændring eller ophævelse af fundatsen kan ske ved beslutning af
bidragyderne, der samtidig træffer afgørelse om anvendelsen af fondens
midler.
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Der blev ved juleafslutningen december 1972 uddelt prisbelønninger
for besvarelse af de stillede opgaver:
Peter Thejll, Igx: Giv en beskrivelse af forskellige former for bevæ
gelse.
Per Thygesen, 3gy: Gør rede for 60-tals-systemet og regning inden
for dette system.
Margrethe Gdowski og Kirsten Jensen, 2gksa: Cæsars og Tacitus’ syn
på germanerne.
Mettemarie Rasch, IHFb: Livssynet hos den absurde forfatter Ionesco
belyst ud fra et enkelt værk.
Bjarne Koguth, Igy: Kondi - brug og misbrug!
I en stilkonkurrence, der var udskrevet af »Landsforeningen til Sam
virke mellem Danmark og Sovjetunionen«, modtog Jørgen Hvid, 2gx,
og Hans Bay, Sgx, præmier for besvarelse af opgaven: Tendenser i
Sovjetunionens udenrigshandel i det sidste tiår.
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Forskellige oplysninger
Optagelsesbetingelser
1) Optagelse i 1. gymnasieklasse
er betinget af, at vedkommende 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 kan følge
undervisningen i gymnasieafdelingen på tilfredsstillende måde og fuld
føre undervisningen på normal tid.
Ansøgning om optagelse i 1. gymnasieklasse sendes til Roskilde amts
udvalg senest 20. marts gennem elevernes skoler og foretages på standar
diserede skemaer, på hvilke skolen afgiver sin erklæring om elevens
egnethed for optagelse i gymnasieafdelingen. På ansøgningsskemaerne an
føres samtidig, hvilke andre gymnasieskoler eleven eventuelt søger op
tagelse på.
Efter afholdelse af de skriftlige prøver sker der indberetning om ud
faldet af disse.
Ved afgørelsen af, om en elev kan optages i 1. gymnasieklasse, skal
i almindelighed den hidtidige skoles skøn og udfald af de skriftlige
prøver være afgørende.
Hvis skolen betegner en elev som »egnet«, og oprykningsprøven efter
2. real eller realeksamen er tilfredsstillende, er eleven normalt dermed
optaget i gymnasiet. Hvis eleven betegnes som »måske egnet«, og den
skriftlige oprykningsprøve fra 2. realklasse (den skriftlige realeksamen)
som helhed skønnes bedre end ved skolens tidligere bedømmelse, er ele
ven normalt ligeledes optaget. Dersom der ikke er nogen væsentlig bed
ring i elevens standpunkt, kan elevens forældre forlange afholdt en op
tagelsesprøve på gymnasiet. Forældre til en elev, der er betegnet som
»ikke egnet«, kan ligeledes forlange afholdt en optagelsesprøve, dersom
oprykningsprøven (skriftlig eksamen) er væsentlig bedre end skolens tid
ligere standpunktsbedømmelse. Endelig kan elever fra 9. og 10. klasse
optages i 1. gymnasieklasse, når de ved en optagelsesprøve på den gym
nasieskole, hvor optagelse søges, godtgør, at de i modenhed og kund
skaber står på samme trin som elever, der optages i 1. gymnasieklasse
efter de nævnte gældende regler.
Amtsudvalget kan bestemme, at der i særlige tilfælde skal afholdes en
optagelsesprøve. Den endelige bestemmelse om optagelse i gymnasiet
træffes af rektor i samråd med amtsudvalget.
2) Optagelse på HF-kursus
Se under HF-uddannelsen, side 13.
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Karaktergivning og terminsprøver

I gymnasieklasserne bliver der givet karakterer i december og marts og
årskarakterer i maj, inden de skriftlige og mundtlige eksaminer og op
rykningsprøver begynder.
I realklassen bliver der givet karakterer i november og februar samt
årskarakterer som i gymnasieklasserne.
I afgangsklasserne afholdes terminsprøve i skriftlige fag i november
og april.
NB: HF-kursister får ikke karakterer (bortset fra eksamen) og har ikke
terminsprøver.

Statens uddannelsesstøtte
Uddannelsesstøtte ydes i henhold til lov nr. 262 af 4. juni 1970. Støtten
administreres af Statens Uddannelsesstøtte, Købmagergade 19, 1150 Kø
benhavn K, tlf. (01) 11 46 55. Ekspeditionstid kl. 12-16 mandag-fredag.
Skolen meddeler eleverne, hvornår stipendier og rentefrie lån kan
søges og orienterer om de gældende regler, som er ret indviklede. Reg
lerne er forskellige for elever over og under 20 år.
Rentefri lån tildeles kun elever over 20 år, HF-kursister dog fra 18 år.
Elever under 20 år kan stort set forvente stipendium, hvis den skatte
pligtige forsørgerindtægt i 1972 ikke oversteg 49.000 kr. Dette beløb
må dog forhøjes med 5.000 kr. for hvert barn udover ansøgeren, som er
mindreårig eller under uddannelse. - Men også egenindtægt og formue
spiller ind.
For elever over 20 år gælder mere detaljerede regler, bl. a. afhængig
af, om de er over eller under 23 år, hjemmeboende eller udeboende etc.

Om mødepligten
Eleverne har ubetinget mødepligt til samtlige timer i deres pågældende klas
ser. Mødepligten omfatter også pligt til at aflevere skriftlige opgaver.

Det understreges, at misbrug og svigtende ansvarsfølelse i dette forhold
i sin yderste konsekvens vil kunne medføre, at den pågældende af skolen
ikke vil kunne indstilles til studentereksamen og opnå de dermed for
bundne fordele (begrænset pensum og begrænset antal mundtlige eksa
miner).
Faglærerne i 3. g-klasserne skal dels kunne give en årskarakter på
grundlag af elevens arbejde og standpunkt i det forløbne skoleår, dels
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kunne påtage sig ansvaret for, at det er fagligt forsvarligt at indstille
eleven til studentereksamen.
I oprykningsklasserne vil mangelfuld overholdelse af mødepligten
kunne medføre, at eleven til oprykningsprøven skal eksamineres i årets
fulde pensum i samtlige oprykningsfag.
Som gyldig grund til udeblivelse fra skolen regnes i almindelighed
kun sygdom og forudgiven tilladelse til at blive fritaget for deltagelse
i undervisningen.
Det henstilles indtrængende kun at anmode om fritagelse i ganske
særlige tilfælde, da skolen lægger vægt på, at eleven lader skolearbejdet
komme i første række.
Skolen er i tilfælde af mange forsømmelser berettiget til at kræve
disse dokumenteret ved lægeattest.
Elever, hvis oprykning er usikker, har ret til på oprykningslærermødet
at blive hørt evt. sammen med en bisidder, inden der træffes en af
gørelse.
Bøgerne forbliver skolens ejendom. Eleven er økonomisk ansvarlig for
de lånte bøger, og eventuel mishandling vil medføre erstatningskrav.
Bøgerne skal være forsynet med solidt omslag, og eleven skal straks efter
modtagelsen skrive navn på bindets inderside. Der må ikke noteres,
skrives eller understreges uden efter lærerens anvisning.
Afbrydes skolegangen i skoleårets løb, skal bøgerne straks afleveres.
Køge gymnasium har i de forløbne år efter skoletid givet eleverne mu
lighed for at deltage dels i frivillig korsang, dels i instrumentalt sam
menspil. Dette arbejde vil fortsætte i de kommende skoleår, og skolen
håber at alle interesserede elever vil melde sig.
Nærmere meddelelse om tilmeldelse vil blive givet ved skoleårets be
gyndelse.
Det henstilles til forældrene at sørge for, at deres børn er ansvars-,
ulykkes- og tyveriforsikrede.
Det påhviler i følge undervisningsministeriets bestemmelser hjemmene
at forsikre deres børn. Det kan ikke undgås, at der på en skole sker
uheld, og den, der er årsag til det, er ansvarlig. Det kan desværre heller
ikke undgås, at der sker tyverier, da der er fri adgang til skolen. Det
er derfor praktisk, at man fra hjemmets side sikrer sig, så man i på
kommende tilfælde kan få erstatning.
Der ydes befordringsgodtgørelse til alle gymnasieelever, hvis samlede
skolevej frem og tilbage mellem hjem og skole er 14 km og derover.
Ansøgning om befordringsgodtgørelse indgives til skolen, hvor ansøg
ningsblanketten også afhentes.
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Regler for ekskursioner og lejrskoler

På skolekommissionens møde den 14. april 1969 vedtoges efter forslag
fra lærerrådet følgende regler for de ekskursioner og lejrskoler, der er en
del af skolens arbejde.
1) Alle lejrskoler skal meddeles skriftligt til eleverne og deres for
ældre. Så vidt muligt meddeles også ekskursionerne skriftligt.
2) I den skriftlige meddelelse indgår flg.: »Opmærksomheden henledes
på, at deltagerne skal gøre sig bekendt med de reglementer, der gælder for
ovematningssteder og andre opholdssteder og i transportmidlerne, og at
deltagerne skal rette sig efter personalets anvisninger. Ekskursionen eller
lejrskolen må ikke forlades uden lederens tilladelse. Overtrædelse kan
medføre hjemsendelse«.
3) I de tilfælde, hvor der ikke gives en skriftlig meddelelse, henviser
læreren klassen til årsskrifttet, hvor punkt 2 er aftrykt.
4) Hvis man på en lejrskole overnatter på et hotel eller et andet sted,
hvor der ikke gælder noget egentligt reglement, skal lærer og den på
gældende klasse i forvejen have opstillet et ordensreglement, som afle
veres til rektor. Hvis læreren og klassen ikke kan blive enige, kan lejr
skolen aflyses.

Translokation, dimission m.m.
For de skriftlige og mundtlige årsprøver udarbejdes et særligt skema,
som gennem eleverne vil blive meddelt hjemmene.
Fredag den 22. juni kl. 10 afholdes translokation og dimission i fest
salen. Hertil indbydes forældrekredsen og andre i skolens arbejde inter
esserede.
Det nye skoleår begynder mandag den 12. august. 2. g ,3. g og 2. FIF
møder kl. 10, 1. g møder kl. 11 og 1. HF-elever kl. 12.
For nye elever vil det første par dage forme sig som introduktionsdage
med et program, der forventes at komme til at se således ud, idet der dog
kan ske mindre ændringer af tider og program:
Program for tirsdag den 13. august:
Kl. 8-12: Kurser i gruppedynamik.
Kl. 12-14: Rundvisning på skolen, biblioteksorientering m. m.

Program for onsdag den 14. august:
Kl. 8-12: Som tirsdag.
Kl. 12-14: Fællesmøde for samtlige elever i salen med aim. orientering.

Køge i maj 1973.

Henrik Bertelsen.
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