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Introduktionskursus for nye elever
I de senere år er det blevet mere og mere almindeligt at starte 

skoleåret for nye elever ved HF-kurser og gymnasier med et introduk
tionskursus. På Frederiksberg Gymnasium har sådanne kurser været 
afholdt de to sidste år.

Formålet har her været at orientere om den efterhånden store 
mængde af nødvendige praktiske oplysninger, og at få de nye elever til 
hurtigt at falde til og komme igang med effektive studier.

En ekstra indsats for at nå disse mål er ikke mindst blevet nødvendig, 
efter at de nye elever nu udgør3A af samtlige elever mod tidligere '/?, og 
efter at undervisningen nu kun er 2-årig for HF’erne og 3-årig for 
gymnasiasterne, hvor den tidligere var 7-årig for eleverne.

Ved planlægningen og gennemførelsen af kurset har samarbejdsud
valget, lærerforsamlingen, elevrådet, rektor, lærere og elever medvir
ket.

Til dette års introduktionskursus var afsat 15 timer i hver af de nye 
klasser. De 13 timer var sammen med ordinære timer fordelt på skoleå
rets 6 første dage. Derpå fulgte en uge med normal skolegang, hvorefter 
kurset afsluttedes med 2 timer. Bagefter holdt man en skolefest som 
aftenarrangement med underholdning og dans, hvori alle skolens elever 
og lærere kunne deltage.

Af de 15 kursustimer blev 3 anvendt på emner, som ikke har noget 
med det egentlige skolearbejde at gøre. Således orienterede rektor om 
uddannelsesstøtte, ordensregler og karaktergivning. Desuden belyste 
lærerrådsformanden og elevrådsrepræsentanter forhold på skolen, så
som elevråd, lærerråd og samarbejdsudvalg. Specielt blev der lagt 
vægt på at behandle de muligheder, eleverne har for medindflydelse.

11 af kursets timer angik det egentlige skolearbejde.
Skolebibliotekaren gjorde i en time rede for vort biblioteks opbyg

ning, placeringen af de forskellige fagbiblioteker og elevernes lånemu
ligheder.

6 timer støttede sig til Vibeke Bjernums bog: »Kortfattet studietek
nik for HF og gymnasium«. Efter at eleverne hjemme havde læst 
udvalgte afsnit i bogen, blev følgende uddybet, bl.a. ved hjælp af 
øvelser:

a. Faktorer, der påvirker tilegnelsen af lærestoffet.
b. Læsehastighed og læsemetoder.
c. Notatteknik.
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4 af de 11 timer var ikke ens for alle eleverne.
De sproglige elever og HF’erne fik i disse timer introduktion til de 

sproglige fag. Der blev lagt vægt på at motivere eleverne for studierne. 
Midler hertil var bl.a.:

a. Diskussion om, hvorfor engelsk og tysk er hovedsprogene i 
undervisningen.

b. Øvelser, hvor eleverne kunne konstatere deres kundskabsniveau.
c. Angivelse af slutmålene for undervisningen.
d. Demonstration af faglige metoder.

I de matematiske elevers introduktion blev det omtalt, at den med
indflydelse, eleverne i de fleste fag har på valget af emner, der tages op i 
undervisningen, er lille i matematik, fordi der her er meget faste regler 
for. hvad der skal undervises i.

Hovedvægten blev derfor lagt på at øge elevernes muligheder for 
sammen med læreren at vælge metoder, de ønsker at blive undervist 
efter.

Det blev gjort ved at demonstrere forskellige undervisningsmetoder, 
og bagefter lade eleverne diskutere fordele og ulemper ved hver af dem.

Af metoder, der blev behandlet, kan nævnes:
a. Foredragsformen, hvor foredragsholderen siger det hele.
b. Klasseundervisning, hvor læreren gennem spørgsmål til eleverne 

får disse til at være med til at løse opgaverne.
c. Arbejde i grupper.
Programmeret undervisning, hvor eleverne arbejder individuelt 

med brug af et skriftligt program.

Kurset afsluttedes med en kritiktime, hvor man klassevis diskuterede 
fortrin og svagheder ved kurset. Resultaterne indgår i overvejelserne 
vedrørende næste års introduktionskursus.

Werner Jørgensen
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Italienskundervisning på F.G.
På elevinitiativ og med økonomisk støtte af Frederiksberg Kommu

nes Ungdomsskole har der i år været undervisning i italiensk hver 
tirsdag fra kl. 14-16 på F.G. 12 elever fra 2sa og 2sb har deltaget i 
undervisningen, som er foretaget af adjunkt Lis Jacobsen. Disse sprog- 
lie elever, som har gode forudsætninger fra latin og fransk, har haft 
lyst til at prøve kræfter med endnu et romansk sprog.

Det italienske kulturinstitut har været meget interesseret i undervis
ningen og har tildelt os tre stipendier til videregående studier ved 
universitetet i Perugia i sommeren 1974.

Eleverne kan efter 2 semestres undervisning læse lettere, bearbej
dede tekster på originalsproget.

Frederiksberg Kommunes Ungdomsskole har vist stor interesse for 
undervisningen og vil antagelig yde støtte til oprettelsen af et nyt hold i 
det kommende skoleår.

Eksamensordning og karaktergivning
Undervisningsministeriet har d. 12. 3. 1973 udsendt en ny bekendt

gørelse om eksamensordningen og karaktergivningen m.v. ved studen
tereksamen og i gymnasiet. Her skal anføres to cirkulærer om disse 
emner.

Cirkulære
om evaluering og meddelelser til hjemmene

I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12. marts 
1973 om eksamensordningen og karaktergivningen m.v. ved studenter
eksamen og i gymnasiet, § 21 og 22, fastsættes følgende bestemmelser.

A. Når læreren og eleverne i en klasse har planlagt arbejdet i et fag fol
en vis periode under lærerens ansvar for, at bestemmelserne for 
faget i undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 322 af 16. juni 
1971 om undervisningen i gymnasiet og om fordringerne ved og 
eksamensopgivelserne til studentereksamen overholdes, skal 
undervisningen i den pågældende periode løbende evalueres, så 
elever og lærer får information om udbyttet af undervisning og 
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arbejde. Metoder og midler til evaluering af den enkelte elevs og 
elevgruppes udbytte af undervisningen må aftales mellem lærer og 
elever, således at man dels skaffer sig evalueringsresultater med 
henblik på den videre tilrettelæggelse af undervisningen og dels 
giver læreren mulighed for - for eksempel ved samtale, iagttagelse 
og diagnostiske prøver - at skaffe sig indtryk af den enkelte elevs 
faglige standpunkt.

B. I hvert af de fag, hvori der til studentereksamen gives årskarakte
rer, skal der mindst én gang om året - og kan der, efter lærerrådets 
beslutning, to gange om året - gives meddelelse til hjemmet om 
elevens standpunkt. Såfremt eleven er fyldt 18 år eller har indgået 
ægteskab gives meddelelsen dog til eleven selv. Standpunktsmed
delelse skal senest gives i marts måned og udtrykkes ved en karak
ter fra den til studentereksamen benyttede karakterskala og kan 
ledsages af et i ord affattet vidnedsbyrd om elevens anlæg og arbejde 
i faget. Karakteren skal ledsages af et vidnesbyrd, dersom ele
vens standpunkt bedømmes til under 6, eller hvis den betegner en 
væsentlig nedgang i faget i forhold til den forudgående bedømmelse 
af standpunktet. For at sikre ro om den første tids undervisning i 
gymnasiet må der i 1. gymnasieklasse ikke afgives standpunktsbe
dømmelse inden december. Umiddelbart før der afgives stand
punktsbedømmelse skal elevernes forhold i relation til standpunk
tet drøftes på et lærerforsamlingsmøde. Kontakten mellem gymna
sieskolen og hjemmene sikres iøvrigt ved forældremøder med del
tagelse af lærere, elever og disses forældre.

C. Skolen skal føre nøje regnskab over elevernes forsømmelser. Der
som en elevs forsømmelse antager et sådant omfang, at rektor 
nærer betænkelighed over for elevens mulighed for fortsat at følge 
undervisningen, skal rektor underrette eleven herom. Fortsætter 
en elevs forsømmelser herefter, skal rektor skriftlig underrette 
eleven og forældremyndighedens indehaver om, at der kan blive 
tale om at tage forbehold ved elevens tilmelding til eksamen ved 
skoleårets slutning. Umiddelbart før endelig tilmelding til eksamen 
den 20. marts drøftes på et lærerforsamlingsmøde forholdene for de 
elever, der har modtaget skriftlig advarsel. Såfremt lærerforsam
lingen finder, at det for en af disse elever i et eller flere fag på grund 

6



af elevens forsømmelser ikke vil blive muligt at give årskarakter, 
skal rektor i henhold til § 7 i undervisningsministeriets bekendtgø
relse af 12. marts 1973 om eksamensordningen m.v. indsendes en 
erklæring, som giver oplysning om disse forhold, og direktoratet 
afgør da, om eleven kan deltage i eksamen ved skoleårets slutning.

D. Ved skoleårets slutning gives årskarakter i de af klassens fag, 
hvori der ved studentereksamen gives årskarakter. Der afholdes en 
årsprøve som mindst omfatter samtlige skriftlige fag. Lærerrådet 
fastsætter ordning og omfang af eventuelle mundtlige årsprøver og 
klassernes arbejde i tiden efter, at undervisning efter normalt 
skema er ophørt og indtil sommerferien. Den skemamæssige tilret
telæggelse foretages af rektor under hensyntagen til elevers og 
læreres deltagelse i eksaminer fastsat af direktoratet.

E. En elev, der ikke har fået direktoratets tilladelse til at deltage i 
eksamen efter 1. eller 2. gymnasieklasse, kan ikke fortsætte i næste 
klasse.
På et lærerforsamlingsmøde ved skoleårets slutning behandles de 
øvrige elevers fortsættelse i næste klasse. Dersom der ikke er 
enighed om, at en elev bør fortsætte i næste klasse, holdes afstem
ning herom. Ved denne afstemning har hver lærer lige så mange 
stemmer, som hans/hendes fag har års- og eksamenskarakterer; 
derudover har lærerne i legemsøvelser og musik/formning hver 1 
stemme. Hver af de lærere, der underviser vedkommende elev, 
fremsætter en motiveret udtalelse om, hvorvidt eleven i faget 
er egnet til at fortsætte, og stemmer foreløbig på dette grundlag for 
eller imod. Derefter foretages, eventuelt efter en yderligere drøf
telse, en anden og skriftlig afstemning, ved hvilken den enkelte 
lærer skal stemme i overensstemmelse med sin opfattelse af ele
vens helhedsstandpunkt. I tilfælde af stemmelighed træffer rektor 
afgørelsen.
Dersom lærerforsamlingen således vedtager, at en elev ikke bør 
fortsætte i næste klasse, drøftes hvad man vil tilråde eleven. Dette 
råd meddeles skriftligt til eleven og forældremyndighedens inde
haver, der derefter træffer afgørelsen af, om eleven skal fortsætte i 
næste klasse.
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F. Disse regler træder i kraft 1. april 1973 og afløser reglerne i direkto
ratets cirkulære nr. 139 af 20. juli 1967 om karaktergivning og 
meddelelser til hjemmene.

Cirkulære om reeksamination
I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12. marts 

1973 om eksamensordningen og karaktergivningen m.v. ved studenter
eksamen og i gymnasiet, § 4, fastsættes følgende bestemmelser:

1 a. En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller 2. gymnasie
klasse har opnået årskarakteren 5 eller derover, og som ved den 
afsluttende prøve til studentereksamen i faget ved udgangen af 1. 
eller 2. gymnasieklasse har fået karakteren 00 eller 03, kan forlange 
at blive underkastet ny prøve i faget i august/september.

b. En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller 2. gymnasie
klasse, hvor undervisningen i faget afsluttes, har fået årskarakte
ren 00 eller 03, kan, hvis faget ikke er udtaget til prøve til studenter
eksamen, forlange at blive underkastet prøve i faget i august/sep
tember.

2. Rektor skal inden 1. juli meddele direktoratet, hvilke elever der i 
henhold til 1 ønsker sig prøvet i august/september.

3. For en elev, der ønsker sig underkastet ny prøve, er eksamenska
rakteren den ved reeksaminationen opnåede. For en elev, der i 
henhold til 1 b. ønsker sig prøvet, medtæller prøven i faget blandt 
de ti prøver, der kræves aflagt for, at man kan bestå studenterek
samen.

4. Elever, der ved sygeeksamen bliver berettiget til den under 1 a. 
nævnte prøve eller som af sygdom forhindres i at aflægge den prøve 
i august/september, som de i henhold til la. eller Ib. var berettiget 
til, kan underkastes prøve i faget ved den efterfølgende maj/juni 
eksamenstermin.

5. Bestemmelserne nævnt under 1 til 4 finder tilsvarende anvendelse 
for elever på studenterkursus ved slutningen af I. kursusklasse.

6. Ovenstående bestemmelser finder første gang anvendelse for de 
elever, der afslutter undervisning i et fag ved udgangen af 1. eller 2. 
gymnasieklasse/I. kursusklasse sommeren 1973.
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Angående mødepligten
I følge HF-bekendtgørelsen af 30. juli 1970 § 10, stk. 2, kan en kursist 

kun indstilles til HF-eksamen på kursistvilkår, hvis den pågældende har 
fulgt undervisningen regelmæssigt og på tilfredsstillende måde.

Der er således mødepligt for kursisterne.
Overholder kursisterne ikke betingelserne for at gå på kursus, skal 

der ske indstilling til direktoratet om bortvisning og eventuel overfø
relse til selvstuderende status.

Direktoratet skal herved anmode samtlige HF-kurser om at indrette 
deres administration af reglerne om mødepligt efter nedenstående ret
ningslinier:

Eleverne skal orienteres om mødepligten, og om hvilke forholdsreg
ler kursus og direktoratet agter at benytte, hvis den ikke overholdes. 
Det er rektors pligt at sørge for mødepligtens opretholdelse.

Der må føres omhyggeligt kontrol med kursisternes fremmøde, såvel 
generelt, som i de enkelte fag.

Rektor drager omsorg for, at kurserne har en løbende oversigt over 
hver enkelt kursists samlede forsømmelse og forsømmelser i enkelte 
timer.

Forsømmelighed med aflevering af skriftlige opgaver, stile, rappor
ter, m.m. sidestilles principielt med dage- eller timeforsømmelser.

Der er ikke fastsat nogen fast mødeprocent, men skønner kursus, at 
en kursist ved fortsat fravær i løbet af skoleåret vil komme op på et 
fravær, der kan begrunde bortvisning, skal rektor give kursisten en 
mundtlig advarsel. Studievejlederen bør samtidig gennem samtale med 
kursisten forsøge at motivere ham/hende til at møde til undervisningen.

Fortsætter fraværet trods den mundtlige advarsel, skal kursisten 
have en skriftlig advarsel i anbefalet brev.

Hvis heller ikke den skriftlige advarsel har den ønskede effekt, skal 
der almindeligvis ske indberetning til direktoratet. Forinden bør faglæ
rerne og studievejlederen have haft lejlighed til at udtale sig, og kursi
sten til at fremkomme med en redegørelse. Såvel udtalelse som redegø
relse bilægges indberetningen, som kan have to former:

1) en indberetning om det store fravær, der munderud i, at kursus trods 
alter villig til at lade kursistenfå endnu en chance, hvilket man beder 
direktoratet tage med i overvejelserne;

2) en indstilling om bortvisning af kursisten.
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Det understreges, at for stort fravær eller manglende aflevering af 
skriftlige arbejder blot i et enkelt fag kan medføre bortvisning fra 
kursus.

Udelukkes en kursist fra undervisningen, skal den pågældende af 
studievejlederen orienteres om muligheden for at aflægge HF-eksamen 
som selvstuderende.
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Klasse- og holdbetegnelser
Følgende officielle betegnelser for klasser og hold er anvendt:

Gymnasiets sproglige klasser: 3a, 3b, 2a, 2b, la, Ib.

Gymnasiets matematiske klasser: 3x, 3y, 2x, 2y, 2z, Ix, ly, Iz.

Ved grendeling i 3. og 2. g står først et tal, der angiver klassetrinet, 
derefter et eller flere små bogstaver, der angiver, fra hvilke klasser 
holdets elever kommer, og endelig et eller flere store bogstaver, der 
angiver den eller de grene, som holdet omfatter.

N = nysproglig gren
S = samfundssproglig gren
F = matematisk-fysisk gren
S = samfundsmatematisk gren
N = naturfaglig gren

HF-klasserne benævnes 2p, 2q, lp, lq.

Ved tilvalgshold erstattes i benævnelserne p med P og q med Q.
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Lærerkollegiet
Agger, Annelise, adjunkt (aug. 1969).

Biologi: 3a, 3b, 3xyS, 3xyF, 2Q, lp, Iq.
Geografi: Ib.
Gymnastik: 3ax, Ipq.

Andersen. Kirsten Ragn, adjunkt (aug. 1967).
Tysk: 3aN, 2bN, la.
Latin: 2a, Ib.

Brieghel, Helle, adjunkt (aug. 1973).
Tysk: Ix, Iq (2. frspr.).
Engelsk: 3abS, 1P, Iq (2. frspr.).

Bugge, Ilse, lektor (aug. 1958).
Dansk: 3y, 2a, la, 2q.
Religion: 3x, 3y.

Cedergreen, Peter, lektor (aug. 1942).
Fransk: 3x, 2b, 2y, 2z, lb, 2P, IPQ.

Gram, Birthe, adjunkt (aug. 1971).
Matematik: 3xyF, lb, IPQ.

Grønbech, Bo, lektor (aug. 1934).
Dansk: 2x, Iz.
Latin: 2b, la.
Oldtidskundskab: 2b, 2x.

Hansen, Ralph, adjunkt (aug. 1958).
Historie: 3a, 3y, 2a, 2y, Ib, ly, 2p, Iq.
Samfundsfag: Iq.

Harrebye, Leif, adjunkt (aug. 1973).
Dansk: 3b, 2b, ly, Iq.
Religion: 2a, 2b, 2x, 2y.

Jacobsen, Lis, adjunkt (aug. 1973).
Engelsk: 3bN, 2abS, Ix, 2q, lp.

Jensen, Hans Vinther, adjunkt (aug. 1969).
Engelsk: 3aN, 2aN, 2PQ.
Russisk: 3ax, 2ax.

Jensen, Svend A., rektor (aug. 1947, rektor aug. 1970).
Matematik: 2a, 2q.
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Jørgensen, Werner, lektor (aug. 1955).
Geografi: 3xSN, 2abS, 2xSN, 2z.
Gymnastik: 3ax, 3by, lax, Iby, lz.

Kirkegaard, Jørgen, adjunkt (aug. 1972).
Historie: 3b, 2b, 2x, la, lz.
Geografi: 3abS, 3ySN, 2q.

Knudsen, Rigmor Skårup, adjunkt (aug. 1968).
Historie: 3x, 2z, lx, 2q, lp.
Gymnastik: 3by, 2ax, 2z, lax, Iby.

Kruchow, Janni, lektor (aug. 1951).
Dansk: 3a, 2z, lb, lp.
Religion: 3a, 2z, lp.

Löhrer, Karl-Heinz, adjunkt (febr. 1970).
Tysk: 3b, 2a, lb, 2PQ, lp.
Oldtidskundskab: 2a, lb, ly.

Løppenthin, Ide, lektor (aug. 1961).
Kunstforståelse: 3a, 3b, 3x, 3y, 2ay, 2b, 2x, 2z.

Munch, Ebbe, adjunkt (aug. 1972).
Fysik: 3ySN, 2xyF, ly.
Matematik: 2z, 2PQ, 1 q.

Munch, Elsebeth, adjunkt (aug. 1969).
Engelsk: 2bN, lb, lz, 2p.
Fransk: 2Q.

Nielsen. Hans Schnedler, adjunkt (aug. 1963).
Kemi: lx, ly, 1PQ.
Fysik: lz, 1PQ, 2PQ.

Nielsen, Henning, lektor (aug. 1960).
Matematik: 2b, 2p.

Nielsen, Peter, lektor (aug. 1940).
Kemi: 2xyF, 2xyzN, 2xyzS, lz.
Fysik: 3xSN, 2xSN, 2ySN, lx.

Pedersen, Finn, adjunkt (aug. 1972).
Samfundsfag: 3abS, 3xyS, 2abS, 2xyzS.

Raben, Jytte, lektor (aug. 1958).
Fransk: 3a, 2a, la, lx.
Musik: 3b, 2xz, la.

Schultz, Kirsten, adjunkt (aug. 1972).
Fransk: 3b, 3y, 2x, lx, ly, lz.
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Schønemann, Anette Møller, adjunkt (aug. 1973).
Geografi: 2yNS, 2xyF, la, 2p.

Sørensen, Carl Gunnar, lektor (nov. 1952).
Biologi: 3xyN, 2xyzN.
Gymnastik: 2z.

Thøfner, Erik, adjunkt (aug. 1962).
Engelsk: la, ly, Iq (1. frspr.).
Gymnastik: Ipq.

Veileborg, Niels, lektor (aug. 1966).
Matematik: 3xSN, 2xSN, 2xyF, la, Ix.

Wilson, Geoffrey, lektor (aug. 1970).
Matematik: 3ySN, 2ySN, Iz, lp.
Fysik: 3xyF, 2z.

Timelærere
Andersson, Bente, stud. mag.

Tysk: Iq (1. frspr.).
Egelund, Hans, stud. mag.

Samfundsfag: 2PQ, lp.
Falkesgaard, Jørgen, stud, theol.

Religion: 3b, Iq.
Fledelius, Karsten, lektor.

Oldtidskundskab: 2y, 2z.
Frahm, Helle, stud. mag.

Dansk: Ix, 2p.
Henriksen, Ole Lindegaard, stud. mag.

Dansk: 3x, 2y.
Kring, Helge, stud, scient.

Matematik: ly.
Lautrup, Vibeke, statsprøvet musikpædagog.

Musik: ly, lp.
Mikkelsen, Finn, stud, scient.

Gymnastik: 2ax, 2by, lax.
Nelsson, Arne, musikpædagog.

Musik: 3a, 3x, 3y, 2a, 2b, 2y, Ib, Ix, Iz, Iq. 
Nielsen, Else, stud. mag.

Gymnastik: 3by, 2by, Iby, Iz, Ipq.
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Nielsen, Mogens, cand, psych.
Psykologi: IP, IQ.

Paldam, Anne Louise, cand. phil.
Oldtidskundskab: la, lx.

Sievert, Christian, kunstpædagog.
Formning: 2PQ, lp, Iq, Ipq.

Lærerrådets formand: adjunkt Annelise Agger.
Administrativ inspektor: lektor Niels Veileborg.
Studielektorer: lektor Werner Jørgensen, lektor Carl Gunnar Søren
sen.
Studievejleder for HF: adjunkt Erik Thøfner.
Indre og ydre inspektion: adjunkt Hans Vinther Jensen.
Boginspektor: adjunkt Jørgen Kirkegaard.
Bibliotekar: adjunkt Erik Thøfner.
Sekretærer: Lise Nielsen og Tove Rasmussen.
Skolebetjent: Arne Wedel Pedersen.

Følgende har haft vikariater på skolen i det forløbne år:
stud. mag. Torben Ankjærgaard (fransk)
cand. scient. Rudolf Greulich (fysik/kemi)
cand. scient. Jan Melskens (fysik/kemi)
stud. mag. Anne-Mette Søeborg (latin/oldtidskundskab)
cand. phil. Bo Jensen (fransk)
cand. scient. Lis Pade (matematik)

Følgende har gennemgået kursus i praktisk undervisningsfærdighed: 
cand. mag. Vibeke Fenger (historie/kunstforståelse) 
cand. mag. Inger Hall-Nørregaard (fransk) 
cand. scient. Poul Storm Iversen (geografi/gymnastik) 
cand. scient. Inge Lise Friis Pedersen (biologi/gymnastik) 
cand. mag. Pia Petersen (dansk) 
cand. mag. Jaroslava Simonsen (russisk) 
cand. scient. Ole Witt-Hansen (matematik/fysik)
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STUDENTEREKSAMEN 1973
Nysproglig linie 
3sa
Abrahamsen, Erik 
Berendt, Mads 
Dahl, Niels 
Degn,Jonna 
Elmgreen, Susanne
Grosen, Hanne
Hesselberg, Trine Gunver 
Krebs, Margrethe 
Lippert, Anne

Nielsen, Bendte 
Nygaard, Preben 
Olesen, Merete 
Thorell, Anne 
Trock, Carl 
Trolle, Hanne 
Warming, Anette 
Weisdorf, Henning

3sb
Andersen, Anne Margrethe 
Boeskov, Anne Berit 
Bramsen, Thomas Boe 
Bynck, Henrik 
Femerling, Gitte 
Gylling, Anne-Marie 
Hansen, Carsten Palnæs 
Jespersen, Anne 
Johansen, Ulla

Lund, Winnie
Nielsen, Birgitte
Nissen, Marianne 
Nordstrøm, Jette 
Petersen, Niels Overgaard 
Petersen, Jette Opstrup 
Preisler, Rikke 
Utzon, Sibylle

Matematisk-naturvidenskabelig linie
* betyder matematisk-naturfaglig linie
3mx
Arentzen, Peter

*Borelli, Preben
*Christensen, Bo Vådt
*Christensen, Dorte 
Dyrvang, Torben 
Goldstein, Karol 
Hansen, Morten Eiler

*Hesselberg, Erik Theodor
*Ipsen, Richard 
Jul, Eric Bartley 
Krawczyk, Halina

Kristensen, Marianne 
Madsen, Steen Torp

*Nielsen, Birgit Lisberg 
Olsen, Lars Henrik 
Pedersen, Marianne 
Samuelsson, Susanne 
Skougaard, Bjørn 
Spangenberg, Helle 
Spang-Thomsen, Peter 
Sørensen, Lars Erik 
Torstensen, Jan
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3my
Christensen, Steen 
Clausen, Christian

*Ewald, Jesper
*Gabrielsen, Mette
Hansen, Lone Aalekjær

*Hansen, Thorkild Pio 
Hermansen, Carsten

* Hjorth, Inger
Mensen. Anders Holst 
Johansen, Bente Ly ager 
Johansen, Halldis 
Juhl, Elisabeth

*Jul, Elisabeth

Junge, Vibeke 
Müller, Richard

* Ove sen, Karl
Petersen, Henrik Ambjørn
Rasmussen, Karsten Bo

*Rasmussen, Kirsten Røi 
Samsøe-Petersen, Ingolf 
Seehuusen, Dan

*Sjøl, Niels
Stoere, Marianne 
Thomsen, Per

*Wright, Michael

3mz
Bryntesson, Ove
Christiansen, Lisa

*Frederiksen, Bente
*Hansen, Bente
Henriksen, Per

*Ingerslev, Lise-Lotte
*Jacobsen, Holger
*Jørgensen, Lili Hald

Lyngbye, Susanne
*Mader, Ole 
Nielsson, Bjarne

Pedersen, Helle 
Petersen, Finn 
Rasmussen, Hans Ulrich 
Rasmussen, Per 
Rodin, Michael
Ryberg, Hans
Rühl, Karen
Sønder, Anna

*Thomsen, Anne 
Øhlenschlæger, Peter

HF-EKSAMEN 1973
2HA
Bang, Lone
Bennedsen, Elisabeth 
Bertelsen, Stig 
Bøtker, Carsten 
Christensen, Ole 
Dehlholm, Lise 
Holm, Anne-Mette

Jensen, Søren Ellesøe 
Jespersen, Birgit 
Jørgensen, John 
Jørgensen, Kirsten 
Jørgensen, Tove 
Landorph, Merete 
Larsen, Willy
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Lauritzen, Hans 
Lind, Hans-Henrik 
Lind, Thomas

Nielsen, Lone Selchau 
Reimuth, Carl Erik 
Schoubye, Vibeke

2HB
Astrup, Lone 
Christensen, Karen 
Dons, Christian
Frandsen, Karl-Erik 
Hansen, Frede Walling 
Høffding, Eva 
Jensen, Gert Meiner 
Jensen, Lone 
Kofod-Urth, Flemming 
Larsen, Bent Erik 
Larsen, John Erik 
Loiborg, Ingvar

May, Harald 
Nielsen, Allan 
Olsen-Hjelmsø, Anne 
Petersen, Anette Tonn 
Petersen, Steen 
Scholkmann, Jesper 
Svendsen, Kurt 
Søndergaard, Hanne 
Thomsen, Bente 
Thomsen, Finn Elton 
Toft, Sussi

REALEKSAMEN 1973
Andersen, Terkel Stig 
Bing, Jørgen 
Carlsen, Gitte 
Damsholt, Henrik 
Kristensen, Bo Wilkens

Larsen, Henrik Skov 
Lund,Jeppe 
Lyngbye, Torben 
Thomsen, Michael 
Wernov, Kaare

Uddannelsesstøtte og legater
Der ydes økonomisk bistand til en række elever, først og fremmest 

gennem Statens Uddannelsesstøtte; pt. søges støtte til elever, der går 
på skolen, ca. I. maj; og til nye elever ca. 1. september.

Kriegers legat kan ca. 1. september søges af elever, der er bosid
dende på Frederiksberg.

Elever, der har skolevej, som er længere end 7 km, kan opnå 
fribefordring. Orientering herom finder sted ved morgensang ved sko
leårets begyndelse.
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Gaver og stipendier
Ved afslutningen af skoleåret blev der uddelt boggaver til følgende 

elever:
Anette Warming, Margrethe Krebs, Merete Møller Olesen (3sa), 

Berit Boeskov, Jette Opstrup Petersen (3sb), Halina Krawczyk, Pre
ben Borelli, Richard Ipsen (3mx), Karl Ovesen, Karsten Bo Rasmussen 
(3my), Finn Petersen, Karen Rühl, Anna Sønder (3mz), Kirsten Jør
gensen, Elisabeth Bennedsen (2p), Steen Petersen, Lone Astrup (2q), 
Terkel Andersen (3r), Flemming Berg (2sa), Anne Marie Jacobsen 
(2sb), Thomas Melchior (2mx), Michael Holmqvist Larsen (2my), 
Mette Kjuel Nielsen (Isa), Kirsten Jensen (Isb), Kirsten Jacobsen 
(Imx), Ida Anette Faye Jacobsen (Imy), Lotte Laustsen (Imz), Finn 
Telum (lp), Jeanette Dam (Iq).

Boggave fra Institut Frangais til Lars Henrik Olsen (3mx).
Frederiksberg Gymnasiums Forældreforening gav et beløb til bogga

ver til en elev i hver af afgangsklasserne; de blev tildelt Anne Lippert 
(3sa), Thomas Boe Bramsen (3sb), Birgit Lisberg Nielsen (3mx), Thor
kild Pio Hansen (3my), Holger Jacobsen (3mz), Gitte Carlsen (3r), 
Hans Henrik Lind (2p), Karen Helene Christensen (2q).

Stud, polit. Jens Marten’s Mindelegat blev tildelt Karol Goldstein 
(3mx).

Madsens Børns legat blev tildelt Marianne Pedersen (3mx), Carsten 
Palnæs Hansen (3sb).

F.G. Samfundets gave blev givet til Morten E. Hansen (3mx).
Fra Frederiksberg Sparekasses Gavefond modtog skolen tre stipen

dier, der blev givet til Jørgen Bing (3r), Bente Lyager Thomsen (3my), 
John Erik Larsen (2q).

Elevantal 73/74
Ved begyndelsen af skoleåret 73/74 havde skolen 423 elever, heraf 

327 i gymnasiet og 96 på HF-kursus.

Til eksamen i maj-juni 1974 indstilles:

Studentereksamen: 3sa: 22, 3sb: 26, 3mx: 21, 3my: 23.
HF-eksamen: 2p: 19, 2q: 20.
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Skolens elever pr. 1. 4. 1974
* betyder matematisk-naturfaglig gren.
■ betyder samfundssproglig/samfundsmatematisk gren.

3sa
01 Banke, Helle
02 Berg, Flemming
03 • From, Annika
04 Gad, Ida
05 • Green, Michael
06 Gyrtrup, Nina
07 Hansen, Lis Engel
08 Hansson, Anne-Marie
09 Jensen, Lisbet
10 Jørgensen, Anders-Henrik
11 • Larsen, Karen Baumann

12 • Melchior, John
13 • Møller, Erik
14 • Olsen, Klaus Malling
15 -Olsen, Michael Apel
16 Pedersen, Anne Birgitte
17 Petersen, Ellen Bøgh
18 Rasmussen, Karen Agerskov
19 Roed, Kirsten
20 Spang-Thomsen, Eva
21 Sørensen, Anne Merete Borring
22 Wardi, Rinah

3sb
01 ■ Berg, Susanne
02 Biehl, Anny
03 Blemmer, Tine
04 • Christensen, Ole
05 Engelund-Mikkelsen, Hanne
06 ■ Florang, Leon
07 Frederiksen, Jan
08 Hassing, Kim
09 ■ Holst, Susanne
10 Jacobsen, Anne Marie
11 • Jensen, Bente Skov
12 ■ Jørgensen, Anne Mette
13 Jørgensen, Vibeke Vogel

14 Keller, Vivi
15 • Lassen, Jane Buus
16 • Lorentzen, Lis Borre
17 Mørck, Vibeke
18 Nersting, Peter
19 Nielsen, Hannelise
20 Nielsen, Ulla Nørgaard
21 Pedersen, Mikkel
22 Pind, Marianne
23 Riis-Petersen, Annemette
24 Sørensen, Vibeke
25 ■ Sørensen, Lone
26 • Wisbjerg, Carsten

3mx
01 Damm, Søren 03 *Hansen, Nils Gjerløv
02 • Hammerich, Louise 04 *Hansen, Steen Erling
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05 • Hede, Lars Erik
06 Henriksen, Allan
07 *Hummeluhr, Jens
08 Jansen, Henriette
09 * Jørgensen, Lars Stub
10 *Melchior, Thomas
11 Nielsen, Flemming
12 *Petersson, Ruth
13 Pihl, Henrik

3my
01 Bagi, Per
02 • Brinck, Per
03 *Gabrielsen, Birte
04 • Hansen, Frederik
05 *Hansen, Ole Licht
06 *Hjortkjær, Niels
07 Holmqvist-Larsen, Michael
08 Johansen, Torben Bygballe
09 Jørgensen, Johnny
10 Jørgensen, Lau
11 Larsen, John Skov
12 Larsen, Michael Gottschalck

2sa
01 Beilin, Hanna
02 • Bendixen, Henrik
03 Beyer, Gitte
04 Blemmer, Ellen
05 • Blum, Annette
06 Boje, Anne
07 • Bæth, Henrik
08 Devantier, Marianne
09 Flyckt-Nielsen, Hans Henrik
10 • Freil, Lene
11 • Grasten, Regner

14
15
16
17
18
19
20
21

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

• Rahbek, Christen 
Rasmussen, Rolf 
*Riis, Annette 
Sichlau-Jensen, John 
*Skydsgaard, Karsten 
• Stage-Nielsen, Ulrik 
• Veste rgaard, Svend 
*Wind, Ulrik

Lind, Jens Jørgen
• Linde, Erik
• Meier, Elsebeth 
*Rasmussen, Susanne
• Rothenborg, Franziska
■ Sloth, Pia
• Sonne, Lene
*Sørensen, Ole Pavelics
*Theise, Carsten
*Vinding, Marianne 
Aaen, Søren

• Heien, Per 
Jensen, Susanne Bruun 
Kaaber, Lars Jørgen 
■ Larsen, Inge Hartvig 
Larsen, Yvonne 
■ Mathiessen, Michael 
Myltoft, Kaare 
■ Nielsen, Mette Kjuel 
• Prior, Lars 
Riis, Birgitte 
Willumsen, Michael
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2sb
01 ■ Andersson, Hanne
02 Christensen, Dorte
03 Culmsee, Bente
04 Davidsen, Finn
05 Eysturoy, Annie
06 Ganneskov, Nina
07 ■ Henriques, Michael
08 Håkonsson, Marianna
09 Jellinggaard, Mettelene
10 Jensen, Kirsten Birgitte
11 Josias, Mette
12 Jørgensen, Karen Margrethe

13 Lemche, Vibeke
14 Nielsen, Bodil Nørgaard
15 Nielsen, Jeanette
16 Nielsen, Michael Thorn
17 Petersen, Jens Engelbert
18 ■ Rabinovitsch, Michael
19 • Rasmussen, Søren Qvist
20 • Robson, Bo
21 ■ Tolian, Anja
22 ■ Westermann, Stig
23 ■ Wiedemann, Nana

2mx
01 • Eliasen, Lasse
02 Grinderslev, Søren
03 • Hesselmann, Gitte
04 - Jacobsen, Kirsten
05 Jensen, Troels
06 Kaarsholm, Niels Christian
07 Kryger, Ann
08 *Larsen, Niels Christian
09 Levitan, Lene
10 *Lindahl, Jørgen

11 • Meyer, Bente
12 Meyle, Mikael
13 Moos, Bente
14 *Nielsen, Tine Lisberg
15 Pedersen, Bente
16 Pedersen, Jesper Karup
17 Peytz, Michael
18 Schomacker, Peter
19 Schrøder, Jan Morville
20 Wajthorn, Irena

2my
01 *Asmussen, Jens
02 *Christensen, Hanne
03 • Christensen, Ole Nedahl
04 ■ Clement, Finn
05 Elfving, Ib Henrik
06 *Haase, Søren
07 • Hansen, Johnny
08 *Hansen, Susanne Schon
09 • Harild, Mikael

10 - Jacobsen, Anette Faye
11 • Jarulf, Ulla
12 ■ Jensen, Søren
13 Johansen, Anne Marie
14 - Jørgensen, Klara
15 • Lange, Poul
16 Larsen, Kim Hagedorn
17 Lassen, Anne-Marie
18 • Lundberg, Klaus
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19 Nielsen, Birger
20 • Nielsen, Jens
21 • Nyegaard, Jens

2mz
01 *Asboe, Gitte
02 *Hansen, Alice Pelck
03 *Jensen, Anni
04 - Jensen, Pia
05 *Jensen, Poul Sauer
06 *Kelså, Lis
07 *Kristensen, Tom
08 *Laustsen, Charlotte
09 *Nielsen, Per

• Spon, Ann-Dorte
• Sørensen, Henrik Clemen 
• Thamsen, Birger

*Odorico, Peter
• Olsen, Michael 
*Pedersen, Kjeld 
• Pedersen, Michael 
*Rasmussen, Allan 
• Schultz, Hanne 
• Sommer, Else 
*Sørensen, Jan Lund 
*Ullerichs, Knud

1sa
0l Albertsen, Judy Lynn
02 Bornemann, Henrik
03 Christensen, Anna Marie
04 Christensen, Bente
05 Franijeur, Karin
06 Kristensen, Hans Damgaard
07 Larsen, Henrik
08 Larsen, Susanne West
09 Larsen, Tove Kjær
10 Liisberg, Marlene
11 Lommer, Søren Stig
12 Nielsen, Claus Hudtloff
13 Nielsen, Tom Mørck

1sb
0l Andersen, Helle
02 Andersen, Knud Hilmer
03 Andersen, Marianne
04 Andersen, Terkel Stig
05 Hansen, Anne Gitte
06 Hauge, Anne Merete

22
23
24

10
11
12
13
14
15
16
17
18

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

07
08
09
10
11
12

Nissen, Ulla
Olsen, Allan Richard 
Ovesen, Lisbeth Hedeager 
Pedersen, Hans Henrik 
Petersen, Lene Bøgh 
Poulsen, Vibeke Deigaard 
Rasmussen, Kirsten Westphal 
Skov, Søren Urup 
Tolstrup, Henning 
Tvilsted-Jacobsen, Lone 
Valentinussen, Hanne 
Ørskov, Claus

Henrichsen, Thomas Fischer 
Holm, Henrik
Jacobsen, Anne Theilgaard
Jensen, Helle Rosenløv 
Kirkebække, Susanne 
Kristensen, Elizabeth
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13 Laursen, Henrik Bo
14 Lindegaard, Annette Køhier
15 Melchior, Claudia Maria
16 Nellemose, Ib Michael
17 Nihøj, Anette
18 Nygaard, Ida
19 Olsen, Lisbeth

20 Olsen, Tine
21 Puggaard, Lene Kitten
22 Schmidt, Michala
23 Sørensen, Mikael Holmberg
24 Thomsen, Michael
25 Vendelbo, Helle Susie
26 Aagaard, Hanne

1mx
0l Bang, Ellen Camilla
02 Bing, Jørgen
03 Christensen, Ole
04 Dahl, Henrik Buchholz
05 Damsholt, Henrik
06 Frederiksen, Niels
07 Hangaard, Svend
08 Hansen, Flemming Buhl
09 Hansen, Louise Juul
10 Høyer, Annette Pernille
11 Ipsen, Annette Holstein
12 Jørgensen, Mette

13 Kjærgaard, Paul Michael
14 Kristensen, Laust
15 Larsen, Henrik Skov
16 Larsen, Inge Elmelund
17 Lund,Jeppe
18 Lykkebo, Michael
19 Madsen, Benny
20 Münzberg, Kim
21 Nielsen, Palle Skovmand
22 Nielsen, Udo Elkjær
23 Ørsnes, Thue

1my
0l Andresen, Hans 13
02 Baumgarten, Anita 14
03 Christensen, Bent Michael 15
04 Christiansen, Bodil Rosenqvist 16
05 Frederiksen, Kim 17
06 Gilsberg, Elna Bente 18
07; Hammer, Inger Esther 19
08 Henriksen, Lisbeth 20
09 Jensen. Kjeld Gosvig ■ . 21
10 Jensenh'Leif JioU ,22
11 Joffe, Preben 1s 23 

Kristensen, Michael 
Madsen, Steen 
Meinertz, Søren 
Mortensen, Jean 
Møller, Astrid 
Paludan, Bodil 
Pedersen, Jan Melchior 
Sillemann, Kim 
Skyum, Lasse 
Sørensen, Mikkel Morten 
Wulff, Henrik

12 Kisbyé; Peter Børgemt/ri;-! £1
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1mz
01 Ansbjerg, Vibeke
02 Are vad, Peter
03 Bartholin, Christine Alsing
04 Behrend, Lars Peter
05 Christensen, Olaf Helge
06 Clausen, Lene
07 Frydenberg, Lene
08 Grønborg, Michael
09 Halek, Jens Lindhard
10 Høeg, Peter
11 Jansson, Kim Landergren
12 Johansen, Per Ulstrup

2P
01 Carstensen, Kenneth
02 Elkjær, Torben
03 Guttermann, Anette
04 Gøthler, Søren
05 Hansen, Birgitte Bruhn
06 Hansen, Elva Grøndahl
07 Hansen, Liselotte
08 Hunov, Helma Elisabeth
09 Jakobsen, Peter
10 Kristensen, Annemarie

2q
01 Blahaut, Birgitte
02 Boeskov, Preben
03 Dam, Jeanette
04 Decker, Kurt
05 Frese, Hanne
06 Fryd, Lene
07 Graff, Lene
08 Hansen, Steen
09 Jacobsen, Per
10 Jakobsen, Lise

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

11
12
13
14
15
16
17
18
19

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Kornerup, Helle
Kruszewska, Grazyna
Laursen, Per
Lintrup, John
Melhedegaard, Per Rasmussen
Nielsen, Simon Højby
Pedersen, Marianne
Petersen, Kurt Michael
Smith, Søren
Timm, Irving Larsen
Vanglo, Dorrit Bekker
Zytnik, Michal

Larsen, Jan
Lavrsen, Ruth
Petersen, Anette Møller
Petersen, Hanne Graulund
Rasmussen, Susanne
Rix, Torben
Telum, Finn
Upton-Hansen, Christine
Wismar, Ole

Jensen, Bente Dragsbæk 
Jenster, Per 
Markussen, Lene 
Nielsen, Tove 
Olsson, Allan 
Rieneck, Anita 
Schnipper, Mariann 
Stenholt, Jan Engmann 
Venderby, Ulla 
Øhrstrøm, Ida
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1p
01 Arndal, Gitte
02 Burlin, Peer
03 Christiansen, Henrik
04 Hansen, Janne Maria
05 Jensen, Lis Esbjerg
06 Jensen, Sussi Friis Skov
07 Larsen, Allan Vils
08 Larsen, Lis Ena
09 Larsen, Mari-Janne Høyer
10 Larsen, Ulla Kold
11 Lunau, Per
12 Nielsen, Ida Torp

iq
01 Axelsen. Birgit
02 Balslev, Bente,
03 Basnæs, Benny Kjeld
04 Gammelgaard, Jens
05 Gormsen, Rikke
06 Gungaard, Søren
07 Hasnæs, Bo Frier
08 Holm, Benedikte Engelbrecht
09 Jensen, Mogens Bach
10 Kassow, Sven Peter
11 Kock, Mary Käte
12 Kristensen, Bo Wilkens

13 Nielsen, Ulla Hjorth
14 Nielsson, Ulla
15 Olsen, Evy Ploug
16 Petersen. Inge Luja
17 Rafn, Helle
18 Ransborg, Ellen Mine
19 Rasmussen, Jan Munch
20 Steving, Jan Flemming
21 Strøm, Ole Jensen
22 Sørensen, Bent Ole
23 Weng, Peter

13 Niebling, Lise Lykke
14 Nielsen, Lisbet
15 Olsen, Anne-Mette Hylleborg
16 Pedersen, Bjarne Berg
17 Pedersen, Karin Elisabeth
18 Pedersen, Vibeke Troels
19 Rex, Henrik
20 Røssell, Carsten
21 Strand, Ivan
22 Sørensen, Nils Lykke
23 Sørensen, Per
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OM SKOLENS UDVALGSSTRUKTUR
Gennem de sidste par år er reglerne for de funktioner i skolens liv, der 

udføres gennem arbejdet i nævn og udvalg blevet fastlagt gennem nye 
love og forordninger af forskellig art.

Udadtil sorterer skolen administrativt under Frederiksberg Kom
munes Skole- og Biblioteksvæsen og Direktoratet for Gymnasiesko
lerne og HF. Frederiksberg Kommunalbestyrelse træffer afgørelse om 
alle forhold, som ikke er henlagt til andre myndigheder, og træffer for 
en stor del disse afgørelser på grundlag af Skolekommissionens virk
somhed.

I det følgende gives en kortfattet fremstilling af arbejdet i de udvalg, 
hvis arbejde foregår på selve skolen.

På gymnasiet fungerer skolenævn, lærerforsamling, lærerråd, sam
arbejdsudvalg, stipendienævn, forældreforeningens bestyrelse, F.G. 
samfundets bestyrelse og elevorganisationen. For de tre sidstnævnte 
instanser gælder love og regler, der er specielle for Frederiksberg 
Gymnasium; disse omtales i særlige afsnit i årsskriftet.

Reglerne for de øvrige udvalgs arbejde findes i lov nr. 44 af 9.2.70 om 
styrelse af kommunernes skolevæsen m.v., undervisningsministeriets 
bekendtgørelse nr. 587 af 23.12.69 om lærerråd, lærerforsamlinger og 
samarbejdsudvalg ved statens gymnasieskoler m.m., undervisnings
ministeriets bekendtgørelse af 7.7.71 om de kommunale skolemyndig
heders stilling til folkeskolens 8.-10. klasser og til de kommunale eksa
mensskoler, bekendtgørelse af 27.5.70 om lederes, læreres og elevers 
deltagelse i møder i kommissioner og nævn efter skolestyrelsesloven 
m.v. og endelig undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12.7.71 
om uddannelsesstøtte.

Skolenævnet
Skolenævnet består af 9 medlemmer. Et medlem er valgt af kommu

nalbestyrelsen og 4 er forældrevalgte; disse 5 medlemmer har stemme
ret. Endvidere er 2 elever, lærerrådets formand og rektor medlemmer.

Skolenævnet stiller gennem skolekommissionen forslag om udvi
delse og forbedring af skolelokalerne og disses forsyning med materiel 
og inventar. Planer om nye bygninger og anlæg skal forelægges nævnet 
til udtalelse. Endvidere kan nævnet udtale sig om budgetforslag vedrø
rende skolen.
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Skolens ordensregler skal forelægges til godkendelse.
Nævnet kan udtale sig om sager, hvor der er iværksat politimæssig 

undersøgelse og om børneværnssager.
Sammen med lærerrådet formidler nævnet et samarbejde mellem 

skole og hjem og sørger for et oplysningsarbejde blandt skolens foræld
re, der tager sigte på forståelse af elevens situation i skolen.

Indstillinger om besættelse af lærerstillinger skal forelægges skole
nævnet.

Endvidere kan nævnet stille forslag om alle ting vedrørende skolen 
og skal afgive erklæring i alle sager vedrørende skolen, der forelægges 
det af skolekommissionen eller kommunalbestyrelsen.

Lærerforsamlingen
Lærerforsamlingen består af rektor og samtlige lærere ved skolen.
Lærerforsamlingen indkaldes og ledes af rektor. Her behandles 

spørgsmål om elevernes forhold i relation til deres standpunkt, specielt 
om elevernes opflytning i højere klasse. Endvidere skal man drøfte 
elevernes arbejdsbyrder med henblik på at opnå en jævn fordeling såvel 
på ugens forskellige dage som på skoleåret.

Lærerrådet
Lærerrådet består af rektor og de ved skolen fastansatte lærere, samt 

andre lærere, der har virket i skolen i mindst 2 år og haft beskæftigelse 
svarende til mindst halv stilling.

Endvidere deltager 2 elevrepræsentanter og skolens øvrige lærere i 
rådets møder i det omfang som lærerrådet beslutter under hensyntagen 
til gældende bestemmelser. Lærerrådet vælger selv sin formand og se
kretær. Formanden fastsætter dagsorden og leder rådets møder; rådet 
skal holde møde mindst hver anden måned.

Lærerrådet skal høres om principper for elevoptagelse, sager om 
forholdsregler over for elever med disciplinære forseelser af grovere 
art, antal af klasser og grenhold, time- og fagfordelingsplaner, fagkom
binationer ved stillingsopslag og stillingsbesættelser, forslag til kom
munale skoleplaner, budgetforslag, byggesager, årsprøvers ordning og 
omfang, vikartimers fordeling og ekskursioner.

Lærerrådet afgiver endvidere indstilling om forsøgsundervisning, 
fornyelse af undervisningsmidler og fordeling af eventuelle stipendier 
og flidspræmier.
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Samarbejdsudvalg
Udvalget består af 4 lærere valgt af lærerrådet, 4 elever valgt således 

at såvel gymnasiet som HF er repræsenteret. Endvidere er rektor 
medlem og leder af udvalgets forhandlinger.

Samarbejdsudvalgets opgave er gennem gensidig information og for
handlinger at fremme samarbejdet mellem lærere og elever, frem
skynde sagers løsning og koordinere læreres og elevers bestræbelser.

Samarbejdsudvalget træffer inden for de bevillingsmæssige rammer 
afgørelse vedrørende fællestimer og studiekredse samt, efter samråd 
med skolenævnet, i følgende sager, der vedrører elevernes trivsel: 
faciliteter, praktiske forhold, fritidsaktiviteter og fællesarrangementer 
såsom skolefester, skolekomedier, sportsstævner m.m.

Samarbejdsudvalget udarbejder forslag til skolens ordensregler og 
fremsender dette til skolenævnet til godkendelse.

Samarbejdsudvalget kan ikke udtale sig om eller på dagsordenen 
optage sager, som vedrører skolens fag- og timefordelingsplan eller 
den enkelte lærers forhold eller undervisning. Sager vedrørende en
kelte elever kan kun behandles, hvis den pågældende elev er indforstået 
hermed.

Stipendienævnet
Stipendienævnet består af 3 lærere og 3 elever. Det skal udtale sig om 

ansøgernes studieegnethed og studieaktivitet og sørge for at eleverne 
får kendskab ti) mulighederne for støtte og lån. Nævnet skal indkalde 
ansøgninger samt kontrollere, at alle heri krævede oplysninger er til 
stede.
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Elevrådets arbejde i 1973
Elevrådet 1973 blev indledt på bedst mulige grundlag ved valget d. 26. 

jan. Interessen omkring elevrådet var nemlig på det tidspunkt større 
end den længe havde været. Valget resulterede i en fuldstændig ud
skiftning på samtlige udvalgsposter. Alle var ivrige efter at komme 
igang - alle slags problemer blev taget op - elevrådet virkede. Men i 
løbet af de næste måneder gik det op for de fleste, at elevrådet (til trods 
for at det repræsenterer et stort flertal af de der dagligt færdes på 
skolen) ingen egentlig kompetence har. De fleste af de myndigheder vi 
er blevet konfronteret med har en uovervindelig skræk for alt hvad der 
har med elevindflydelse at gøre. Det opfattes som noget negativt - af 
mere tolerante som et nødvendigt onde.

Det turde være indlysende, at der på et sted hvor ca. 500 mennesker 
hver dag går op og ned ad hinanden burde herske mere demokratiske 
tilstande. At flere af de nyvalgte efter et stykke tid følte, at de konstant 
løb panden mod en mur og derfor mistede interessen for arbejdet er som 
meget forståeligt. Men man må alligevel ikke give op! Alle må deltage 
aktivt i elevarbejdet, hvis vi fremover vil gøre os gældende på nogen 
måde. I selve elevrådet har man søgt at skabe mere demokratiske 
forhold overfor den enkelte elev ved at vedtage en ny forfatning. Af 
andre mere konkrete begivenheder skal nævnes at elevrådet har opret
tet en biograf, der med jævne mellemrum viser underholdningsfilm af 
forskellig art. På festfronten har vi haft besøg af orkestre som Midnight 
Sun og Theis/Nygaard’s jazzband.

Økonomisk set må året anses som vellykket. Vi har forøget vor 
kapital fra kr. 2674,91 til kr. 3878,92.

Jørgen Bing
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Ved elevrådsvalget fredag den 8. februar 1974 blev følgende valgt til 
at repræsentere eleverne i skolens forskellige udvalg:
Samarbejdsudvalget

Jørgen Bing, Imx
Ann Kryger, 2mx
Ulla Hjorth Nielsen, Iq
Jesper Karup Pedersen, 2mx

Skolenævnet
Svend Hangaard, Imx
Niels Chr. Larsen, 2mx

Stipendienævnet
Anne Korsholm Jensen, 2mz
Lis Kelså, 2mz
Else Sommer, 2mz

Lærerrådet
Claus Lundberg, 2my
Mette Kjuel Nielsen, 2sa

Byggeudvalget
Hanne Schultz, 2mz

Kunstudvalg
Pia Fris Jensen, 2mz
Poul Lange, 2my

Sportskomité
Henrik Bæth, 2sa

Samarbejdsudvalget
1 kalenderåret 1973 var elevrepræsentationen i udvalget: Henrik 

Bendixen, Preben Boeskov, Hans Henrik Flyckt-Nielsen og Jesper 
Karup Pedersen.

I skoleåret 1973/74 er endvidere adjunkt Annelise Agger, rektor 
Svend A. Jensen, lektor Werner Jørgensen, adjunkt Finn Pedersen og 
lektor Geoffrey Wilson medlemmer.

Efter elevråds valget i februar 1974 er elevrepræsentationen: Ann 
Kryger, Ulla Hjort Nielsen, Jesper Karup Pedersen og Jørgen Bing.
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Samarbejdsudvalget har drøftet og planlagt en række ting, som elev
rådet derefter har iværksat. Elevrådet har på sin side ved møder bragt 
ting på bane, som derefter er blevet drøftet i samarbejdsudvalget. På 
denne måde har elevrådet afholdt elevfester og koncerter, samt ar
rangeret en række turneringer i boldspil. Der er i skoleåret arrangeret 
nogle filmsaftener.

Følgende studiekredse har været afholdt: Filmstudiekredse (en kreds 
om ældre film, en kreds om nyere film) v. Jens Bruun Christensen; 
Dramatikstudiekreds v. Birgitte Raae.

Der har været afholdt fællestimer om UNICEF v. folketingsmand 
Arne Stinus. I forbindelse med folketingsvalget har der været fælles
time med repræsentation fra de forskellige partier. Gruppen Røde Mor 
har optrådt i 2 fællestimer. Endvidere har der været fællestime for HF 
med repræsentanter for LAK.

Eleverne har på fællestimer drøftet elevrådsorganisation.
Samarbejdsudvalget har i foråret 1974 arbejdet videre med introduk

tionsprogrammet for de nye elever i august 1974.1 drøftelsen har været 
inddraget positive og negative erfaringer fra forrige års kursus.

1 begyndelsen af februar opførte elever fra forskellige klasser skole
komedie. Forestillingen havde titlen »Cabaret 1974« og var instrueret 
af Birgitte Raae.

Det årlige skolebal med deltagelse af elever og forældre afholdtes i 
Folkets Hus 9. marts og var meget velbesøgt (ca. 550 deltagere). Der 
var først ca. 1 times underholdning dels af en gruppe elever fra 3x og 
dels af den dramatikstudiekreds, som i vinterens løb har arbejdet under 
ledelse af Birgitte Raae. Derefter dans til kl.01.

Forårskoncenten fandt sted onsdag den 24. april 1974.

Regler for elevorganisationen på F.G.
1: Elevorganisationens formål:

Det er elevorganisationens formål at varetage elevernes interesser.
Dette gøres ved:
1) At behandle problemer på skolen.
2) At udtale sig i spørgsmål vedr. elevernes forhold på og udenfor 
skolen.
3) Bestandig at søge sin kompetance udvidet.
4) Om nødvendigt at iværksætte aktioner.
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2: Elevorganisationens struktur:
Stk. 1) Elevorganisationens højeste organ er elevforsamlingen. Alle 
elever har stemmeret på dette. Det kan indkaldes skriftligt senest 1 
uge før, af enten 25 elever eller af elevrådet, dog skal der afholdes 
mindst 3 møder pr. år. Kun her kan aktioner vedr. alle elever 
besluttes.
Stk. 2) Mellem elevmøderne er elevrådet højeste organ. Elevrådet 
består af 1 repræsentant fra hver klasse, samt af udvalgsmedlemmer 
(Stk. 3). Enhver elev har ret til at overvære møderne. Almindeligt 
flertal kan nægte disse taleret. Stemmeret har kun klasserepræsen
tanterne + SU-medlemmer. Kasserer og sekretær vælges blandt 
klasserepræsentanterne af elevrådet. Valg af klasserepræsentanter 
foregår i klasserne inden 15. september, og det nye elevråd samles 
straks derefter. Alle medlemmer kan indkalde elevrådet med 1 uges 
varsel, dog holdes der møde mindst 1 gang hver 3. uge. Komiteer 
nedsættes af elevrådet efter dettes retningslinier.
Stk. 3) Til at varetage elevernes interesser overfor myndigheder og 
lærere vælges der:
4 elever til samarbejdsudvalget
2 » » skolenævnet
2 » » kunstudvalget
3 » » stipendienævnet
2 » » lærerrådet
1 elev til byggeudvalget
1 » » sportskomiteen
Disse vælges af eleverne i januar måned. Kun 1. og 2.g’erne og 1. 
HF’erne kan opstilles. Elevrådet udarbejder nærmere afstemnings
regler. Ekstraordinært valg kan kræves af 2A flertal i elevrådet eller 
af 100 elever, og senest 3 uger efter en skriftlig begærings frem
komst.

Udvalgsmedlemmerne handler under ansvar overfor elevrådet, 
der også kan pålægge disse at tage sager op.

3: Økonomi:
Elevorganisationens kasse varetages af den af elevrådet valgte kas
serer. Oversigt over kassebeholdningen fremlægges på hvert elev
rådsmøde.
Regnskabet revideres af en elev og en lærer, og fremlægges ved årets 
sidste elevmøde. Eleven udpeges af elevrådet.
Kun elevrådet og elevmødet kan bevilge penge. 33



Frederiksberg Gymnasiums Skolenævn
Det var et led i den såkaldte nærdemokratiske udvikling, at Folke

tinget besluttede at oprette skolenævn ved alle kommunale skoler. 
Nævnene sidder i samme periode som kommunalvalgte instanser, og 
det vil sige, at det første skolenævn ved Frederiksberg Gymnasium har 
fungeret i en 4-års periode fra 1970-74. Ved slutningen af denne periode 
er der grund til at gøre en slags status.

Da vi tiltrådte, vidste vi selv meget lidt om, hvilke opgaver vi egentlig 
skulle løse. 1 dag føler vi noget ubeskedent, at den nyskabte institution 
er et plus for arbejdet på vor skole, og vi føler det så konkret, at vi 
protesterede, da det i efteråret 1973 kom frem, at man ville nedlægge 
nævnene ved gymnasieskolerne. På vort initiativ henvendte repræsen
tanter for de kommunale gymnasieskoler sig til undervisningsministe
riet med det ønske at bevare nævnene i en eller anden form, selvom ikke 
alle nævn sluttede lige positivt op om dette.

Det viste sig gennem disse kontakter, at der var stor forskel i be
dømmelsen af nævnenes betydning. Det karakteristiske ved de positive 
bedømmelser både på F.G. og andre steder var måske dette, at der på 
de pågældende skoler var tilslutning fra alle kategorier af nævnsmed
lemmer, hvilket vil sige rektor, lærerrepræsentant, elevrepræsentanter 
og forældrerepræsentanter. Nævnenes betydning ligger efter min me
ning i den omstændighed, at alle implicerede i skolens arbejde her kan 
mødes og drøfte skolens arbejdsforhold, og hvor det lykkes at skabe 
gensidig respekt og forståelse bliver nævnets arbejde udbytterigt. Om
vendt er det oplagt, at en bestandig midtillid til hinandens motiver og 
evner gør det håbløst at nå til noget resultat.
På papiret har skolenævnet en masse at skulle have sagt. I praksis har vi 
konstateret, at det - heldigvis! - ikke er så slemt, fordi lovgiverne har 
givet andre instanser indflydelse på de samme områder, ligesom der er 
en hel del forhold, hvor nævnet som kontrollerende organ kun fungerer 
som en sikkerhedsventil eller en klageinstans, der heldigvis sjældent 
kommer i funktion. Normalt overlades beslutningerne trygt til de pro
fessionelt uddannede eksperter, der er knyttet til skolen. Hvis forældre- 
valgte medlemmer, der i den sammenhæng optræder som amatører, 
ville blande sig i skemalægning og bogvalg, kunne der hurtigt komme 
kaos på en skole.

Det afgående skolenævn har i årenes løb haft lejlighed til at drøfte 
rammerne for samarbejdet mellem skole og hjem, hvor det angik for
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ældrearrangementer, karaktergivning, ferieproblemer og anden kom
munikation. Vi har drøftet trivslen på skolen ved at kigge på festar
rangementer, indretning af lokaler og andre byggeproblemer. Vi har 
diskuteret relation mellem lærere og elever, sådan som de nu en gang 
opstår i en skoles hverdag med de divergenser, der ligger i tiden, selvom 
vi tør sige, at vi kun i ringe grad har været berørt. Vi har gerne villet 
støtte et elevblad, selvom det ikke har vist sig at have bestand. Vi har 
talt om forsikringsspørgsmål, ordensregler, lægeordning, nye ansættel
ser, oprettelse af HF-afdeling, nedlæggelse af real-afdeling, med andre 
ord: stort og småt, hvor det havde relation til vores skole.

Nævnet har haft mulighed for at holde kontakt med andre instanser 
gennem møder med andre nævn og med skolekommissionen på Frede
riksberg, ligesom vi gennem medlemsskab i landsomfattende organisa
tioner til formidling af kontakt mellem skole og hjem har deltaget i en 
række kurser og konferencer. Vi har haft glæde af den omstændighed, 
at vi i vores kreds har haft et medlem af Frederiksberg Skolekommis
sion og formanden for De frederiksbergske Forældrekredse, ligesom vi 
løbende har haft et naturligt samarbejde med F.G.’s egen forældrefor
ening.

Der er opgaver, der kunne være løst på anden måde, og i en del 
tilfælde synes vi nok også selv, at vi kunne have taget ting op med 
forældrekredsen til mere indgående drøftelse. Sammenfattende kan det 
siges, at der er nye muligheder for det nye nævn, og at det frugtbare 
samarbejde, som forældrerepræsentanterne har haft med de øvrige 
nævnsmedlemmer, vil gøre det til en positiv oplevelse at tage dette 
arbejde op for de nyvalgte.

Bent Melchior.

Der vil blive afholdt nyvalg til skolenævn maj 1974. Det nye nævns 
sammensætning vil blive meddelt ved skoleårets begyndelse.
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Frederiksberg Gymnasiums Forældreforening

Foreningens love
§ 1.

Foreningens formål er at virke som bindeled mellem medlemmerne 
af skolens forældrekreds og derigennem blive en virksom og alsidig 
støtte for skolen. Særlig ønsker foreningen at støtte skolen økonomisk 
på områder, hvor det offentlige ikke yder hjælp, eller hvor denne hjælp 
er utilstrækkelig.

Som medlemmer kan optages forældre, der har eller har haft børn i 
Frederiksberg Gymnasium.

§ 2.
Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer. Rektor er fast med

lem, 1 medlem vælges af lærerrådet, og de 3 øvrige blandt de forældre, 
der har børn i skolen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv 
formand og kasserer.

§ 3.
Foreningen afholder mindst ét møde om året, den ordinære general

forsamling, der lægges umiddelbart før et forældremøde, normalt i 
februar måned. Ved generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beret
ning og regnskab, der vælges bestyrelse for det kommende år (skoleår), 
og kontingentet fastsættes. Møde og dagsorden meddeles hvert med
lem skriftligt mindst 8 dage før.

§ 4.
Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer, der vælges ved gene

ralforsamlingen. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 5.
Såfremt foreningen opløses, skal dens midler tilfalde Frederiksberg 

Gymnasium til fremme af de i § 1 nævnte formål.
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FREDERIKSBERG GYMNASIUMS FORÆLDREFORENING 
Driftsregnskab 1/1-31/12 1973

Indtægter Udgifter
Indgåede kontingenter...................................... 3.410,00
Kommunalt tilskud............................................. 1.200,00
Elevtelefon...................................................... 1.110,51
Varmdrikautomat .............................................. 5.763,17
Lån tilbagebetalt............................................ 2.500,00
Renter, bank, giro, lån.................................. 145,87
Porto og girogebyr ........................................ 362,27
Tryksager og kontorartikler........................ 408,45
Kontingenter .................................................. 163,75
Legater og understøttelse ............................ 1.100,00
Gaver................................................................ 168,90

10.373,17 5.959,75
Overskud ........................................................  4.413,42

10.373,17 10.373,17

Status pr. 31/12 1973
Aktiver Passiver

Beholdning 71216-5 ...................................... 6.195,92
Beholdning 20790-0 ...................................... 10.847,96
Beholdning giro.............................................. 426,67

17.470,55
Kapital pr. 31/12 1972 ................................................ 13.057,13
Overskud ........................................................  4.413,42

17.470,55 17.470,55

Agnes Beyer, kasserer

Regnskabet er revideret og beholdningens tilstedeværelse konstateret.

Frederiksberg, den 30. januar 1974.

Rita Stub Jørgensen Helge Holmquist-Larsen
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Ved foreningens ordinære generalforsamling den 21. februar 1974 
omtalte formanden, civilingeniør Henrik Blemmer, foreningens indsats 
på de områder, som man sædvanligvis tager sig af.

Specielt omtales forsøget med at sørge for driften af en automat med 
varme drikke og for driften af telefonautomat. Formanden omtalte 
skolens velkomstmøde for de nye forældre i oktober 1973. Man var i 
bestyrelsen enige om at opfordre rektor og lærerne til at gå videre ad 
disse nye og mere aktiviserende veje ved kommende introduktions

møder.
Ved generalforsamlingen blev følgende valgt til bestyrelsen: civil

ingeniør Henrik Blemmer, boghandler Poul Haase og lærerstuderende 
Agnes Beyer.

Rektor Svend A. Jensen og adjunkt Annelise Agger er også medlem 
af bestyrelsen.

Bestyrelsen har valgt civilingeniør Henrik Blemmer til formand, 
boghandler Poul Haase til sekretær og lærerstuderende Agnes Beyer til 
kasserer.

Til revisorer blev valgt overlærer fru Inge Scheel Nissen og fuldmæg
tig Mogens Nørgaard Nielsen.

Kontingent blev fastsat til kr. 15,00.
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F.G.Samfundet 
Stiftet 1966

Foreningens love

§ 1. Foreningens navn er F.G.Samfundet.

§ 2. Foreningens formål er primært at formidle kontakten mellem de 
gamle elever indbyrdes og mellem disse og skolen. Foreningen samar
bejder desuden med skolens ledelse, forældreforeningen og eleverne 
om uddeling af bogpræmier, tildeling af legater, køb af kunstværker og 
lignende; i det hele taget støtter foreningen skolen og dens elever på 
områder, hvor det offentlige ikke yder hjælp, eller hvor denne hjælper 
utilstrækkelig.

§ 3. Som medlemmer optages tidligere elever fra skolen.

§ 4. Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer. Rektor er fast 
medlem, de øvrige vælges af generalforsamlingen blandt foreningens 
medlemmer for en 2-årig periode, således at der hvert år afgår 2 med
lemmer. Afgående bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Bestyrelsen 
konstituerer sig selv.

§ 5. Foreningen indbyder til mindst et møde årligt på skolen i oktober 
måned. I forbindelse med dette møde afholdes den ordinære general
forsamling, hvortil indkaldelse med dagsorden skal være medlemmerne 
i hænde senest 14 dage forinden. Forslag til dagsorden skal være besty
relsen i hænde senest 15. september. På generalforsamlingen aflægger 
bestyrelsen beretning og forelægger det reviderede regnskab til forsam
lingens godkendelse. Endvidere fastsættes kontingent. Studerende og 
menige værnepligtige betaler halvt kontingent. Endelig vælges 2 reviso
rer. Regnskabsåret løber fra 1. september til 31. august.

§ 6. Såfremt foreningen opløses, tilfalder dens midler skolen til 
fremme af de i § 2 nævnte fornål.

Af F.G.Samfundets regnskab for 72/73 skal kun gengives hovedtal
lene:
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Indtægter . 
Udgifter .. 
Underskud

kr. 
kr. 
kr.

1.132,63
1.182,11

49,48

Status pr. 31. august 1973 balancerer med kr. 601,14 = 
indestående på foreningens postkonto nr. 105027.

I bestyrelsen for F.G.Samfundet sidder følgende:
Formand: Gert Schomacker (x 66)
Næstformand: Helle Andersen (a 70)
Kasserer: Peter H. Skjerbæk (x 72)
Sekretær: Steen Krüger Poulsen (x 72)
samt rektor Svend A. Jensen.
Revisorer er Stephen B. Juhl og Ole Colstrup.
Kontingent: 40 kr. årligt, dog kun 20 kr. for studerende og menige 

værnepligtige.
Den 22. marts 1974 holdt foreningen sin tredie selvstændige fest.
Af særlig interesse for skolens nuværende elever skal det nævnes, at 

der er 3 faste legater:

1. Ved årsafslutningen. Hidtil 150 kr. til en elev, som skolen af en eller 
anden grund ønsker at belønne. De sædvanlige kriterier om flid og 
dygtighed benyttes normalt ikke.

2. Ved det store skolebal uddeles en belønning til en eller flere elever, 
der i særlig grad har bidraget til underholdningen.

3. Ved den sidste skoledag for 3.g. ca. 120 kr. til den klasse, der stjæler 
billedet fra de andre. Legatet tænkes udbetalt i naturalier ved 
frokosten i De små Haver.

Bestyrelsen.
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Gymnasiet
Fagene og deres timetal

Sproglig linje Matematisk linje

Fag Særlag Særfag

Fællesfag

1. 2. 3.

Ny
sproglig 

gren 
2. 3.

Sam
fundsfag- 
lig gren 
2. 3.

Fællesfag

1. 2. 3.

Matema- 
tisk-fy- 

sisk gren 
2. 3.

Sam- 
fundsfag- 
liu gren 
2. 3.

Natur
faglig 
gren 

2. 3.

Religion.................................. 0-1-2 0- 1- 2
Dansk...................................... 3- 3- 4 3- 3- 4
Engelsk .................................. 4- 4-6 1 3- 5 >5- 0- 0
Tysk........................................ 3- 3- 5 J J
Fransk (russisk).................... 5- 3- 3 5- 3- 3
Latin ...................................... 4- 4- 0
Oldtidskundskab .................. 1- 2- 0 1- 2- 0
Historie og samfundskund-

skab .................................... 2- 3- 3 0- 1 2- 3- 3 0- 1 0- 1
Samfundsfag.......................... 5- 5 5- 5
Geografi.................................. 2- 3- 2 3- 0 3- 2 3- 2
Biologi.................................... 0- 0- 3 0- 3 0- 3 } 3- 7
Biokemi.................................. J
Kemi .................................... 2- 3- 0 l- 0 3- 0
Fysik ...................................... 3- 3- 5 2- 2 2- 2
Matematik.............................. 2- 3- 0 5- 5- 6 3- 3 3- 3
Legemsøvelser...................... 2- 2- 2 2- 2- 2
Frei lestimer..........................

2- 2- 1 2- 2- 1Musik........ f max.
Lmin. (2)-(0)-(0) (2)-(0)-(0)

Formning og kunst-
forståelse .......................... (0)-(2)-(l) (0)-(2)-(D

30-19-18 11-12 11-12 30-16-15 14-15 14-15 14-15
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Normaltimeplan for HF-Kursus (2 HF 74/75)

3. semester 4. semester

Fællesfag: 
Dansk............................................... 3 5
Kristendomskundskab .................. 3 0
Historie ............................................ 3 3
Biologi.............................................. 0 0
Geografi............................................ 2 3
Matematik........................................ 3 3
1. fremmedsprog, eng. el. tysk ... 3 3
2. fremmedsprog, eng. el. tysk ... 0 0
Samfundsfag.................................... 0 0
Sang.................................................. 0 0
Formning.......................................... 0 0
Legemsøvelser.............................. 0 0

Tilvalgsfag: 
Biologi.............................. 4 4
Matematik........................ 2 3
1. fremmedsprog, eng. el. tysk ... 5 4
2. fremmedsprog, eng. el. tysk ... 3 3
Samfundsfag.................... 2 3
Sang og musik................ 3 4
Formning.......................... 4 3
Legemsøvelser................ 4 3
3. fremmedsprog, fransk el. russisk 3 3
Fysik forkursus.............. 0 0
Fysik hovedkursus ........................ 5 5
Kemi ................................................ 4 0
Psykologi.......................... 2 0
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Antallet af ugentlige timer

Normaltimeplan for HF-kursus 
gældende for 1HF 74/75 og følgende årgange

Fællesfag:
1. semester 2. semester 3. semester 4. semester

Dansk ............................ 3 3 4 4
Religion.......................... 0 0 3 3
Historie.......................... 3 3 3 3
Biologi............................ 3 2 0 0
Geografi ........................ 3 2 0 0
Matematik...................... 5 5 0 0
Engelsk.......................... 4 3 4 4
Tysk................................ 3 3 0 0
Samfundsfag.................. 2 2 0 0
Musik/Formning.......... 2 2 0 0
Idræt .............................. 2 2 0 0

Tilvalgsfag:
Biologi............................ 0 0 4 4
Matematik...................... 0 0 6 6
Engelsk.......................... 0 1 3 3
Tysk................................ 0 0 5 5
Samfundsfag.................. 0 0 3 3
Musik.............................. 0 0 4 4
Formning ...................... 0 0 4 4
Idræt .............................. 0 0 4 4
3. fremmedsprog.......... 0 3 4 4
Fysik.............................. 0 3 6 5
Kemi .............................. 0 0 5 5
Psykologi ...................... 0 0 3 3
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ORDENSREGLER

1. Alle skal møde så tidligt på skolen, at undervisningen kan begynde 
umiddelbart efter, at det har ringet ind til første time. Der er morgen
sang hver mandag i første frikvarter; alle har pligt til at være med, også 
de, der ikke har haft undervisning i første lektion.

2. Ophold på brandaltaner og i vindfangene er forbudt.

3. Hvis en klasse har en mellemtime fri, kan eleverne forlade skolen. 
Bliver de på skolen, opholder de sig i klasseværelset, i opholdsstuerne 
eller i skolegården; dog kan også biblioteket benyttes efter aftale med 
bibliotekaren eller rektor.

4. Tobaksrygning må kun finde sted i skolegården, i opholdsstuerne, 
på gangen foran opholdsstuerne og på bagtrappen i den gamle skolefløj.

5. Første dag efter sygefraværelse afleveres på kontoret en seddel fra 
hjemmet med angivelse af, hvilke dage eleven har været syg. Varer 
fraværelsen over en uge, må hjemmet underrette skolen. Fritagelse for 
skolegang af anden grund, gives kun undtagelsesvis og kun efter for
udgående skriftlig anmodning.

6. Hvis en elev på grund af sygdom ønsker at gå hjem i løbet af 
skoledagen, skal tilladelse indhentes på kontoret.

7. Det er forbudt at beskadige eller fjerne opslag. Opslag, der opsæt
tes skal være forsynet med navnet på den, der har anbragt det.

8. Om beskadigelse eller ødelæggelse af skolens materiel skal der 
straks af skadevolderen eller ordensduksen gives meddelelse til indre 
inspektor. Hvis skaden er forvoldt forsætligt eller ved grov uforsigtig
hed, medfører det erstatningspligt.

9. Eleverne har pligt til at behandle de af skolen udlånte bøger med 
omhu efter anvisning og skal efter brugen tilbagelevere dem i forsvarlig 
stand; i modsat fald må bøgerne erstattes.
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10. Ordensduksen har ansvaret for, at der er orden i klasseværelset; 
han møder 5 minutter før skoletidens begyndelse. I frikvarteret gøres 
rede til den følgende time: vinduer åbnes, tavlen renses, kridt og svamp 
holdes i orden og låses inde i katederet. Skal klassen skifte lokale, 
lukkes vinduerne og lyset slukkes. Ved skoletidens ophør sørger han 
for, at klasseværelset er i orden og afleverer katedernøglen. Er læreren 
ikke kommet 5 minutter efter timens begyndelse, henvender ordens
duksen sig til rektor. Hjælpeordensduksen (den elev, der i alfabetisk 
følge kommer efter ordensduksen) har til opgave at hente mælk i 
frokostfrikvarteret og efter dette bringe tom emballage og madpapir til 
det sted, hvor mælken blev hentet.

I øvrigt er det alles naturlige pligt at vise hensyn, så skolelivet kan 
foregå gnidningsløst.
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Forskellige meddelelser

Træffetider
Rektor træffes hver skoledag kl. 12—13.
Skolelægen har konsultation mandag kl. 8-9 to gange om måneden. 
Skolesundhedsplejersken træffes mandag 8-9, onsdag 12-14 og fre
dag 8-10.

Telefoner
Skolens kontor: 22 81 93.
Inspektorkontoret: 22 05 32.
Lærerværelset: 31 63 72.
Skolelægen: 22 05 32.
Elevtelefon: 21 35 17; der tages mod besked kl. 10.50-11.15 og kl. 
12.00-12.10.

Gymnastik
Til gymnastikundervisningen må hver elev anskaffe gymnastikdragt, 

gymnastiksko, gummisko til boldspil, gymnastikpose og håndklæde, alt 
mærket med navn og klasse.

I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse gælder føl
gende angående fritagelse for gymnastik: Fritagelse for en uge ad 
gangen, dog højst i 4 sammenhængende uger, kan gives efter skriftlig 
anmodning fra hjemmet. Fritagelse ud over 4 uger kun efter fremlæg
gelse af lægeattest, der skal udfærdiges på en særlig blanket, der fås på 
skolen.

Det nye skoleår begynder mandag den 12. august kl. 10.

Svend A. Jensen
rektor
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