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VELKOMMEN
Denne beretning om Efterslægtselska
bets Skole og dens dagligliv skulle være
en praktisk vejledning for alle skolens
elever, men er dog især henvendt til
de nye, der på alle områder skal vænne
sig til andre forhold end de vante.
Jeg håber, at den vil lette jer over
gangen til en ny skoleform, til nye
kammerater og lærere. Den første for
udsætning for, at man trives på sin
arbejdsplads, er, at man er fortrolig
med dens praktiske indretning, så man
kan undgå spild af tid og kræfter.
Hvad I derved får tilovers af energi,
beder jeg jer sætte ind på i samarbejde
med kammeraterne og os lærere at
skabe et positivt og frugtbart fælles
skab. For trivsel afhænger også af, at
hver enkelt på arbejdspladsen gør sin
indsats for at præge miljøet under
skyldig hensyntagen til andres og hel
hedens vel.
Med ønsket om, at I må opleve nogle
gode og aktive år her på stedet, bydes
I hjertelig velkommen til Efterslægt
selskabets Skole.
A If Ove Jensen
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Ærede
medborgere!
Hjertelig velkommen til Efterslægt
selskabets kombinerede kundskabsog æseløre fabrik. (Blomsten af Dan
marks ungdom mødes her - uden for
skoletiden...). Denne spontane skriveriske udfoldelse er tænkt som en
slags praktisk vejledning for såvel gam
le som nye driverter her på skolen.
Især de nye diciple bør læse den grun
digt igennem (Så, så, det er ikke så
slemt sagt som det er ment...). I vil
ellers være chanceløse i disse hellige
sale og bukke under for det kolossale
arbejdspres, der nu lægges på jeres
spinkle bameskuldre. (I må vænne jer
til at stå op kl. 4 hver morgen for at
nå alle lektierne osv.).
Måske kan dette udødelige skrift
mildne omvæltningen en smule for
jer..., så finindstil FM-senderen. Den
energi I eventuelt skulle få til overs
efter dagens og nattens hårde slid,
bedes I ikke sætte ind på bankrøve
rier, automatindbrud o. lign, lyssky
foretagender... Næh, denne utæm
melige virkelyst bør I bruge på studier
af videregående faglitteratur i mate
matik, gymnastik, Anders And osv...
I må faktisk gøre lige, hvad der passer
jer, bare det ikke strider imod diverse
bekendtgørelser og cirkulærer, som
I sikkert allerede har fået...
Nå, jeg ser, at der ikke er mere plads,
så jeg vil slutte her (meget praktisk, så
skriver jeg ikke oven i den næste).
Velkommen i huset!
Finn Kollerup, 2y
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Timeplan for introduktionsugen

Mandag d. 12.8

kl. 9.00-10.00
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00

11.00-12.00

Nye elever: morgenmad i aulaen.
Vi rydder op.
Gamle og nye elever i aula. Velkommen
2. g, 3. g, 2. HF: skemaskrivning, bogudlevering, herefter
hjem.
1. g og 1. HF: folkedans og orientering om de næste dage
(aula).

Planen for tirsdag og onsdag gælder KUN for 1. g og 1. HF.
Tirsdag d. 13.8

kl. 8.00-11.00
11.00-11.45
11.45-13.00

Onsdag d. 14.8

Torsdag d. 15.8

Samme program som tirsdag.

kl. 8.00
8.00-11.00

11.00-11.30
11.30-14.00

Fredag d. 16.8

Gruppedynamik og anden underholdning.
Frokost.
Gruppedynamik fortsat.

kl. 8.00-12.00
12.00-18.00
18.30
20.00-24.00

Alle klasser i aula. Efter almindelig meddelelser er der
normal skolegang for 2. g, 3. g, 2. HF.
Nye elever: orientering om DGS, LAK, elevråd, Elysion,
weekend-hytte m. m.
Klassedeling, faglig orientering, skemaskrivning,
bogudlevering.
Frokost
Timer for alle efter skema.
2. g, 3. g, 2. HF: undervisning efter normalt skema,
Hjem kl. 12.00
Nye elever: forbereder skolefesten.
Alle til fælles spisning.
Skolefest. NB! kun for skolens elever og lærere.
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Skolens
administration
Rektor: Alf Ove Jensen
Sekretariat: Inger Wamov og Jette Boysen

Kontortid: 12-13. Elever er selvfølgelig også
velkomne i frikvarterer og mellemtimer. Her
afleveres sygesedler, når man genoptager
skolegangen. Og her anmodes skriftligt om
ekstraordinær fritagelse senest dagen før,
man ønsker sig fri (jvf. side 16).
1 øvrigt kan alle spørgsmål og problemer
fremlægges her.

Administrative inspektorer: E. Didriksen og
Birgit Lykke
Tandlægeregninger refunderes i 12-frikvarteret. Adresseforandringer meddeles umiddel
bart efter flytning. Her opbevares svampe og
kridt, glemte sager og post til elevråd, elev
foreninger m. fl. Her afhentes blanketter til
befordringsgodtgørelse: Alle elever, som har
mindst 14 km’s skolevej - fra hjem til skole
og tilbage igen - kan få befordringsgodt
gørelse.
Studievejledere: Mette Mortensen og
Else Arltoft
Sekretær: Lis Egeskov (HF)

Kontortid: 12-13. Åbent daglig: 9.30-12.30.
Statens uddannelsesstøtte - ansøgninger af
hentes og afleveres. Her afhenter eleverne
papir til undervisningsbrug. Studievejledning
m.v. for HF-elever.
Boginspektor: Peter Sørensen og Gerda Lund

Bogrummet er åbent mandag og torsdag
kl. 10.55-11.10.

Bibliotekar: Flemming Ib Nielsen

Skolebetjent: Carl Winther

Praktiske
oplysninger

Rygning er tilladt alle steder på skolen und
tagen i aulaen og i undervisningslokalerne.
Du vil blive respekteret, hvis du lægger
skod og tændstikker i bøtterne.
Ringetider: 08.00 - 08.45
08.55 - 09.40
09.50- 10.40
Spisefrikvarter
11.10- 12.00
12.10- 13.00
osv.

Adresse: Hyrdevangen 62, 2400 Kbh. NV.
Telefon (01) 60 23 06.
Elevernes telefon hænger ved indgangen:
(01)605697.
Kantinen er det sted, hvor 3. g’erne og
2. HF’eme spiser, men i alle andre frikvar
terer er alle velkomne.
Ferier og fridage:
Aulaen: Aula er et fint ord for det sted, hvor 14. - 18. oktober (begge dage inch):
elever kan dyrke interesser, der ikke lar
efterårsferie.
mer og forstyrrer. I aulaen er opstillet en
23. december - 3. januar (begge dage inci.):
bogsamling, som du kan bruge til forbere
juleferie.
delse - men fjern ikke bøgerne fra aulaen.
24. marts - 1. april (begge dage inch):
På opslagstavlen bliver der daglig givet besked
påskeferie.
om timeændringer o. 1. Opslagstavlen fin
16. april: Dronningens fødselsdag.
der du på trappeafsatsen foran aulaen.
5. juni: Grundlovsdag.
Morgensamlingen foregår i aulaen mandag
23. juni - 8. august (begge dage incl.):
i andet frikvarter. Her har alle mulighed
sommerferie.
for at give oplysninger, optræde osv.
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Skolerejser
Adskillige klasser har i de seneste år benyttet
sig af rejsebureauernes tilbud om billige rejser
udenfor højsæsonen til at tage på skolerejse.
Betingelserne for at en klasse kan rejse er
følgende:
1.
- at hele klassen rejser
2.
- at rejsen har et fagligt indhold
3.
- at en eller to lærere rejser med
De fleste gymnasieklasser rejser i 2.g. Betin
gelserne for at kunne rejse er de samme for
gymnasiet og HF, men skolen har kun mu
lighed for at give økonomisk tilskud til
gymnasieklasser.
I sidste skoleår rejste 2. x til Østrig for at
stå på ski, 2. y var i Rom og 2. z var i London.
Næste skoleår er der planlagt rejser til Paris
(2a, 2p, 2y og 2u).
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Studiekredse
Der kan arrangeres studiekredse, hvis mindst
10 elever bliver enige om et emne og skolen
kan skaffe en leder. Initiativer til studie
kredse tages af samarbejdsudvalget først på
skoleåret.

Elysion elevforeningen
(Formand: Eva Ryberg,3y)
Elysions arbejde har i nogen grad været præ
get af passitivitet dette forår. Dette må i høj
grad skyldes den store aktivitet med revy,
skolekomedie og i volleyballklubben m. m.
Alle ville de holde fest på samme tidspunkt
og så blev der ikke plads til os, men nogle
gode fester er det dog blevet til. Vi vil tage
hul på en ny sæson med nye ideer og sam
tidig byde de nye elever velkommen, med
håb om et godt samarbejde.
Bestyrelsen

Weekend hytten
Skolens weekend hytte ligger i Ganløse Ore
skov mellem Farum og Slangerup (afstand:
skole - hytte ca27 km). Weekend „hytten” er
et husmandssted (areal ca. 16000 m2), som
blev købt af lærerkollegiet i 1950 og etableret
som selvejende institution.
Efter gentagne større ombygninger er hyt
ten nu helt moderne med centralvarme og
brusebade. Den indeholder 2 sovesale med
tilhørende vaskerum og toiletter, stort elek
trisk køkken med køleskab, opholdsstue,
spisestue, pejsestue og kursuslokale. Beliggen
heden er helt ugeneret langt fra landeveje og
uden gennemgående trafik.

Foruden til lejrskoleophold er hytten gen
nem alle årene blevet flittigt benyttet af
skolens elever til weekend ophold. Specielt er
der tradition for, at alle nye klasser snarest
efter skoleårets begyndelse tager en weekend
tur sammen med deres klasselærer eller en
anden lærer. Denne tur har erfaringsmæssigt
altid betydet meget for „sammenrystningen”
af de mange nye, der kommer fra vidt forskel
lige steder, ligesom det har været af værdi for
lærer-elev forholdet at være sammen et par
dage uden for skolens mure. Forhåbentlig vil
dette års nye elever fortsætte traditionen
med et hytteophold i efteråret.
Velkommen til skolens weekend hytte.
Erik Garby

Skolens kor
Skolens kor, under ledelse af Torsten og
Susanne Emborg, har skoleåret igennem holdt
prøve mandag aften. Resultaterne har kunnet
høres ved adskillige lejligheder. Blandt andet
har koret medvirket ved andespillene i no
vember, ved juleafslutningen, ved Elysions
talentshow, ved skolens fødselsdagsfest den
4. marts og ved den traditionelle forårskon
cert i april. I det vidtspændende repertoire
har så forskellige komponister som Bach,
Donovan, Mozart, Orff og Simon/Garfunkel
været repræsenteret.
I året 1974-75 prøver vi stadig mandag
kl. 19-21. Nye medlemmer er velkomne.
Michael Andersen, 3a

Sportsaktiviteter
Efter skoletid er det i gymnastiksalene eller
på græsplænen muligt at dyrke forskellige
former for sport, som f. eks. basketball, volley
ball, håndbold, fodbold, badminton m. m.
Som eksempel kan det nævnes, at der i 73
og 74 blev afholdt basket- og volleyballturneringer, hvor der blev spillet om „Gymna-
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Sportsaktiviteter

stiklærenes ærespræmie”. Disse turneringer
vil også blive afholdt i år og der vil desuden
blive afholdt en fodboldturnering.
Hvis I er interesseret, så henvend jer til
jeres gymnastiklærere.
Ud over de interne turneringer, deltog vi i
landsturneringen i atletik, håndbold, volley
ball og basketball. 1 basketball nåede vi til
semifinalen og i atletik var vi i finalen.
Se i øvrigt afsnittet angående „EV 73”.
Claus Lund, 3x

EV73
Skolens volleyballklub er startet af elever fra
skolen i august 1973. Alle elever fra Efter
slægten, både gamle og nuværende, er meget
velkomne.
Indmeldelse sker til:
Allan Stender, Nebbegårdsbakken 13,
2400 NV.
Giroindbetalingskort kan fås hos en af sko
lens gymnastiklærere: Ebba Berg-Sørensen.
Kontingent: 50 kr. halvårlig.
Træningssted: skolens gymnastiksale.
Tid: tirsdag og torsdag kl. 18-22.
Start: 1. september.
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Orientering om
LA. K.
L. A. K. (landssammenslutningen af kursus
studerende) er en sammenslutning af elev
organisationer ved statsanerkendte HF Studenter - Real - TF - UTF - og enkeltfags
kurser. L. A. K.’s hovedformål er bl. a.:
1. Gennem en konsekvent uddannelses
politik, at forbedre kursusuddannelserne herunder kravet om reel medbestemmelse.
2. Gennem forhandling og andre former
for uddannelsespolitisk markering, at skabe
forudsætninger for gennemførelse af de
kursusstuderendes, undervisningsmæssige,
faglige, økonomiske og sociale interesser
og krav - herunder kravet om en uddannel
sesløn - kravet om bedre bolig osv.
3. Gennem samarbejde med andre uddan
nelsesorganisationer og grupper hvis hoved
mål er identiske med L. A. K.’s, - at opnå
koordinering af de uddannelsessøgendes
bestræbelser for at forbedre uddannelses
systemet og øge integrationerne mellem
uddannelserne.

L. A. K.’s arbejde udadtil sker gennem repræ
sentation i forskellige ministerielle udvalg
f. eks, De rådgivende udvalg for de gymnasielle uddannelser (RUGU), - Rådet for sta
tens uddannelsesstøtte (RUS) og flere andre.
Arbejdet indadtil sker ved: ■ afholdelse af
oplysende høringer på de enkelte kurser ved
rørende organisationen. Arrangering af kurser
og seminarer om uddannelsespolitiske og
organisatoriske spørgsmål og problemer.
Som medlem af L. A. K. har du visse rettig
heder som f. eks. - at få juridisk assistance i
problemer vedrørende din uddannelse, at
modtage L. A. K.’s månedsblad: Landsbladet
for kursusstuderende - at benytte DIS-rabatter og dermed billige tilbud på rejser. - Med
lemskort til L. A. K. koster 20 kr.
Jens N. Jensen, 2q

DGS
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning,
Fredensgade 5, København N,
telefon 39 57 29, kl. 10-18.
DGS er en forening, som skal varetage gym
nasieelevernes interesser og prøve at hjælpe
gymnasieelever, der har problemer. Derudover
er DGS det forum, hvor gymnasieelever for
mulerer deres krav til uddannelsessystemet,
- ændringer og forbedringer. DGS’s opgave er
at arbejde for de ændringer i uddannelses
systemet som gymnasieeleverne ønsker.
DGS har formuleret ungdommens 5 hoved
krav:
1.
2.
3.
4.
5.

Retten til en uddannelse
Retten til en løn at leve af
Retten til en bolig
Retten til medbestemmelse
Retten til arbejde

DGS er repræsenteret i en række forskellige
ministielle udvalg, samt diverse fagudvalg og
underudvalg.
Efterslægtselskabets Skole er medlem af
DGS og du kan altid frit henvende dig direkte
til DGS eller til undertegnede, hvis du vil vide
mere eller har problemer m. v. DGS udgiver
hvert måned Gymnasiebladet.
Erik Rasmussen, 3x

Statens
uddannelsesstøtte
Stipendiestøtten er afhængig af dine foræl
dres og din egen indtægt.
Statsgaranteret lån kan optages af alle, der
er fyldt 18 år, og det maksimale lånebeløb er
10.000 kr.
Hvis du skal søge om lån eller stipendie,
skal du henvende dig på HF-kontoret mel
lem kl. 10 og 12 hos Lis Egeskov. Her vil du
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Statens
uddannelsesstøtte

få ansøgningsskemaer til både lån og stipen
dier og få skriftlig og evt. mundtlig vejledning.
Derfor: hvis du ønsker støtte, skal du i
egen interesse søge snarest muligt og helst
inden 1. september.
Stipendienævnet

Skolekomedie
Det er her på skolen en god gammel tradi
tion, at 2. g’eme laver skolekomedie, og det
forventes selvfølgelig også af de nuværende
2. g’er. Som eksempel på en skolekomedie
kan nævnes „Bare en tagsten” af Soya,
opført i marts i år. Den skolekomedie blev
en succes over al forventning - sådan kan det
altså gå! Med hensyn til det rent praktiske
så findes der på rektors kontor en kasse,
hvorfra man kan låne til eventuelle udgifter,
og hvortil man afleverer et eventuelt over
skud, der så ligger til det følgende år. Opstår
der problemer med iscenesættelsen, er
dansklærene her på stedet meget flinke til
at række en hjælpende hånd. Det er altså
bare med at møde op til skolekomedierne.
Mette Svendsen, 3x

Revy
Det er efterhånden også en tradition, at
3. g’eme hvert efterår laver en revy. Denne
revy kan omhandle mange forskellige emner.
Almindeligvis ironiserer den over forskellige
markante lærere og elever, kritiserer forhol
dene på skolen eller går ligefrem hen og
bliver samfundskritisk. 3. g’erne plejer til
deres egen store fornøjelse selv at skrive
teksterne til revyen. Det eneste lidt kedelige
ved disse revyer er, at aktørerne som regel
er de samme, som det foregående år var med
til at lave skolekomedie.
Henrik
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Noget om skolen
Efterslægten er en ny og en gammel skole.
Jo, det er rigtigt, selvom det måske lyder
selvmodsigende.
I vore dage er Efterslægten en moderne
gymnasieskole med 16 klasser og et HF-kursus med 4 klasser, og den henter stort set
alle sine elever fra Københavns nordvest
distrikt.
Men skolen har en lang og ikke uinteres
sant historie bag sig. Den blev startet i op
lysningstiden for næsten 200 år siden, i 1786,
som en moderne privat realskole, hvis elever
gik ud i erhvervslivet efter at have lært tysk,
fransk og engelsk, matematik og naturfag,
legemsøvelser og tegning, og ikke at forglem
me, dansk - altsammen fag, som datidens
latinskoler med deres græske og latinske
dannelse ikke lagde vægt på.
For borgerskabets sønner blev det en
moderne skole, som opfyldte de krav, sam
fundet stillede under den fremvoksende
industrialisme.

1123 år lå skolen midt i København, i
Østergade, der hvor Ilium nu ligger.
1 1886 dimitterede skolen sine første stu
denter. Udviklingen krævede, at flere og
flere fik en højere uddannelse.
11919 blev Efterslægetn en offentlig skole,
idet den blev overtaget af Københavns kom
mune.
I 1961 dimitterede skolen sine første kvin
delige studenter, i 1973 blev de sidste realis
ter dimitteret, og her i 1974 kan skolen dimit
tere sine første HF-er.
Skolens nuværende bygning er 35 år gam
mel, men virker både smuk og moderne med
sin lange, sydvendte røde murstensfront med
de store vinduer, sin smukke aula, sin elev
have, sin grøntomkransede skolegård og sin
store sportsplæne. Trods en vis pladsmangel
har den muligheder for at rumme et godt
skolemiljø.
Jo, Efterslægten er en gammel skole, men
også en moderne skole.
Hans Miiller
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Gymnasiets fag- og timefordeling
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1) I det matematiske gymnasium, 1. g og i det samfundssproglige gymnasiums 2. og 3. g
læses enten engelsk eller tysk.
2) I alle gymnasieklasser læses enten fransk eller russisk.
3) I 2. og 3. g vælges enten musik eller formning.
4) I 3. g kan man have formning eller musik i 2 timer ugentlig i 1. semester i stedet for
1 ugentlig time hele året.
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HF-kursets fag- og timefordeling
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Samfundsfag

6

0 0 3 3

5 5 0 0

Musik

8

0 0 3 3

Engelsk

4 3 4 4

Formning

7

0 0 4 3

Tysk

3 3 0 0

Idræt

8

0 0 4 4

Samfundsfag

2 2 0 0

Fransk (russisk)

11

0 3 4 4

Musik

2 2 0 0

Fysik

14

0 3 6 5

Formning

2 2 0 0

Kemi

10

0 0 5 5

2 2 0 0

Psykologi

6

0 0 3 3

Idræt

Såfremt tilvalgsfaget også er fællesfag, skal tilvalgstimetallet lægges til fællesfagtimetallet.
På kursus til Højere Forberedelseseksamen (HF) undervises der i en række fællesfag samt et
antal tilvalgsfag, der hver er tillagt en pointværdi. De kursusstuderende skal selv sammensætte
deres fagkreds, således at de har mindst 20 tilvalgspoints. Det er en betingelse for oprettelse
af et tilvalgsfag, at faget ønskes af mindst 7 kursister.
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Cirkulærer og
bestemmelser
Mødepligt og fritagelser (gymnasiet
og HF)
Eleverne både i Gymnasiet og på HF har
mødepligt - dvs. at lærerne i den enkelte time
fører regnskab over, hvem der er fraværende.
Hvis du har været fraværende eller hvis du
i helt specielle tilfælde ønsker at få fri, skal
rektor have en seddel. Er du over 18 år, kan
du selv skrive den, er du under 18 år, skal
dine forældre/værge skrive den.
Skal du fritages for gymnastik i mere end
4 uger, skal du have en lægeattest. Blanketten
skal du hente på kontoret, inden du skal til
lægen. Den skal nemlig udfyldes både af sko
len og af lægen.
Hvis du skal til tandlægen, skal du så vidt
muligt sørge for at bestille tid udenfor skole
tiden.
Du kan ikke få fri fra skole, hvis du skal
til køreprøve. Prøven kan godt lægges uden
for skoletiden, hvis kørelæreren får besked
i god tid.

HF - mødepligt og varsler
De regler der gælder for, hvorledes kursus
skal fortolke reglen om mødepligt, er fast
lagt af direktoratet for gymnasieskolerne og
HF, og de vil blive udleveret til alle nye HFkursister i starten af semestret. I hovedtræk
siger reglerne:
Hvis en kursist efter kursus’ skøn forsøm
mer for meget, skal rektor give et mundtligt
varsel.
Hvis fremmødet ikke forbedres, skal rektor
give et skriftligt varsel.
Hvis heller ikke dette hjælper, skal kursus
foretage en indberetning til direktoratet.
I forbindelse hermed har såvel kursisten som
dennes faglærere mulighed for at udtale sig.
Indberetningen kan enten 1) indstille eleven
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til bortvisning, eller 2) anbefale, at kursisten
får endnu en chance. Direktoratet tager den
endelige afgørelse.

Omgængereksamen for HF
Hvis du er dumpet til HF-eksamen efter
2. HF, kan du tage et eller flere fag om i
august/september, og således evt. bestå ek
samen.

1. Elever, som til den afsluttende prøve til
studentereksamen efter 1, eller 2. g har 5
eller mere i årskarakter, men får 00 eller
03 til eksamen, har ret til at komme op til
ny prøve i faget i august/september.

2. Elever, som i et fag der afsluttes efter
1. eller 2. g, og som har fået 00 eller 03,
har ret til (hvis faget ikke har været eksa
mensfag) at blive prøvet i august/septem
ber.

Indstilling til eksamen i gymnasiet

På den måde er risikoen for at dumpe til stu
Hvis du, trods mundtlig advarsel, forsømmer dentereksamen væsentlig mindre.
så meget, at det er tvivlsomt om du kan følge
undervisningen, får du en skriftlig advarsel.
Før eksamen snakker man i lærerforsam
lingen om de elever, der har fået skriftligt
varsel, og hvis læreren i et eller flere fag
(p. g. a. forsømmelser) ikke kan give årskarak
Skolens elevråd består af to valgte repræsen
ter, skal rektor sende sagen til direktoratet.
tanter fra hver klasse, og det holder jævnligt
Her afgør man så, om eleven må gå op til
møder. Elevrådet vælger to gymnasie- og to
eksamen. Hvis eleven ikke får lov, kan han/
HF-repræsentanter til lærerrådet.
hun ikke indstilles til endelig eksamen (3.g),
eller rykke op i næste klasse (1. og 2. g).
Hvis du i årskarakter eller til en årsprøve
får lave karakterer, vil lærerforsamlingen
måske råde dig til at gå klassen om. Den
endelige afgørelse er dog din eller dine forældres/værges.
Lærerrådet består af skolens faste lærere, og
det tager sig af sager, der direkte angår lære
ne. Lærerrådet har desuden en vis indflydel
Terminskarakterer i gymnasiet
se på skolens drift i øvrigt, f. eks. på budget
Der gives standpunktskarakterer i december
tet. Eleverne kan, hvis de vil, vælge 2 gymna
og i marts/april. Hvis du ikke er fyldt 18 år,
sieelever og 2 HF-kursister til at deltage i
skal disse vurderinger forevises i hjemmet og lærerrådets møder.
tilbageleveres til skolen med en af dine forældres/værges underskrift. Såfremt du er
fyldt 18 år eller har indgået ægteskab, gives
meddelelserne til dig selv.

Elevrådet

Lærerrådet

Reeksamination for gymnasieelever
Allerede efter 1. og 2. g skal du til studenter
eksamen i nogle fag. Karakteren tæller med
til den afsluttende eksamen efter 3. g, så det
ville jo være ærgeligt, hvis karakteren var helt
elendig. Derfor har undervisningsministeriet
bestemt at:

Lærer
forsamlingen

Lærerforsamlingen består af samtlige lærere
på skolen. Lærerforsamlingen behandler sager
vedrørende elevernes standpunkt og forsøm
melser.
17

Samarbejdsudvalg
Samarbejdsudvalget er den direkte kon
takt mellem rektor, lærene og eleverne.
Rektor fungerer som formand og endvidere
deltager fire lærer og fire elever. Udvalget
fastlægger programmer for fællestimer i
skoletiden - kunstneriske eller oplysende og godkender etablering af studiekredse.
Som eksempel på fællestimer afholdt i sidste
skoleår kan nævnes af kunstnerisk art:
Benny Andersen og Poul Dissing som sang
„Svantes viser”, og af oplysende: Ole Grün
baum som fortalte om Guruen med stor
entusiasme.
Samarbejdsudvalget behandler alle proble
mer vedrørende trivsel, faciliteter, praktiske
forhold, fritidsaktiviteter og fællesarrange
menter som skolekomedie, skolefødselsdag,
forårskoncert, sportsstævner m. v. Samar
bejdsudvalget forvalter også de midler, der er
indsamlet som overskud ved de førnævnte
arrangementer.
Til sidst er samarbejdsudvalget et naturligt
organ til mere eller mindre formel drøftelse
af alle omstændigheder, der er knyttet til
„det indre liv” på skolen.
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Lærernes fag- og timefordeling

Alf Ove Jensen
Dansk: ly, 3a
Henrik Adrian
Historie: lp, lq
Samfundsfag: 2xyzuS, 3abxS, lp, lq, 2PQ

Annelise Andersen
Fysik: ly, 2xzF, 3xF, 3yzN
Kemi: 2PQ
Steen Anderson
Engelsk: 2Q

Else Arltoft
Fransk: ly, 2b, 2z, 3a
Gymnastik: lax, 2by

Henning Asmussen
Gymnastik: lax, Iby, 2ay, 2x, 3by, lq
Helle Rask Badse
Dansk: Iz, 2b, 2p
Tysk: 3b

Ebba Berg-Sorensen
Fransk: Iz, 2a, 2u, 3b, 2P
Gymnastik: Iby, 2xu, 3ax

Ivar Berg-Sørensen
Gymnastik: 2u, 3ax, 3z

Erling Brodersen
Latin: 2a
Oldtidskundskab: Ib, ly, Iz, 2a, 2u
Religion: 2a, 2b, 2x, 2y, 2u, 3a, 3b, 3x, 2p

Else Dalvin
Tysk: lx, lp, 2PQ
Gymnastik: Iz, 2ay, 3by, 3z, lp, lq
Edmund Didriksen
Latin: la, Ib, 2b
Tysk: 2a
Thomas Holt Elkjer
Historie: Ix, 2a, 2z, 3x, 2q
Oldtidskundskab: Ix, 2y
Religion: 2z, 3y, 3z, 2q

Susanne Emborg
Fransk: Ix, 2y, 3x
Musik: la, Iz, 2az, 2y, 3ay, 3b, Ipq

Torsten Emborg
Engelsk: ly
Musik: Ib, Ix, ly, 2b, 2x, 2u, 3xz, 2PQ
Jørgen Frørup
Biologi: 3xFS, 3yF, 3zF, 3xyZN
Geografi: 3yzN, 3xSN

Erik Garby
Matematik: la, 2uF, lq

Anna Bjamt
Fransk: Ib, 2x, 3z
Engelsk: 3a, 2P

Niels Gullberg-Hansen
Engelsk: 3bN

Tim Bjarnt
Matematik: 2b, 2yF, 3zF, lp

Agnete Bruun Hansen
Tysk: Ib, 2b, lq
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Johs. Himmelstrup
Dansk: la, 2y, 3z
Engelsk: Iq
Grete Holst
Formning: 3b, 2PQ
Sven Erik Lorenzen
Kemi: Ix, ly, Iz, 2xFN, 2yF, 2zFN, 2xyzuS
Fysik: 2xzuN

Gerda Lund
Engelsk: Ix, 2b
Tysk: la, 3a
Birgit Lykke
Matematik: Ix, 2xzuN, 3yF, 3xSN, 2q

Mette Mortensen
Dansk: 3y, lp, Iq
Matematik: 2xyzuS
Hans Miiller
Historie: 2b, 2x, 2u, 3y
Oldtidskundskab: la, 2b, 2x

Børge Bøgsted Møller
Dansk: Ib, 2z, 3x
Fransk: la, 3y
Oldtidskundskab: 2z

Flemming Ib Nielsen
Dansk: Ix, 2a
Historie: Ib, Iz, 2y, 3a, 2p
Poul Erik Nielsen
Geografi: la, Ib, 2yF, 2xzuN, lp, Iq, 2p, 2q

Erling Olsen
Matematik: Iz, 3yzN
Ragnhild Rørdam Olesen
Dansk: 2x, 2u, 3b, 2q
Flemming Lipholt Petersen
Formning: 2ax, 2by, 2zu, 3a, 3x, 3y, 3z,
lp, Iq
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Peter Poulsen
Fysik: Iz, 2yF, 3zF

Alfred Rasmussen
Engelsk: Ib, Iz, 2a, 3abS
Ole Ryttersgaard
Gymnastik: Iz, 2bz, lp, 2PQ
Matematik: 2a, 3xF, 2p

Benedicte Scott
Engelsk: la, lp, 2pq
Russisk: lx, 2x
Jette Steffensen
Matematik: lb, ly, 2xzF, 2PQ

Poul Erik J. Stentsøe
Fysik: lx, 2uF, 2xyzuS, 3yF, 3xSN
Kemi: 2uFN
Peter Sørensen
Geografi: 2xzF, 2uF, 2xyzuS, 3 ab S
Historie: la, ly, 3b, 3z

Ruth Wesenberg-Lund
Biologi: 3a, 3b, 2xzuN, lp, Iq
Birgitte Skovgård
Psykologi: 2PQ

Afgangsprøverne 1973

Studentereksamen

Haslund,Kristensen, Annette Nielsen, Hen
rik Nielsen, Bent Pedersen, mn, Marianne
De elever i de matematiske afdelinger, efter
Pedersen,
Torben Granath Rasmussen, Lars
hvis navn der er anført mn, går i matematisk
Øland Schouenborg, Carsten Bach Steennaturfaglig gren, medens de øvrige går i mateberg, Carsten Svensson, Frank Zøfting
matisk-fysisk gren.
Sørensen, Tove Nini Tafdrup, Mette Lise
Thomsen, Susanne Nissen Tinglef, Henrik
Den nysproglige linie:
Tvarnø, Gerhard Gert Walldorf.
a.
yBirgit Abild Andersen, Inge Gerd Hørby
Niels Aggerbeck, Torben Damgaard Ander
Andersen, Hanne Pernille Balthazar-Chrisen, Lars Hemming Didriksen, Merete
stensen, Birgitte Brandrup, Kirsten Brat
Emcken, Randi Isager Henriksen, Leif
holm, Peter Danelund, Hans Fischer, Susan
Holm, Henning Schouw Jensen, mn, Ingerne Annette Gribfeldt, Jens Erik Hansen,
Margrethe
Jensen, Per Jensen, mn, Peter Dan
Lene Juul Hansen, Ivan Harald Holm, Preben
Jensen,
mn,
Finn Mortensen, Flemming
Koch, Annie Birte Stauner Olsen, AnneMax
Møller,
Edith Nørby Rasmussen, Bende
Lisbeth Franck Pedersen, Tove Kjøller Peder
sen, Nina Preuthun, Elisabeth Bruun Rasmus Rindbo-Petersen, mn, Bo Stadager, Allan
Kofoed Stender, mn, John Sørensen, Leif
sen, Michael Refberg, Gurli Tove Schmütz,
Thomsen, Nina Elisabeth Vanning, John
Mette Wedelboe, Jesper Aagesen.
Vogter, mn, Niels Olav Zabel.
b.
z.
Peter Agerskov, Linda Lundgaard Andersen,
Dorrit Arbjøm, mn, Jette Bengaard, Hen
Johan Højen Bendixen, Anne Margrethe
ning Sander Gravesen, Geert Hansen, Martin
Bengtsson, Birgitte Futtrup, Flemming Han
Raabjerg Hansen, Stig Hansen, mn, Karsten
sen, Johnny Roslind Hansen, Karen Lisa
Holm, Keld Kirchhof, Birte Elisabeth Larsen,
Groth Hansen, Laila Inge Henriksen, Kim
Jens Ryskov Madsen, Annette Nielsen, Helle
Hesvang, Nanna Hvidt, Anita Imbæk, Bent
Kirsten Rasmussen, mn, Edda Riiser, mn,
Jensen, Elisabeth Birthe Demandt Jensen,
Jens Rohrberg, Poul Støvhase, Britta Lykke
Annalisa Rask Jørgensen, Keld Brian Langøe, Worm, mn,
Britta Rømmelmayer Larsen, Hanne Løfholm, V.
André Ovesen, Alice Rigther Pedersen,
Ingolf Clausen, Jan Carlo van Dijk, mn, Jan
Ilselil Præstekjær, Jette Søgaard.
Flodin, Jørn Hagemann, Torben Hauge, mn,
Svend Erik Jensen, mn, Lars Würgler Jordt,
Den matematiske linie:
Benny Storm Kristensen, Per Herløv Kristen
X.
sen, Henrik Lauritsen, mn, Henrik Madsen,
Birgit Eie, Jeanette Edith Gliming, Karin
mn, Benny Orloff, Ole Jørn Persson, Dan
Hansen, Steen Otto Hansen, Torben Steffen
Rasmussen, Søren Schulian, Finn Skovgaard,
Heinrich, Nils Jørgensen, Henrik Svend
Jens Henrik Sørensen, Preben Østfeldt.
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Afgangsprøverne 1973

Realeksamen
Pia Birgitte Reinhold Andersen, Merete
Støresmo Christensen, Ulla Berit Helin Han
sen, Anne-Brit Heinel, Solveig Reymann
Jepsen, Ulla Marianne Munk Jørgensen,
Janet Knudsen, Marianne Madsen, Michael
Nymand, Anette Berit Persson.

Højere Forberedelseseksamen
A.
Kirsten Carlsbæk, Pia Lund Christensen,
Steffen Ekman, Ann Frausing, Tonny Holk,
Susanne Joffe, Lise Knudsen, Susanne Knud
sen, Steen Langkilde, Erik Louw, Helle Ham
merich Mortensen, Sten Birch Møller, Torben
Plöger, Torben Pøhier, Jette Nissen Staal,
Susanne Trenckner, Jan Waarkjær.

B.
Lars Andrén, Lena Christensen, Finn Elholm,
Frank Henning Hammerum, Mette Elisabeth
Kjær, Per Fabæch Knudsen, Helge Kongsfelt, Birte Mønster, Lizzie Mærsk Nielsen,
Ulla Olsen, Ida Rasmussen, Annette Laura
Lund Tugsen, Svend Ulstrup, Hanne Wisbom.
Selvstuderende:
Jane Grundt, Ole Madsen, Erik von Magius.
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Plan over skolen
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