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ADRESSER og TELEFONER

Statsgymnasiet Schneekloths Skole 
Brøndby Møllevej 4, 26oo Glostrup.
Telefon: (o2) 45 11 88.

Rektor Karl Ploug,
Træffetid: man-, ons-, tors-, fredag kl. 12-13. 

Tirsdag efter aftale
Privat telefon: (ol) 45 22 82.

Administrativ inspektor, 
adjunkt Jesper Frandsen (indtil 1/8 1976) 
Privat telefon: (ol) 17 39 18.
Adjunkt Jens Peter Keld (fra 1/8 1976) 
Privat telefon: (ol) 26 11 87.

Boginspektor, 
adjunkt Keld Jørgensen.
Privat telefon: (ol) 51 87 37

Studievejleder for HF, 
adjunkt Grete Secher Bendtsen. 
Privat telefon: (ol) 75 86 13.

Formand for lærerrådet: 
Adjunkt Jørgen Toft Simonsen. 
Privat telefon: (o2) 96 45 63.

Pedel Henning Paulsen, 
Brøndby Møllevej 6, 26oo Glostrup. 
Privat telefon: (o2) 45 28 9o.

Pedelmedhjælper Jan Eriksen, 
Valhøjs Alle 47, 261o Rødovre.
Privat telefon: (ol) 41 24 13.

Lærerværelsets telefon: (o2) 45 2o 72.
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STATSGYMNASIET SCHNEEKLOTHS SKOLE
Den 2. maj 1854 oprettede Hans Schneekloth "Realskolen 

for Frederiksberg og Vesterbro" dels i et havehus, Vester
bro 47 A, nu Vesterbrogade 95, dels i sin private lejlig
hed, Vesterbro 57, nu Vesterbrogade 65. 1856 flyttede de 
to skoleafdelinger til en nyopført bygning, Værnedamsvej 
79 B. Snart tilføjedes latinskoleafdelingen, og det før
ste hold studenter dimitteredes 1863. Skolens navn ændre
des i 1882 til "Schneekloths Latin- og Realskole", og en 
ny skolebygning, Værnedamsvej 13 A, blev indviet i 1885. 
19o4 blev Schneekloths skole sluttet sammen med Hertz's 
forberedelsesskole, tidligere Philippavej, og navnet æn
dredes til "Schneekloths Latin- og Realskole og Hertz's 
Forberedelsesskole". 1. august 1919 blev latin- og real
skolen overtaget af staten under navnet Svanholm Gymnasi
um - Schneekloths Skole, mens underskolen blev ført videre 
som privatforetagende. Gymnasiets navn ændredes endnu en 
gang i 193o til det nuværende Statsgymnasiet Schneekloths 
Skole. 1969 flyttede skolen til Brøndbyerne. Gymnasiets 
nye bygninger er tegnet og projekteret af kgl. bygnings
inspektør, arkitekt m. a. a. Eske Kristensen og opført 
i 1967-69. Byggeudgifterne er afholdt af undervisnings
ministeriet, Brøndbyernes, Glostrup, Herstedernes, Høje 
Tåstrup, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt Københavns 
amtsråd. I 1972 oprettedes HF-kursus.
Schneekloths Skole er et fagklasse-gymnasium, hvor un

dervisningen i samtlige fag foregår i lokaler, der er spe
cielt udstyret til vedkommende fag. Klasserne må følgelig 
besøge et antal lokaler i løbet af dagen. Som opholdsplad
ser for eleverne i frikvarterer og mellemtimer tjener cen
tralgarderoben og kantinerne samt de to smukke gårdhaver.
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2 HF <7 Klasselærer: Birgit Ostenfeld
1. Andersen, Anne Greta
2. Andersen, Dorthe Vest
3. Andersson, Jesper Gert M.
4. Bendtsen, Christel Irene
5. Bisgaard, Anne-Mette P.
6. Broholm, Jan la-Cour
7. Christensen, Susanne K.
8. Christophersen, Jens S.
9- Clausen, Annette E.

lo. Fredskild-Nielsen, Dorte
11. Hansen, Lis Ninna
12. Heick, Peter

13. Jensen, Torben Vilhelm
14. Kjærbøl, Lisbeth
15. Lind, Jens Bille
16. Olsen, Søren
17. Prien, Eva Susan
18. Schou, Bente
19. Schultz, Per Allan
2o. Stokholm, Lene
21. Sørensen, Inge Lis
22. Sørensen, Palle
23. Vidkjær, Flemming
24. Wilstrup, Susanne

1 HF p Klasselærer: Karen
1. Albertsen, Anne-Marie
2. Anthony, Heine Ken
3. Bagge, Erling Larsen
4. Berntsen, Niels Bruno
5. Christensen, Lisbeth G.
6. Christensen, Henrik S.
7. Christoffersen, Carsten
8. Frederiksen, Pia
9. Hansen, Jørn Olav

lo. Holse, Henning Nielsen
11. Jensen, Inge Elsebeth
12. Jensen, Jens Peter Retz
13. Jensen, Per Henning P.
14. Kofoed, Marianne

Keld

15- Larsen, Anette
16. Larsen, Stig Ove
17. Laursen, Lis Nina 

(udmeldt jan. 76)
18. Madsen, Helle
19. Møller, Tommy Henrik
2o. Olsen, René 

(udmeldt jan. 76)
21. Pedersen, Karin
22. Pedersen, Lise-Lot
23. Riisgaard, Lisbeth S
24. Simonsen, Jens Peter
25. Waterstradt, Birte

1 HF 7 Klasselærer: John A.
1. Andersen, Søren Dahlin
2. Andersen, Carsten Dewet
3. Barchager, Søren Birger
4. Gjedsted Jensen, Annie 

(udmeldt dec. 75)
5. Hansen, Nils Bernh. D. 

(udmeldt dec. 75)
6. Holdrup Steen 

(udmeldt dec. 75)
7. Jacobsen, Hanne Karin
8. Jensen, Ivan Borgstrøm
9. Jensen, Sheila Karin

Jensen

12. Knudsen, Hanne
13- Larsen, Bent
14. Lauridsen, Linda L. Østerg.
15. Møllegaard, Suzanne
16. Nielsen, Gert
17. Nielsen, Tina
18. Olsen, Helle Reyes 

(udmeldt dec. 75)
19. Olsen, Paw Winther
2o. Pedersen, Charlotte
21. Pedersen, Søren Ringgaard
22. Röhl, Flemming
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lo. Johannessen, Helle Glud
11. Jørgensen, Mai Gotisch.

23. Thomsen, René'Tjørnelund
24. Werge, Carsten

1 HF i> Klasselærer: Finn
1. Barsties, Helmut M. 

(udmeldt sept. 75)
2. Bjørnholdt, Ken
3. Christensen, Finn Kuno
4. Christiansen, Steen K.
5. Fisker, Laus
6. Greve, Liselotte Pia
7. Hansen, Jan
8. Harty, Stig Jørgen
9. Hilbert, Annette 

lo. Jensen, Helen Gerd 
11. Jensen, Mogens

(udmeldt sept. 75)
12. Jeppesen, Ingegerd
13. Johannessen, Ghita Bovbj.

ØrveiZe

14. Kristoffersen, Flemming B
15- Lissau, Anne Grete
16. Lorentzen, Eva
17. Madsen, Vibeke Schütten 

(udmeldt nov. 75)
18. Melchiorsen, Michael
19. Nielsen, Inge-Lise Kofoed
2o. Olsen, Ingrid
21. Pedersen, Claus Michael 

(udmeldt sept. 75)
22. Petersen, Zita Vincent
23. Pollas, Annette
24. Rasmussen, Lisbeth Brix
25. Ulderup, Aase Solveig
26. Wihlborg, Britta

Elevtallet pr. 5. maj 1975 var 481. Indtil 1. august 
udgik ialt 142 studenter, 39 HF-kursister og 9 andre e- 
lever. Ved det nye skoleårs begyndelse blev 225 elever op
taget. I årets løb er 3o elever ophørt med skolegangen. 
Det samlede elevtal pr. 1. maj 1976 er således 496 ( 231 
kvinder og 265 mænd).

t
Skolen fik i sommerferien den triste meddelelse, at kursist 

i lp Hans Jørgen Engberg Pallesen i begyndelsen af juli måned 
var omkommet under ferieophold i Norge.

Mange af skolens elever og lærere vil huske ham som en god 
og loyal kammerat, som en målbevidst, interesseret og positiv 
elev og som et følsomt menneske.

Vi udtrykker vor sorg over hans alt for tidlige død og vor 
medfølelse med hans familie.
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Ungdomsydelse og Statens Uddannelsesstøtte

Elever og kursister under 18 år kan ansøge om en ungdomsydeis 
Henvendelse angående sådan støtte rettes til kommunen.
Elever og kursister, der fylder 18 år i løbet af støtteåret, 
kan søge støtte fra Statens Uddannelsesstøtte (SU). Alle hjem 
får skriftlig meddelelse om betingelser og ansøgningstidspunk 
Hvis en elev, der har fået stipendium fra SU,forlader skolen 
i løbet af skoleåret, kan skolen kræve den udbetalte støtte t. 
bagebetalt. Elever og kursister over 18 år kan desuden opnå 
statsgaranterede lån. Ansøgninger behandles af et stipendienæ' 
der dels kontrollerer, at ansøgningsskemaerne er korrekt udfy 
dels udtaler sig om, hvorvidt ansøgeren kan betegnes som stud, 
egnet og studieaktiv. I skoleåret 1975/76 har stipendienævnet 
haft følgende sammensætning: Henrik Carlsen, 2a, Peter Fahnøe 
Lone Mejling, 3b, Helle Rasmussen, Iz, Ikt. Verner Bjerrum, a< 
Jesper Frandsen, adj. Finn Ørveile og rektor.

Befordringsgodtgørelse
Der ydes befordringsgodtgørelse til alle gymnasie- og HF- 

elever, hvis samlede skolevej frem og tilbage mellem hjem og 
skole er 14 km og derover.

Ansøgningsblanket fås på skolens kontor og afleveres samme 
sted. Hjemmet vil få nærmere besked, også om eventuelle æn
dringer, når det nye skoleår er begyndt.

Bogpræmier og legater

Skolen takker Institut Franqais for en værdifuld grammo
fonplade tilsendt i anledning af årsafslutningen.
Ligeledes takker skolen Alliance Francaise for en bogpræmie, 
tildelt en elev i 3 g.

De legater, som skolen råder over, er følgende:
Skolebestyrer Slomans mindelegat.
Hans Schneekloths legat. (I 1975 tildelt Filip Aachen, 3bN, 

og Bent Schmidt, 2q).
Den til Schneeklothianer-Samfundet knyttede understøttelses
fond.
Det gule slips-legat indstiftet af 3mn i 1958.

Dette legat blev i 1975 tildelt Jens Peter Hoeek, 3vK.
Den røde halskæde, et legat indstiftet af 3g-piger i 1972. 

Legatet tildeltes i 1975 Jette Hülsen, 3aN.
Slomans mindelegat kan søges af en elev i Sot. Jørgens 

Gymnasium eller Statsgymnasiet Schneekloths Skole. Ansøg
ning om legatet, der er på 15° kr., indsendes til en af de 
to rektorer inden udgangen af maj måned, ledsaget af de for
nødne oplysninger om formueforhold og eksaminer. I 1975 ud
deltes legatet på Set. Jørgens Gymnasium.
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Lærerne

Bendt-Nietsen, Børge, studielektor:
Fysik i 3mN, 2yzF, ly.

Bendtsen, Grete Secher, adjunkt:
Fransk i 3z, 2a, 2PQ, 1PQ.
Gymnastik i lax, Iz.
Erhvervsorientering i HF.

Bj errum, Verner, lektor:
Matematik i 3xyF, 2a, Ix.

Bodnia, Hugo, lektor:
Historie i 3b, 3x, 2b, 2y, Ix, Ih.
Oltidskundskab i 2a, 2x, ly.

Bruun, Arne, studielektor:
Engelsk i 3bN, Ib, Iz.

Christensen, Ote Nyborg, adjunkt:
Historie i 3y, 2z, Iz, ly, 2p, lp, Ir.
Religion i 2b, 2y, 2z.

Dalsten, P, lektor:
Tysk i 3acN, 2aN, la, Ix, Ir.

Flatau, Ebbe, adjunkt:
Dansk i 3x, 2a, 2x.
Russisk i 3ax, 2ax, lax.

Frandsen, Jesper, adjunkt:
Matematik i 3zF, 2mS, la, Iz.

Frydendal, Gerd, timelærer:
Gymnastik i 3ax, 2z.

Geist, Hanne, adjunkt:
Dansk i Ir.
Tysk i lp, Iq.

Gregersen, Bo, timelærer:
Psykologi'! 2PQ.

Har tby, Eva, adjunkt:
Biologi i 3xyF, 3mS, Iq, Ir.

Heger, Anne Merete, adjunkt:
Dansk i 3c, Ix, Iq.
Religion i 3c, 3z, 2q.
Erhvervsorientering i 3x, 2b, Ix.

Helmer, Kell, adjunkt:
Oldtidskundskab i 2b, 2y, 2z, la, Ib, Ix, Iz, lu.
Religion i 3a, 3b, 3y, 2a, 2x, 2p.

Hermanns son, Einar, adjunkt:
Dansk i 3y, ly.
Engelsk i lu, Ir, 1QR.
Erhvervsorientering i 3a, 2a, lu.

Høg er-Petersen, Karen, adjunkt:
Dansk i 3a, Iz, lp.
Formning: alle hold.
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Højerup, Bjarne, adjunkt:
Kemi i 2xF, 2yzF, 2mN, 2mS, lx, ly, 2PQ.

Jensen, Axel K., lektor:
Fransk i Jx, 2y.
Latin i 2aN, 2bN, la, Ib.

Jensen, Henning Vagn, adjunkt:
Dansk i 2y, 2p.
Filmkundskab: alle hold.

Jensen, John A., adjunkt:
Matematik i 2yzF, 2PQ, Iq.

Jørgensen, Keld, adjunkt:
Historie i 3a, 2q, Iq, lu.
Gymnastik i 3ax, 3by, 2by, lu, Ipq.

Keld, Jens Peter, adjunkt:
Dansk i 3b.
Historie i 3z, 2a, la.
Erhvervsorientering i 3b, 3c, 2x, Ib, lz

Keld, Karen, adjunkt:
Geografi i 3aS, 3bcS, 3xyzS, 2abS, 2xyzS, 2xF, lp, Iq. 

Kristiansson, Niels-Gunnar, adjunkt:
Geografi i 3mN, 2mN, 2yzF, la, Ib, Ir.
Gymnastik i 3cz, 2z, 2PQ.

Køhier, Kirsten, adjunkt:
Fransk i 3c, la.
Engelsk i 3acN, 2abS, lp(2. sem.).

Larsen, Frans, lektor:
Fransk i 3a, 2x.
Engelsk i 2bN, 2PQ, Iq.
Erhvervsorientering i 3z, 2z, la.

Larsen, Erik Helmer, lektor:
Biologi i 3mN, 3a, 2mN, 2PQ.

Larsen-Holst, Jørgen, adjunkt:
Engelsk i 3aS, 2aN, 2p, la.

Martin, Bjarne, adjunkt:
Matematik i 2mN, ly.
Musik i 2g, la ly, lz, Ipq, Iqr.

Mortensen, Vibeke Wangsøe, musikpædagog:
Instrumentalundervisning i HF.

Nielsen, Jan Engdal, timelærer:
Gymnastik i lax, Iby, lz.

Olsen, Anne-Marie, timelærer:Matematik i 3mS, Ir.
Ostenfeld, Birgit, adjunkt:

Dansk i 2z, 2q.
Gymnastik i Iby, lu, Ipq.

Pedersen, Erling, timelærer:
Musik i 3aex, Ix, lu, 2Q.

Pedersen, Frank Gerdner, adjunkt:
Historie i 3c.
Samfundsfag i 3aS, 3bcS, 2mS.
Erhvervsorientering i 3y, 2y, ly.



21

Pedersen, Kai, timelærer:
Gymnastik i 2ax, Ir.

Pedersen, Tom Bjørn, adjunkt: 
Fysik i 3mS, 2mS, 2mN. 
Matematik i 3mN, 2b, lu.

Petersen, Arne Foder, adjunkt: 
Dansk i la.
Engelsk i ly, 2q, lp(l.sem.), lqr(2.sem.), 1P.

Petersen, Lisbeth, adjunkt:
Fysik i 3xyF.
Matematik i 2xF, lp.

Ploug, Finn, vikar, stud. mag. 
Dansk i Ib.

Ploug, Karl, rektor: 
Engelsk i 3bcS.

Reichardt, Vibeke, adjunkt: 
Fransk i ly, Iz, lu.

Rømer, Henning, musikpædagog:
Instrumentalundervisning i HF.

Sandfort, Paul, lektor:
Musik i 3bzy, Ib.
Tysk i 3bN, 2bN, Ib.

Seemann Hansen, Torben, vikar, stud. mag.
Dansk i 2b.

Simonsen, Helle Møller, adjunkt: 
Biologi i 3b, 3c, 3zF, lp. 
Gymnastik i 3by, 3cz, 2ax, 2by, Ir.

Simonsen, Jørgen, adjunkt: 
Matematik i Ib.
Fysik i 2xF, lx, 2PQ, 1PQR.

Sode-Pedersen, Kaj, lektor:
Engelsk i Ix.
Fransk i 3b, 3y, 2b, 2z, Ib, ly.

ThorkiIsen, Bent, adjunkt:
Fysik i 3zF, Iz, lu.
Kemi i Iz, lu.

Thornye, Søren, timelærer: 
Dansk i 3z, lu.

Ørt eile, Finn, adjunkt: 
Historie i 2x.
Samfundsfag i 3mS, 2abS, lp, Iq, 2PQ.

Emeritus: Lektor A. B. Kiilerieh.

Ved udgangen af skoleåret 1974-75 forlod timelærerne Hans 
Christian Jensen, Leif Tang Lassen, Lene Lundsgaard, Niels 
Friis Møller,, Henning Nølke, Søren Birk Petersen og Kurt 
Øbirk skolen.
Vi bringer dem en tak for godt undervisningsarbejde og godt 
kollegialt samarbejde.
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Også adjunkterne Alina Kaminski og Poul Erik Strømø forlod 
skolen ved udgangen af skoleåret for at overtage embeder 
ved andre gymnasieskoler. Vi takker også dem for samarbej
det og ønsker dem held og arbejdsglæde i de nye stillinger

Lektor Verner Bjerrum kunne den 1.10.1975 fejre 40 års ju
bilæum i statens tjeneste.

Ved skoleårets begyndelse tiltrådte følgende lærere: Adjunk
terne Ole Nyborg Christensen, Hanne Geist, Karen Højer-Peder- 
sen, John Anders Jensen, Arne Foder Petersen og Vibeke Rei
chardt samt timelærerne Anne-Marie Randløv Olsen og Søren 
Thornye.
I løbet af skoleåret har cand. mag.'erne/scient.'erne 1. David 
Christian Davidsen, 2. Inger Høgsbro, 3. Frederik Vest-Han- 
sen, 4. Søren Pii Johannesen, 5- Arne Søby Christensen, 
6. Bente Mejlhede Christensen, 7• Gregers Friisberg, 8. Tor
ben Johansen og 9. Pia Breum Kjær gennemgået kursus i prak
tisk undervisningsfærdighed med følgende vejledere :
1. adj. Henning Vagn Jensen, adj. Keld Jørgensen, adj. Jens 
Peter Keld, adj. Birgit Ostenfeld; 2. adj. Anne Merete Heger, 
adj. Kell Helmer; 3. adj. Anne Merete Heger, adj. Einar Her- 
mannsson, adj. Henning Vagn Jensen; 4. adj. Bjarne Højerup, 
adj. Bent Thorkilsen; 5- adj. Kell Helmer, adj. Keld Jørgen
sen, adj. Jens Peter Keld, adj. Finn Ørveile; 6. adj. Ebbe 
Flatau, adj. Anne Merete Heger, adj. Grete Secher Bendtsen, 
adj. Birgit Ostenfeld; 7. adj. Einar Hermannsson, Ikt. Frans 
Larsen, adj. Frank Gerdner Pedersen, adj. Finn Ørveile;
8. Ikt. Børge Bendt-Nielsen, adj. Jesper Frandsen, adj. Lis
bet Harder Petersen, adj. Jørgen Toft Simonsen og 9- adj. 
Kirsten Køhier, Ikt. Kaj Sode-Pedersen.

Et meget stort antal lærere har i løbet af skoleåret deltaget 
i efteruddannelseskurser inden for praktisk taget alle fag.

Følgende har i skoleåret 1975-76 haft vikariater af vekslende 
varighed for lærere, der har været sygemeldte eller har haft 
orlov: Stud. mag. Ahmed Azeddine, stud, scient. Michael Clau
dius, cand, scient. Anna Jørgensen, stud. mag. Catharina Nord- 
lindh, stud. mag. Henning Nølke, cand. mag. Thomas Petersson o^ 
cand. mag. Joan Rafn.

Konservatorieelev Preben Stig Jensen har haft timer i fri
villig musikundervisning
Stud. mag. Britta Due Kandrup har haft supplerende latin
undervisning for elever i Is og HF.
Cand. mag. Lisbeth Kromann har haft støtteundervisning i 
tysk for HF-kursister.
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Lærerrådet

-1975/76: Formand: Adjunkt Jørgen Toft Simonsen. 
Næstformand: Adjunkt Ebbe Flatau.
Sekretær: Adjunkt Ole Nyborg Christensen.

Pedellen samt elevrepræsentanter har overværet dele af 
lærerrådsmøderne.

Budgetudvalgene

Består af repræsentanter for hvert fags lærere, boginspek
tor samt rektor. Desuden deltager elevrepræsentanter i ud
valgenes møder. Budgetudvalgene er ansvarlige for forde
ling af de beløb, som skolen får tildelt til indkøb af lære
midler og inventar.

Administration

Rektors stedfortræder: Lektor Børge Bendt-Nielsen.
Administrativ inspektion: Adjunkt Jesper Frandsen 

(indtil 1/8 1976).
Adjunkt Jens Peter Keld 
(fra 1/8 1976).

Boginspektion: Adjunkt Keld Jørgensen.
Sekretærer: Fru Else Larsen og fru Birthe Blom Andersen.
Regnskabsfører: Fhv. kontorchef Axel Nielsen.
Indre inspektion: Adjunkt Grete Secher Bendtsen, adjunkt 
Ebbe Flatau, adjunkt Jens Peter Keld, adjunkt Jørgen Toft 
Simonsen og lektor Kaj Sode-Pedersen.
Bibliotekar: Adjunkt Einar Hermannsson.
Studievejleder for HF-kursus: Adjunkt Grete Secher Bendtsen.

Elevrådets bestyrelse

Karen Ulrich Nielsen, 2 b, og Stig Larsen, 1 p.
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Fag- og timefordeling 1975/76 i gymnasiet

s m fa m a faras 3
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3 s :læser hver for sig i fagene engelsk,
2s læser hver for sig i fagene engelsk,

Religion......  
Dansk.........
Engelsk.......  
Tysk..........  
Fransk/Russisk. 
Latin.........  
Oldtidskundskab 
Historie med 
Sanfundsk.skab.
Samfundsfag.... 
Geografi......  
Biologi/biokemi 
Fysik.........  
Kemi..........
Matematik..... _
Formning med 
kunstforståelse' 
Sang og musik.. 
Filmkundskab.... 
Legemsøvelser..
Forgreningerne af 
tysk, samfundsfag 
Forgreningerne af
tysk, latin, samfundsfag og geografi.
Forgreningerne af 2m læser hver for sig i fagene samfunds
fag, geografi, biologi, fysik, kemi og matematik.
Elever i 2 og 3g kan vælge mellem formning med kunstfor
ståelse, sang og musik og filmkundskab.
Elever i 2sS og 3sS kan vælge mellem engelsk og tysk.
Elever i Im kan vælge mellem engelsk og tysk.
Alle elever kan vælge mellem fransk og russisk.

Fag- og timefordeling i HF-klasserne

fremgår af skemaet side 5.
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Erhvervsorientering

L-g
Kursus i studieteknik ialt 6 timer, fordelt med 4 timer i 
begyndelsen af året og 2 timer i slutningen, samt 3 timers 
orientering om grendelingen på såvel sproglig som matema
tisk linie, ved faglærere og elever fra 3.g.
2^
8 timers arbejde evt. gruppevis om studie- og erhvervsvalg 
samt diskussion om økonomiske forhold, boligforhold, værne
pligtsforhold eet.

3 timers undervisning centreret omkring ansøgningsfrister, 
studieplaner etc.
hf
Studieteknik som l.g samt 6 timers erhvervsvejledning med dis
kussion af generelle problemer, ansøgningsfrister, tilvalgs
behov, boligspørgsmål, økonomiske forhold under uddannelsen 
etc,, samt gennemgang af en række erhverv efter de studerendes 
ønske, dels individuelt, dels i klasserne evt. ved indkaldte 
faglærere.
Udover dette har man i indeværende år tilbudt gymnasiaster og 
HF'ere uddybende faglige diskussioner og foredrag med grupper 
fra Universitetet og Højere Læreanstalter. Denne orientering 
har været formidlet af Arbejdsdirektoratet - samt Studenter
rådet ved Københavns Universitet.

Erhvervsvejledere 1975/76:
Adj. Anne Merete Heger: lx, 2b, 3x
Adj. Einar Hermannsson: lu, 2a, 3a
Adj. Jens. Peter Keld: Ib, 2x, 3b, Iz, 3c
Lkt. Frans Larsen: la, 2z, 3z
Adj. Frank Gerdner Pedersen: ly, 2y, 3y 
Adj. Grete Secher Bendtsen: alle HF-klasser.

Faglige meddelelser

Lærerrådet har besluttet at lade afsnittet "Lærebøger og 
undervisningsmidler" udgå fra og med i år. I forvejen var 
eksamensopgivelserne udgået, idet alle elever får udleveret 
duplikerede oversigter over opgivelserne i samtlige fag. 
På disse afsnits plads er det blevet besluttet at lade ind
gå meddelelser om enkelte fags formål og indhold og om under- 
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visningen. Denne artikelserie indledes i år med oplysninger 
om de valgfri fag: Sang og musik, formning med kunstforstå
else og forsøgsfaget filmkundskab.

Sang og musik.
Undervisningen har et dobbelt formål, nemlig dels at udvide 
elevernes kundskaber vedrørende musik, dels at vække og sti
mulere deres interesse for at opleve musik.
I praksis foregår undervisningen på den måde, at læreren og 
undertiden eleverne gennemgår musikværker af vidt forskellig 
art (gerne ved hjælp af grammofon og båndoptager), og herunder 
inddrager musikteori som en hjælp til at forstå værkernes 
kunstneriske indhold. Man prøver endvidere at placere musikken 
i historisk og social sammenhæng ved at arbejde med artikler 
om musik, billeder af samtidig malerkunst og lignende. I det 
omfang, det er praktisk muligt, synger og spiller eleverne 
selv i timerne, men der gives ingen egentlig instrumental
undervisning.
For at opnå en systematisk udvidelse af elevernes musikkund
skaber må læreren tilrettelægge en række undervisningsforløb 
efter aftale med eleverne, således at man opnår så stor alsi
dighed som muligt i valg af repertoire og emner, dog med vægt 
på den helt aktuelle musik.
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Ved. denne musikgennemgang kan eleverne undertiden føle en 
oplevelse af musikken som kunst. Denne oplevelse vil vi dog 
gerne søge at fremkalde lidt oftere ved mere improviserede 
arrangementer, hvor man udnytter en egnet situation til at 
synge en "god" sang, spille en "god" plade, danse eller lig
nende (efter elevernes eller lærerens forslag).
Undervisningen 12. og 3.g adskiller sig ikke principielt 
fra 1. g's undervisning. I praksis er den alligevel ander
ledes, fordi de elever, der af en eller anden grund har 
modvilje overfor musikundervisning, i reglen vil vælge film
kundskab eller formning efter 1. g, således at de resterende 
elever i højere grad er indstillet på at få meget ud af timer
ne. Det bliver derved muligt at beskæftige sig langt mere in
tensivt med musikken, hvorved man får bedre muligheder for at 
udvide sine kundskaber og for at opleve musik som kunst. In
tensiv musikbeskæftigelse møder man sjældent i pressen i Dan
marks Radios udsendelser. Hvor langt man kan nå i skolen af
hænger i høj grad af musikklassernes interesse for sagen.

Orientering om formning/kunstforståelse.

Tilrettelæggelsen af undervisningen er étyret af ønsket 
om en organisk forening af praktisk arbejde og teoretisk 
indsigt. Der arbejdes inden for adskillige discipliner, og 
disse følges til stadighed op af analyser og diskussioner, 
hvis mål er en bevidstgørelse over for billedets (i vid for
stand) særlige sprogform - det være sig i elevernes egne 
frembringelser såvel som professionelle kunstneres.
Undervisningsforløbet tænkes at gå fra mere bundne opgaver, 
så længe disciplinerne, og de faglige problemer er ukendte, 
til friere opgaver og individuel fordybelse, når de obliga
toriske discipliner er gennemprøvede.
Der er i det forløbne år arbejder med følgende discipliner:
Skitsetegning ud fra iagttagelse (landskab, interiør). Side
løbende diskussioner af principperne for visuel perception.
Grafik, herunder linoleumssnit, koldnålsradering, ætsning, 
akvatinte. Analyser af forholdet sort/hvidt i forskellige 
kunstneres billeder.
Collage og papirklip. Sideløbende overvejelser over kompo
sition, farve, stoflighed, bevægelse. Gennemgang af collagens 
opkomst samt analyser.
Farveteori, hovedsageligt ud fra Johs. Ittens "Kunst der Farbe". 
Herunder konstruktion af farvecirklen ud fra de tre grundfarver, 
(rød, gul, blå). Portrætmaling med farvegengivelsen som det 
primære (brugen af akromatiske farver i hudfarve, hårfarve etc.). 
Opstillinger(lys/skygge). Papirbatik, (brug af nabofarver og / 
eller komplementærfarver. Papirklip (farven som rumdannende fak
tor) .
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Illustrationer (til Sarvig: Husene, Tom Kristensen: Drengen 
med æblet). Opgaver som disse fører til overvejelser angående 
forskellige materialers virkning (bliver resultatet f. eks. 
bedst som linoleumssnit eller som oliemaleri?) og stiller krav 
til fabuleringsevne og fortolkning.
Perspektivtegning og tegning efter model.
Tredimensional fremstilling. Skulptur og relief udført i ler.
Materialer til serigrafi (silketryk) forefindes fra næste skole
år, ligesom der skulle blive mulighed for fremstilling af kera
mik på drejeskive samt fotografik.

Kunsthistorie. Eleverne er søgt bibragt en sammenhængende for- 
ståelse af udviklingen i kunsten fra impressionismen frem til 
vore dages kunst. En perspektivering via tilbageblik på ældre 
kunsts udtryksform har været nødvendig. Undervisningen har for
met sig som en vekslen mellem gruppearbejde omkring perioder og 
enkelte kunstnere, elevopgaver og lærergennemgang. Kunstværket 
er søgt forstået som dels kulturelt og socialt betinget, dels 
som en organisme, der følger egne indre love.
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Bekendtgørelsen kræver, at eleverne får kendskab til original 
kunst. Vi har søgt at imødekomme dette krav gennem et par eks
kursioner, dels van Gogh-udstillingen på Malmø Kunstmuseum 
(august 1975), dels Edv. Munch-udstillingen på Louisiana (de
cember 1975). Endelig bød også "Vandreudstillingen af kunst til 
gymnasieskolerne" i marts 1976 på en sådan chance.Udstillingen, 
der er stillet skolen til rådighed af Ny Carlsbergfondet, be
står af 21 billeder af moderne dansk kunst.

Karen Højer-Pedersen

Filmkundskab.

nalyse. I førs 
der lige højt.

klamefilm eller 
ne del af faget

Undervisningen i filmkundskab - faget burde i virkeligheden 
hedde mediekundskab - omfatter 3 hoveddiscipliner: filmana
lyse, praktisk filmarbejde med super 8-optagelser, og tv-a- 

og andet semester priotiteres alle fagområ-
Formålet med undervisningen er at bevidst
gøre eleverne over for film- og tv-medier- 
nes teknik og virkemidler og de to mediers 
samfundsmæssige placering.
1. semester begynder med en indføring over 
6-8 dobbelttimer i de filmiske virkemidler 
gennem analyser af kortfilm. Omkring efter
årsferien går eleverne i gang med selv at 
optage film (3 min. i farver), og det er 
meningen, at de skal bruge noget af det, de 
har set i de professionelle film. Emnet for 
øvefilmen kan være f.eks. en parodi på re- 
en positiv/negativ skildring af skolen. Den- 
er langt den vanskeligste for mange elever.

Der arbejdes i grupper (4 pr. klasse), og hver gruppe skal 
blive enig om mange spørgsmål: drejebogsidéerne, roller, hvem 
der skal trykke på optagerknappen, holde lamper, o.s.v. Der 
er mulighed for mange frustrationer, og de bliver ikke færre, 
når der skal lægges lyd på. Synkronisering er vanskelig, og 
filmen kan knække.
I vinterhalvåret arbejdes med spillefilmsanalyser. Desværre 
har faget en række begrænsninger på dette område. Vi kan kun 
vise 16 mm kopier, og det betyder, at mange kendte og aktu
elle film ikke kan inddrages i undervisningen. I år fik klas
serne mulighed for at vælge 4 langfilm under en overordnet 
målsætning. Nogle klasser valgte at analysere 4 forskellige 
genrer: western, gyser, folkekomedie, politisk film, en klas
se ønskede krigsfilm som genre, en anden ønskede film om te
maet sidssyge.



30

Slutningen af andet semester bruges til tv-analyse. Sammen 
med en analyse af 1 eller 2 TV-Avis-programmer gennemgår klas
serne publicereingsreglerne for DR.s nyheds- og aktualitets
afdeling. De andre programmer, der skal arbejdes med, er TV- 
aktuelt, en serie-film, en forbrugerudsendelse eller en udsen
delse fra ungdomsredaktionen.
3. semester kan eleverne vælge særlige arbejdsområder inden 
for de tre discipliner efter interesse. Økonomien sætter dog 
nogle begrænsninger.
Der er ingen hjemmeforberedelse i faget, interesserede elever 
kan dog få en lærebog: Jens Pedersen: Om at se film. Som op
læg til gennemgangen af filmene vil der blive givet opgaver 
til 1 eller 2 elever, som regel et referat af 10-20 sider i et 
filmhistorisk værk.
Fordi en spillefilm varer 2 lektioner, bruges hele den efter
følgende dobbelttime til analyse af den viste film fra ugen 
før. Der er altså slet ikke tale om, at man ser film hver gang. 
Det er ikke en biograf. Under forevisningen er vågelampen i 
loftet tændt, det er meningen at eleverne skal tage noter til 
brug ved analysen. Analysetimerne foregår som klasseundervis
ning eller gruppearbejde.
Undervisningen strækker sig over 3 semestre, fordi alle enkelt
lektioner i 3g læses som dobbelttimer i efterårssemestret. El
lers kan vi ikke se spillefilm.

Henning Vagn Jensen.

Grendeling
Elever i l.g skal senest 15. april meddele, om de i 2.g og 

3.g ønsker at følge undervisningen på den sproglige linies ny
sproglige gren eller samfundssproglige gren, den matematiske li
nies matematisk-fysiske gren, naturfaglige gren eller samfunds
faglige gren.

Oplysninger om fagenes indhold og eksaminernes kompetence 
kan søges i hæftet Grenvalget i gymnasiet, som udleveres til 
eleverne i løbet af l.g i forbindelse med skolens orientering 
om valgmulighederne.

Alle elever i l.g skal ligeledes inden 15. april meddele, 
om de i 2.g og 3.g ønsker at deltage i sang og musik, form
ning med kunstforståelse eller filmkundskab.
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Dagbog

(sidste årsberetning dateredes maj 1975)»
7. maj: Sidste skoledag for 3g.

16. maj: Aftenfest for 3g, 2HF og skolens personale.
2o. juni: Dimission og translokation. Dimittenderne til re

ception på rådhuset.
11. august:. Det nye skoleår begyndte.
14. og 15. august: Introduktionsdage for lg og 1HF. Program

met afsluttedes med bal arrangeret af Caverna.
15. september: Forældremøde for lg og 1HF.
16. september: Skolen deltog i gymnasieskolernes boldspil

stævne .
17. september: Vi deltog i gymnasieskolernes atletikstævne.
19. september: Donortapning. Blodbanken modtog 74 portio

ner blod fra frivillige donorer.
22. september: Søllerød Scenen opførte Desleals skuespil 

"Lys i Mørke". Arrangør: Kulturelt udvalg i Brøndby kommune.
26. september: Fællestime.
27. september: Elever, kursister, forældre og lærere arrangerede "BROGET AFTEN". Én bragende succes!
6. - 13. oktober: lb i Steglitz, Berlin med lkt. Paul Sand

fort, adj.'erne Helle og Jørgen Toft Simonsen samt fru Lillian 
og rkt. Karl Ploug som ledsagere.

lo. oktober: Caverna holdt diskotek.
21. oktober: Det danske Teater opførte Moliere's komedie 

"Den Indbildt Syge". Arrangør: Kulturelt udvalg i Brøndby kom
mune .

3o. oktober: Fællestime.
3o. oktober: Schneeklothianer-samfundet holdt møde med fore

drag af lektor Søren Holm. Derefter selskabeligt samvær.
12. november: Caverna holdt talent-aften til fordel for Amnes

ty International.
24. november: Fællestime.
8. december: Fællestime.

12. december: Caverna arrangerede julebal.
19. december: Juleafslutning.
9. januar: Caverna arrangerede nytårsfest med diskotek.

14. januar: Fællestime.
19. januar: Orientering for elever i 9. og lo. klasse og de

res forældre om optagelse i gymnasiet og HF, Ca. 4oo deltagere.
23. januar: Det danske Teater opførte O'Neill's skuespil "Du 

Skønne Ungdom". Arrangør: Kulturelt udvalg i Brøndby kommune.
26. - 3o. januar: Tysk rejselektor Klaus Giebe besøgte skolen 

og deltog i undervisningen i alle klasser, der har faget tysk.
29. januar: Fællestime.
4. februar: Oplysning for afgangsklasserne om militærtjene

ste og -nægterforhold. Arrangement: Sjællandske Telegrafregiment.
5. februar: Fællestime.
9. februar: Donortapning. Blodbanken modtog 77 portioner 

blod fra frivillige donorer.
12. februar: Fællestime.
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14. februar: Fest for personalet.
19. februar: Aftenmøde for lærerpersonalet. Emne: De 16-19- 

åriges uddannelse. Indleder: Adj. Laust Riemann Hansen, Herlev 
Statsskole. Arrangør: Tillidsmand for GL, adj. Jørgen Toft Si
monsen.

2o. februar: Røde Kors-dag. Besøg af "Hvid bus". Filmfore
visning om Røde Kors' arbejde. Kontakten mellem foreningen og 
skolen formidledes af adj. Jens Peter Keld.

lo. marts: Kulturelt udvalg i Brøndby kommune afholdt jazz- 
koncert i festsalen med Fessors Big City Band.

13. marts: Fest for 200 tidligere elever og kursister (Schnee- 
kloth-klubben).

16. marts: Ved morgensamlingen opførte Ib en moderne version 
af "Barselstuen" Manuskript: Dorrit Willumsen. Instruktion: 
Adj. Jørgen Toft Simonsen.

23. marts: Studieorienterende møder for elever og kursister 
i afgangsklasserne. Arrangør: Arbejdsdirektoratet.

24. marts: Forældremøde. Ca. 250 deltagere.
26. marts: Caverna holdt forårsfest med diskotek.
31. marts: Forårskoncert med hyggetime og serbisk folkedans. 

En dejlig aften. Fuldt hus!
Et antal medlemmer af Schneeklothianer-samfundet overværede 
koncerten og samledes derefter til selskabeligt samvær.

6. april: Lektor Erik Stahl fortalte om "Enhedsskolen i 
USSR".

22. april - 1. maj: Tyske elever fra Steglitz besøgte skolen. 
Udflugtsprogram samt deltagelse i skolens liv.

3o. april: 3g og 2HF arrangerede den årlige revy med bal.
Ud over de ovenfor omtalte sportsarrangementer, som skolen har 
deltaget i med et større antal hold, bør det nævnes, at vi med 
udvalgte "mandskaber" har været med i et stort antal turnerin
ger og konkurrencer inden for næsten alle idrætsgrene. Skolen 
har også i et antal tilfælde været vært for sådanne arrange
menter.
Undervisningen i svømning, der foregår i Vestbadet, er i skole
året 1975-76 blevet yderligere udbygget.

Samarbejdsudvalget

har følgende medlemmer: Mads Bryde Andersen, 3a, Morten Friis 
Jørgensen, 3a, Søren Lunau, 2p, John Mortensen, 3c, adjunkt 
Grete Secher Bendtsen, adjunkt Ebbe Flatau (indt. lo/l 76), 
lektor Frans Larsen (fra lo/l 76), adjunkt Jørgen Toft Simon
sen, adjunkt Finn Ørveile og rektor.

Samarbejdsudvalget, der er kontaktorgan mellem rektor, 
lærere og elever, har holdt en række møder, hvor man har be
handlet spørgsmål vedrørende fællestimer, ordensregler, fa
ciliteter, skoleballer, lokaleudlån m.v..
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Fællestimer og studiekreds

Samarbejdsudvalget har i skoleåret 1975-76 arrangeret 8 fæl
lestimer og en studiekreds.
Fællestimer:
26. september: Repræsentanter for DGS og LAK fortæller om 

deres organisation.
3o. oktober: Lægerne Thora Brandstrup og Henrik Hother 

Sørensen: Det moderne Kina.
24. november: Filmen "Antonio Dræberen" præsenteret af 

Henning Vagn Jensen.
8. december: Birgit Grøsfeldt fra DGS taler om adgangs

begrænsningen til højere uddannelser.
14. januar: Forfatteren Jannick Storm: Science Fiction.
29. januar: Sangerinden Sonja Kehler fra DDR fortolker

og synger Brecht-sange.
5 februar: "For og imod forsvaret". Diskussion mellem

kaptajn Per Bach, Militærpsykologisk Tjeneste, 
og Jørgen Nielsen, Militærnægterforeningen.

12. februar: Skuespilleren Benny Hansen: Sange, viser og 
oplæsning.

Studiekreds:
15 elever har med adjunkt Henning Vagn Jensen deltaget i en 
studiekreds over lo dobbelttimer med emnet: Marxistisk litte
raturteori og kritik. Der er gennemgået og diskuteret tekster 
af Karl Marx, Lenin, Mao Tse-Tung, Hans Jørn Christensen, Erik 
Bjørn Olsen, Harald Rue, J. Israel og Jørgen Dines Johansen.

Ekskursioner og skolerejser 1975-76
Periode klasse(r) ekskursionsmål leder(e)
August Ipq Malmø kunstmu

seum
adj. K. Højer-Pe- 
dersen.September 2z Skäpingedal adj. B. Ostenfeld

3aS Blåvand adj. Karen Keld
Oktober Ib Steglitz, Ber

lin
Ikt. P. Sandfort, 
adj. H. Møller Simon
sen & adj. J. Toft 
Simonsen, fru L. & 
rkt. K. PlougNovember 2y Boserup adj. B. Ostenfeld

3b Odense adj. J. Frandsen & 
adj. J.P. KeldDecember lpqr+

2abxyz
Louisiana adj. K. Højer-Pe- 

dersen
3c Avenyteatret adj. A.M. Heger
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Januar 3mN, 3a, Zoologisk Mu Ikt. H. Larsen
2mN seum
3mN Smidstrup Str. Ikt. H. Larsen

Marts iy Sønderjylland adj.
& ad;

O.N. Christensen 
j. B. Martin

3ax Det ny Teater adj. E. Flatau
April Ix Alléscenen adj. A.M. Heger

lu Roskilde & 
Slagelse

adj. K. Jørgensen

Morgensamling

I skoleåret 1975-76 har der været afholdt morgensamling 
på skolen på skiftende ugedage. Udover, at der ved denne lej
lighed af rektor er givet forskellige praktiske meddelelser, 
har et særligt udvalg bestående af lærere og elevrepræsentan
ter forestået tilrettelæggelsen af morgensamlingen, idet ud
valget bl. a. har overdraget til skolens klasser på skift at 
arrangere forskellige former for underholdning.
Angående særlige arrangementer henvises til skolens dagbog 
side 31.

Introduktionsdage(debatdage)
I skoleåret 1975-76 placeredes introduktionsdagene for Ig 

og 1HF i første uge af skoleåret.
Programmet omfattede diskussioner omkring undervisningens 

mål og midler, skolemiljøet i almindelighed, elevmedbestemmel
se, lærerens og elevens rolle, gennemgang af regler og bestem
melser samt orientering om skolens tilbud angående aktiviteter 
uden for skoletiden (Foreninger og klubber). Dette foregik i 
interne diskussioner i klasserne såvel som i samtaler med fag
lærerne. Endvidere omfattede programmet nogle korte gruppedyna
miske øvelser.

Der sluttedes af med en aftenfest arrangeret af Caverna.

"Broget aften"
Et fællesarrangement for hele skolen. Mange lærere og elever, 
enkeltvis og som klasser, deltog ved en fest, der omskabte skoler 
til et broget sammensurium: tyrkisk kaffebar, kondirum, indisk 
thehus, dramatikrum, spillebar, frikadellerestaurant ..... og
et kæmpearrangement i samlingssalen med musik, oplæsning, sang.
En succes, der forhåbentlig gentages.
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Skolenævnet

består af følgende forældrerepræsentanter: Fru Inger Callesen, 
hr. Arne Garnell, hr. Otto Hede og fru Inge Nielsen. Supplean
ter: Hr. Torben Christensen, hr. Paul Mahler Dam, hr. Paul Ve- 
stergaard Hansen, fru Gytha Helweg Larsen. Skolens repræsentan
ter er lektor Frans Larsen, ad j. Birgit Ostenfeld og rektor 
Karl Ploug.
Elevrepræsentanter: Henrik Carlsen, 2a,Steen Søndergaard, 2y. 
Skolenævnet har holdt møder den 1. september og den 17- februar. 
Man har behandlet en lang række punkter i forbindelse med sko
lens arbejde og trivsel samt fastlagt dagsorden for forældre
møder. Skolen takker nævnets medlemmer for værdifulde råd og 
forslag.

Forældremøder og kontaktmøder

15. september: Velkomstmøde for de nye klassers forældre. 
Rektor gav en orientering om skolens opbygning, gymnasiets 
og HF's formål, skole- og hjemmearbejde m.m. Derefter blev 
der holdt klasseforældremøder, hvor et antal faglærere for
talte om deres fag og gav yderligere oplysninger om skolen 
og arbejdet i gymnasiet og HF. Aftenen sluttede med omvis
ning på skolen.
13. - 17. oktober: Faglærerne i 1 g og 1 HF benyttede en 
eller flere timer i denne uge til at tale med eleverne om 
deres standpunkt og diskutere problemer i forbindelse med 
undervi sningen.
19. januar: Orienteringsmøde angående optagelse i gymnasiet 
og HF. Ca. 4oo deltagere.
24. marts: Møde for forældre til alle skolens elever. Mødets 
hovedformål var at give adgang til samtaler mellem eleverne 
og deres forældre og faglærerne.
Desuden blev der givet oplysninger om de valgfri fag: Sang 
og musik, formning med kunstforståelse og forsøgsfaget film
kundskab.
Adjunkt Jørgen Toft Simonsen aflagde beretning og regnskab 
for skolefondet, og rektor gav et antal meddelelser om sko
lens artiejde i indeværende og næste skoleår.
Januar - marts: Et antal lærere, elever og kursister har som 
led i skolens orientering om undervisningen i gymnasiet og HF 
deltaget i erhvervs- og studieorienteringsmøder på 7 af Brøndby 
kommunes skoler efter anmodning fra disse.

Elevrådet

I løbet af året har der i elevrådet været afholdt møder alt 
efter aktualitetsbehovet, som regel hver 14. dag eller hver 
måned.
Mødedeltagelsen har ikke været allerbedst. Der har ikke vist 
sig nye ansigter i løbet af året, selvom alle fremmødte har 
både tale- og stemmeret.
Samarbejdet med D.G.S har i årets løb været udmærket. Det har 
været muligt at henvende sig med problemer.
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Dog har det ikke været muligt at få skolen indmeldt i D.G.S., 
hvilket sandsynligvis skyldes, at en D.G.S.-repræsentant 
kom for sent til et fællesarrangement, hvilket har givet 
en meget negativ indstilling til D.G.S.
D.G.S. har taget mange aktuelle uddannelsesproblemer op, 
hvilket burde være det afgørende for en skoles medlemsskab. 
Elevrådet har i årets løb stået for forskellige aktuelle ar
rangementer for de uddannelsessøgende, bl. a. i samarbejde 
med D.G.S.
Et af de sidste initiativer, der er taget, er oprettelsen af 
en aktionskomité, som bl. a. skal tage sig af forskellige for
mer for plancher, udstillinger og lign.
I modsætning til gymnasiet er HF-kursisterne tilsluttet LAK, 
men på trods af denne tilslutning er medlemshvervning et af 
vore største problemer. Selv med en stor indsats er det kun 
lykkedes at sælge medlemskort nok,til at skolen kunne få to 
stemmer til LAK's landsmøde.
Derfor skal der i det nye skoleår gøres en større indsats for 
medlemshvervning for at styrke LAK's arbejde både på lokalplan 
og landsplan for sikring af uddannelsen. Elevrådet

Caverna Spiritus
S.S.S. er såmænd også udstyret med en elevforening. Dens navn 
er "Caverna Spiritus", hvilket på latin betyder "Åndens hule" 
ikke at forveksle med det danske ord "Spiritus"!
CS's formål er at skabe bedre kontakt eleverne indbyrdes, og 
det praktiseres gennem arrangementer, hvor eleverne kan møde 
hinanden på skolen, men efter normal skoletid. Vi har i det 
forløbne ar således afholdt en række fester, vi har vist film, 
lavet musikaftener, boldspilturneringer og meget mere. Det er 
tillige os, der står for pyntning af studentervogne og hvad 
dertil hører. Ak ja, vi har skam nok at se til!
Det er Cavernas bestyrelse - bestående af 8 personer - der va
retager det praktiske arbejde omkring arrangementerne. Den har 
i det forløbne år været udsat for en del udskiftninger (vi har 
haft ekstraordinær generalforsamling), men af de folk, der har 
siddet i den, har været: Carsten Fich og Lars Bagge (l.z) 
Henrik Pedersen, Erik Huper, Jens Rasmussen (2.b), Bente Helt- 
berg. Lone Rørly (2.y), Henrik Carlsen (2.a), Henrik Thomsen 
(2,p), samt Keld Leonhardt, Morten Friis Jørgensen og Mads Bry 
de Andersen (j.a).
Interessen for CS's arbejde har altså været stor i det forløbn 
år. Lad os håbe, at den holder fremover.

Kærlig hilsen 
Caverna Spiritus - S.
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Cavum Oris

Skolebladet er et organ for skolens elever, disses forældre 
og lærere, og det financieres af elevrådet og et par annon
cører blandt de handlende.
Bladet udkommer jævnligt i omkr. 600 eks. og uddeles til 
samtlige elever og lærere på skolen. I sidste skoleår har 
der vist sig en stigende interesse for bladet, hvilket kan 
ses af, at sideantallet i 4. årgang er steget fra 12 sider 
til et sted mellem 2o og 28 - alle kan få optaget et hvilket 
som helst indlæg uden censur, da bladet kører på den måde, 
at enhver selv er ansvarlig for sit indlæg.
Redaktionen pr. I/4 1976 består af:
Henrik Carlsen, 2a, Carsten Fich, Iz, Anne-Mette Møller, Ix, 
Linda Pedersen, Ix.
Alle interesserede vil være velkomne som medarbejdere i re
daktionen.

"Schneeuglen"
Hvert år udgiver skolens 3.g'ere og 2.HF'ere en "blå bog", 
Schneeuglen, hvori hver enkelt elev i afgangsklasserne (og i 
år også lærerne) bliver beskrevet - på godt og ondt!
Det er de enkelte klasser selv, der står for karikaturerne, 
og de er således også ansvarlige for dem.
Bogen udgives af et redaktionsudvalg, som afgangsklasserne 
nedsætter.

Schneekloth Badminton Klub

I 1968 startede en elev, Liza Lauridsen, en badmintonklub 
for skolens lærere og elever. Klubbens formål er at fremme 
sporten blandt skolens elever. Klubben er ikke noteret under 
nogen badmintonkreds, så hvis du i forvejen spiller i en an
den klub, er det ingen hindring for dit medlemsskab af SBK. 
Hvis du ikke har spillet badminton før - men gerne vil prøve 
skal du ikke lade dig afskrække; i SBK trives alle lige fra 
danmarksmestre til nye ketchersvingere.
Vi spiller to gange ugentlig (onsdag + lørdag) og i øjeblik
ket er kontingentet på 2o kr. to gange årligt. Vi laver for
skellige turneringer - dels interne, dels mod andre gymnasier. 
Der afholdes en generalforsamling årligt (januar - februar), 
hvor der vælges en bestyrelse på 7 medlemmer: 1 formand - 
2 kasserere - 1 sekretær - samt et spilleudvalg bestående 
af 3 medlemmer. Desuden er der 2 revisorer.
Den nuværende bestyrelse består af:

formand: Anita Lauridsen, Ix
sekretær: Lars Andersen, 3z
kasserere: Leif Grønskov, 2z

Jan Spohr, ("gammel" elev) 
spilleudvalg: Gitte Lyck, ly 

Søren Bock, lu 
Finn Jensen, 3z
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Svanholm Cricketklub af 1956 (tidl, "Schneeklothianerne")
Seks nuværende og tidligere elever fra Schneekloths Skole 
blev danske cricketmestre i 1975, de deltog alle på-jSvanholms 
første-divisions hold, som derved sikrede sig sin hidtil 
største triumf; også mange af Svanholms medlemmer er gamle 
Schneeklothiånere. Dette har en naturlig forklaring, idet 
man indtil 1956 spillede cricket i den dengang lukkede klub 
"Schneeklothianerne", der havde håndbold på programmet som 
hovedidræt. Men i 1956 lukkede Svanholm portene op også for 
andre end Schneeklothiånere og måtte som følge deraf skille 
sig ud fra håndboldklubben. Den nye cricketklub valgte nav
net "Svanholm" for på den måde at understrege forbindelsen 
til Schneekloths Skole, idet Schneekloths Skole en overgang 
hed Svanholm Gymnasium. Cricketklubben, der dengang hørte 
til blandt Danmarks mindste, er nu såvel kvantitativt som 
kvalitativt blandt landets bedste. Dette understreges af 
talrige ungdomsmesterskaber i de senere år og i 1975 jubel- 
sæsonen med Danmarksmesterskabet for seniorer og juniorer 
samt pokalmesterskab. Lokalemæssigt har Svanholm stadigvæk 
forbindelse med Schneekloths Skole, idet klubben træner in
dendørs i Schneekloth-hallen, medens man udendørs råder over 
baner på Brøndbyøster Skole og på Brøndby Stadion. Svanholm 
modtager meget gerne elever fra Schneekloths Skole som med
lemmer. Henvendelse til: Bjarne Kofoed Jensen, 1 a.

Håndboldklubben Schneeklothianerne

Klubben, som rekrutterer sine medlemmer af begge køn fra sko
len og nærmeste omegn, har haft en sæson 1975-76 med mange 
lyspunkter og heldigvis betydelig færre skuffelser.
Den to år gamle dameafdeling er i stadig udvikling, både hvad 
angår medlemstal og spillemæssig styrke. Skønt mange af afde
lingens spillere har tilknytning til skolen, må der i dennes 
store elevtal potentielt være mange flere interesserede.
En klubtur, et klubblad og et par klubfester er blandt de man
ge initiativer, som er udgået fra vore damer, som det mærke
ligt nok hedder i sportsterminologi, selv om disse personer 
nok ville have sig frabedt at blive tituleret således i andre 
sammenhænge.
Resultatmæssigt har det forløbne år været et af de mellem
bløde, men det overlever vi nok, for i klubbens hverdag er der 
blevet ydet et fortrinligt stykke arbejde af ungdomstrænerne. 
Den deraf følgende kvalitetsforbedring, som forhåbentlig også 
meget snart gør sig gældende for vort førstehold, kombineret 
med stadig ekspanderende aktiviteter ud over den egentlige 
træning, gør Håndboldklubben Schneeklothianerne til et rart - 
og for resten også sundt - sted at være. Det skulle du prøve!

Henvendelse: Lars Ackermann, 2z. 
Telf.: (o2) 96 22 9o
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Skakklubben

Schneekloth har atter i år deltaget i turneringen om DM for 
gymnasieelever og kursister. Holdet blev slået ud i den ind
ledende runde. Aktiviteten i og omkring skakklubben har været 
minimal i det forløbne år. Vi håber - ved at lade skakskabet 
stå åbent (det står i elevrådslokalet) - at vække folks inter
esse for spillet.
Klubben har ingen fast spilledag, og der indkræves ikke kon-
tingent. På klubbens vegne 

André Kowalczyk

Statsgymnasiet Schneekloths Skoles Fond
Til skolen er knyttet et fond, hvis formål er at tilvejebringe 
midler til dækning af sådanne udgifter, som ikke kan afholdes af 
de beløb, der stilles til rådighed af staten. Fondets midler til
vejebringes ved et medlemskontingent, og skolen bringer fondets 
medlemmer og andre bidragydere en hjertelig tak for den meget kær
komne støtte.
Bestyrelse:

Fru Inge Nielsen, hr. Otto Hede, Mads Bryde Andersen, 3a, Tor
ben Wittchen Jensen, 3x, adjunkt Jørgen Toft Simonsen, lektor 
Kaj Sode-Pedersen samt rektor.

Schneekloth i aner-Samfundet
Schneeklothianer-Samfundet af 2. maj 1894 har til formål at 

vedligeholde forbindelsen mellem schneeklothianere og mellem 
disse og vor gamle skole. Den 82-årige skoleforening har gen
nem de mange år været et centrum for udfoldelsen af det speci
elle "schneeklothianske" humør og gode kammeratskab.

Schneeklothianer-Samfundet afholder i reglen tre sammenkom
ster om året, herunder generalforsamlingen - Schneeklothianer- 
Samfundets fødselsdag den 2. maj og en skovtur, traditionelt 
i maj måned.

Kontingentet er kr.25,oo årligt. Indmeldelser modtages af 
Irs. W. A. Langberg, Palægade 8, 1261 København K, telefon: 
(ol) 12 o7 3o.

Formanden for Schneeklothianer-Samfundet af 2. maj 1894 
er kommandørkaptajn Thorkel Bjerre. Den øvrige bestyrelse er: 
Lrs. W. A. Langberg (kasserer), lektor, cand, polit. Søren 
Holm, rektor Karl Ploug, civ.ing. John Faurholt, direktør 
for Rigshospitalet, cand. jur. Kjeld Gleerup, tandlæge Gustav 
Lehnert og Irs. Steen Andersen.
Elever, der forlader skolen, opfordres til at indmelde sig 
i foreningen.
Igen i 1975 skænkede Schneeklothianer-Samfundet skolen en 
gave på kr. looo.
Vi takker Samfundet for den smukke gave.
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Skolebøger
Ifølge undervisningsministeriets cirkulæreskrivelse af 19. 

juni 1954 skal lærebøger, atlas, leksika o. lign, stilles til 
rådighed for eleverne som lån.

Der gælder følgende regler for udlånet:
1. Bøgerne forbliver skolens ejendom.
2. Eleven er økonomisk ansvarlig for de af ham/hende lånte 

bøger.
3. Enhver bog skal af eleven - på forreste blad - straks 

efter modtagelse forsynes med navn og klasse.
4. Bøgerne skal forsynes med omslag; eventuel mishandling 

vil medføre erstatningsansvar.
5. Der må ikke i bøgerne anføres notater eller tilføjelser.
6. Afbrydes undervisningen i årets løb, må de udlånte bøger 

straks tilbageleveres til skolen.
Det overlades i øvrigt til den enkelte skole at fastsætte 

sådanne yderligere regler, som skolen måtte finde hensigts
mæssige .

Andre Zæremidler.
Stile- og rapporthæfter m. v., som af eleven afleveres til 

læreren til rettelse eller gennemsyn, udleveres af skolen.
Kladdehæfter, tegneblokke og andre rekvisitter til formnings

undervisningen udleveres i rimeligt omfang efter skolens af
gørelse .

Biblioteksservice
Skolen har et udmærket samarbejde med Brøndby biblioteks

væsen, idet skolen modtager et meget stort antal klassesæt 
fra hovedbiblioteket. Vi takker biblioteket for hjælpen.

Karakterskala
Nedenfor anførte karakterskala anvendes overalt i gymnasiet 

og HF. Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 4. februar 
1963 giver i §1, stk. 2, følgende beskrivelse af de enkelte 
karakterer:
13: Gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præsta

tion.
11: Gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
lo: Gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstati

on.
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9: Gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel. 
8: Gives for den middelgode præstation.
7: Gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under 

middel.
6: Gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillen

de præstation.
5: Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation. 

03: Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfreds
stillende præstation.

00: Gives for den helt uantagelige præstation.
I § 2 hedder det: For at bestå realeksamen eller studenter

eksamen kræves, at summen af samtlige karakterer er mindst 5,5 
gange karakterernes antal, og at summen af de to laveste karak
terer plus gennemsnittet af de øvrige karakterer er mindst 13.

Eksamen er kun bestået, hvis det i stk. 1 Indeholdte krav 
er opfyldt såvel for årskaraktererne som for eksamenskarakte
rerne .

Om karaktergivningen gælder i øvrigt følgende:
Gymnasiet

I hvert af de fag, hvori der til studentereksamen gives års
karakterer, 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 e- 
leven selv. Standpunktsmeddelelse skal senest gives i marts 
måned og udtrykkes ved en karakter fra den til studentereksa
men benyttede karakterskala og kan ledsages af et i ord affat
tet vidnesbyrd om elevens anlæg og arbejde i faget. Karakteren 
skal ledsages af et vidnesbyrd, dersom elevens standpunkt be
dømmes til under 6, eller hvis den betegner en væsentlig ned
gang 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 stand- 
punktsbedømmelse inden december. Umiddelbart før der afgives 
standpunktsbedømmelse, skal elevernes forhold i relation til 
standpunktet drøftes på et lærerforsamlingsmøde. Kontakten 
mellem gymnasieskolen og hjemmene sikres i øvrigt ved foræl
dremøder med deltagelse af lærere, elever og disses forældre.

Ved skoleårets slutning gives årskarakterer i de af klas
sens fag, hvori der ved studentereksamen gives årskarakter. 
Der afholdes en årsprøve som mindst omfatter samtlige skrift
lige fag. Lærerrådet fastsætter ordning og omfang af eventu
elle mundtlige årsprøver og klassernes arbejde i tiden efter, 
at undervisning efter normalt skema er ophørt og indtil som
merferien. Den skemamæssige tilrettelæggelse foretages af rek
tor under hensyntagen til elevers og læreres deltagelse i ek
saminer fastsat af direktoratet.
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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 be
handles de øvrige elevers fortsættelse i næste klasse. Dersom 
der ikke er enighed om, at en elev bør fortsætte i næste klas
se, holdes afstemning herom.

Dersom lærerforsamlingen således vedtager, at en elev ik
ke bør fortsætte i næste klasse, drøftes hvad man vil tilråde 
eleven. Dette råd meddeles skriftligt til eleven og forældre
myndighedens indehaver, der derefter træffer afgørelsen af, 
om eleven skal fortsætte i næste klasse.

Samtlige karakterer og vidnesbyrd samt eventuel meddelelse 
om, at oprykning i næste klasse er tvivlsom, afgives skriftligt 
i en karakterbog, på en særlig blanket eller i et brev. Karak
terbogen skal, hver gang der gives meddelelse til hjemmet, fo
revises for elevens forældre (værge), og af en af disse forsy
nes med påtegning om sket forevisning, såfremt eleven er under 
18 år. Når forholdene gør det ønskeligt, kan der gives hjem
mene meddelelse om elevers forhold i en særlig meddelelsesbog 
eller gennem et brev fra skolens rektor. Meddelelsesbogen kan 
også bruges ved meddelelser fra hjemmet til skolen.

For elever, der er fyldt 18 år eller har indgået ægteskab, 
gives de foran nævnte meddelelser til eleverne selv, og hjem
mets påtegning om sket forevisning kræves ikke. Meddelelse om, 
at en elev står i fare for ikke at kunne rykkes op i næste 
klasse, gives dog - foruden til eleven selv - særskilt til for
ældrene , medmindre eleven er gift.

Adgang til reeksamination
Ved ministeriel bekendtgørelse af 12. marts 1973 er det 

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

En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller 
2. gymnasieklasse, hvor undervisningen i faget afsluttes, har 
fået årskarakteren 00 eller 03, kan, hvis faget ikke er ud
taget til prøve til studentereksamen, forlange at blive un
derkastet prøve i faget i august/september.

HF-kursister kan indstille sig til eksamen i samme fag 3 
gange.

En kursusstuderende, der har fået karakteren 00 eller 03 
ved en prøve ved udgangen af 1. kursusår, kan på ny indstil
le sig til prøven i den førstkommende sygeeksamenstermin.

En eksaminand, der har aflagt prøve i alle fag, som høje
re forberedelseseksamen omfåtter for den pågældende, men ikke 
har bestået eksamen, kan på ny indstille sig til prøve i et 
eller flere fag i den førstkommende sygeeksamenstermin.
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En eksaminand, der af anden grund end sygdom ikke har del
taget i eller fuldført en prøve i et eller flere fag, kan først 
på ny indstille sig til prøve i dette eller disse fag ved den 
næste ordinære eksamen.

Ansøgningen afleveres til kontoret inden 1. juli.

Sygeeksamen

Uddrag af bekendtgørelsen af 12. marts 1973 om eksamens
ordningen og karaktergivningen m.v. ved studentereksamen og 
i gymnasiet:

Såfremt en elev på grund af sygdom bliver forhindret i at 
møde til en af de fastsatte skriftlige eller mundtlige prøver 
til studentereksamen, skal der snarest gives skolens rektor be
sked herom. Er sådan meddelelse ikke givet senest inden pågæl
dende prøves afslutning, betragtes eksaminanden som udeblevet 
fra prøven af anden grund end sygdom.

Hvis en eksaminand trods sygdom gennemfører en prøve,kan det 
ikke tillades eksaminanden at aflægge ny prøve inden for den 
ordinære eksamenstermin eller i den efterfølgende sygeeksamens
termin august/september. Bliver en elev syg under en prøve, bør 
han/hun derfor underrette rektor herom gennem en af de tilsyns
førende (eksaminator). Såfremt prøven herefter må afbrydes skal 
eksaminanden straks søge læge.

Hvis en under terminen for mundtlig eksamen indtruffet syg
dom er af så kort varighed, at det med rimelighed kan lade sig 
gøre at flytte elevens eksaminationstider inden for eksamens
terminen, skal rektor træffe foranstaltninger hertil. Kan flyt
ningen ikke ske under anvendelse af den beskikkede censor i den
nes funktionsperiode ved skolen, sker ændringen efter godkendel
se af Direktoratet for Gymnasieskolerne og HF.

Kan de fastsatte prøver for en elev på grund af sygdom ikke 
fuldføres inden for den sædvanlige eksamenstermin, indgives an
søgning om sygeeksamen snarest til rektor, der inden 1. juli 
videresender den til direktoratet. Ansøgningen skrives på en sær
lig blanket, der udleveres af rektor. Blankettens første afsnit 
udfyldes af eksaminanden, såfremt denne er fyldt 18 år; ellers 
af forældremyndighedens indehaver. Den behandlende læge udfyl
der ansøgningens særlige lægeattest. Andre attester eller uar- 
bejdsdygtighedserklæringer må ikke anvendes.

Sygeeksamen afholdes efter de samme regler, som gælder for 
den tilsvarende ordinære eksamen, og omfatter de prøver, som 
eksaminanden på grund af sygdom ikke har kunnet påbegynde eller 
fuldføre. Hvor to skriftlige prøver bedømmes til én karakter, 
omfatter sygeeksamen dog begge prøver.

Tilsvarende regler gælder for HF. Ansøgningsfristen er dog 
her 25. juni.
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Ordensregler
1. - Biler, motorcykler, knallerter og cykler skal parkeres på 

de anviste parkeringspladser. De beplantede områder må ik
ke betrædes. Der må ikke køres på slisken, der fører til 
cykelkælderen.

2. Hver klasse disponerer over et afsnit af centralgardero
bens tøjstativer og reoler.

3- Når undervisningstimen begynder, skal eleverne straks gå 
til faglokalerne. Efter timen skal eleverne hurtigst mu
ligt begive sig til centralgarderobe, spisesale eller 
gårdhaver.

4. Skolen kan ikke påtage sig noget ansvar for elevernes 
køretøjer, skolesager, penge eller andre ejendele. Hvis 
en elev medbringer værdigenstande eller større pengebe
løb, bør de ikke opbevares i centralgarderoben, men kon
toret kan i en vis udstrækning påtage sig opbevaringen. 
I øvrigt henvises til afsnittet om forsikring.

5. Flasker og drikkebægre må ikke medbringes i undervisnings
lokaler og gange. Ophold på parkeringspladserne er forbudt 
både i og efter skoletiden. På græsarealerne, omkring skole
bygningen og i gårdhaverne må ophold og færdsel kun finde 
sted for så vidt undervisningen ikke generes heraf.

6. Skolen indskærper kraftigt eleverne den sundhedsfare, der 
er forbundet med rygning af enhver art - både for rygeren 
selv og for hans omgivelser. I undervisningslokaler og sam
lingssal er rygning forbudt.' Rygetilladelse i øvrigt er 
afhængig af rygernes selvdisciplin. Askebægre (og ikke af
faldsbøtter) på gange, i spisesale og i gårdhaver skal be
nyttes, og det henstilles til alle at medvirke til, at gri
seri med cigaretskod, pibeudkrads m. m. undgås.

7• Færdes elever i skoletiden uden for skolens område, sker 
det på eget ansvar. Elever, der vælger at tilbringe mellem- 
og fritimer på skolen, må udvise en sådan adfærd, at de 
ikke forstyrrer undervisningen.

8. Elever, der ikke kan deltage i en ekskursion, får undervis
ning i en tilsvarende klasse efter aftale med skolen eller 
får tildelt et antal arbejdsopgaver.

9. Eleverne har erstatningspligt for ituslåede ruder og anden 
overlast på skolens materiel.

lo. Elever må ikke uden særlig tilladelse opholde sig på skolen 
uden for undervisningstiden. Elevforeninger vil sædvanlig
vis kunne opnå tilladelse hos rektor uden videre.

Enkelte elever, der ønsker at arbejde i et faglokale, kan 
få tilladelse dertil af fagets lærer på betingelse af, at 
denne selv kan være til stede. I særlige tilfælde vil en 
skriftlig tilladelse fra læreren være tilstrækkelig, men 
det understreges, at der under alle omstændigheder skal træf
fes aftale med pedellen.

11. Eleverne må ikke foretage indsamlinger af nogen art uden 
skolens tilladelse.



45

Om mødepligt til undervisningen - gymnasiet
En forudsætning for, at eleverne til studentereksamen og 

oprykningsprøverjie kan nøjes med at gå til eksamen i et be
grænset antal fag, er, at skolens undervisning er fulgt regel
mæssigt. Det samme gælder med henblik på, at man til ovennævn
te eksaminer samt til Højere Forberedelseseksamen kan nøjes 
med at opgive et begrænset pensum til eksamen. Der er altså mø
depligt til undervisningen, og Direktoratet for gymnasieskoler
ne og HF fordrer, at der holdes nøje kontrol med elevernes for
sømmelser også m.h.t. enkelttimer.
Hvis en elevs forsømmelser antager et sådant omfang, at rek
tor nærer betænkelighed over for elevens mulighed for fort
sat 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 2o. marts drøftes på 
et lærerforsamlingsmøde forholdene for de elever, der har 
modtaget skriftlig advarsel.
Såfremt lærerforsamlingen finder, at det for en af disse ele
ver i et eller flere fag på grund af elevens forsømmelser 
ikke vil blive muligt at give årskarakterer, skal rektor i 
henhold til § 7 i undervisningsministeriets bekendtgørelse af 
12. marts 1973 om eksamensordningen m.v. indsende en erklæring, 
som giver oplysning om disse forhold, og direktoratet afgør da, 
om eleven kan deltage i eksamen ved skoleårets slutning.

Den eneste lovlige forsømmelsesgrund er sygdom. Forsømmel
se af anden grund bør ikke finde sted: f. eks. kan eleverne 
normalt ikke opnå ekstra frihed i forbindelse med ferier eller 
til tandlægebesøg eller køreprøver. I særlige tilfælde, hvor 
væsentlige grunde taler for det (større familiebegivenheder 
o. lign.), kan en elev få fri, når skriftlig anmodning derom 
indgives til rektor senest dagen før.

I sygdomstilfælde - såvel i enkelttimer som hele dage - vil 
skolen gerne have besked hurtigst muligt (telf. (o2) 45 11 88) 
om sygdommens art og formodede varighed.

Når skolearbejdet genoptages, kan eleven, hvis han/hun øn
sker det, aflevere en seddel hjemmefra til rektor med angivel
se af forsømmelsens art og varighed. Elever der er fyldt 18 år. 
har ret til selv at skrive disse sedler. (Se i øvrigt nedenfor).

Skolen gør opmærksom på, at mundtligt og skriftligt varsel 
udsendes på grundlag af det faktiske antal forsømmelser uden 
hensyn til årsager, men at indberetninger til direktoratet na
turligvis baseres bl.a. på elevernes erklæringer om årsagerne 
til forsømmelserne.
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Om mødepligten - regler for HF
I følge HF-bekendtgørelsen af 24. april 1974 §5 og § 9 

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 kursister.
Overholder kursisterne ikke betingelserne for at gå på kur

sus, skal der ske indstilling til direktoratet om bortvisning, 
og eventuel overførelse til selvstuderende status.

Direktoratet har anmodet samtlige HF-kurser om at indrette 
deres administration af reglerne om mødepligt efter nedenstå
ende retningslinier:

Kursisterne skal orienteres om mødepligten og om,hvilke 
forholdsregler kursus og direktoratet agter at benytte, hvis 
den ikke overholdes. Det er rektors pligt at sørge for møde
pligtens opretholdelse.

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

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

Forsømmelighed med aflevering af skriftlige opgaver, stile, 
rapporter m. m. sidestilles principielt med dage- eller time
forsømmelser.Der er ikke fastsat nogen fast mødeprocent, men skønner kur
sus, 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 en samtale med kursisten forsøge at moti
vere ham (hende) til at møde til undervisningen.

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

Hvis heller ikke den skriftlige advarsel har den ønskede 
effekt, skal der almindeligvis ske indberetning til direktor
ratet. Forinden bør faglærerne og studievejlederen have haft 
lejlighed til at udtale sig, og kursisten til at fremkomme 
med en redegørelse. Såvel udtalelse som redegørelse samt en 
oversigt over fraværelserne bilægges indberetningen, som kan 
have to former:
1) en indberetning om det store fravær, der munder ud i, at 

kursus trods alt er villig til at lade kursisten få endnu 
en chance, hvilket man beder direktoratet tage med i over
vejelserne ;

2) en indstilling om bortvisning af kursisten.
Det understreges, at for stort fravær eller manglende af

levering af skriftlige arbejder blot i et enkelt fag kan med
føre bortvisning fra kursus.

Det understreges, at mødepligtsadministrationen i modsæt
ning til tidligere omfatter kursusforløbet som helhed. Mundt
lig og/eller skriftlig advarsel givet i slutningen af 1. kur
susår har således virkning også for det (de) følgende kursus
år.
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I ganske særlige tilfælde og i følge HF-bekendtgørelse af 
24. april 1974 § 9, stk. 3 kan kursister, der f.eks. på grund 
af længere tids sygdom eller hospitalsophold har måttet for
sømme undervisningen.efter direktoratets godkendelse få til
ladelse til at fortsætte kursusundervisningen,dog således at 
de går til eksamen med selvstuderende pensum i de fag, hvor 
et sådant findes.

Udelukkes en kursist fra undervisningen,skal den pågælden
de af studievejlederen orienteres om muligheden, for at aflæg
ge HF-eksamen som selvstuderende.

Myndige elevers retslige stilling
I cirkulære af 2o. juli 1967 præciseres bestemmelserne ved 

rørende rettigheder for personligt myndige elever, d.v.s. 
elever, der er fyldt 18 år. Sådanne elever er berettiget til 
at underskrive deres karakterbøger selv, og meddelelser fra 
skolen skal stiles til eleven. Eleverne har ret til selv at 
afgive erklæring om forsømmelser m.m., og skolen er beret
tiget til i særlige tilfælde at kræve dokumentation i form 
af lægeattest. Meddelelser om betænkelighed ved oprykning i 
næste klasse skal - foruden til eleven selv - også gives til 
hjemmet.

Særbestemmelser for 18-årige elever medfører ikke nogen 
begrænsning af deres forpligtelse til at følge undervisningen 
og til at underkaste sig skolen ordensregler m.m.

Fritagelse for Legemsøvelser
Problemer i forbindelse med forsømmelser af kortere varig

hed på grund af sygdom og skader vil blive klarlagt af fag
lærerne •

Ved forsømmelser af længere varighed kræves der aflevering 
af lægeattest, der skal udfærdiges på en autoriseret blanket 
"Lægeattest til fritagelse for legemsøvelser/idræt". Denne 
blanket udleveres af skolen. Udgiften til lægeattest afholdes 
af hjemmet/eleven/kursisten.

Ansvars-, Tyveri- og Ulykkesforsikring
Statens skoler har ingen form for kollektiv forsikring. 

Det henstilles derfor til forældrene at sørge for, at deres 
børn er ansvars-, ulykkes- og tyveriforsikrede.

Det kan ikke undgås, at der på en skole sker uheld, og 
den, der er årsag til det, er ansvarlig. Belært af nogle 
eksempler beder vi forældrene om at sikre sig, at deres børn 
virkelig er forsikringsmæssigt dækket ind, også når det dre
jer sig om TANDSKADER, BRILLESKADER o.lign. - Flere forsik
ringer dækker ikke sådanne skader!! Det kan desværre heller 
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