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Hensigten med dette introduktionsskrift er først og fremmest at lette de nye 

elevers indtræden på skolen.

Da det er udarbejdet i løbet af sommerferien, har det været vanskeligt at sam

arbejde de medvirkendes bidrag og umuligt at udnytte al den tilstedeværende vel

vilje. Vi håber at skriftet trods manglerne vil opfylde noget af sin hensigt.

Det er det såkaldte "Introduktionsuge-udvalg”, som er ansvarlig for dette lille 

hæfte. Udvalget satte sig oprindelig - og deraf navnet - som opgave at arrangere 

den første uge for de nye HF-elever.

Meget modvilligt har vi således ”svigtet" l.g'erne. Men vi havde valget imellem 

et begrænset arrangement eller slet intet, og anså da behovet blandt HF-erne (som 

formentlig har en mere uensartet baggrund) for at være størst. Måske kan' næste års 

l.g'ere nyde godt af erfaringerne fra i år.

En plan over introduktionsugens forløb vil blive udleveret til alle.

Introduktionsuge-udvalget.
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VELKOMMEN!

Rigtig hjertelig velkommen til alle nye elever og lærere på Østre Borgerdydskole. 

I har sikkert allerede bemærket, at det er en meget gammel bygning, jeres nye skole 

har til huse i - den er fra 1884. Og selve skolen er endnu ældre, den blev startet i 

1787.

Sådan en gammel skole har naturligvis gennemlevet mange faser med skiftende ti

der. Den blev startet i oplysningstiden, hvor man lagde vægt på opdragelse, oplys - 

ning og dannelse - deraf dens navn: borgerdydskolen.Den har oplevet romantikken, na

turalismen og de mere moderne tider, den har givet husly for flygtninge under 2.ver

denskrig, samtidig med at frihedskæmperne fandt et tilholdssted der. Den har huset 

mange forskellige skoleformer - en af dem: realskolen har vi lige taget afsked med 

i år. Den har oplevet opgangstider og nedgangstider, en gang havde den over 500 ele

ver, en anden gang havde den så få, at den var lige ved at måtte lukke o.s.v. Nu af

hænger det naturligvis ikke alene af elevantallet, om det er op- eller nedgangstider 

- der vil f. eks. i år kun være 290 elever på skolen. Det afhænger af så meget an

det - og om I vil opleve gode eller dårlige tider, afhænger også af jer selv.

Bygningen er naturligvis kun rammen om det liv, der skal leves i skolen. Men jeg 

skal ikke lægge skjul på, at jeg synes, den er forældet og gammeldags og på ingen 

måde opfylder de krav, som jeg synes man må stille til en moderne skolebygning. An

dre mener, det er hyggeligt med sådan et gammelt hus med alle dets krinkelkroge og 

de små lokaler. Og én ting skal jeg i hvert fald ikke bestride: de alt for små loka

ler har den fordel, at vi ikke kan have så mange elever i klasserne, som man kan i 

de store skolepaladser, og der kan ingen tvivl være om, at det befordret både hyggen 

i vort daglige samvær og effektiviteten af den undervisning, vi kan give jer. Men 

det betyder altså, at vi ofte er lidt for mange i klasseværelserne til at have albue

rum.
Noget bliver der gjort for at forbedre forholdene. Mens jeg skriver dette, ved 

jeg endnu ikke, hvor forsinkede vi bliver af spareplaner og byggestop med de ombyg
ninger og moderniseringer, man har lovet os. Men jeg nærer.stor tillid til, at vi i 

løbet af de næste to år får bygget skolen om. Det sker efter en plan, som er blevet 

til i et storstilet samarbejde mellem lærere og elever. Det forslag, der kom ud af 

dette samarbejde, var godt nok til, at myndighederne gik ind for det og gav os alt, 

hvad vi bad om.
Det ville føre for vidt her at fortælle jer om alle enkeltheder i byggearbejdet. 

Men det, der har mest interesse for jer, er, at der på 4. sal vil blive indrettet et 

dejligt stort lokale til elevopholdsrum. Også andre steder i bygningen vil der blive 

hyggekroge, sådan at I har et sted at opholde jer i de mellemtimer, der næppe kan 

undgås på en skole, der huser to skoleformer under samme tag: gymnasium og HF.
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Endvidere bør I vide, at samtlige klasselokaler vil blive indrettet bedre og 

hyggeligere. Alt dette vil ske i løbet af det første år, og vi kan glæde os til 

resultatet. Men inden da må vi nok igennem nogle trængsler. Mens klasseværelserne 

bliver bygget om, kan vi ikke opfylde et af de stærkeste’krav fra elevernes side: 

at hver klasse har sin hjemmeklasse. Mens dette skrives, ved jeg ikke med bestemt

hed, hvordan skemalæggeren vil løse dette store problem, men det mest sandsynlige 

er, at 2 klassepar skal dele hver et klasselokale i et år. Det er kedeligt - men 

vi er i en tvangssituation, og vi må ikke glemme, at i store, moderne skoler er 

det almindeligt, at man skaffer plads til flere elever ved at lade to klasser de

le et klasselokale. Jeg håber bare, at elevopholdsrummet er færdigt, sådan at den

ne overgangstid ikke bliver for slem. Og når byggeriet er færdigt, skulle vi alt

så have et hyggeligt, velindrettet lokale til hver klasse.

Et andet problem, som vi arbejder på at løse, men som det nok vil vare noget 

inden vi får løst, er vort gymnastiksalsproblem. Som I vil se, er skolens gymna

stiksal enestående: den er 17-kantet og yderst mærkelig. Men det værste ved den 

er, at vi kun har den ene. Dens mærkelige form skyldes, at den fra starten af slet 

ikke har været tænkt som gymnastiksal - der har såmænd været grøntforretning og 

meget andet i den. At der kun er én, skyldes, at der indtil for ikke så mange år 

siden, udelukkende var drenge i skolen. Endnu i år vil der være klasser her, der 

ingen piger har, nemlig de to matematiske 3.g"er. Men når de er blevet studenter, 

skulle vi have piger overalt. Og det er vi glade for - undtagen når vi snakker 

gymnastik. Vi er nemlig ikke "moderne" nok endnu til at lade drenge og piger gøre 

gymnastik sammen - og slet ikke til at lade dem klæde om og bade sammen. Derfor 

giver gymnastiktimerne stort hovedbrud for skemalæggeren - han kan nemlig ikke 

lide mellemtimer - hvem kan det ? - og det er man næsten nødt til at have, når 

sagerne stiller sig, som de gør.

Vi har indtil nu løst problemet ved, at nogle klasser bliver hentet i busser 

og kørt til svømning, andre bliver kørt til en gymnastiksal andetsteds i byen. 

Ikke lige den allerbedste løsning, men bare den eneste, vi indtil nu har kunnet 

finde. Men I kan da nyde køreturen som en kærkommen afveksling i den lange skole

dag - hvis nu I bliver de "heldige", der skal motionere jer andetsteds. Jeg kan 

betro jer, at vi arbejder med planer om at få bygget en gymnastiksal ude i gården 

- men i jeres tid bliver det næppe til realiteter.

I må nøjes med skolen, som den er i dag og bliver i løbet af de næste to år.

andetsteds i bladet kan I læse mere om, hvordan livet kommer til at forme sig.

Velkommen og vel mødt til et forhåbentlig godt samarbejde.

Maria Sommer 

rektor.
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PLAN OVER SKOLEN

På grund af ombygningerne må skitsen tages med forbehold! 

Hjemmeklasser har numre og fagklasser har fagbetegnelse. 

("NU" betyder august 73).

STUEN

1.SAL
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2. SAL

3. SAL

4. SAL
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SKOLENS ELEVER

Adamsen, Sven

Gredal, Jens Michael 

Gunst-Hansen, Marianne 

Hansen, Connie Merete 

Hansen, Iris Marianne 

Harboe, Anders Frederik 

Haugtved, Michael Kurt 

Hauschild, Kirsten 

Ilium, Jørn 

Jørgensen, Helle 

Kerrn-Jespersen, Nina Elisabeth

3.a.

Kühn, Marianne

Leisin, Pia

Møller, Lisbet

Nielsen, Karsten Bo

Nielsen, Mette

Raskov, Hans-Henrik

Romsø, Ulla

Rosenquist, Bente

Schummel, Helle

Sørensen, Kim Tesdorph

Witzke, Fens Frederik Wilhelm

3.b.

Bjørset, Mikkel Tin

Bøg, Susanne

Baadsgaard, Steen Mogens

Christensen, Anne-Marie (Kloster) 

Christensen, Inger Merete (Kingo) 

Hansen, Mette Visti 

Hersom, Heinrich Louis 

Jürgensen, Karin 

Jørgensen, Ilse Margit 

Kitaj, Susanne

Kristensen, Vita Pia

Larsen, Geert

Mitens, Karina Ellegaard 

Nielsen, Pia

Olsen, Eva Berger

Petersen, Ruth Østergaard 

Schleimann, Marianne Bredsted 

Schmidt, Ulla Annette 

Sjølin, Søren Upton 

Sode-Pedersen, Pernille 

Sørensen, Svend Erling
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3.x.

Andersen, Michael 

Andersen, Peter Birkelund 

Christensen, Manfred 

Christensen, Steen 

Clausen, Carsten Bertram 

Hansen, Bent 

Hansen, Jesper Visti 

Jørgensen, Ib Erling 

Knudsen, Dan

Langenholt,. Jens Jørn 

Marfelt, Jan • 

Midtgaard, Erling Boel 

Nielsen, Kim Johannes 

Schacht, Thorsten Peter Paul 

Strand, Benny Peter 

Sørensen, Peter 

Vollmer, Ole

Askjær, Peter Aksel 

Axberg, John Erik 

Bech, Peter Odd 

Hansen, Lars Lund 

Hansen, Peter Erik 

Hartmann, Johan Philip 

Jensen, Leif Rosted 

Knutzen, Jesper 

Larsen, John

Løfstrøm, Per Jens 

Nonfjeld, Heri Sofus 

Rasmussen, Jens 

Schiødt, Ole Michael 

Schøller, Bent 

Säbel, Ben 

Sørensen, Henrik Sven 

Winther-Jørgensen, Thue

Asmussen, Peter Asmus

Bøgh, Peter Bildt

Eriksen, Janie Mary-Anne

Fritzemeier, Marianne

Hansen, Elly

Jacobsen, Michael Jacob Lindholm

Jensen, Jan Mikael

Johnsen, Lisbeth Hvalsøe 

Juelsholt, Flemming Sture 

Ketelsen, Henrik Carsten

Nielsen, Bodil Stevnsboe 

Nielsen, Vibeke Loch 

Rasmussen, Hans-Henrik 

Rasmussen, Karsten 

Selnæs, Mette 

Sørensen, Karsten 

Warmind, Morten 

Vejbæk, Arne Milter 

Villemoes, Charlotte 

Wood, Nana
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2.b.

Ballund, Ole Viggo

Christensen, Jan Rosenkrantz 

Cornett, Birgit 

Dyhr, Johanne Marie 

Hansen, Steffen Kuld 

Hemmert, Birgitte Breidahl 

Holmgren, Lykke Margrethe Vivian 

Jensen, Tone Lisbeth Jørgen 

Jondahl, Kirsten Marianne 

Jæger, Niels

2.x.

Adamsen, Christian

Alstrøm, Michael (Hansen)

Andersen, Niels-Ove

Bagge, Søren

Eskesen, Bente

Graugaard, Lars Henrik

Gredal, Anne Sofie

Gwozdz, Piotr Stanislaw (Peter)

Hansen, Erland

2

Alstrøm, Preben (Hansen)

Bjerrum, Morten Jannik

Christensen, Bente Signe

Cridland, lan

Ellinger, Lina Ursula

von Holstein-Rathlou, 
Niels-Henrik de Mesa

Jensen, Jens-Erik

Karbo, Michael
Lehnsdal, Kerstin Marta Harriet

Lundbye, Lene Lizzi

Jørgensen, Erik Holst 

Jürgensen, Merete Bockhoff 

Langballe, Bjørn Viggo 

Larsen, Anne Behrendt 

Madsen, Kirsten Margrethe 

Petersen, Lars Troest 

Petersen, Bent Erik 

Ravnborg, Finn

Sørensen, Nils Engelbrecht 

Timm, Allan

Jensen, Erik Claes Nansen

Larsen, Lisbeth Enggaard 

Nyholm, Knud Kristian 

Ohlsen, Kasper Søebotg 

Olsen, Kirsten 

Schiødt, Peter Christopher 

Svendsen, Michael Risom 

Damgaard, Jørgen Holm

Madsen, Jakob Dahlstrøm 

Nathan, Bodil Marietta 

Nielsen, Philip Loterie 

Norup, Michael Slott 

Poulsen, Niels Christian 

Rune, Jan 

Salmonsen, Birgitte 

Schou, Jens 

Svendsen, Søren 

Tørsløv, Jens Richard
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Arkov, Kirsten 

Askerud, Pernille 

Brynaa, Kim 

Christensen, Jørgen Storm 

Clausen, Flemming 

Frisensten, Lærke Martha 

Hansen, Ulla Margrethe 

Hjort, Lene 

Knudsen, Judy Karen 

Lundstrøm, Anders

Andersen, Jørgen 

Bang, Inge Lise 

Frederiksen, Erik 

Gottschalk-Hansen, Karin 

Jensen, Anders 

Kalowski, Jozef Andrzej 

Knudsen, Henrik Møller 

Larsen, Frank 

Lauritsen, Helle 

Palstrøm, Bjarne

Mølgård, Lone

Nielsen, Jørgen Ulrik Bruun 
Nyberg, Charlotte Thaarup 

Ochsner, Nina

Olsen, Bo

Retshammer, Hanne 

Stegelmann, Jakob Krøyer 

Stjernø, Henrik

Vejleskov, Peter 

Weyke, Stig Michael

1.x.

Petersen-Westergaard, Anne 

Rasmussen, Klaus 

Riemann, Holger Kjeld 

Rozmaryn, Roman 

Schmidt, Lone 

Spränge, Stig 

Thing, Michael

Vej bæk, Ole Valdemar

Wedel, Merete 

Wilhelmsen, Frank

Andersen, Svend Birkelund 

Christensen, Poul Preben Swartz 

Dalgaard, Hans Peter 

Dam-Larsen, Mads Per 

Erichsen, Bjørn Kokholto 

Fries, Jesper 

Hansen, Finn 

Lubke, Karsten 

Nielsen, Bent Darre 

Nielsen, Jens Kellberg

Nielsen, Peter Kellberg 

Nielsen, Preben Villy 

Pallesen, Lars 

Pedersen, Jan 

Perman, Andrzej André 

Rasmussen, Henning Visti 

Rasmussen, Michael Pontoppidan 

Tingleff, Torben 

Vagngart, Claus
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Bentzen, Annette 

Dehn, Bjarne Kai 

Faxholm, Cinnie 

Fromberg, Helle 

Fromberg, Ib 

Grønbæk, Lars 

Hede, Ruth Agnete 

Jønsson, Birgit Karin 

Kierkegaard, Erik

2^

Koch, Peder Charly 

Levitan, Joel Meir 

Olsen, Yvette 

Ossowicki, Hans 

Petersen, Jette Helmer 

Smith, Hans Harsten 

Thye, Dorte

Thøgersen, Jørgen Niemann 

Wounlund, John

2^

Andersen, Hanne

Andersen, Henning

Christensen, Kim Thorvald Hartvig

Christiansen, Dan

Eriksson, Drude

Jensen, Susanne Kirsten Dyrskov

Larsen, Mogens Warberg

Mibach, Torben Johan 

Petersen, Christel Lis 

Petersen, Finne Anker 

Poulsen, Annemette 

Pålsson, Berit Rye 

Skovborg, Søren

Winther-Jørgensen, Una Lis

Andersen, Søren Matzen 

Ankerkilde, Preben Vedel 

Bruun, Svend Åge 

Christensen, Anette 

Frederiksen, Teddy Allan Vindahl 

Ginnerup, Anne-Dorte 

Jensen, Paul Werner 

Krogh, Susanne 
Larsen, Kurt Dan Vagn 

Meldal, Michael 

Mikkelsen, Lars Kramer

Nielsen, Ann-Mette

Nielsen, Henrik Birk 

Nielsen, Leif Albjerg 

Pedersen, Hans Jørgen 

Pedersen, Irene 

Petersen, Inge Birgitte Ørum 

Petersen, Irene Ambæk 

Poulsen, Inger Gurli 

Rantorp, Merete 

Rødgaard, Verner Landt 

Schwenn, Bettina
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Andersen, Elisabeth Klein 

Brandtmar, Kirsten 

Christiansen, Dan 

Cornett, Ulla 

Hansen, Pia 

Honore, Arvid Jacqyes 

Jensen, Dan Sejr 

Jensen, Pia Hougaard 

Koefoed, Peter Andreas Munch 

Kristensen, Steen Verwohlt 

Larsen, Grethe 

Larsen, Harald Olai 

Larsen, Per Blum 

Madsen, Poul Gjellebøl 

Mikkelsen, Lene Fisker 

Navrbjerg, Marianne 

Nielsen, Lis Margit 

Poulsen, Birgitte Schjerning 

Sonne, Anne Lise Krogh 

Sonne, Gorm 

Sørensen, Birgit
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SKOLENS

PERSONALE

Under 
fotografierne 

er anført

Navn og forkortelse, 
(for lærere:) de fag vedkommen
de underviser i på skolen, 
adresse og telefon.

Elisabeth Barfoed (EB) 
dansk og fransk
Bakkedraget 18, 3400 Hillerød 

(03) 26 79 72

Jane Bjørndal (JB)
dansk og fransk (studievejleder) 
Aldershvilevej 108 J, 2800 Bagsværd 
98 25 37

Jens Harald Brückner (BR) 
fransk og matematik
Jellerød Have 80, 2980 Kokkedal

foto 
mangler

Lars Bærentsen (LB) 
græsk og latin
Dalgas Boulevard 87, 2000 Kh. F.
G0 49 87

Birte Carle (BC)
dansk og fransk (studielektor) 
Skovvænget 14, 3100 Hornbæk 
(03) 20 21 71
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Helge Clausen (HC) 
matematik
Sundvej 6, 2900 Hellerup
HE 85 78

Bjørn Feildorf (FE) 
fysik, matematik og kemi 
Voldmestergade 6 st. 2100 Kh. 0

M. Trier Frederiksen (TR) 
dansk (skemalægger) 
Høstvej 5 B, 2920 Chl.
OR 14 64

Eva Fredtoft (EV) 
biologi
Vestergade 7 a, 4330 Hvalsø 
(03) 40 80 03

E.L. Freil (EF) 
tysk
Vejdammen 61, 2840 Holte
80 28 45

Birgit Giedekier (BG) 
musik
Rørholmsgade 18 IV, 1352 Kh. K
12 39 40
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Axel Frisgård Hansen (FR) 
matematik og kemi
Ingolfs Alle 29, 2300 Kh. S
58 53 22

foto 
mangler

Jette Gerstrøm (JG) 
historie og gymnastik.
Sagasvej 6 III th., 1861 Kh. V
22 14 05

Silja Heinild (SH) 
fransk og musik
Sødalen 19, 2820 Gentofte
GE 78 33

Leo Hjortsøe (HJ) 
latin og græsk
Kastanievej 4, 2960 Rungsted Kyst 
86 40 97

Finn Klarskov Jensen (KL) 
dansk
Baltorpsvej 28, 2750 Ballerup 
65 09 87

Per El Jørgensen (PJ) 
tysk og historie
Traneholmen 26, 3460 Birkerød
81 61 01
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Karen Kjeldsen, pedella

Hans Egede Kjeldsen, pedel
Kirsten Knudsen (KK) 
biologi og gymnastik
Høje Gladsaxe 57 VIII, 2860 Søborg

foto 
mangler

Aase Kofoed (ÅK) 
religion
Skovbogaards Alle 3 st., 2500 Valby
VA 47 57

Kristian K. Kristiansen (KR) 
gymnastik
Rosenvængets sidealle 3 IV , 2100 Kb. (
TR 40.113

Johannes Larsen (JL) 
geografi og gymnastik 
Mariendalsvej 93, 2000 Kb. F 
34 47 92

Hans Laureng (HL) 
russisk
Eskildsgade 48 V, 1657 Kh.V
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foto 
mangler

Ingrid Leth (LT) 
psykologi
Ådalsvej 28, 2720 Vanløse
71 85 61

Inger Nielsen 
regnskabsfører
Holsteinsgade 61 IV, 2100 Kh. 0
TR 73 25

Palle W. Nielsen (PW) 
latin og oldtidskundskab 
Landemærket 3, 1119 Kh. K 
12 14 03

Malte Olsen (MO) 
fysik
Soldraget 27, 3460 Birkerød
81 71 16

Niels Chr. Olsen (OL) 
fysik og matematik
Geelskovparken 26 I th. 2830 Virum 
85 40 99

Jami Pedersen 
administrator 
Carlsmindevej 11, 2840 Holte 
80 40 63
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Helge Poulsen (HP) 
russisk
Grønnevej 247, 2830 Virum
85 03 98

Henrik Sinding (SI) 
engelsk
Firkløvervej 23, 2400 Kh. NV
69 13 66

Kurt Storm Smith (KS) 
formning
Ndr. Frihavnsgade 89, 2100 Kh. 0
26 10 84

Maria Sommer (MS) 
tysk og dansk (rektor) 
Virumvej 135 B, 2830 Virum 
85 00 43

Peter Volsøe (V0) 
geografi
Faaborggade 5, 2100 Kh. 0
ØB 23 68

Jens Østergaard (ØS) 
engelsk og gymnastik
Nørrekær 233 st., 2610 Rødovre 
75 80 22



FLERE PRAKTISKE OPLYSNINGER
-MED KOMMENTARER

Vi har på ØB et (3-årigt) gymnasium med sproglig og matematisk linie samt

et (2-årigt) HF-kursus.

Gymnas i et s 2 linier deler sig efter l.g i grene således:

sproglig linie

matematisk linie

nysproglig gren

klassisksproglig gren

matematisk-fysisk gren

matematisk-naturfaglig gren

Desuden kan vi tilbyde valg mellem fransk og russisk allerede i l.g, og fra 

og med næste skoleår kan der også tilbydes valg mellem musik og formning.

Til et tilvalgshold kræves mindst 7 elever, hvis dette tilvalg allerede fin

des på skolen, og 10, hvis det skal ny-oprettes. Vi har ikke i forvejen tysk på 

den matematiske linie, og da der ikke var lo, der ønskede det, får vi det altså 

heller ikke i år.

HF er jo en tilvalgsskoleform, og vi kan byde på alle tilvalg med undtagelse 

af gymnastik.

Både i gymnasiet og i HF vil I få erhvervsorientering og studieteknik. Og in

den I går ud af skolen, bliver der arrangeret møder, hvor I får noget at vide om 

de studier eller erhverv, som I kunne tænke jer.

For gymnasiets elever holdes der forældremøder, sådan at også jeres forældre 

bliver orienteret om jeres muligheder og jeres standpunkt. Gymnasiasternes foræl

dre vil også blive orienteret om det sidste et par gange om året ved hjælp af ka

rak t e rb ø g erne, som I jo kender fra jeres gamle skoler.

For gymnasiet gælder endnu det gamle system for bestået eksamen, at den be
står af to rækker karakterer: årskarakterer, der giver lærerens mening om, hvad 

I har fået ud af undervisningen, og eksamenskarakterer, der dels kommer i stand 

ved eksaminer med beskikkede censorer, og dels ved at årskaraktererne i de fag, 

der falder ud til eksamen, overføres som eksamenskarakterer.

HF-erne har ingen årskarakterer, kun eksamenskarakterer. Men I kan naturlig

vis til hver en tid af jeres lærer få at vide, hvad han tror I kan få til eksamen. 

Da der ingen årskarakterer er, der kan overføres, er der eksamen i alle fag.
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Her følger et uddrag af bekendtgørelsen af 4. februar 1963 om karakter

skalaen:
13: Gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation.
11: Gives for den udmærkede og selvstændige præstation.’
10: Gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation.

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 tilfredsstillende præ

station.
5: Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.
3: Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillen

de præstation.
0: Gives for den helt uantagelige præstation.

Karakteren 8 betegnes som den karakter, omkring hvilken gennemsnittet 
bør ligge, når der er tale om et større antal elever.

Karakteren 6 gives for den præstation, der betegner mindstemålet for, 
hvad der må forlanges, for at eleven skal kunne bestå.

Karakteren 5 gives for præstationer og standpunkter, der ligger under 
grænsen for, hvad der kan godtages.

Karaktererne 0 og 13 vil kun i meget sjældne tilfælde kunne finde 
anvendelse.

Følgende to betingelser skal være opfyldt, for at realeksamen eller stu
dentereksamen er bestået:
1. Summen af samtlige karakterer skal være mindst 5,5 gange karakterernes 

antal.
2. Summen af de to laveste karakterer + gennemsnittet af de resterende (13-reglen) 

karakterer skal være mindst 13.

Eksamen er kun bestået, hvis det ovennævnte krav er opfyldt såvel for års - 

som for eksamenskaraktererne.

Angående særlige dispensationer for en særlig gruppe handicappede f. eks. 

ordblinde elever (en dispensation, der medfører bortfald af kravet om den så - 

kaldte ”13-regel") henvises eleverne eller deres nærmeste pårørende til nærmere 

samtale med rektor. En sådan henvendelse må ske inden 1. marts.

Det, I særligt skal lægge mærke til i dette karaktersystem, er betingelse 1 

og 2. Det er nemlig sådan, at 5,5 er meget let at opnå til enhver eksamen. Har 
man lige mange 5 taller og 6 taller, f. eks. 7 af hver, er eksamen bestået med 

77 points. Med tallet 5 udtrykker man, at eleven ikke har bestået i det pågæld

ende fag, og med 6, at han lige akkurat har bestået. Man kan altså teoretisk set 

dumpe i alle fag, hvis man bare har et 13 tal, regn selv efter: det giver 78 

points.

Der er i år kommet nogle nye regler for de fag, som man tager studentereksa

men i efter 1. og 2. g. Hvis man her har en årskarakter på 5 eller derover og 

får 03 eller 00 til eksamen, så har man ret til at blive reeksamineret i efter

året. Det er en stor nyvinding - det kan spare en elev for et langt år - for 

hvem bryder sig om at gå i et eller to år og vide, at man slæber på sådan en 

farlig karakter ? Det er oven i købet sådan, at man, hvis man i årskarakter har 

03 eller 00 og ikke kommer op i faget til eksamen, altså ikke får lejlighed til 
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at hæve karakteren, kan bede om lov til at komme op til efteråret. Så tæller fa

get med i det antal prøver, man skal have til eksamen, så man slipper med et fag 

mindre end de andre i 3.g. Også HF-erne har naturligvis en chance for at tage et 

fag om, hvor man har fået en dårlig karakter.

Vi ved endnu ikke, hvor ofte gymnasieeleverne vil få karakterbøger i det nye 

år - der er nemlig kommet nye regler, hvor skolen stilles ret frit. Men l.g"erne 

vil i hvert fald tidligst få karakterbog i december. Så har I lidt tid til at 

indstille jer på alt det nye. Elever, der er under 18 år, skal forevise karakter

bogen derhjemme og få den underskrevet, elever over 18 kan selv underskrive. Men 

det er nu klogt at vise den alligevel, så hjemmet kan komme med på råd, hvis der 
er vanskeligheder.

I gymnasiet vil der sandsynligvis blive holdt oprykningsprøver. Men sikkert 

er det ikke. For også på dette område er der nye regler, og skolerne står ret 

frit m.h.t. at finde på andre måder at udnytte den sidste måned før sommerferien 

på. Hvad enten der er oprykningsprøver eller ej, vil lærerforsamlingen på et mø

de umiddelbart før afslutningshøjtideligheden forhandle om, hvorvidt man vil 

tilråde svage elever at rykke op i næste klasse eller ej. Dette er også noget 

nyt i forhold til tidligere, hvor sådan en afgørelse havde karakter af en dom - 

populært sagt: eleven dumpede. Nu er det sådan, at man giver en elev der råd at 

gå om, men eleven bestemmer selv i samråd med sit hjem, om han vil gå om eller 

ej •
Man kan ikke dumpe i HF, og man bliver heller ikke tilrådet at gå om. Men 

man har lov til at tage en eksamen om, hvis man bare har fået 5 i faget, jfr. 

de indviklede regler for bestået eksamen, som jeg omtalte ovenfor.

Der er mødepligt såvel i gymnasiet som i HF, og den skal håndhæves strengt. 

Andetsteds i bladet har studievejlederen gjort rede for nogle af de argumenter, 

der er for at håndhæve mødepligten i HF. Jeg skal gøre rede for det samme for 

gymnasiet.
Som tidligere nævnt er årskarakteren udtryk for, hvad læreren mener, at I 

har fået ud af at følge hans undervisning. Og man stoler så meget på hans skøn, 

at man kan lade hans fag gå ud til mundtlig eksamen og lade årskarakteren gælde 

som eksamenskarakter. Og det betyder også for alle fag, at man stoler så meget 

på, at han har givet jer den undervisning, I skal have, at man lader jer gå op 

i begrænset pensum. I kan sikkert godt forstå, at for at læreren kan give den 

karakter med god samvittighed og så nøjagtigt, som det er menneskeligt muligt, 

så må han have set jer til timerne, og han må have haft lejlighed til at vurde

re, hvad I har fået ud af hans undervisning. Derfor bliver læreren nødt til at 

kræve, at I kommer til hans timer og gør noget ved hans fag.

Det kan ikke klares, som nogle tror, ved at eleven dukker op en gang imel

lem og så lader sig høre af læreren. Det er da ikke sikkert, det passer ind i 
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klassens plan, at det nu lige passer den elev at dukke op i dag og lade sig høre. 

Det er ikke rimeligt, at en elev forstyrrer undervisningen på den måde, og det er 

slet ikke retfærdigt over for de elever, der kommer hver dag og bliver hørt med 

risiko for at dumme sig, at en anden elev bare kan dukke op en gang imellem og 

på den måde bestemme, hvornår han vil høres.
Det er heller ikke rimeligt, hvis f. eks. en klasse og dens lærer bestemmer, 

at man laver gruppearbejde, at nogle af eleverne ikke udfører deres del af arbej

det, ja, måske gør det umuligt for de andre at gennemføre undervisningen efter 

planen.

Vi ved godt allesammen, at der kan fremføres mange gode grunde til, at man 

ikke skal håndhæve mødepligten så strengt, og vi er mange, der godt kan forstå, 

at der kan være andet, der virker mere fristende end at komme hen på skolen til 

timer, der forekommer én lidet spændende. Sengen, skoven, en god bog, en sød pi

ge, en rar dreng kan nok umiddelbart virke mere fristende. Det er bare ikke ar - 

gumenter, der rigtig tæller, når man sætter andre mennesker i forlegenhed ved at 

blive væk. Og det med de lidet spændende timer gælder heller ikke mere. Nu om 

dage har elever nemlig medbestemmelse, både hvad angår undervisningsmetoden og 

årets såvel som eksamens pensum. Så hvis timerne ikke er gode nok, så bør man 

komme hen på skolen og være med til at gøre dem bedre. De bliver bestemt ikke 

bedre af, at eleverne kommer og går som de vil. Og det befordrer ikke det gode 

forhold mellem lærer og elev, at lærerens samvittighed sættes på en alt for hård 

prøve.Han har ikke blot ret, men også pligt til at forlange, at I overholder mø

depligten. Og det samme som gæler læreren, gælder også rektoren: Det er vores 

pligt at håndhæve mødepligten med fast hånd. Konsekvensen af at forsømme og/ 

eller ikke aflevere rapporter og stile er hård: man skal op til eksamen i alle 

fag og i fuldt pensum. Altså:

Der findes kun én lovlig grund til at forsømme: sygdom. Og har I været syge, 
skal viameddelelse om sygdommens art, varighed o.s.v., og vi skal have den sam

me dag, som I kommer i skole igen. Og her gælder samme regel som ved karakter - 

bøgerne: er eleven under 18 år, skal hjemmet skrive meddelelsen, er han over 18, 

kan han selv gøre det. Ved lange og hyppige fraværelser har skolen ret til at 

forlange lægeattest. Er sygdommen af længere varighed end en uge, vil vi gerne 

have telefonisk eller skriftlig besked om det.

I alle andre tilfælde end sygdom må man bede rektor om fri, inden man for - 

sømmer, og tilladelsen vil kun blive givet i ganske særlige tilfælde. Man kan 

ikke få fri til at gå til køreprøve, og det ved alle kørelærere, for det er en 

aftale myndighederne imellem, at en skoleelev bare kan sige, at han går i skole, 

så bliver køreprøven lagt senere på dagen.

Skolen begynder den 13. august kl. 10. Vel mødt.

Maria Sommer.
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FERIER OG FRIDAGE.

Mandag d. 15. oktober - fredag d. 19. oktober: efterårsferie

Mandag d. 24. december - fredag d. 4. januar : juleferie

Torsdag d. 28 marts: Dronning Ingrids fødselsdag

Mandag d. 8. april - tirsdag d. 16. april: påskeferie

Onsdag d. 5. juni: grundlovsdag

Mandag d. 24. juni - fredag d. 9. august: sommerferie

FRITAGELSE FOR LEGEMSØVELSER.

Elever kan efter skriftlig anmodning fra hjemmet - for elever, der er fyldt 

18 år, fra eleven selv - fritages helt eller delvis for én uge ad gangen, dog 

højst i 4 sammenhængende uger. I tvivlstilfælde forelægges sagen for skolelæ - 

gen.

Fritagelse ud over 4 uger kan kun tilstås efter fremlæggelse af lægeattest, 

der vil være at udfærdige på en af skolen udleveret, autoriseret blanket "Læge

attest til fritagelse fer legemsøvelser". Lægeattesten sendes af den udstedende 

læge til rektor, som derefter - i tvivlstilfælde efter samråd med den udsteden

de læge - meddeler, i hvilket omfang og for hvilket tidsrum den pågældende elev 

må fritages. Udgiften til lægeattest afholdes af hjemmet.

Skolens leder indsender til vedkommende undervisningsdirektorat lægeattest

erne for de elever i afgangsklasserne, der på grund af langvarig fritagelse ik

ke skal have årskarakter i faget legemsøvelser.

For elever, der er fritaget for deltagelse i legemsøvelser, gælder som al

mindelig regel, at de skal overvære timerne, idet også iagttagelse vil bibrin

ge eleverne forståelse af undervisningen i bevægelseslære, træningslære og ar

bejdsteknik. Ved fritagelse ud over 4 uger træffer skolens leder, eventuelt ef

ter forhandling med elevens hjem og den pågældende lærer, bestemmelse om, hvor

ledes timerne skal anvendes.
(Uddrag af cirkulære af 8. april 1968.)

LÆREMIDLER.
Skolebøger og enkelte hæfter er gratis. Der gælder følgende regler:

1) I hæfter selv for de udleverede bøger, der stadig er skolens ejendom.

2) Bøgerne skal straks forsynes med navn, klasse og årstal.

3) I har erstatningspligt, hvis en bog bortkommer eller udsættes for helt uri

melig ødelæggelse eller misbrug.

4) Der må i bøgerne kun skrives efter udtrykkelig anvisning fra læreren. (Vi 

ved godt, at det er ærgerligt, men det er nødvendigt, da vores bogkonto 

(naturligvis) eralt for lille.)

5) Forlader man skolen i årets løb, må bøgerne straks leveres tilbage.
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(LÆREMIDLER fortsat)

Hvis det udleverede eksemplar er fuldt af overstregninger eller med løse 

blade eller løs ryg eller på anden måde i dårlig stand, må I snarest gøre ad

ministrator (J. Pedersen) opmærksom på det. Så får I enten et andet eksemplar 

eller en påtegning, så I undgår erstatningspligt.

Den rimelige papirtildeling kan vi måske drøfte i' årets løb, men I bliver 

uden tvivl nødt til at supplere af jeres egne midler.

EN ELEV OM ELEVDEMOKRATI

Dengang jeg startede på ØB, bestod elevdemokratiet af et ”elevråd”. Dette 

repræsenterede eleverne på utilfredsstillende måde og blev nedlagt. Efter man

ge drøftelser sejrede til sidst forslaget om en ”elevforsamling" bestående af 

alle skolens elever.
Den største forskel må vel være, at i elevforsamlingen kan alle give deres 

mening til kende i stedet for at være bundet til en enkelt klasserepræsentant.

Elevforsamlingen er altså dit talerør. I dens love står: "Enhver person 

med tilknytning til skolen har taleret". Du kan altså fremkomme med dine ønsker, 

krav og meninger på det månedlige fællesmøde.

Elevforsamlingens arbejde har dog ikke været en dans på roser. Vi har haft 

problemer med bl.a. et alt for lille elevfremmøde - man betragtede vist den af

satte time som en fritime ! Endvidere har der været knas med vores love. MEN 

dette er nu overstået, og vi er klar til at starte på en frisk efter den 13.au

gust .
Jeg vil opfordre alle - både nye og gamle elever - til at møde op og del

tage aktivt i elevarbejdet.

- OM ARBEJDSGRUPPEN
"Arbejdsgruppen" (AG) er et udvalg under elevforsamlingen. Herom siger lo

vene :

AG består af 4 elever, der vælges for to måneder ad gangen.

AG tager sig af de administrative opgaver:

a) sørger for indkaldelse i klasserne til elevforsamlingsmøde senest fire 

dage før afholdelsen,
b) modtager forslag til dagsorden. Forslagene skal være AG i hænde senest 

tre dage før-mødets afholdelse,

c) sørger for offentliggørelse af dagsorden (mindst to eksemplarer i hver 

klasse) senest to dage før mødet,

d) sørger for post og kapital,

e) tager referat af møderne og opsætter det i hver klasse senest fire dage 

efter mødet.

10 elever kan kræve elevforsamlingen indkaldt igennem AG. Møderne afholdes
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( - OM ARBEJDSGRUPPEN fortsat )

almindeligvis en gang om måneden i gymnastiksalen.

- OM SAMARBEJDSUDVALGET

Elevforsamlingen vælger fire repræsentanter til et såkaldt samarbejds - 

udvalg (SU).

Uddrag af Helge Larsens bekendtgørelse om samarbejdsudvalg nr. 587 af 

23.12.1969:

SU, der er kontaktorgan mellem rektor, lærerråd og elever, består af 

rektor som formand, formanden for lærerrådet, 2 lærere valgt af lærer

rådet og 3 elever valgt af og blandt eleverne. Hvor der er oprettet HF, 

vælger lærerrådet yderligere en lærerrepræsentant, der underviser på HF, 

og eleverne yderligere en repræsentant blandt eleverne ved kurset.

Valgene, der gælder for et skoleår, foretages snarest efter skoleårets 

begyndelse.

SU indkaldes af rektor. Indkaldelse skal foretages, når mindst 3 med

lemmer forlanger det.

SU"s opgave er gennem gensidig information og forhandlinger at fremme 

samarbejdet mellem lærere og elever, fremskynde sagers løsning og koor

dinere læreres og elevers bestræbelser.

SU træffer inden for de bevillingsmæssige rammer afgørelse vedrørende 

fællestimer og studiekredse samt i følgende sager, der vedrører elever

nes trivsel: a) faciliteter, b) praktiske forhold,.c) fritidsaktivite

ter, d) fællesarrangementer så som skoleballer, skolekomedier, sports

stævner m.m.

SU affatter desuden skolens/kursus"ordensregler. Kan der ikke opnås 

enighed herom i SU, træffer rektor afgørelse i sagen.Denne afgørelse 

kan af ethvert af SU"s medlemmer forelægges for undervisningsministeriet, 

direktoratet for gymnasieskolerne og HF.

SU kan ikke udtale sig om eller på dagsordenen optage sager, som ved- 

rørerskolens/kursus" fag- og timefordelingsplan eller den enkelte lærers 

forhold eller undervisning. Sager vedrørende enkelte elever kan kun be

handles, hvis den pågældende elev er indforstået hermed.

- OM LÆRERRÅDS- OG ANDRE REPRÆSENTANTER
Elevforsamlingen er repræsenteret i lærerrådet af 6 elever, heraf de fire 

SU-medlemmer. De to øvrige kan udskiftes nårsomhelst. Om elevrepræsentation i 

de øvrige udvalg så som lejrskole- økonomi- stipendie- og biblioteksudvalg vil 

der blive orienteret på årets første elevmøde.

Venlig hilsen og på gensyn, 

Michael Haugtved.
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- OM GYMNASIEFORENINGEN (ØBG)

(SOM NATURLIGVIS OGSÅ ER FOR HF-ERNE)

For ca 26 år siden startede en gruppe elever ØBG, og den lever i bedste vel

gående, selv om det naturligvis har gået op og ned m.h;t. både økonomi og med

lemstal. Sidste år var der ca 100 medlemmer.

Fester, foredrag og film er ØBG's kodeord. Desværre kunne man ikke vise film 

sidste år p.gr.a. ombygningerne på skolen. Det var ellers en meget vellidt ting. 

Af repertoiret kan jeg huske "Chok", "Simon i Ørkenen" Gøg & Gokke samt Chaplin. 

Denne tradition kan nu oplives , idet der er opsat mørklægningsgardiner i gym - 

nastiksalen.

Formand for ØBG er Morten Jannik Bjerrum, 2y, men det er ikke lykkedes re - 

daktionen for bladet her at få kontakt med ham inden ferien.

I skoleåret 72-73 arrangerede ØBG 4 fester. Den første kort efter sommerfe

rien kaldte vi "Introduktionsfest". P. Nissens Pick up Band spillede op til 

dans i gymnastiksalen, og i lærernes spisestue kørte båndoptageren på livet løs. 

Set fra bestyrelsens side var arrangementet et økonomisk flop, men alle morede 

sig og havde det rart, så en succes var det alligevel. Jeg håber den nye besty

relse hurtigst muligt afholder en fest. ( Tilladelse skal gives af SU først.)

Til den næste fest spillede gruppen "Rav", og alt forløb glimrende.

Så arrangerede vi en aften med traditionel jazz, denne gang med hr Trier 

ved pianoet.

Juleballet måtte desværre aflyses, da vi på det tidspunkt ikke havde et SU.

Den sidste fest i april 73 indeholdt bl.a. en revy. 200 af skolens elever 

var mødt op, og det blev virkelig en stor succes.

Forhåbentlig vil den nye bestyrelse gå lige så meget til makronerne, som 

vi gjorde ! .’

Festlig hilsen, 

fhv. formand for ØBG 

Michael Haugtved.

PS. Yderligere orientering om ØBG på første elevmøde.
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FRA STUDIEVEJLEDEREN TIL DE NYE HF-ELEVER.

En studievejleder er en person med ganske mange funktioner. Han (i det

te tilfælde hun) skal vejdele HF-eleverne med hensyn til deres valg af til

valgsfag. Han skal kunne stå bi med råd og dåd, hvis der opstår problemer i 

forbindelse med et eller måske flere fag - måske kan opgaveaflevering eller 

specialeskrivning give vanskeligheder. Han skal, sammen med rektor, også 

kunne agere som den "rare" Trine, når hun sætter sit skilt op om "psykia

trisk konsultation - 25 øre" - altså i det hele taget forsøge at løse elev

ernes praktiske og personlige problemer i forbindelse med HF-studiet.

Nogle få praktiske problemer vil jeg godt lige kort omtale nu: 

Om tilvalg gælder det, at I får udleveret et lille hefte: "HF- tilvalgsfag 

og fællesfag". Der får I god besked om, hvad man kan vælge, og hvad fagene 

indeholder. Det er efter min mening en meget stor fordel ved HF-studiet, at 

man selv i et vist omfang kan forme sit studium efter sine personlige evner 

og interesser; samtidig skal man dog være opmærksom på, at der kræves be

stemte tilvalg for at kunne blive optaget på forskellige højere uddannelses

institutioner, selvfølgelig afhængigt af, hvilke man vælger. Man skal altså 

i god tid tænke over sit fremtidige erhvervsvalg. Der vil blive givet nærme

re vejledning om dette forhold i 1. semester både af erhvervsvejlederen og 

af mig.

I vil i 1. semester både få timer i studieteknik og i erhvervsoriente

ring.

Om jeres økonomiske forhold gælder det, at I får udleveret en lille 

piece: "Støttevejledning", hvor der gives oplysning om Statens Uddannelses

støtte og andre støttemuligheder. Jeg skal selv gøre mit bedste for at for

klare eventuelle dunkle punkter. Desuden er der på skolen et stipendienævn, 

der også vil være behjælpeligt.

Et ømt punkt på HF-kurserne er mødepligten! Selv om uddannelsen skulle 

tilsigte modenhed og selvstændighed o.s.v., har man altså stadig den ordning, 

at I skal møde til timerne. Og kedeligt nok er det en regel, som kurserne 

anmodes om at håndhæve strengt, d.v.s. at mange forsømmelser medfører bort

visning. I ville formodentlig foretrække mødefrihed; men der er måske et 

par argumenter, som kan forsone jer med, at det ikke er således. For det 

første ved I, at der hvert år afvises egnede ansøgere p.gr. af pladsmangel. 

Det vil nok være bittert for dem at vide, at der blandt de optagne er elever, 

som kun i ringe grad benytter det undervisningstilbud, de har fået. For det 

andet - og det er det vigtigste, synes jeg - er det næsten umuligt at få 

nogle gode timer, hvis eleverne ikke møder regelmæssigt op. Alt for meget 

skal så gentages, således at niveauet sænkes til gene for de elever, der 
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troligt kommer hver gang, lige som gruppearbejde jo forudsætter, at alle 

møder op.

Det skulle helst være en glæde at komme; det’vil jeg forsøge at gøre 

mit til, at det bliver.

Venlig hilsen

Jane Bjørndahl

(studievej leder).

Nedenfor er aftrykt et uddrag af bekendtgørelsen af 30.juli 70 om HF:

§ 5. Om undervisningen i de enkelte fag 
gælder reglerne i kapitel VI (§§ 19-36). Un
dervisningen skal omfatte træning i studie- 
teknik.

Stk. 2. Undervisningen samordnes ved 
regelmæssige drøftelser, dels mellem lærerne 
indbyrdes, dels mellem lærerne og repræsen
tanter for eleverne. Samarbejdsudvalget el
ler et tilsvarende udvalg påser, at sådanne 
drøftelser finder sted. Ved begyndelsen af 
første semester samt i det semester, hvor et 
nyt fag påbegyndes, skal læreren enten 
sammen med eleverne udarbejde en plan for 
semesterets arbejde eller gøre eleverne be
kendt med en sådan plan. Læreren og ele
verne planlægger de følgende semestres ar
bejde i fællesskab. Læreren og eleverne drøf
ter i hvert semester regelmæssigt undervis
ningen.

Stk. 3. I fag, der allerede i 1. semester skal 
vælges som tilvalgsfag, skal kurserne så vidt 
muligt etablere supplerende undervisning 
for elever, der ønsker at overgå til tilvalgs
faget i 2. semester.

Stk. 4. Kursernes lokaler skal så vidt mu
ligt stå til rådighed for eleverne til selvstæn
digt arbejde uden for undervisningstiden.

§ 6. Lærerne vejleder de enkelte elever 
med hensyn til deres arbejde i fagene og 
giver en vurdering af standpunktet til de 
elever, der fremsætter ønske herom.

Stk. 2. Ved hvert kursus udpeger rektor 
en studievejleder, ved større kursus eventu
elt to. Studievejlederen udpeges for 3 år ad 
gangen og skal godkendes af undervisnings
direktøren. Studievejlederen står til rådjg- 
hed for eleverne med personlig vejledning 
angående deres valg af fag til hojere forbere
delseseksamen, deres valg af efterfølgende 
uddannelse eller erhverv samt deres uddan
nelsessituation i det hele. Studievejlederen 
holder kontakt med institutioner m. v., til 
hvilke elever, der har behov herfor, kan 
henvises for at få bistand.

Stk. 3. Studievejlederen varetager uddan
nelses- og erhvervsorienteringen og samord
ningen af denne med indføringen i studie
teknik, jfr. § 3, stk. 6. Det påhviler studie
vejlederen at fremskaffe ajourført oplys
ningsmateriale og tilrettelægge studieoply
sende møder og institutionsbesøg. De her 
nævnte funktioner kan dog helt eller delvis 
overdrages en lærer, der for 3 år ad gangen 
udpeges af rektor med undervisningsdirek
tørens godkendelse.

Et eksemplar af denne bekendtgørelse vil findes i hver HF-klasse.
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ØSTRE BORGERDYDSKOLES LEJRSKOLE.

Lejrskolen er måske skolens største aktiv. Den ligger i en naturskøn 

egn i Midtsjælland mellem Osted og Hvalsø i nærheden af Sjællands højeste 

punkt, Gyldenløves Høj. ( Telf. Osted (03) 39 73 04 ).

Lejrskolen ejes af skolens forældreforening, der stiller den til rådig

hed for Ø.B.s lærere og elever, både til studie- og fritidsformål. Den dag

lige drift er lagt i hænderne på lejrskoleudvalget, der består af 3 lærere 

og 3 elever, valgt henholdsvis af lærerråd og elevforsamling. Udvalget skal 

sørge for bygningernes vedligeholdelse og for økonomien, som skal hvile i 

sig selv, da der ikke ydes nogen form for offentlige tilskud til lejrskolens 

opretholdelse. Ved udlån mod passende vederlag til andre skoler og forenin

ger m.m. søger udvalget at få lejrskolens benyttelse udstrakt mest muligt, 
også når skolens egne elever og lærere ikke benytter den - det er klart, at 

vi selv har fortrinsret ved dispositionerne over lejrskolen.

En klasse har hidtil kunnet få indtil 3 undervisningsdage på lejrskolen 

i løbet af et skoleår. Det har været populært at kombinere disse 3 dage med 

en week-end, hvilket har givet ophold af passende længde. Ved sådanne ophold 

(studieophold) skal klasse og lærer opnå rektors godkendelse af opholdets 

program, inden der reserveres tid hos lejrskoleudvalget. Ved ophold på week

ends alene eller i ferier kan klasse og lærer frit tilrettelægge opholdets 

program.

Priserne for ophold (excl. mad) har hidtil været for week-ends: 10 kr. 

(15 kr., hvis man starter fredag), og for ophold af længere varighed: 5 kr. 

pr. nat.
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Reservationsfristerne (inden udvalget tager mod henvendelser udefra) 

er 1. september for efterårshalvåret, 1. februar for forårshalvåret. End

videre kan klasserne inden 1. maj bestille ophold inden for de første 4 

uger af det kommende skoleår.

Der hører ca. 20 tønder land til lejrskolen, mark, mose, krat og skov, 

og umiddelbart omkring os ligger et stort skovområde. Der er således væl

dige muligheder for biologiske og dermed beslægtede opgaver. Desuden har 

man med stort held gjort lejrskolen til ramme om koncentrerede studieperio

der inden for også de mere "boglige" fag. Og måske bør man også nævne be

tydningen af selve samværet på lejrskolen.

Med den efterhånden stærkt ændrede skolestruktur er det vel tvivlsomt 

om begrebet "forældreforening" vedblivende kan eksistere i en gymnasiesko

le med HF-kursus, men vi må håbe, at lejrskolen i hvert fald må find? en 

eksistensform, der kan sikre også fremtidige generationer af Ø.B.-elever 

de samme glæder, som lejrskolen i dag er i stand til at tilbyde jer. 

Velkommen på lejrskolen.

J. Østergaard.

IDRÆT UDEN FOR SKOLETID.

Enhver, der kaster et blik ind i skolens gymnastiksal, er med det sam

me klar over, at den ikke egner sig til f.eks. ret mange former for bold

spil, ja dårligt nok til gymnastik. Det er dog indtil nu lykkedes, ved hjælp 

af skolegården og håndboldbanen i Østre Anlæg, at få timerne til at gå på 

en nogenlunde varieret og nogenlunde tilfredsstillende måde.

Vi er endvidere indstillet på, inden for rammerne af de ovennævnte mu

ligheder, at forsøge på at imødekomme elevernes ønsker om ekstra idræt ef

ter skoletid eller i evt. mellemtimer, hvor omklædningsrum og lokaliteter 

er ledige. Henvend jer derfor blot med ønsker og ideer til skolens gymna

stiklærere - vi kan ikke love, at de alle kan blive til virkelighed, men vi 

vil i hvert fald overveje alle forslag og gøre, hvad vi kan, for at skabe 

de bedst mulige forhold for frivillig idræt på skolen.

Siden 1955 har der eksisteret en håndboldklub ved skolen. Desværre har 

en katastrofal nedgang i medlemstallet gennem de senere år ført til en sam

menslutning med den tilsvarende klub ved Vestre Borgerdydskole umiddelbart 

før sommerferien. Den nye forening vil utvivlsomt lade høre fra sig straks 

ved skoleårets begyndelse, og alle håndboldinteresserede bør være opmærk

somme på denne mulighed for træning. Klubben vil have træningstimer i for

skellige af de københavnske håndboldhaller og deltage i Københavns Håndbold 

Forbunds officielle turneringsrækker.
J. østergaard.
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Bekendtgørelse om lærerråd, 
lærerforsamlinger og samarbejds
udvalg ved statens gymnasie
skoler m. m.
I tilslutning til lov nr. 165 af 7. juni 1958 om 
gymnasieskoler og lov nr. 236 af 8. juni 1966 om 
højere forberedelseseksamen fastsættes følgende 
bestemmelser:

§ 1. Ved hver af statens gymnasieskoler med 
eventuelt dertil knyttet kursus til højere for
beredelseseksamen, statens studenterkursus og 
statens kursus til højere forberedelseseksamen 
skal der være et lærerråd, en lærerforsamling 
og et samarbejdsudvalg.

Stk. 2. Ved gymnasieskoler, hvortil der er 
knyttet kuf sus til højere forberedelseseksamen, 
er lærerrådet, lærerforsamlingen og samarbejds
udvalget fælles for skolen og kursus.

Kapitel I. Sammensætning
1. Lærerrådet

§ 2. Lærerrådet består af rektor og de ved 
skolen/kursus som tjenestemænd eller på over
enskomst ansatte lærere. Andre lærere, der har 
virket ved skolen/kursus i mindst to år, og som 
i det pågældende skoleår har en beskæftigelse 
ved skolen/kusus, der svarer til mindst halv 
stilling, er ligeledes medlemmer af lærerrådet.

§ 3. Lærerrådet vælger af sin midte en for
mand, idet rektor dog ikke kan vælges. Til vare
tagelse af formandsforretningerne under for
mandens forfald vælges en næstformand og til 
udførelse af sekretærforretningerne en sekretær. 
Lærerrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2. Lærerrådet kan nedsætte udvalg, som 
afgiver indstilling til lærerrådet.

Stk. 3. Valgene, der foretages på et møde sna
rest efter skoleårets begyndelse, gælder for et 
skoleår, hvis ikke andet er fastsat i forretnings
ordenen.

§ 4. Formanden sammenkalder lærerrådet, når 
han 'finder det fornødent, og skal sammenkalde 
det, når rektor eller mindst en femtedel af rå
dets medlemmer kræver det. Lærerrådet skal 
dog holde møde mindst hver anden måned. Er 
der ikke truffet anden bestemmelse i forret
ningsordenen, sker indkaldelsen ved opslag på 
skolen/kursus som regel med 8 dages varsel.

Stk. 2. Formanden fastsætter dagsordenen og 
meddeler denne ved opslag på skolen/kursus 
som regel to dage før mødet. Rådets medlemmer 
kan stille forslag til dagsordenen senest tre dage 
før mødet. Desuden har eleverne eller elevrådet, 
hvor et sådant er oprettet, samt det særlige elev
råd vedrørende kursus til højere forberedelses
eksamen ret til gennem det i § 8 omtalte sam
arbejdsudvalg at få spørgsmål optaget på dags
ordenen, undtagen for så vidt angår de i stk. 4 
a) og b) nævnte emner.

Stk. 3. Når forslag fra samarbejdsudvalget 
behandles i lærerrådet, har elevrepræsentanter 
ret til uden stemmeret at deltage i rådets for
handlinger.

Stk. 4. Elevrepræsentanter kan indbydes til 
uden stemmeret at deltage i lærerrådets møder 
i almindelighed eller ved enkelte punkters be
handling, hvis lærerrådet indvilliger heri, og det 
ikke drejer sig om

a) sager, der kan afgøres endeligt i sam
arbejdsudvalget,

b) sager vedrørende følgende emner: fordeling 
af flidspræmier, fastsættelse af principper 
for tildeling af gensidige vikartimer, vagt
timer og lignende, eventuelle forholdsregler 
over for elever ved disciplinære forseelser 
af grovere karakter, time- og fagfordelings
planen, stillingsopslag, indstillinger om stil
lingsbesættelser og vikartimers fordeling 
ved længere vakancer.

Stk. 5. Medlemmerne har pligt til at deltage 
i lærerrådets møder; eventuelt forfald skal med 
angivelse af grunden dertil forud meddeles for
manden. Møderne afholdes som regel uden for 
skoletiden.

§ 5. Lærerrådets vedtagelser træffes ved al
mindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemme
lighed er formandens stemme udslaggivende. 
Under mødet kan der af ethvert medlem stilles 
forslag til beslutning i henhold til dagsordenen. 
Alle vedtagelser indføres i en forhandlingspro
tokol, der føres af formanden med bistand af 
sekretæren. Er der holdt afstemning, angives 
afstemningens emne samt antal stemmer for og 
imod. Mindretallet kan forlange, at særmeninger 
efter kort diktat tilføres forhandlingsprotokol
len. Protokollen underskrives af formanden på 
rådets vegne.

2. Lærerforsamlingen
§ 6. Lærerforsamlingen består af rektor og 

samtlige lærere ved skolen/kursus. ’
Stk. 2. Alle lærere, der underviser i realafde

lingen, og alle lærere, der underviser i gymnasie
afdelingen, bør være til stede under lærerfor
samlingens forhandlinger om opflytning af hen
holdsvis realafdelingens og gymnasieafdelingens 
elever. Pligt til at deltage i lærerforsamlingens 
forhandlinger og afstemninger har dog kun de 
lærere, der underviser i den eller de klasser, 
hvis forhold behandles.

§ 7. Lærerforsamlingen indkaldes og ledes af 
rektor.

Stk. 2. Lærerforsamlingens vedtagelser træf
fes ved almindelig stemmeflerhed. Over lærer
forsamlingens forhandlinger og vedtagelser fø
res en protokol efter rektors diktat. Er der holdt 
afstemning, angives afstemningens emne samt 
antal stemmer for og imod. Der vælges en sek
retær for lærerforsamlingen.

3. Samarbejdsudvalget
§ 8. Samarbejdsudvalget, der er kontaktorgan 

mellem rektor, lærerråd og elever, består af rek
tor som formand, formanden for lærerrådet, to 
lærere valgt af lærerrådet og tre elever valgt af 
og blandt eleverne. Er der oprettet elevråd, er 
elevrepræsentanterne elevrådets formand og to 
elever valgt af elevrådet blandt eleverne.

Stk. 2. Hvor der er oprettet kursus til højere 
forberedelseseksamen på gymnasiet, jfr. § 1, 
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stk. 2, vælger lærerrådet yderligere en lærer
repræsentant. der underviser på kursus, og ele- 
vernc/elevrådet yderligere en repræsentant 
blandt eleverne ved dette.

Stk. 3. Valgene, der gælder for et skoleår, 
foretages snarest efter skoleårets begyndelse.

Stk. 4. Samarbejdsudvalget indkaldes af rek
tor. Indkaldelse skal foretages, når mindst tre 
medlemmer forlanger det.

Kapitel II. Kompetence
1. Lærerrådet

§ 9. Lærerrådet afgør, henholdsvis afgiver 
skolens/kursus’ indstilling i følgende sager:

a) Indstilling vedrørende forsøgsundervisning.
b) Anskaffelse eller fornyelse af undervis

ningsmidler og større inventargenstande 
inden for de skolen/kursus tildelte disposi
tionsbevillinger.

c) Indstilling om anskaffelse eller fornyelse af 
undervisningsmidler og større inventargen
stande i andre tilfælde end de under b) 
nævnte.

d) Fordeling af stipendier og flidspræmier og 
ved kostskolerne tillige indstilling om for
deling af fripladser.

e) Fastsættelse af principper for tildeling af 
gensidige vikartimer, vagttimer o. lign.

Stk. 2. For så vidt angår de under stk. 1 b) og 
c) nævnte spørgsmål bør elevrådet, hvor et så
dant findes, høres i størst muligt omfang. Ved 
fordeling af indstilling om de under stk. 1 d) 
nævnte stipendier og fripladser har to af elev
rådet valgte elever ret til at deltage i lærerrådets 
forhandlinger.

§ 10. Lærerrådet skal høres om:
a) Principperne for elevoptagelse.
b) Spørgsmål om eventuelle forholdsregler 

over for elever ved disciplinære forseelser 
af grovere karakter.

c) Antallet af klasser og grenhold.
d) Time- og fagfordelingsplaner.
e) Stillingsopslag og indstillinger om stillings

besættelser for så vidt angår fagkombina
tionen.

f) Budgetforslag.
g) Byggesager.
h) Årsprøvernes ordning og omfang.
i) Vikartimernes fordeling ved længere va

kancer.
j) Ekskursioner.
k) Skolelokalernes anvendelse til andet formål 

end skolens/kursus’ undervisning.
§ 11. Lærerrådets afgørelser, indstillinger og 

udtalelser meddeles rektor ved eller ledsaget af 
udskrift af forhandlingsprotokollen og med op
lysning om de i lærerrådet fremsatte forslag 
samt med angivelse af det antal stemmer, der 
har været til stede, og af antallet af stemmer 
for hvert enkelt forslag.

Stk. 2. Lærerrådet har ikke pligt og ikke ret 
til at udtale sig om den enkelte lærers forhold.

2. Lærerforsamlingen
§ 12. Lærerforsamlingen behandler spørgsmål 

om elevernes forhold i relation til deres stand
punkt.

Stk. 2. Lærerforsamlingen skal på passende 
tidspunkter og navnlig ved skoleårets begyn
delse drøfte elevernes arbejdsbyrde med henblik 
på at opnå en jævn fordeling såvel på ugens for
skellige dage som på skoleåret.

§ 13. Lærerforsamlingen behandler desuden 
spørgsmål om elevers opflytning i en højere 
klasse. Dette gælder dog ikke ved opflytning af 
elever på kursus til højere forberedelseseksa
men.

Stk. 2. Ved afstemning om elevers opflytning 
i en højere klasse har hver lærer lige så mange 
stemmer, som hans fag har medtællende års- og 
eksamenskarakterer. Der bortses fra karakte
rerne i orden med skriftlige arbejder. Derudover 
har lærerne i religion, musik (når faget ikke har 
medtællende karakterer) samt i formning og 
kunstforståelse hver en stemme.

Stk. 3. Er der ikke enighed om en elevs opflyt
ning i en højere klasse, anvendes følgende frem
gangsmåde: Hver af de lærere, der underviser 
vedkommende elev, fremsætter en motiveret ud
talelse om, hvorvidt eleven i hans fag er egnet 
til opflytning, og stemmer foreløbigt på dette 
grundlag for eller imod. Derefter foretages, 
eventuelt efter en yderligere drøftelse, en anden 
og skriftlig afstemning, ved hvilken den enkelte 
lærer skal stemme i overensstemmelse med sin 
opfattelse af elevens helhedsstandpunkt. Hvis 
der ved anden afstemning er 50 % stemmer for 
en elevs opflytning, opflyttes eleven. Hvis to 
trediedel af stemmerne er for ikke-opflytning, 
opflyttes eleven ikke. I andre tilfælde træffer 
rektor i selve mødet afgørelse om opflytning 
eller ikke-opflytning.

Stk. 4. Opflyttes eleven ikke i en højere klasse, 
drøfter lærerforsamlingen, hvad man kan til
råde eleven.

3. Samarbejdsudvalget
§ 14. Samarbejdsudvalgets opgave er gennem 

gensidig information og forhandlinger at fremme 
samarbejdet mellem lærere og elever, frem
skynde sagers løsning og koordinere læreres og 
elevers bestræbelser.

Stk. 2. Samarbejdsudvalget træffer inden for 
de bevillingsmæssige rammer afgørelse vedrø
rende fællestimer og studiekredse samt i føl
gende sager, der vedrører elevernes trivsel: a) 
faciliteter, b) praktiske forhold, c) fritidsaktivi
teter, d) fællesarrangementer såsom skoleballer, 
skolekomedier, sportsstævnpr m. m.

Stk. 3. Samarbejdsudvalget affatter desuden 
skolens/kursus’ ordensregler. Kan der ikke op
nås enighed herom i samarbejdsudvalget, træf
fer rektor afgørelse i sagen. Denne afgørelse 
kan af ethvert af samarbejdsudvalgets medlem
mer forelægges for undervisningsministeriet, di
rektoratet for gymnasieskolerne og højere for
beredelseseksamen.

Stk. 4. Samarbejdsudvalget kan ikke udtale 
sig om eller på dagsordenen optage sager, som 
vedrører skolens/kursus’ fag- og timefordelings
plan eller den enkelte lærers forhold eller under
visning. Sager vedrørende enkelte elever kan 
kun behandles, hvis den pågældende elev er ind
forstået hermed.
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Oversigt over skoleinstanser.

TIL NOTATER.


