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Dette lille hefte er udarbejdet af

nogle elever og lærere i fællesskab.
Heftet indeholder en række oplysnin

ger om skoleåret 1978/79, men er
først og fremmest tænkt som en vej

viser og som en introduktion for nye

elever.
Heftet fortæller lidt om, hvad
der sker på skolen, hvor det sker og

hvornår - mest om det der foregår u-

den for den egentlige undervisningstid.
Til nye elever: læs heftet igen
nem, stik det i tasken, så du kan slå
op, når du kommer i tvivl om noget.
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ADMINISTRATION . Skolens kontorer findes på 2. etage i hovedbyg

ningen - lokale 27. Kontorets "chef"

(administrativ inspek

tor) er lektor Aage Keinicke, som bistås af assistenterne
fru Andersen, fru Lundholm og fru Mortensen. Fru Andersen

beskæftiger sig især med duplikering, befordringsgodtgørelse
og Statens Uddannelsesstøtte. Fru Lundholm tager sig først
og fremmest af sager vedrørende HF og skolens regnskab. Fru
Mortensen administrerer lønningsregnskabet og de fleste for

hold i forbindelse med eksamen.
ADRESSEFORANDRING. Alle ændringer med hensyn til adresse, telefon
m.v. bør meddeles omgående til kontoret og helst i skriftlig
form.
ARBEJDSPLADSER . Der er indrettet arbejdspladser for elever i den

nye fløj i de 2 åbne biblioteksafsnit, dels ved vinduerne,

dels mellem reolerne. Da antallet af pladser er begrænset,
er det nødvendigt, at gruppearbejde og andre støjende ak
tiviteter foregår andre steder i bygningen.

AUTOMATER. Umiddelbart inden for døren til venstre i kantinen
findes en sodavandsautomat og en automat med forskellige

varme drikke.

BEFORDRINGSGODTGØRELSE kan søges, hvis afstanden mellem skole og
hjem er mere end 7 km. Ansøgningsblanketter kan fås på kon
toret. De sendes af ansøgeren til Fyns Amtskommune, der ad

ministrerer ordningen.
BEKENDTGØRELSER OG CIRKULÆRER. Undervisningens omfang og indhold,

eksamensforhold, karaktergivning m.v. er fastlagt i,en række
bekendtgørelser og cirkulærer fra undervisningsministeriet.
De kan købes i boghandlen, men findes endvidere på elevkon

toret og i regelsamlingen (se der). De vigtigste er:
- Bekendtgørelse af 24. april 1974 om Højere Forberedelses 

eksamen og om undervisningen på kursus til HF.
- Bekendtgørelse af 16. juni 1971 om undervisningen i gym

nasiet og om fordringerne ved og eksamensopgivelserne til
studentereksamen.
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ELEVKONTOR findes mod nord i hovedbygningen mellem 1. og 2. etage.
Elevkontoret står til fri afbenyttelse for alle skolens

elever. På elevkontoret findes:

- skrivemaskine, sværte- og spritduplikator, stencils og
papir og en mængde andre kontorartikler
- konference- og skrivebord
- elevrådets arkiver, som inkluderer referater fra SU,

elevrådet og lærerråd
- PGS, GLO og LAK materiale
- bekendtgørelser fra undervisningsministeriet

- klasselister og timeplaner
- tidsskrifthylde

- glemmeskab
- FNUG's materialer (bl.a. samling af tidligere årgange)
- udvalgenes materialer

- den daglige post til udvalgene
- elevrådets regnskaber

Hvis et udvalg eller enkeltpersoner ønsker at bruge elev

kontoret efter skoletid til møder eller andet længere ar

bejde, skriver man sig på kontorets "aftalekalender", som
findes på skrivebordet. Elevkontoret bestyres af AO, som

fører arkiverne og indkøber materiale. Specielle kontor
artikler kan anskaffes ved henvendelse til AO.

ELEVRÅDET er gymnasieelevernes organisation på skolen. Se side
ELEVORGANISATIONER er på lokalt plan Elevmødet og HF-mødet og
på landsplan DGS, GLO og LAK

Se side 32

ELEVTELEFON. Mønttelefon findes på 1. sal i gangen mellem den nye

og den gamle bygning. Tlf. nr. 14 37 65.
FAGLOKALER. I ethvert af skolens fag undervises der (så vidt mu
ligt) i et lokale, der er specielt indrettet efter det på
gældende fags behov. Vedrørende fordelingen af lokalerne se

side 2 og 3. Elever må kun opholde sig i lokalerne i for
bindelse med undervisningen og altså ikke i frikvarterer,
mellemtimer m.v.
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FERIER OG FRIDAGE. Alle ferier og fridage fastlægges af under

visningsministeriet. For skoleåret 1978/79 gælder ud over

de sædvanlige helligdage følgende plan:

Mandag den 16. okt. til fredag den 2o. okt.: Efterårsferie

Onsdag den 27. dec. til fredag den 5. jan.: Juleferie
Onsdag den 28. marts: Dronning Ingrids fødselsdag
Mandag den 9. april til tirsdag den 17. april: Påskeferie
Tirsdag den 5. juni: Grundlovsdag
Mandag den 25. juni til fredag den lo. august: Sommerferie
FESTER. Der er 4 faste fester om året: Ryste-sammen festen for
l.g og l.HF, five-a-side festen, julestue og forårsfesten.
Se endvidere under festudvalget side 26

FORRETNINGSUDVALGET (FU)■ Se side 26
FORSIKRINGER. Skolen har som statsinstitution ingen forsikringer,

der dækker tyveri eller skader på person eller ting. Det
henstilles derfor til den enkelte elev eventuelt selv at
tegne de ønskede forsikringer.

FORSØMMELSER. Se side 2o
FORÆLDREKONSULTATION. Der holdes mindst én gang om året forældre

konsultation for gymnasieklasserne, hvor forældre kan træffe

lærerne til en samtale om skoleproblemer. Elever kan deltage
sammen med forældre.

FRITAGELSE FOR GYMNASTIK. Skolen kan efter skriftlig fremsat ønske
helt eller delvis fritage en elev for enkelte timer. Dersom
en elev ikke kan deltage i undervisningen i mere end en må
ned, skal dette dokumenteres på en særlig lægeattest udfær
diget på en af undervisningsministeriet udfærdiget blanket,

som kan fås på skolens kontor. Den fritagne elev skal normalt
overvære klassens timer i gymnastik.
FRIVILLIG IDRÆT. Se side 21
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FRIVILLIG MUSIK. Se side 22

FÆLLESTIMER. Se side

3o

GARDEROBE. Alt overtøj henvises til garderoben i underetagen i

hovedbygningen.
GLEMTE SAGER. Henvendelse på elevkontoret.
GLO

er den anden af gymnasieelevernes interesseorganisationer

på landsplan. Se side 33
GRENVALG■ Inden udgangen af 1. gymnasieklasse skal foretages

valg af gren i 2.g og 3.g. Valget sker efter en indgående
orientering i februar-marts måned.

HF-MØDET er HF kursisternes organisation på skolen. Se side 25
INFORMATIONSMØDE holdes i kantinen hver tirsdag i 2. frikvarter.
Her gives der forskellige meddelelser fra skolens admini
strationskontor og forskellige udvalg. Mødet administreres
af SU.
JULEREVY laves hvert år af 3.g og 2.HF og opføres om aftenen den

sidste skoledag før juleferien. Efter revyen er der fest
for skolens nuværende og tidligere elever.
KANTINEN ligger i stueetagen i den nye fløj med udgang til op
holdspladserne ud mod sportspladsen. Kantinen er naturlig

vis først og fremmest beregnet til spisning i det store
frikvarter, men kan iøvrigt benyttes hele dagen, i frikvar
terer og i mellemtimer. I forbindelse med kantinen er der
et udvalg, der bestyres af fru Christensen. Her sælges mælk,
sodavand, æbler, håndmadder slik m.v. Det påhviler ele
verne i så stor udstrækning som muligt at sørge for opryd

ning og orden i kantinen.

lo

KARAKTERER gives i gymnasiet i december og i marts på et karakter
blad. Det skal underskrives af forældre eller værge, når

eleven er under 18 år, og skal afleveres til klasselæreren
senest en uge efter, at det er udleveret. Der gives i gym
nasiet også årskarakterer i slutningen af maj. HF-ere får
kun eksamenskarakterer.
Den anvendte karakterskala er 13-skalaen.
KLASSEBETEGNELSER. Til HF-klasserne benyttes bogstaverne p, q og r,

og når det drejer sig om tilvalgshold tilsvarende store
bogstaver P, Q og R. På den sproglige linje bruges a, b, c og
d og eventuelt et stort bogstav: N (nysproglig gren), K (klassisk-sproglig gren), S (samfundssproglig gren og F (fransk
sproglig gren). På den matematiske linje bruges bogstaverne
u, v, x, y og z og eventuelt et stort bogstav: F (fysisk gren),
N (naturfaglig gren) og S (samfundsfaglig gren).

KNALLERTER parkeres på arealet til venstre for indgangen fra
Engvej. Parkering foregår på eget ansvar, og knallerterne
bør være forsvarligt aflåsede. Gælder også uden for skole
tid. Der må ikke parkeres knallerter mellem gymnastiksalen
og den nærmeste række lamper.
LAK

er HF-kursisternes landsorganisation. Se side 34

LEGATER. For elever, der har gået på skolen el. evt. stadig går
der, er der mulighed for at søge nogle mindre legater. Det

drejer sig om Set. Knuds Gymnasiums 100 års legat på ca.
500 kr., Rektor Helga Lunds legat på 600 kr. samt 3 el. 4
portioner på ca. 1.000 kr. fra "Set. Knuds Gymnasiums for
ening for forældre og venner". Legaterne uddeles af besty
relsen for sidstnævnte forening efter ansøgning, der ind
leveres på særlig blanket hos rektor senest 15. marts.
Se iøvrigt under "Set. Knuds Gymnasiums forening for for
ældre og venner". Se endvidere Statens Uddannelsesstøtte.
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LÆRERFORSAMLINGEN består af rektor og samtlige lærere ved skolen.

Møder afholdes ordinært i forbindelse med karaktergivning

og her drøftes klassernes og de enkelte elevers standpunkt.
Lærerforsamlingen ledes af rektor og kan ved skoleårets

afslutning tilråde elever at gå en klasse om el. evt. opgive
skolegangen.

LÆRERKANDIDATER■ På et eller andet tidspunkt vil du sikkert bli

ve præsenteret for en lærerkandidat, en person, der er fær
dig med sine universitetsstudier, men som inden ansættelse

på en skole i ca. et halvt år skal overvære og delvis fore
stå undervisningen bl.a. i din klasse og med din lærer som

vejleder. Et par gange i løbet af dette kursus overværer

flere lærere lærerkandidatens undervisning, og efter det
sidste besøg modtager lærerkandidaten en skriftlig udtalelse

om forløbet af kursus.
LÆRERRÅDET. Se side 24
MØDEPLIGTSUDVALGET FOR HF. Se side 31
OPHOLDSOMRÅDER findes i aulaen, på 1. etage i mellembygningen og
i den nye fløj samt i kantinen. Endvidere på de flisebelagte

områder omkring den nye fløj. Det er naturligvis rimeligt i
mellemtimer at tage hensyn til undervisningen i tilstødende
lokaler.
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OPRYDNING OG ORDEN. Som det fremgår af oversigtsplanerne over

skolen og beskrivelserne af de forskellige lokaliteter,
findes der store opholdsarealer for eleverne. Det burde vel
være en selvfølgelighed, at enhver er med til at holde orden

i disse områder, hvilket f.eks. betyder, at man ikke efter
lader papir, æbleskrog eller lignende - der er aldrig langt

til en affaldsspand. Fyldte bægre må ikke fjernes fra kantinen.
Efter aftale i samarbejdsudvalget praktiseres en oprydnings

ordning i kantinen. På skift rydder hver klasse op en uge ad

gangen efter spisefrikvarteret. Den vagthavende klasses plig

ter er at tømme askebægre, tørre borde af m.v. Det er vig
tigt, at enhver rydder op efter sig selv - og det gælder
naturligvis også, når man benytter kantinen uden for spise

frikvarteret.
Når man forlader klasselokalet efter sidste time, skal man
hænge sin stol op under bordet. Hvis hver tager sin stol,
varer det ca. lo sek. Hvis en rengøringsdame skal gøre det

alene, og desuden fjerne tomme flasker m.m. går der 2-3
minutter af de 8, hun har til at gøre hvert lokale rent,

hvis akkorden skal holdes. For os er det et spørgsmål om
magelighed, for rengøringspersonalet et spørgsmål om penge.
Ryd op efter dig selv.
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OPSLAGSTAVLER. Der er (for øjeblikket) 1 fælles opslagstavle på

skolen: i mellemgangen i stueetagen. Tavlen er delt i 3 felter,
hvoraf den nærmest hovedindgangen er forbeholdt kontoret og
FU (meddelelser om fritimer, referater, indkaldelse o.s.v.).
Alle opslag skal mærkes med dato. Plakater kan opsættes med
tape på de røde plakatfelter mellem opslagstavlerne. FU ryd
der op på opslagstavlerne, og "tidløse" opslag får normalt
lov til at hænge en måned. Nedtaget materiale opbevares en
uge på elevkontoret.

PAPIRHANDEL. Elevernes papirhandel blev oprettet med det formål
at foretage store fælles indkøb af papirvarer, som kan til
bydes skolens elever let tilgængeligt og billigt. Foreta

gendet drives under opsyn af SU. Eventuelt overskud anven
des til nedsættelse af priserne. Papirhandelen har åbent
hver dag undtagen tirsdag fra kl 94° til 9^\ Og salget
foregår fra bogdepotet.

PLANER OVER SKOLEN findes ved hovedindgangen. Se side 2
REGELSAMLING. Alle gældende bestemmelser for gymnasiet og HF er

samlet i en række ringbind, der er anbragt på en hylde i
biblioteksområdet bag kantinekøkkenet. I øvrigt vil man
såvel på elevkontoret som på administrationskontoret være
behjælpelig med orientering.
REKTOR kan som regel træffes på kontoret i frikvartererne og i

øvrigt efter aftale. Det vil være naturligt, at såvel elever
som forældre henvender sig til rektor angående problemer
af enhver art i forbindelse med undervisning, eksamen og
skolegang i øvrigt.
RINGETIDER.
1.
2.
3.
A
4.

time: 8°^
time: 8^^
time: 9^
4-time: -Ilo 45
5. time: 12°°
6. time: 12^°

7. time: 13^°
8. time: 144°

8 50
94°
lo4°
113°

1245
1335

1435
1525
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RYGNING er kun tilladt i kantinen, dog ikke i fællestimer og
første halvdel af spisefrikvarteret.
SAMARBEJDSUDVALG. Se side 29

SAMTALEANLÆG findes over hele skolen. Ved tryk på knappen ne
derst på højttaleren etableres forbindelse til kontoret.
Knappen trykkes ind, både når man kalder kontoret, og når
der fra kontoret (ved en kaldetone) ønskes forbindelse med
en klasse. Man bør (naturligvis) give sig til kende ved
navn og eventuelt klasse.

SCT. KNUDS GYMNASIUMS FORENING FOR FORÆLDRE OG VENNER. Gennem et
årligt kontingent på 25 kr. samt renter af en kapital,

skaffes midler til uddeling af legater for studerende i de
første studieår. Endvidere støtter foreningen arrangementer
for skolens elever som f.eks. ekskursioner, idrætsstævner
samt opretholdelse af elevtelefonen. Bestyrelsen vælges på
den årlige generalforsamling og opfordring til indmeldelse

i foreningen uddeles gennem eleverne til hjemmet i marts.
Se endvidere side 26

SKAK. Skolen har årligt deltagere med i skak-turneringer, uden
at der dog er noget organiseret skakspil på skolen.

SKEMAÆNDRINGER (f.eks. på grund af en lærers sygdom) bekendt
gøres gennem opslag ved skolens udgange. Man har hver dag
pligt til at orientere sig om skemaændringer, før man for

lader skolen. Undertiden benyttes samtaleanlægget til ori
entering om forandring af dagens skema.
SKOLEBIO. Hvert år får eleverne tilbud om at melde sig til
skolebio. Nærmere besked gives på opslagstavlerne.
SKOLEBLAD. Se side 26
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STATENS UDDANNELSESSTØTTE. Gennem Statens Uddannelsesstøtte
kan søges om såvel stipendier som statsgaranterede lån.

Ansøgningsblanketter får på administrationskontoret. Til

deling af stipendium er normalt afhængig af forældreindtægt,
mens statsgaranterede lån kan fås af alle elever over 18
år uanset indtægtsforholdene. løvrigt vil der blive givet

nærmere orientering om SU i begyndelsen af skoleåret.
Vejledning om økonomiske forhold iøvrigt f.eks. om bistands
lov, ungdomsydelse, revalidering og private legater gives

af studievejlederne.

STIPENDIENÆVNET. Se side 28

-STUDIEKREDSE. Der er mulighed for oprettelse af studiekredse

udenfor normal skoletid, såfremt nogle elever (lo-2o) kan
finde sammen om et emne. Oplysning om de nærmere bestemmelser
kan fås hos SU, der også gerne er behjælpelig med at finde
frem til en studiekredsleder.
SCT. KNUDS GYMNASIUMS STUDIELÅNEFOND . Lån ydes efter ansøgning
til tidligere elever, der har dokumenteret studieegnethed ved

videregående uddannelse f.eks. forprøve. Lånet er rentefrit

inden for den normerede studietid. Ansøgningsskema fås hos
rektor, der er formand for studiefondens bestyrelse.
STUDIETEKNIK I GYMNASIET. I l.g får eleverne ca. 6 timer i almen

studieteknik. Der orienteres nærmere om disse timer ved in
troduktionsarrangementet i august 1978.

STUDIEVEJLEDNING I GYMNASIET. Det er studievejlederens opgave at
hjælpe gymnasieeleven med at planlægge og gennemføre gymna

sieforløbet på bedst mulig måde og med at planlægge et efter
følgende uddannelsesforløb.

Gymnasieeleverne kan derfor henvende sig til studievejlederen
med problemer af studiemæssig, økonomisk, social og personlig
karakter.
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Lektor Aase Høgsbro Rasmussen, der er studievejleder i gym
nasiet og lærer i uddannelses- og erhvervsorientering, har

kontor ved aulaen i lokale 15.1.
(Læs i øvrigt om punkterne: Uddannelses- og erhvervsoriente
ring i gymnasiet, og Studieteknik i gymnasiet).

STUDIEVEJLEDNING I HF foregår efter samme retningslinier som i
gymnasiet, og HF-studievejlederen lektor Carsten Mollerup

træffes hver dag på HF-kontoret (lokale 2o.3 på 1. sal i
hovedbygningen), hvor han er til disposition for HF-eleverne
med individuel rådgivning. Desuden vejleder han klasserne
kollektivt og varetager den daglige HF-administration.

TASKEREOLER. På de fleste andre fagklasseskoler må man ikke med

bringe tasken i fagklasselokalerne. På Set. Knuds Gymnasium

må du godt have din taske med dig i de fleste faglokaler. I
nogle få faglokaler er det af praktiske grunde forbudt. Det
gælder bl.a. biologi, fysik- og kemiområderne. For fortsat
at få denne behagelige ordning til at fungere er det nødven
digt altid, når man ikke er til undervisning, at anbringe sin
taske i en af de taskereoler, der er placeret overalt på sko
len. Denne regel gælder også, når du kommer om morgenen og i
spisefrikvarteret foran kantinen.
TEATER. Tilbud på billige teaterbilletter bliver annonceret i ny

hedsradioen. Bestilling, betaling og afhentning foregår på
elevkontoret.
TILVALG. Tilvalgsfagene for 2. semester i HF vælges i oktober
måned, for 3. semester i februar-marts måned efter en grun
dig orientering. Det tilrådes i god tid at søge kontakt med
andre, der har valgt, med faglærerne og med studievejlederen.

UDDANNELSES- OG ERHVERVSORIENTERING I GYMNASIET. Der afsættes
specielle timer til kollektiv uddannelses- og erhvervsori
entering på alle tre gymnasietrin. I studievejledningskontoret
(lokale 15.1) findes der en ret stor samling med studievejled
ninger, brochurer, legathåndbøger, kollegiefortegnelser , er
hvervskartotek m.m., og på nogle bogvogne og opslagstavler
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ved den nordligste glasvæg i aulaen er der placeret nogle
håndbøger og opslag om aktuelle uddannelsesforhold o.lign.
Gymnasieeleverne kan låne en del af materialet ved henven

delse til lektor Aase Høgsbro Rasmussen,
(Måske kommer der en nyordning for hele området, men herom kan
der først orienteres ved introduktionsarrangementet i august

1978).

VÆRKSTED. I værkstedet (lokale 26) er opstillet en række maskiner
til mangfoldiggørelse af bl.a. undervisningsmaterialer.
Elever har kun adgang i følge med en lærer.

ÅRSPRØVER. Som en følge af, at lærerforsamlingen for fremtiden

kun er rådgivende med hensyn til elevers oprykning til næste
klassetrin, er skolen gået over til en ny ordning af de

mundtlige årsprøver. Hver elev i l.g og 2.g vælger selv,

hvilke fag han/hun ønsker at blive eksamineret i. Antallet
af fag blev for i år fastsat til mindst 3 incl. studenter

eksamensfag.
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TIMER OG FAG

-

GYMNASIET

MATEMATISK LINJE

SPROGLIG LINJE

N
F
S
ig 2g3g 2g3g 2g3g

N

K
S
ig 2g3g 2g3g 2g3g
1 2 1 2 1 2
3 3 4 3 4 3 4

Religion
Dansk
Engelsk

4

Tysk
Fransk/Russisk

Latin
Græsk
Oldtidskundskab

3
5
4

4 6
3 5

1 2
3 4

1 2
3 4

1 2

3 4

b 5

} 5

3 3

5

3 3

3 3

3 3

2 -

1

2 -

2

2 3 4

2 -

3 3

3 4

3 3

3 3

3 3
4 -

3

5 5

Is 6
1

2 -

Historie
Samfundsfag
Geografi
Biologi
Biokemi
Kemi
Fysik
Matematik

2

3 4

2

3 -

3 -

Legemsøvelser

2

2 2

2 2

Musik

2 }2 1

2

f T
3

3 4

5 5

5 5
3 2
3

2 1

3

3 - 3 2
3 b 7

3 2
3

2

3 -

3 -

1 -

3

3 5

2 2

2 2

3 -

5
2

3 3
2 2

3 3

2 2

5 6
2 2
2 1

b1

2 1

2 1

2

Formning

N:
K:
S:

Nysproglig gren
Klassisksproglig gren
Samfundssproglig gren

F:
N:
S:

Matematiskfysisk gren

r/-:

7-:

2 2

Faget afsluttet
ved eksamen.
Efter l.g.
Efter 2.g.

Matematisknaturfaglig gren
Samfundsmatematisk gren

FORSØG. I skoleåret 1978/79 oprettes på sproglig linje en gren
med skriftlig fransk i 2. og 3. g. (Latin bortfalder, fransk

får timetallet 6 - 4 og tysk 4 - 4).
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TIMER OG FAG

-

HF

Hvert år opdeles i 2 semestre, således at undervisningen stræk

ker sig over i alt 4 semestre efter følgende plan:

Antallet af ugentlige timer
1. se
mester

2. se
mester

3. se
mester

4. se
mester

FÆLLESFAG

Dansk

Religion
Historie
Biologi
Geografi
Matematik
Engelsk
Tysk
Samfundsfag
Musik/Formning
Idræt

3
o
3
3
3
5
4
3
2
2
2

3
o
3
2
2
5
3
3
2
2
2

4

4

3

3

3

3
o
o
o
4

o
o
o
4
o

o

o
o
o
o

4

4

8

6
3
5
3
4
4
4
4

6

12

6
5
3

5
5

o
o

TILVALGSFAG

POINTS

Biologi
Matematik
Engelsk

o
o
o

Tysk
Samfundsfag

o
o
o

Musik
Formning
Idræt
Fransk/Russisk/Spansk
Fysik
Kemi
Psykologi

o
o
o
o
o
o

o
o
1
o
o
o
o
o
3
3
O

o

3

7

5
3

lo

4

8

4
4
4

8
8

3

6

11
14
lo
6

Der holdes eksamen i de enkelte fag ved udgangen af det semester,
hvor undervisningen i faget afsluttes. Der er ikke eksamen i fæl
lesfagene musik, formning og idræt.
Der skal vælges tilvalgsfag svarende til mindst 2o points.

2o

FORSØMMELSER

Efter de gældende bestemmelser skal elever i gymnasiet og
på HF-kursus følge undervisningen regelmæssigt - der er møde
pligt. Det skal ikke skjules, at der kan være problemer med både
at forstå, hvorfor der er mødepligt, og med at efterleve bestem
melserne. Det må derfor være rimeligt kort at give en motivering.
For det første er mødepligten begrundet med, at eksamensbe
stemmelserne er sådan, at der må være en vis garanti for, at den
enkelte elev har været hele stoffet igennem, idet man til eksamen
kun opgiver en del af det læste stof. Endvidere skal der i gymna
siet gives årskarakterer.
For det andet betyder det meget for undervisningen, at man er
til stede og deltager i arbejdet i klassen. Hvis alt væsentligt
kunne læses i lærebogen, ville det måske betyde mindre, at man
"kommer og går", men undervisningen og indlæringen er ofte baseret

på diskussioner i klassen, måske på gruppearbejdet i forbindelse
med emnet. Ikke blot skader det den, der har været fraværende, at

han ikke har forudsætningerne for at kunne arbejde med - det kan
være helt ødelæggende for de andre i klassen eller i gruppen.

Som en konsekvens af mødepligten, der naturligvis også ind
befatter, at man møder rettidigt om morgenen, skal skolen føre
kontrol med, hvilke elever der er til stede i timerne. Det skal
endvidere bemærkes, at forsømmelighed med aflevering af skriftlige
besvarelser, rapporter m.v. ifølge de gældende bestemmelser side
stilles med andre forsømmelser.
Der findes ingen faste tal for, hvor stort et antal forsøm
melser, der kan accepteres. Det er overladt til rektor at vurdere,
om der er forsømt for meget. Han skal i givet fald efter forhand
ling med den pågældende elevs lærere indberette forholdet til
direktoratet for gymnasieskolerne og HF, der har den endelige
afgørelse, som kan gå ud på, at der ikke kan foretages indstil
ling af vedkommende elev til eksamen.
Kontrollen med mødepligten foretages af læreren ved timens
begyndelse. De nødvendige samlede opgørelser over fravær og
uregelmæssigheder foretages på kontoret.
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Hvis en elev forsømmer eller kommer for sent, bør han i egen
interesse aflevere en skriftlig meddelelse umiddelbart efter for
sømmelsen. Til denne meddelelse anvendes en fortrykt, hvid blan
ket, som findes på hylden uden for administrationskontoret.
Det er en konsekvens af mødepligten, at skolen ikke kan

give en elev fri.
Det kan i langt de fleste tilfælde lade sig gøre at få lagt
læge- og tandlægebesøg, køreprøver o.a. uden for skoletiden.

FRIVILLIG IDRÆT

For de idrætsinteresserede vil der efter skoletid være

mulighed for at deltage på et eller flere af de hold, som nor

malt oprettes i atletik, fodbold, basketball, volleyball og
gymnastik. Holdene ledes af skolens idrætslærere og vil som
regel være placeret mandag-torsdag kl. 14-16. Opslagstavlerne
vil give nærmere besked ellers spørg på elevkontoret.
IDRÆTSSTÆVNER. Set. Knud deltager hvert år i en række stævner
og turneringer dels med andre fynske gymnasieskoler, dels på

landsbasis. I år har vi deltaget med hold i atletik, basket
ball, fodbold, håndbold og volleyball. Tilmelding, udtagelse m.v.
organiseres af sportsudvalget og idrætslærere i fællesskab.
KLASSETURNERINGER. Sportsudvalget står i årets løb som arrangør
af interne turneringer i bl.a. five-a-side, volleyball og ba
sketball .

BORDTENNIS. Kan af interesserede dyrkes i frikvarterer og mel
lemtimer på skolens eneste bord i kælderen ved trappen i den
nye fløj. Egne bats og bolde medbringes.
BADMINTON. I det omfang gymnastiksalene er ledige i perioden fra

efterårsferien og til påskeferien vil 2 eller 4-mands hold kun
ne få tildelt en tid (2o min. effektiv). Egne ketchere og bolde
medbringes.
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FRIVILLIG MUSIK
Storekoret løser hvert år koncertopgaver i samarbejde med
Odense Byorkester og professionelle solister. Koncerterne diri

geres af kapelmester Karop Stryja, som overtager koret, når

værkerne er færdigindstuderet. Prøverne foregår mandag kl.
19 - 21.3o. De begynder i september og slutter, når den sidste

koncert er afholdt. Storekoret er som regel på ca. loo personer.
De sidste år har vi haft studerende fra universitetet med i koret,
det vil vi også få i år. Alle skolens elever kan være med. Kan
man ikke synge, lærer man måske noget om det undervejs, og går
det helt galt, melder man sig ud og kommer og klapper kraftigt
til koncerten i stedet for. Nodelæsning er ikke nødvendigt. Side
manden bliver dog garanteret lykkelig, hvis du kan læse noder.
Når man har meldt sig, er prøverne obligatoriske. Altså mødepligt
eller afbud, hvis man er forhindret.
Storekoret har i de sidste 15 år bl.a. opført:
Tiggerens Opera (engelsk syngestykke af John Gay, 1725)
Pinafore (operette af Gilbert og Sullivan)
Orpheus og Euridike (klassisk opera af Gluck)

Matthæuspassionen (af Schütz, ca. 16oo)
Porgy and Bess (Gerschwin)
Fyrst Igor (uddrag af Borodins opera)
Messias (Händel)
Carmen (Bizets opera)

Alt-Rhapsodi (Brahms)
Requiem (Mozart)
Carmina Burana (Orff)
Psalmus Hungaricus (Kodaly)
Ein Deutsches Reguiem (Brahms)
Stravinskys Salmesymfoni
Beethovens Messe i C-dur
Haydns Paukemesse

I skoleåret 1977/78 har Store- og Lillekor stået for offentlige
Syng-sammen-arrangementer i Rådhushallen.
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Lillekoret er ikke noget lille kor, bare mindre end Store-

koret. Det består af 35 nuværende og tidligere elever, suppleret

med enkelte medlemmer af Storekoret, og prøverne foregår fredag og
søndag på skift kl. 19-22 på skolen. I august-september er der
åbne prøveaftener, hvor interesserede kan komme og se på. Nye

medlemmer optages i september og januar. Optagelsesprøven læg
ger ligeså megen vægt på vågenhed og musikalitet som på stemme
pragt. Nodekendskab kræves ikke. Lillekoret synger jævnligt til

koncerter og i radioen. Koret fylder 25 år i 1978.

Sammenspil. Plejer du, eller har du lyst til at spille
sammen med andre, kan musiklærerne hjælpe dig til at finde lige
sindede. Hold i sammenspil på forskellige instrumenter oprettes

efter behov.
Stemmepleje. Individuel undervisning i sangteknik fås på
kortvarige kurser, der oprettes fra måned til måned. De er be

regnet for begyndere, så der er kø.
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LÆRER- OG ELEVORGANISATIONER
LÆRERRÅDET består af rektor og skolens lærere. Lærerrådet
afgør eller afgiver sin indstilling til en række sager vedrøren
de undervisningen og skolens drift.

I sager vedrørende anskaffelse af undervisningsmateriel og
ansøgning om oprettelse af forsøgslinier eller -undervisning
træffer lærerrådet den endelige afgørelse.
I sager vedrørende elevoptagelse, bortvisning, antal klas
ser og grenhold, time- og fagfordelingsplaner, ansættelse af
nye lærere, budgetforslag, byggesager, årsprøver, vikartimer,
ekskursioner og udlån/leje af skolens lokaler meddeler lærer
rådet evt. efter afstemning sin indstilling til rektor, som

derefter træffer den endelige afgørelse.
Lærerrådet ledes af en formand, en næstformand og en sekre
tær. Rådet har en del udvalg under sig. Dels kontoudvalg, som
administrerer skolens bevillinger, dels udvalg fælles med elev
rådet. Se side

Lærerrådsmøder afholdes normalt tirsdage efter skoletid.
Ordinære møder afholdes hver måned, ekstraordinære møder kan
indkaldes af formanden eller 1/5 af rådet. Lærerne har mødepligt.
Dagsordner og referater fra møderne offentliggøres på op
slagstavlen ved hovedindgangen.

Siden 1972 har FU og elevrepræsentanterne i SU været ind
(Læs endvidere "Bekendtgørelse om lærerråd,
lærerforsamlinger og samarbejdsudvalg ved Statens Gymnasiesko
ler m.m.").

budt til møderne.

ELEVRÅDET. Elevarbejdet på skolen er baseret på et elev
råd med rettigheder og pligter, som det fremgår af vedtægterne,
som findes på side
. Vi vedtog denne struktur først i 1976,
fordi flertallet af eleverne var utilfredse med de hidtidige

elevmøder. Disse forløb i spisefrikvarteret, og det var inten
tionen, at alle elever således skulle kunne møde op og tage del
i beslutningsprocesserne. Imidlertid var det en minoritet, der
virkelig beskæftigede sig med elevmøderne i spisefrikvartererne,
de fleste sad begravet i leverpostej, strikketøj og kortspil,
og endnu færre turde tage ordet i den store forsamling.
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Elevrådet er altså det organ, du gennem din klasserepræ
sentant (der vælges ved årets begyndelse) skal henvende dig til,

hvis du ønsker noget debatteret og/eller ændret.
Elevrådet arbejder til hverdag med et sted mellem to og

fire møder om måneden. Imellem møderne varetages arbejdet af
formand, sekretær og et alt-mulig-organ: FU se side
Før møderne udsendes der et dagsorden-blad til alle klasse

repræsentanter. Dette indeholder en dagsorden med de nødvendige
bilag (dvs. en kort oplysning om dagsordenens punkter, der skal

gøre det muligt at føre en debat og foretage afstemninger i klas
sen på et rimeligt grundlag), et referat fra sidste elevråds
møde til vejledning for klassens repræsentant, der skal holde

klassen orienteret, og med jævne mellemrum udsendes en liste
med alle klasserepræsentanter og -suppleanter. Elevrådet ned
sætter også de udvalg, der varetager arbejdet for de enkelte områ

der. Hvor lærernes og elevernes interesser skal koordineres,
arbejder lærere og elever i fælles udvalg. Elevarbejdet finan
sieres af undervisningsministeriet og af vore fester, når de
giver overskud.

HF-MØDET er den øverste besluttende myndighed for kursister

på Set. Knuds Gymnasium. Alle har adgang (Jvf. vedtægter for HFmødet side 38 ) .
For det meste udfærdiges dagsordenen af forretningsudvalget,
men alle er meget velkomne til at få eventuelle problemer taget

op på møderne.
Det sidste år har fremmødet ikke været tilfredsstillende.
Dette kan muligvis skyldes, at møderne foregår i spisefrikvarteret.
Vi håber dog, at alle de nye kursister vil tage del i HF-møderne,
så vi kan få et godt elevarbejde.

UDVALG NEDSAT AF ELEVER
BOLIGUDVALGET nedsættes af HF-mødet og elevrådet. Det be
står af 3 HF-elever og 5 gymnasieelever. Arbejdet består i at
oplyse omkring kollegie- og værelsesforholdene og i at vejlede
elever med hensyn til boligproblemer.
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DGS UDVALGET. Af praktiske grunde er der udvalgt fire

personer til at løse en række administrative opgaver i for
bindelse med vort medlemskab af DGS. Det er udvalget som mod
tager postsendingerne fra DGS og viderebringer debatoplæg og

informationsmateriale til elevrådet og gymnasiets elever. Det
er også udvalget, som hverver de individuelle medlemmer og
indkalder til møder blandt disse. Desuden fører DGS og LAK

udvalgene et kartotek over udsendte informationsskrivelser,

således at udvalgene kan vejlede og hjælpe med løsningen af
elevernes studiemæssige og sociale problemer. Ved lands- og
repræsentantskabsmøderne i DGS repræsenteres elevrådet af en

elev fra DGS udvalget efter en forudgående debat og diskussion
blandt alle skolens elever.
FESTUDVALGET - SCT. KNUDS LAUGET (SKL) er skolens kraftigste
og mest levende udvalg, som bl.a. arrangerer musikaftener, filmaf

tener og fester. Udvalgets arbejde består i at hente tilladelse

til afholdelse af arrangementer fra SU, lave kontrakter med orke
stre samt diverse praktiske arbejder, så som oprydningsarbejdet

dagen derpå. Udvalget består af 6 faste medlemmer og 4 medhjælpere.

FNUG. Elevernes skoleblad hedder Fnug. I 1977 blev der ud
givet 3 numre, og redaktionen bestod af både HF-ere og gymnasie

elever. Det meste af det indsendte materiale bliver brugt, men
af pladshensyn kan desværre ikke alt optages. Fnug censureres

ikke. Indholdet afhænger af DIN samarbejdsvilje og prisen af

trykkeudgifterne.

FORRETNINGSUDVALGET (FU). I starten af skoleåret foretog

man en vedtægtsændring og oprettede et forretningsudvalg for
elevrådet. Dette udvalg består af 6 personer: Elevrådets for
mand, sekretæren, kassereren og 3 menige medlemmer. Udvalgets

arbejdsopgave er at fungere som administrativt organ for elev
rådet dvs. skrive dagsordener og referater, repræsentere elev
rådet ved møder og arrangementer i foreninger. Desuden skal FU
ordne post, holde kontakt med udvalgene og evt. hjælpe disse,

hvis der skulle opstå problemer.
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HF-FORRETNINGSUDVALG■ HF-mødet nedsætter er forretnings
udvalg bestående af 6 elever, så vidt muligt en fra hver klasse.

Udvalget konstituerer sig med formand og kasserer. Udvalget vare
tager det praktiske arbejde mellem HF-møderne. Det består i ind
kaldelse til HF-møder samt at skabe debat om uddannelsespolitiske
problemer og varetage kontakten med LAK og DUS i Odense.
HYTTEUDVALGET arrangerer kollektive ture for alle elever på
skolen. Det bestod i 1977/78 af 4 elever, men det kan sagtens

beskæftige flere. Det arrangerede to hytteture, som begge var meget

vellykkede. Der blev lavet en del kreativt arbejde, og noget af
det kan du se i skolens kantine, bl.a. nogle vævede vægtæpper.

Der er planer om at arrangere en endagstur til Tvind-skolerne

i skoleåret 1978/79.
MILJØUDVALGET er forholdsvis nyt. Sidste år lavede vi jule/

klippe/klistre/hyggearrangement og hængte lidt kunst op. Det er

nok vores vigstigst opgave at iværksætte en kampagne til bekæm
pelse af uorden på skolen. Men der er mange andre muligheder

for den, der vil være med til at skabe et nyt og bedre miljø
i en alt for stor skole.
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SPORTSUDVALGET står sammen med skolens gymnastiklærere for
elevernes sunde legemer. Udvalget arrangerer lokale turneringer

bl.a. i fodbold, volleyball, basketball og badminton

og sørger

hovedsagelig for, at interesserede elever kan deltage i forskel

lige stævner. Udvalget består af 4-6 elever.

STIPENDIENÆVNET består af 4 lærere og 4 elever, heraf mindst

1 HF-elev. Nævnets opgave er at gøre eleverne bekendt med mulig
hederne for uddannelsesstøtte samt at meddele oplysninger til

Statens Uddannelsesstøtte om ansøgernes studieegnethed og studie
aktivitet. Afgørelser truffet af stipendienævnet kan indankes for

Statens Uddannelsesstøtte.
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STUDIEFINANCIERINGSUDVALGET nedsættes af HF-mødet og elev

rådet og består af 3 HF-elever og 5 gymnasieelever. Arbejdet
består i at oplyse om SU (Statens Uddannelsesstøtte), ungdoms
ydelse, støttemuligheder etc. Medlemmerne i dette udvalg skal

så vidt muligt også være medlemmer af stipendieudvalget.
UDDANNELSESUDVALGET nedsættes af HF-mødet og elevrådet og

består af 3 HF-elever og 5 gymnasieelever. Arbejdet består i at
oplyse og skabe debat omkring uddannelsespolitiske problemer, at
arkivere og ordne regelsamlingen og udfærdige og oplyse om et

planlagt fagkritisk kartotek, som vil komme til at indeholde kri
tik af bøger fra elever, der har arbejdet med dem.

PS.

På elevkontoret kan du få de præcise retningslinier for
udvalgene.

UDVALG NEDSAT AF LÆRERE OG ELEVER
SAMARBEJDSUDVALGET (SU) er kontaktudvalg mellem rektor,
lærerråd og elevråd. Udvalget består af rektor som formand,

formanden for lærerrådet, 3 lærere valgt af lærerrådet, for
manden for elevrådet, 2 gymnasieelever valgt af elevrådet og
1 HF-elev valgt af HF-mødet.
Det er SU's opgave gennem gensidig information og forhand
linger at fremme samarbejdet mellem lærere og elever, fremskynde
sagers løsning og koordinere lærere pg elevers bestræbelser. SU
træffer afgørelse vedrørende fællestimer, studiekredse, elev

faciliteter, praktiske forhold, fritidsaktiviteter, skolefester,
sportsstævner m.m.

SU affatter desuden skolens ordens ordensregler.
SU kan ikke behandle sager, som vedrører skolens fag- og
timefordeling eller den enkelte lærers forhold eller undervis
ning .
SU er nok det vigtigste udvalg på skolen, og det er vigtigt
at understrege, at udvalgets betydning og indflydelse i lige så
høj grad bestemmes af medlemmernes forhandlingstalent og initia
tiv samt opbakningen fra lærer- og elevside som af ministeriets
bestemmelser.

3o

Alle elever og lærere kan få optaget sager på SU's dagsorden

ved henvendelse til et SU medlem.
På alle SU-møderne tages referat, som offentliggøres på
opslagstavlen nærmest hovedindgangen.

(Læs endvidere "Bekendt

gørelse om lærerråd, lærerforsamlinger og samarbejdsudvalg ved

Statens Gymnasieskoler m.m.". Findes på elevkontoret).

FÆLLESTIMEUDVALGET er et underudvalg af SU og består af

3 lærere og 3 elever. Deres opgave er at arrangere ca. 8 ar
rangementer om året. Indholdet har været alsidigt, og nogle
timer mere underholdningsprægede end andre, som det fremgår
af følgende eksempler: Klassisk guitarspil, Lasse og Mathilde,

beatgruppen "Markanta" og forfatterinden Charlotte Strandgård.

Mere debatprægede var timerne om regionplanlægning, Amnesty
International og Ulandsklunserne.

INTRODUKTIONSUDVALGET udarbejder et arrangement af et par
dages varighed for skolens nye elever. Formålet er at gøre det
lettere for de nye elever at glide ind i skolens miljø, og at
forsøge at fremme kommunikationen mellem de nye elever i en

klasse og derved skabe en god basis for klassens fremtidige ar
bejde. I dette års arrangement indgår bl.a. gruppearbejde omkring

undervisningsbekendtgørelserne og EDB-opgaver. Den første fredag
i skoleåret arrangeres en fest for de nye l.g'ere og l.HF'ere.
Derudover vil der 14 dage senere finde en orientering om lærerog elevorganisationer sted. Udvalget består af 4 lærere og 4

elever.
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MØDEPLIGTSUDVALGET FOR HF består af 3 HF-elever over 18
år og 3 HF-lærere. Det bestemmer selv sin forretningsorden.
I sager, der vedrører medlemmer af udvalget, skal implicerede
udtræde under sagsbehandlingen og erstattes af suppleanter.

Viser det sig, at arbejdet bliver for stort for udvalget, kan
dette udvides med suppleanter, men således at der fortsat er
paritet.

Udvalget har til opgave at varetage elevers og læreres
fælles interesser i, at de gældende bestemmelser om mødepligt

på HF overholdes.
Mødepligtsudvalget er et selvstændigt underudvalg af sam
arbejdsudvalget og fungerer således som et kontaktorgan for

elever og lærere. Desuden fungerer udvalget som et opsøgende
organ, dvs. at udvalget inden officielle advarsler bliver ak
tuelle og imellem disse, indbyder den enkelte elev til en sam

tale med udvalget eller et af dets medlemmer.
Formålet med denne opsøgende funktion er at give mulighed
for, at de problemer, der ligger til grund for den enkelte

elev ikke følger undervisningen på normal vis, kan blive drøf
tet og eventuelt løst på en så hensigtsmæssig måde som muligt.
Denne opsøgende funktion forudsætter at udvalget regel
mæssigt holder opsyn med overtrædelser af mødepligten med det

formål at sikre, at elever på et tidligt tidspunkt bliver ori
enteret om forsømmelser af betænkelig art. Udvalget er således

ikke et kontrolorgan men et serviceorgan.
Udvalget kan nårsomhelst foretage mundtlige eller skriftlige
henstillinger til rektor, lærerforsamling, enkelte lærere og
enkelte elever, men dets møder er lukkede og dets drøftelser
må ikke refereres.
I indberetningssager, hvor elever søger dispensation hos
direktoratet, kan eleven hente hjælp til formuleringen hos

udvalget.
STIPENDIEUDVALGET. Udvalgets arbejdsperiode indskrænker

sig til maj-juni, hvor ansøgningsskemaer til Statens Uddannel

sesstøtte skal uddeles, indsamles og tilsidst gennemses for
eventuelle fejl-udfyldninger, som sinker udbetalingen af støtten

flere måneder.
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DGS

DGS, som er en forkortelse af Danske Gymnasieelevers
Sammenslutning, er vores faglige organisation. På tværs af
partipolitiske og religiøse skel varetager DGS gymnasieele

vernes interesser. Gymnasierne, som er tilsluttet DGS fast
lægger organisationens politik ved at sende repræsentanter

til landsmøder og repræsentantskabsmøder. Den enkelte med
lemsskoles indflydelse bliver større jo flere medlemskort,

der sælges på skolen. Den eneste betingelse for at være DGSmedlem er, at man er gymnasieelev, man behøver end ikke at gå
ind for DGS' politik for at være medlem.

Den politik, som DGS i øjeblikket står for, er præget
meget af utilfredshed med de overgreb og nedskæringer, som

gymnasieeleverne er udsat for. Det gælder f.eks. beskæringer
ne af studiestøtten og indførelse af adgangsbegrænsning. I
stedet ønsker DGS, at alle uanset økonomiske forhold skal sik

res reel ret til en uddannelse, at adgangsbegrænsningerne til
de videre uddannelser omgående fjernes, og at bevillingerne

til uddannelserne øges. Desuden mener DGS, at undervisningen

på gymnasierne er for teoretisk orienteret, derfor må man i
langt højere grad lægge vægt på en vekselvirkning mellem teo

retisk indlæring og praktisk arbejdssituation, hvilket med et

fint ord bliver kaldt projektorienteret undervisning.
DGS kan også være en stor hjælp for en elev, som har so
ciale problemer, såsom boligproblemer eller problemer med ud
betaling af støttegodtgørelse.
DGS har gennem sin repræsentation i DUS - De Uddannelses
søgendes Samarbejdsudvalg - et meget nært samarbejde med alle

andre af ungdommens faglige organisationer. I DUS sammenfattes

de forskellige faglige organisationers målsætninger, hvormed
der skabes en enhed, som har vist sig at være en nødvendighed,
hvis der skal sættes magt bag kravene.

På vores gymnasium planlægges DGS-arbejdet på DGS-gruppemøder, hvor alle, der har sikret sig et DGS-medlemskort, del
tager .
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GLO

Gymnasieelevernes Landsorganisation blev oprettet den 2.
november 1974. Baggrunden for oprettelsen var, at gymnasieele
vernes voksende utilfredshed med Danske Gymnasieelevers Sammen

slutning var kommet til udtryk dels på de enkelte gymnasieskoler
og dels i pressen. GLO's grundlæggere oprettede derfor en faglig

organisation for gymnasieelever. GLO's formål er at varetage
gymnasieelevernes uddannelsesmæssige interesser på et absolut
tværpolitisk grundlag og uden hensyn til politiske særinteresser.

GLO's holdning til de uddannelsesmæssige problemer kommer
bl.a. til udtryk i arbejds- og principprogrammet, som blev ved

taget på GLO's fjerde ordinære landsmøde. Det skal kort nævnes,
af GLO går ind for mere elevindflydelse, hvilket bl.a. kan opnås

ved, at der kommer lige mange lærere og elever i samarbejdsud
valget, som så skal være skolens højeste instans. GLO går ind
for lige støtte for alle, hovedsagelig som statslån med lang
afdragstid. GLO tager afstand fra adgangsbegrænsning, ligeledes

tager GLO afstand fra en 12-årig enhedsskole, hvor enhver form

for individuel udvikling udelukkes.
GLO's opbygning er udelukkende baseret på de gymnasieelever,
der ønsker at være medlem af GLO. Det betyder, at GLO har indivi
duelt medlemskab, men det betyder også, at GLO's arbejde på de

enkelte gymnasier varetages af GLO-med1emmer, der er slået sam
men i lokalforeninger. Lokalforeningen på et gymnasium kan sende
sin formand til GLO's formandsmøder og delegerede til GLO's lands
møde .

Som før nævnt blev GLO oprettet, på grund af stor utilfredshed
med Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, og vi var i det første
halvår ikke repræsenteret i ministerielle udvalg. Men i sommer
ferien 1975 skete der en ændring, idet undervisningsministeriet
erklærede, at DGS ikke længere kunne gøre krav på at repræsentere
gymnasieeleverne. Fra da af var GLO en af undervisningsministeriet
anerkendt organisation og er siden flere gange blevet spurgt til
råds af ministeriet. GLO har opnået repræsentation i ministerielle
udvalg, ligesom vi er repræsenteret i adskillige amtcentraler

for undervisningsmidler, samt uddannelsesudvalg landet over.
Medlemskort til GLO, der koster 6 kr. om året, kan fås ved
henvendelse til lokalforeningen på Set. Knuds Gymnasium. Ligesom
der også i al almindelighed vil være mulighed for at søge oplys
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ninger om GLO samt hjælp til løsning af faglige og sociale pro
blemer ved kontakt til lokalforeningen.
Lokalforeningen på Set. Knud har i det sidste stykke tid
fungeret lidt inaktivt grundet passivitet fra elevernes side.

Dette håber vi selvfølgelig vil rette sig.

LAK

Landssammenslutningen Af Kursusstuderende (LAK) er en

studieorganisation, som arbejder for HF-, studenter- og forbe
redelseskursisternes interesser. Ud af de ca. 35.ooo kursus
studerende, der findes i dag, er de ca. 3o.ooo gennem deres

elevråd organiseret i LAK.

LAK's formål er at varetage de kursusstuderendes inter
esser og at arbejde for en bedre kursusuddannelse. Dette betyder,
at LAK arbejder med alle de områder, hvor vi som kursusstude

rende har fælles interesser f.eks. økonomiske forhold, bolig

forhold og andre sociale forhold for de kursusstuderende, vores
indflydelse på kurserne, elevrådsbestemmelser, tilskud til elev
rådene m.v. Desuden arbejder LAK også med enkeltsager, om uri
melige afgørelser, i Direktoratet - kort sagt: LAK arbejder

både for den enkelte og for elevrådene.
LAK repræsenterer de kursusstuderende overfor ministerier
og andre offentlige instanser og er bl.a. repræsenteret i en

lang række ministerielle udvalg og råd, der beskæftiger sig med
kursusuddannelserne.

HVEM BESTEMMER LAK's POLITIK ?

Den årlige kongres, hvortil alle medlemskurser sender de
legerede, fastlægger LAK's uddannelsespolitiske linje og hvilke

ting organisationen skal arbejde med, gennem vedtagelsen af et
arbejds- og principprogram. Den daglige ledelse af organisati

onen varetages af et forretningsudvalg (FU) på 13 medlemmer,
som vælges af kongressen. Til at varetage arbejdet med de for
skellige områder, LAK arbejder med, nedsætter kongressen en
række udvalg, i øjeblikket 5, nemlig et uddannelses-, et bolig-,
et organisatorisk-, et studiefinancierings- og et redaktions
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udvalg. Formanden vælges direkte af kongressen, medens de øvri

ge forretningsudvalgsmedlemmer konstituerer sig selv bl.a. med
en sekretær for hver af de førnævnte udvalg samt 5 regionssekre
tærer. På grund af et kraftigt opsving i aktiviteterne blev det

på LAK's 13. kongres besluttet at nedsætte en hovedbestyrelse
(HB) bestående af 33 medlemmer, der vælges af kongressen, hvis

opgave det er at varetage kontakten mellem de enkelte kurser
og LAK's sekretariat.
To gange om året afholder LAK bestyrelseskomite-møde

(BK-møde). BK er LAK's øverste myndighed mellem kongresserne,

og den består af 2 repræsentanter fra hver medlemskursus. Det
er bestyrelseskomiteens opgave at fastlægge de aktuelle opga
ver for organisationen, ligesom det er dens opgave at kontrol

lere, om forretningsudvalget arbejder efter de retningslinjer,

der er givet af kongressen.
Arskort til LAK for 1978/79 koster 3o kr.og kan købes af

forretningsudvalgets medlemmer.
EN FOR EN FORSLÅR VI IKKE - SAMMENHOLD ER KAMPENS KRAV.
Landssammenslutningen Af Kursusstuderende (LAK) er igen
nem de senere år blevet kendt både af de uddannelsessøgende og
andre, som en studieorganisation der aktivt og stædigt og med

rette midler har forstået at forsvare de kursusstuderendes in
teresser, ikke mindst kampen for fjernelse af adgangsbegræns

ningen og begrænsningen af ungdommens muligheder for uddannelse.
Dette store arbejde gennemføres i samarbejde med 12 andre ud
dannelsesorganisationer i De Uddannelsessøgendes Samarbejdsud

valg (D.U.S.).
LAK har, uanset at organisationen har været udsat for de
mest grove angreb, stadig rejst og forsvaret de kursusstuderen
des ret til at eksistere, og stadig fastholdt vort krav om ret
ten til en tidsvarende uddannelse.
Organisationens arbejds- og principprogram samt vedtægter
og andre oplysninger findes på elevkontoret.
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VEDTÆGTER FOR ELEVRÅDET

§ 1

Institutionens navn er elevrepræsentationen for gymnasie
eleverne på Set. Knuds Gymnasium.

§ 2

Elevrepræsentationens formål er at varetage elevernes in
teresser og demokratiske rettigheder samt at fremme sam
arbejdet på skolen.

§ 3

Elevrepræsentationens øverste myndighed er elevmødet.

§ 4

Elevmødet skal indkaldes med mindst en uges varsel.

§5

I mellem elevmøderne varetages elevarbejdet af elevrådet.
Elevrådet består af en repræsentant for hver klasse, udvalgs
medlemmer og alle andre fremmødte elever. Repræsentanter

for HF-mødet, repræsentanter fra lærerrådet, teknisk-administrativt personale og rektor kan fremmøde med observa

tør status.

§ 6

Klasserepræsentanterne har som de eneste stemmeret. Alle

andre har taleret og kan sætte punkter på dagsordenen.
Der er mødepligt til elevrådsmøderne.

§ 7

Klassen kan kontinuerligt nyvælge deres repræsentant. Elev
rådsrepræsentanten er forpligtiget til at gennemgå elevrådsdagsordenen i klassen og har på elevrådsmødet pligt til
at stemme i overensstemmelse med klassens flertal.

§ 8

Alle beslutninger tages ved almindelig flertalsafstemning.

§ 9

Elevrådet kan kun undtagelsesvis udskrive urafstemning
blandt skolens gymnasieelever. Dog skal elevrådets even

tuelle medlemskab afgøres ved urafstemning.
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§ lo

Elevrådet nedsætter de nødvendige antal udvalg og vælger

disses medlemmer blandt interesserede elever. Visse udvalg
kan nedsættes og vælge i samråd med HF-elevmødet. Udvalgene
kan løbende suppleres.

§ 11

Elevrådet udarbejder kommissiorier til udvalgene

§ 12

Elevrådet nedsætter et 6 personers forretningsudvalg, som

skal virke som et administrativt organ. I FU skal indgå
elevrådets kasserer og formand, sekretær og mindst en SUrepræsentant, som vælges direkte af elevrådet.

§ 13

Ændringer af elevrådsvedtægterne kan kun ske på elevmøder
med 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer.
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VEDTÆGTER FOR HF-MØDET

§ 1

HF-mødet er Set. Knuds HF-elevers repræsentation.

§2

a ) Møderne er åbne for alle interesserede, dog kan lukkede
møder forekomme.
b) Alle fremmødte har taleret, dog kan et flertal af kur

sister fratage en ikke-kursist ordet.
c) Alle fremmødte kursister har stemmeret. Fuldmagt til

stemmeafgivning kan kun godkendes, hvis fraværet er

begrundet med undervisning, erhvervsarbejde, sygdom
el. lign.
d) Afstemninger foretages ved håndsoprækning, såfremt in
gen kursist begærer skriftlig og hemmelig afstemning.
§ 3

Alle vedtagelser afgøres ved almindeligt flertal. Undtaget
er vedtægtsændringer, der kræver 2/3 flertal og tilhørs

forholdet til Landssammenslutningen Af Kursusstuderende,

der kræver halvdelen af kursisternes stemmer.

§ 4

Der afholdes HF-møde mindst en gang månedligt, fortrinsvis

i spisefrikvarteret. Dagsorden udsendes 4 dage før mødet,
dog kan der indkaldes med dags varsel, hvis et udvalg un
der HF-mødet eller mindst lo kursister ønsker det.

§5

a ) HF-mødet kan nedsætte og opløse udvalg. Disse er økono

misk ansvarlige overfor mødet og aflægger månedlige
beretninger.

b) HF-mødet vælger repræsentanter til de fælles udvalg.
Repræsentanterne bør holde et højt informationsniveau
overfor mødet - også via opslagstavlerne. Det er deres
opgave at få debatter igang om foreliggende problemer.

§ 6

Til administration og organisering af det daglige elev
arbejde nedsættes et forretningsudvalg (FU) bestående af
6 kursister, så vidt muligt en fra hver klasse.
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§7

a) Foruden de arbejdsopgaver FU pålægges ved møderne

har udvalget til opgave at holde kontakten med gym

nasieelevrådet, DUS-aktionskomite og LAK vedlige. HFmødet må holdes løbende orienteret om samarbejdet med

disse organisationer.
b) FU vælger selv en kasserer, der er økonomisk ansvarlig
overfor HF-mødet. Kassereren administrerer ud- og indbe
talinger inden for de rammer HF-mødet lægger og kan kun

i særlige tilfælde udbetale beløb uden forhåndsgodkendelse
af HF-mødet. Et sådant beløb må ikke overstige loo kr.

c) FU indkalder og udsender dagsorden til møderne, hvorfor

forslag til dagsorden kan indleveres til et FU-medlem.

Hvis et møde skønnes særligt vigtigt, udsendes også re

ferat fra dette.
§ 8

HF-mødet er tilsluttet Landssammenslutningen Af Kursus
studerende og sender delegerede til organisationens besty
relseskomitemøder og kongresser efter de bestemmelser, der

er nævnt i kongressens vedtægter K. 4 § 8 og K. 7 § 17.

§ 9

HF-mødet er tilsluttet DUS-aktionskomite og sender repræ

sentanter til dennes møder.

§ lo

HF-mødet vedtager hvert år eller oftere et arbejdsprogram

efter forudgående oplæg og diskussion.

§ 11

Disse vedtægter tages op til afstemning hvert år i sep

tember måned.
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BIBLIOTEKSOMRÅDER
Oversigt over skolens bogsamling.

Fagklassesamlingerne. Fagene religion, dansk, engelsk,
tysk, fransk, russisk, græsk, latin, oldtidskundskab og gym

nastik har en håndbogssamling i deres fagklasse. Bøgerne er

mærket med klassens navn og nr-, og en fortegnelse over bøger

ne findes på en liste ophængt på opslagstavlen i den pågældende
klasse.

Biblioteket omfatter dels bøger i de forskellige fagdepoter,

dels bøger i de åbne samlinger i den nye fløj. Følgende fag har
alle fagets bøger i depot: Religion (lok. o7,l), engelsk (lok.
17), tysk (lok. 25), fransk (lok. 19,1), russisk (lok. lo,l),
græsk-latin (lok. 22,1), samfundsfag (lok. 63), geografi (lok.
66), musik (lok. 71), formning, fysik-kemi (lok. 31,1), biologi.
Bøgerne til matematik er opstillet i faglokale 5o.

De åbne samlinger

befinder sig i den nye fløj i stueetagen og

på 1. etage. Bøgerne er fordelt på følgende måde (i parentes
decimalklassenummer):
I stueetagen: kunst (7o-76), teater og film (77), litteratur
forskning (8o), de nordiske litteraturers historie (81), norsk,
svensk og dansk skønlitteratur (85, 86 og 87), sprogvidenskab og
nordiske sprog (89).
På 1. etage: Bibliografi, biblioteksvæsen, konversationsleksika

(oo-o3), samlede og blandede skrifter, tidsskrifter, presse
væsen (o4-o7), filosofi (lo-19), samfundskundskab, opdragelse

og undervisning (3o-37), folkeminder (39), historie (9o-98) ,

personalhistorie (99). Nye tidsskrifter er anbragt på den sær
lige tidsskrifthylde.
Registrering: Alle bøger (altså både bøgerne i depoter og i
de åbne afdelinger) er registreret i et centralkartotek, der er

opstillet i den nye fløj, stueetagen. For engelsk, tysk og fransk
skønlitteratur findes kun et minikartotek, der er anbragt i de
pågældende fags depoter.
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Udlån og hjemlån.

1) Bogsamlingen som helhed er principielt et laboratoriebibliotek, dvs. at hjemlån kun kan finde sted i studieøjemed.

Hjemlånets varighed er maximalt en måned.

Låneren er ansvarlig for den lånte bog, og skolen kan gøre
erstatningskrav gældende.
Håndbøger og tidsskrifter kan ikke hjemlånes fra de åbne sam
linger.

2) Når en bog udtages fra hylden, anbringes på dens plads en
blanketholder med fuldstændigt udfyldt lånerkort. Når bogen
tilbageleveres, fjernes blanketholderen, og lånerkortet tilintet-

gøres. Ved lån fra depoterne skal lånerkort påtegnes af en af
fagets lærere.
3) I øvrigt fastsætter faggrupperne praksis for depotbibliote
kernes benyttelse herunder faste udlånstider.
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AF SKOLENS HISTORIE
Set. Knuds Gymnasium er oprettet af Louise Winteler, der

fødtes 1834 i Holsten. Efter endt skolegang ville hun gerne til
Danmark for at lære sproget, da hendes moder var dansk, og hun
blev af sin tante inviteret til at komme til Odense.
På omtrent samme tid skete der det, at en lille tysk pige

skole med 5-6 elever kom til at stå uden leder og underviser.
Den kun 19-årige Louise Winteler, der ganske vist ingen lærer
uddannelse havde, fik overdraget at undervise pigerne. Hun be

gyndte den 1. juni 1853, og dette var begyndelsen til Sot. Knuds
Gymnasium. I skolens arkiv findes endnu den ældste elevprotokol.

Skolen havde til huse i Nørregade nr. 31 - i tantens daglig
stue, men skolen voksede, og i 1863 rykkede den ind i to store

lokaler på Klingenberg, hvor den havde til huse i 17 år. Den 2o.
august 188o rykkede skolen for første gang ind i sin egen bygning,
den lå lige i byens centrum på Klostervej. I 1887 udgik de første
piger fra skolen med en eksamen, der hed Almindelig Forberedelses

eksamen, første gang kun 7 elever, men senere betydeligt flere.
Med den nye skolelov fra 19o3 fik skolen ret til at afholde stu

dentereksamen, nysproglig retning, og bygningerne blev udvidet.
I mellemtiden var der naturligvis blevet ansat flere lærere ved
skolen. Louise Winteler fortsatte som skolens leder, men cand.

theol. M. Lauersen blev "Gymnasieforstander" i 19o8. Ved afslut
ningen den 5. juli 1912 nedlagde Louise Winteler sit arbejde i

skolens tjeneste, og hendes niece, frk. Hoffmann, der siden 19o4
havde været medbestyrerinde, overtog ledelsen af skolen.
Den 1. august 192o overtog staten skolen efter lange forhand

linger, idet man var alvorlig bekymret for, at der ikke ville være behov for to gymnasier i Odense (det andet gymnasium var Odense
Katedralskole).

Skolens ledelse::

1853 - 1912:

Louise Winteler

1912 - 1926:

Margarete Hoffmann

1926 - 1951:
1951 - 1964:

Helga Lund

1964 - 197o:
197o -

T. Bechmann Jensen

E. Dinesen
Kaj Vetter
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SKOLENS LÆRERE
Lektor Ejvind Helge Andersen:
dansk 3a, 2z, lb, lu.
gymnastik 3bz.

Adjunkt Erik Andersen:
musik 3by, 3cyz, 3xa, 2dz, 2vab, 2ycx, la, lb, 1c,
lv, lx, ly.
frivillig musik.
Adjunkt Erling Bjerreskov:
geografi 3zNS, la, 1c, Ir.
Adjunkt Karen Boesby:
dansk 3v, 2a.
religion 3v, 2a, 2z, 2p.

Lektor Kirsten Brok-Kristensen:
engelsk 2dN, lu, 2PQ.
Adjunkt Per Brønserud:
matematik lz, lp.
fysik 2vzN, lx.

Adjunkt Flemming Carlsen:
fransk 3c, 3v, 2a, 2v, 2x, la, lz.
Adjunkt Hans-Henrik Dolleris:
dansk 2d, 2x, 2q.
religion 3b, 3z, 2d, 2x, 2r.
Adjunkt Lise Lotte Dyrekilde:
fransk 3y, 2z, lb, 1PQR.
latin 2cN, la, 1c.
Lektor Edgar Fencker:
kemi 2vzN, ly, lz.
fysik 3xzF, 3zNS, 2vxF.
Adjunkt Kirsten Frandsen:
fysik lv, ly,
kemi 2xyN, lv, lx.
Lektor Aage Gunge:
fysik 3vyF, 2yF, 2mS, 2xyN.
kemi 2vxF.

Adjunkt Erling Hansen:
matematik 3mN, 3vyF, 2vzN, 2a, 2c.
Adjunkt Hans Hansen:
historie 3z, 2a, 2v, lz, 2p.
samfundsfag 2mS, lp, lq.

Adjunkt Søren Gylding Hansen:
geografi 3sS, 3mN, 2vxF, 2yF, 2zF, 2vzN, 2xyN, lb.
Adjunkt Elsemarie Hauge:
dansk lz.
engelsk Ipq.
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Adjunkt.Birthe Hem:
matematik 3xzF, 2yF, 2PQR.

Adjunkt Pia Haagerup:
matematik 2vxF, 2b, Iv, iq.
Adjunkt Theodor Ingstrup:
biologi Iq.
Adjunkt Jens Skjoldborg Jensen:
dansk 3b, ly, Ir.
2dN, Ip.
Timelærer Ketty Reinholdt Jensen:
gymnastik 3bz, 3vx, 2av, 2cy, 2dz, lau, Ibv.
frivillig idræt.

Adjunkt Lise Jensen:
biologi 3b, 3vyF, 3mS, 2xyN.
gymnastik lex, 2PQR, Ir.
Adjunkt Vagn Kock Jensen:
geografi 3vxyS, 2sS, 2mS, Ip, Iq.
gymnastik 2bx, 2cy, lcx, Ipqr.
Timelærer Elsebeth Johansen:
musik lu, Iz.
Billedhugger Keld Moseholm Jørgensen:
formning 3v, 2a, 2c, 2v, lp.

Lektor Aage Keinicke:
dansk 2v, Ix.
tysk lyz, lq.
Adjunkt Knud K. Knudsen:
biologi 3vyN, 3xzF, 3c, 2PQR, lp.
Adjunkt Torben Knudstrup:
fransk 3sF, 3a, 2c, Ix.
tysk 2aN.
Lektor Ole Kofoed:
dansk 3x, 2c, 2r.
fransk Iv.

Adjunkt Martin Kolte:
dansk 3z, 1c,
engelsk 2aN, 2QR.
Adjunkt Niels Krogh-Madsen:
engelsk 3sF, 2sS, Iz, lpr.
Adjunkt Otto Larsen:
gymnastik 3cv, 3x, 3ay, 3bz, 2av, 2bx, 2dz, lau, Ibv, Iz.
frivillig idræt.
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Billedhugger Thorkild Hoffmann Larsen:
formning 3bx, 3c, 3z, 2b, 2x, 2dyz 2z, lqz Ir.

Adjunkt Lise Lichtenstein:
fransk 3bz 3x, 2b, 2d, 2y, 2PQR.
spansk lbvx.
Lektor Carsten Mollerup:
musik 2Q, lpqz Iqr.
engelsk 2pq.

Adjunkt Erik Fruelund Møller:
historie 3c, 2z, la, ly, lq.
oldtidskundskab 2z, 2a, la, ly.
engelsk Iqr.
Adjunkt Henning Nielsen:
fysik 3vxyS, 2zF, lu, 1PQR.
kemi lu, 2PQR.
Adjunkt Ove Steen Nielsen:
matematik 3zNS, la, 1c, lx, ly.

Lektor Bent Rye Olsen:
matematik 3vxyS, 2zF, 2mS, lb, Ir.
Adjunkt Jette Kjems Pedersen:
tysk 3acN, 1c.
latin 3sK, 2bN, lb.
Adjunkt Hans Jørgen Petersen:
tysk 3bN, la, 2PQR.
dansk 2p.

Lektor Leif Rasmussen:
historie lb, lu, 2b, 2x, 3b, 3v, Ir.
gymnastik 2va.
Adjunkt Mogens Gothardt Rasmussen:
matematik 2d, 2xyN,
gymnastik lex, lua, Ivb, ly.
frivillig idræt.

Adjunkt Steen Borg Rasmussen:
samfundsfag 2sS, 3zsS.
psykologi 2PQR.
Adjunkt Steffen Gottschalck Rasmussen:
græsk 3sK, 2sKr
latin 2dN.
oldtidskundskab 2d, 2v, 2x, 1c.
Lektor Aase Høgsbro Rasmussen:
dansk 2y, 3c.
religion 3c, 2y, 2v, 2b.
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Lektor Torben Rump:
tysk 2bN, lb.
latin 2aN, 2sK.
oldtidskundskab 2b, lb, Iz.
Lektor Finn Rørbech:
tysk 2cN, 3sF.
engelsk 1c, Ix.
Adjunkt Kirsten Rørbech:
fransk 3z, lu, ly.
dansk la, lq.
Adjunkt Søren Schmidt-Nielsen:
kemi 2yF, 2zF, 2mS.
fysik 3mN, lz, 2PQR.
Timelærer Birte Skou:
gymnastik Ixc, lyz, 2bx, 2cy, 2dz, 3ay, 3c, Ip, lq.
frivillig idræt.
Adjunkt Annemarie Skovmand:
engelsk 3sS, Ib.
dansk 3y, Iv.
Adjunkt Bodil Svendsen:
engelsk 2cN, 3bN, Ir.
fransk 1c.
Adjunkt Ellen Svendsen:
engelsk 3acN, 2bN, ly, 1PQ.
Adjunkt Leif Szomlaiski:
historie 3x, 3a, 2d, 2y, 1c, Ix, 2r.
oldtidskundskab 2y, Ix.
Adjunkt Bente Østergaard Toft:
samfundsfag 3vxy, 2PQR, Ir.
tysk Ivx, Ir.
Rektor Kaj Vetter:
matematik lu.
Adjunkt Mads Østerby:
russisk 3ay, 2ay, lay.
religion 3x, 3a.
formning 3a, 3y.
Adjunkt Anne-Lise Østrup:
dansk 2b, lp.
engelsk la, Iv.

Lektor Jørgen Aarup:
biologi 3xzN, 3a, 2vzN, Ir.
Adjunkt Jørn Aarup-Kristensen:
historie 3y, 2c, Iv, 2q, lp.
religion 3y, 2c, 2q.
oldtidskundskab 2c, lu, lv.

Adjunkt Kirsten Rørbech blev ansat som lærer ved skolen
fra 1. august 1977.

Som vikarer har fungeret:
cand. mag. Jørgen Steen Albertsen
cand. mag. Evelyn Nielsen

cand. phil. Susanne Szomlaiski

Følgende lærerkandidater har gennemgået kursus i praktisk
undervisningsfærdighed:
Mogens Skov Andersen (fransk/dansk)
Allan Juhl Christensen (samfundsfag/historie)
Hans Erik Duscheck-Hansen (historie/tysk)
Bruno Hansen (dansk)

Poul Hedegaard (fysik/matematik)

Inger-Margrethe Holm (dansk)
Svend Erik Larsen (historie/legemsøvelser)

Christin Nedergaard (engelsk/dansk)
Gunnar Rasch (fransk)
Bente Thostrup (dansk/engelsk)
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3. sa
Henrik Amer
Nils Lindhard Finken
Liselotte Fokdal
Nils Gerner-Rasmussen
Annette Hansen
Kirsten Møller Hansen
Per Holm Kamp Hansen
Bodil Haue-Pedersen
Claus Hegstrup
Marianne Hennings
Søren Mikael Hornsved
Ebbe Elm Jørgensen

Hanne Monica Knutzen
Susanne Baden Korch
Jane Langkilde
Hans Jørgen Hagelskjær Nielsen
Susanne Bøgebjerg Nielsen
Bodil Nørgaard
Karin Annette Olsen
Helle Bonde Pedersen
Helle Brigitte Plange
Lise-Lotte Helle Svendsen
Erik Schæfer Tolstrup
Annegrete Worsøe

3. sb
Vibeke Lauge Christensen
Anne Charlotte Dam
Helle Damgaard
Lillian Algren Eriksen
Morten Hald
Eva Ager Hansen
Henrik Bo Hansen
Tom Bjelke Iversen
Eva Susanne Wendell Jensen
Jette Bruun Jensen
Dorte Johansen
Birgit Anne Jørgensen
Birgitte Jørgensen

Claus Jørgensen
Alice Hoick Kvindebjerg
Susanne Rosager Lund
Inger Margrethe Madsen
Karsten Steen Madsen
Claus Henrik Morten Nielsen
Carsten Erholm Olsen
Vibeke Agergaard Pedersen
Kim Stengel Petersen
Susanne Demuth Rasmussen
Ulla Roll
Lene Straarup Sørensen

3. sc
Lisbet Høgsted Andersen
Garvis Andre Carlson
Ole Banke Christensen
Pernille Strandby Christensen
Lene Ejby Christiansen
Marianne Ejby Christiansen
Ole Kolster Eriksen
Annette Marie Groule
Bente Elisabeth Hansen
Inger Steenberg Hansen
Lone Hansen
Lene Jensen
Merete Jensen

Kari Just
Anne-Marie Juul Jørgensen
Dorte Larsen
Jørgen Juul Larsen
Ole Brøbech Ølund Larsen
Mette Mackeprang Lund
Kell Commerau Madsen
Ulla Birgitte Madsen
Steen Magnussen
Hanne May Nielsen
Kirsten Jul Nielsen
Nanna Enevold Nielsen
Lene Surlykke Petersen

3 .mv
Lars Bjørn Andersen
Lillian Andresen
Jette Lønborg Baden
Inge-Lise Marstr. Christensen
Lars Bo Friis
Henrik Frydenborg
Birgitte Hansen
Flemming Bonavent Hansen
Gitte Ilium Hansen
Jesper Fält Jensen
Birgitte Fabricius Juhl
Susanne Juhl

Thomas Jørgensen
Jan Knudsen
Niels-Ove Hyldager Kristensen
Lone Grundt Larsen
Else Annette Møller
Elsebeth Herold Nielsen
Keld Brian Nielsen
Karl Heinz Gjerdingen Pedersen
Torben Garbo Pedersen
Birgitte VejImark Petersen
Flemming Sindberg
Thorben Thyeborg
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3 .mx

Erik Bjerager
Søren Clemmensen
Flemming Eltang
Ebbe Rosendahl Frederiksen
Knud Gellert
Jan Bo Hansen
Klavs Hansen
Marianne Stokbæk Hansen
Per Holm
Bente Jacobsen
Albert Friis Jensen
Ole Nørgaard Jensen

Karsten Jeppesen
Hanne Holmgren Johansen
Oluf Peter Kaad Johansen
Vagn Heiberg Johansen
Lars Klint
Anders Kretzschmar
René Marco
Douglas Erin McDaniel
Lisbeth Rye Olsen
Bo Heide Ottosen
Jørgen Surlykke Petersen
Uffe Thomsen

3 .mv
Dorte Bjørn-Larsen
John Blendstrup
Mogens Marinus Brock
Helle Gerda B. Christensen
Bjarne Peter Dahl
Morten Elkjær
Bo Falkenberg
Birgitte Frederiksen
Finn Frederiksen
Jens Fredskov
Jens Kamp Hansen
Vibeke Hansen
Kim Heino Kirk Hemdorff

Jens Overgaard Henningsen
John Flemming Hjorth
Henrik Ole Hvam
Peter Elsborg Jensen
Steen Kielberg
René Birkholm Knudsen
Niels Jacob Krake
Esben Mørk Krægpøth
Søren Larsen
Bo Bennike Madsen
Henning Bo Madsen
Steffen Høy Pedersen

3 .mz
Torben Aggeboe
Jens Kristian Andersen
Kirsten Andresen
Torben Stig Askgaard
Jesper Bek
Maria Bisgaard
Morten Bruun-Rasmussen
Jens Jørgen Ditlevsen
Tommy Frederiksen
Ole Freksen
Annette Guldberg

Lars Ulrich Hansen
John Dalgaard Knudsen
Karen Margrethe Knudsen
Ulla Koch
Lars Movin
Hanne Ellen Møller
Helle Beier Paulsen
Erik Damm Simonsen
Morten Sørensen
Peter Herman Zinck
Per Thønnings

HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN 1977

2.HFp
Ann-Charlotte Andersen
Claus Andersen
Karen Elisabeth Duckert
Henrik Edvardson
Frank Joe Hansen
Gert Vagn Hansen
Lars Henning Hansen
Dorte Jensen
Lene Jensen

Jesper Madsen
Sally Namø
Terkel Rode Nielsen
Marian Peters
Richart Niels Petersen
Susanne Petersen
Hans Bo Vestergård Rasmussen
Bodil Stegemejer
Anni Lindberg Svenning Sørensen

5q

2.HFq_________________ _

Jane Andersen
Mona Vibeke Andersen
Peder Chr. Erbo Andersen
Morten Barkholt
Inger Gjelstrup Hansen
Henning Højgaard
Jan Clift Johansen
Allan Kjersgaard
Peter Møller
Ole Bang Nielsen
2. HFr
Hanne Andersen
Jytte Johanne Bæk
Henrik Christiansen
Henning Fugl
Thomas Grønlykke
Svend-Åge Jakobsen
Maj-Britt Jessen
Mikael Gehrs Johansen
Lene Kløcker-Nielsen

Lene Fischer Pedersen
Lone Harder Pedersen
Anette Rasmussen
Anne-Marie Rasmussen
Susan Haugsted Rasmussen
Susanne Rasmussen
Anne Katrine Toft
Bente Hvidberg
Hans Christian Weide

Søren Løgstrup Knudsen
Aase Lynggaard Kristensen
Annette Leth
Helle Dahl Madsen
Dorte Koch Nielsen
Reidar Sabro Olsen
Dorthe Persson
Leise Raarup

ELEVERNE

3. sa

adjunkt Mads Østerby

Per Henrik Andersen
Lene Bech-Jacobsen
Karsten Have Berger
Lene Collatz Christensen
Helle Thorup Christiansen
Roberto Fortuna
Kim Schultz Hansen
Tina Nørgaard Hansen
Annette Helbing
Susanne Thorning Jacobsen
Hanne Merete Lundm. Jensen

Jan Ole Larsen
Ann Godballe Levin
Malgorzata Lurie
Hanne Marian Madsen
Tine Nymann Matorp
Anu Christina Hollmén Olesen
Anne-Mette Petersen
Charlotte Nygaard Bech Pedersen
Hanne Guul Petersen
Anne-Mette Sørensen
Henrik Rydén Tølløse

3. sb
Niels Jan Kjær Andersen
Anne Berntsen
Jens F. Dirckinck-Holmfeld
Henrik Faurby
Ulla Schwarz Hersom
Ulrik Ipsen
Kitt Damgaard Johnson
Hans Peter Kampp
Karsten Kjær Knudsen
Inger M. Vennize Kofoed
Jørn Tofte Kristensen
Preben Bredal Kristiansen

Lene Bomann Larsen
Helle Mazanti
Marianne Mogensen
Anne-Mette Nielsen
Dorthe Ejersbo Hedegård Nielsen
Susan Skov Nielsen
Vivi Eglin Nielsen
Lisbeth Ingvil Seebach Olsen
Bente Hammer Rasmussen
Lene Storkehave
Vibeke Brandt Traulsen
Birgitte Aarup

adjunkt Jens Skjoldborg Jensen
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3. sc
Birgitte Andersen
Maybritt Veller Bertelsen
Lars Breuning
Jane Bugge
Anette Hansen
Erling Lykke Jensen
Yvonne Allsø Jensen
Ulla Jørgensen
Anette Larsen
Torben Larsen
3 .mv

Peter Gordon Ainsworth
Lone Andersen
Eva Irene Andresen
Erik Bruntse
Hanne Vedel Bundsgård
Jens Roedsted Christensen
Mikael Büchler Frederiksen
Susanne Hammershøj
Anne Gitte Ploug Hansen
Jens Kristian Hansen
Susanne Holm-Iversen
Peter M. Ikjær-Jensen

lektor Aase Høqsbro Rasmussen
John Michael Berude Lund
Anders Hagen Lundberg
Annette C. Grønfeldt Nielsen
Gitte Ljung Nielsen
Mette Thormod Pedersen
Anders Peter Schildt Rasmussen
Annette Rasmussen
Bente Susan Thestrup
Anne Mette Thøgersen
Helle Tryggedsson

lektor Leif Rasmussen
Leif Jensen
Jørgen Walther Knudsen
Henrik Lumholdt
Helle Broch Nielsen
Henrik Hasle Nielsen
Niels Dyring Nielsen
Birgitte Maarssø Pedersen
Inge Hyrup Pedersen
Lene Slott Pedersen
Niels Bach Pedersen
Helle Valentin Printzlau
Otto Bach Ulstrup

3 .mx
Claus Andersen
Else Bay Andresen
Inger Billeskov
John Nelander Christiansen
Tine Vibeke Frederiksen
Ole Freksen
Karsten Tommy Gerlach
Mogens Otto Grüner
Hanne Vibe Hansen
Steen Jacobsen
Nanna Martin Jensen
Marianne Jepsen

adjunkt Lise Lichtenstein
Michael Kemp
Bente Kowal
Lars Hauskov Krabbe
Niels-Peter Bøgelund Kristiansen
Jesper Gorm Madsen
Jørgen Madsen
Klaus Hougaard Nielsen
Jens Tørskin Pedersen
Helle Vestergaard Rasmussen
Henrik Schmidt
Henrik Hoick Skov

3. my
Henrik Andersen
Peter Bloch-Sørensen
Allan Christiansen
Lars Lund Hansen
Morten Hansen
Steen Ejlskov Hansen
Halfdan Tøfting Hove
Torben Jakobsen
Ib Erik Jensen
Lise Mols Jensen
Susanne Elisabeth Jørgensen
John Bonde Knudsen

adjunkt Lise Lotte Dyrekilde
Henriette Larsen
Thomas Larsen
Per Denis Leth
Kasper Louis Nefer Olsen
Susanne Primdahl
Lisbeth Pørksen
Michael Jørn Rasmussen
Niels-Henrik Schmidt
Ole Schultz
Marianne Simonsen
Michael Norderø Vaag
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3 . mz

adjunkt Martin Kolte

Sten Baumgarten
Allan Westerskov Bæk
Steen Weber Frederiksen
Peter Habekost
Jørn Erik Hansen
Lone Anette Hansen
Søren Hougård Hansen
Anders Jensen
Jean Michael F. M. Jørgensen
Bjarne Larsen

Morten Normann Lund Larsen
Per Rosendal Larsen
Bente Laursen
Klaus Bo Madsen
Henrik Hasselbalch Volke Nielsen
Kaj Emil Olsen
Anette Leth Petersen
Carsten Lang Petersen
Peter Lehn Petersen
Bjarne Herholdt Rasmussen

2. sa

adjunkt Karen Boesby

Anita Andersen
Birgitte Blirup Andersen
Jette Andersen
Elsebeth Bastholm
Helle Bertram
Lise Boesen
Dorte Breuning
Knud Kristian Hansen
Lene Granhøj Hansen
Lisa Nørgaard Hansen
Kirsten Iversen
Lena Birgitte Jørgensen

Finn Hedegård Larsen
Hans Ole Larsen
Gitte Nielsen
Ole Wiewiura Nielsen
Steen Helskov Nielsen
Bente Pedersen
Anne-Mette Poulsen
Helle Kærvang Rasmussen
Jane Schyth Rasmussen
Dorte Raunkjær
Lone Ørnfeldt Thomsen

2.sb

adjunkt Pia Haaaerup

Anne Sophie Bertelsen
Trine Buck
Susanne Bro Christensen
Ole Norman Dam
Christina Mai Eriksen
Charlotte Iversen
Peter Henrik Jakobsen
Dorte Beck Jepsen Jensen
Conny Noer Kristensen
Reidun Kvamsdal

Jens Ulrich Meldal
Bente Nielsen
Karen Lyager Nielsen
Lone Møller Pedersen
Anette Linnea Rasmussen
Tom Weble Samuelsen
Tove Sønderby Skovmose
Lene Stensgaard
Henrik Thouber
Kirsten Waltersdorff

2. sc

adjunkt Torben Knudstrup

Gitte Albrektsen
Brith Alleslev
Lone Høiaas Andersen
Hanne Bang
Jesper Erik Billenstein
Conny Maj-Britt Diabelez
Morten Øberg Frederiksen
Jette Krog Hansen
Mai-Britt Hansen
Lise Iversen
Jan Due Johansen
Anna Marie Lisbet Madsen

Susanne Østergaard Møller
Birgitte Frank Nielsen
Eva Hauge Nielsen
Kristian Kjær Nielsen
Merete Nørregaard Rasmussen
Hanne Sevel
Marianne Brammer Sillassen
Vibeke Kongsgaard Sløk
Ane Malene Mann Sørensen
Linda Sørensen
Susanne Pia Thrane
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2. sd

adjunkt Hans-Henrik Dolleris

Iben Akselbo
Lene Akselbo
Anne Lisbeth Andersen
Marianne Bechmann Andersen
Vibeke Maj-Britt Andersen
Elisabeth Christensen
Michael Lund Christensen
Pia Christensen
Susanne Gjerløw
Morten Sondergaard Hammerich
Anne Margrethe Rask Hansen
Hanne Lisbet Hansen

Jeanette Hansen
Peter Henriksen
Birgitte Jørgensen
Anne Dorthe Reinhold Nielsen
Christian Oxenvad
Jan Møller Rasmussen
Kirsten Rasmussen
Ulla Bækgaard Sejersen
Jette Skjærlund
Annemette Tofte
Ann-Beret Wichmann

2 .mv
Henrik Christian Bertelsen
Anette Brønserud
Erik Brandt Dam
Niels Christian Dieperink
Bjarne Eltang
Claus Fixen
Anne Mølleskov Hansen
Søren Ilium Hansen
Per Hellerup
Jan Birger Henriksen
Tomas Homburg
Morten Honoré

adjunkt Hans Hansen
Flemming Horst
Pia Brigitte Laurenborg
Anders Lundsgaard
Jan Faurskov Mortensen
Lis Nielsen
Mogens Borger Pedersen
John Witt Stycke
Peter Sunesen
Pia Gramstrup Søndergaard
Søren Viggo Sørensen
Jan Frydensberg Thomsen
Claus Østergaard

2. mx
Anders Vejen Andersen
Ulrik Paulin Andersen
Erik Andresen
Lars Jørgen Christensen
Troels Edelmann Christensen
Steffen Skovdal Christiansen
Lauge Fastrup
Jesper Johan Grønbech
Birgit Bang Hansen
Lars Rude Hansen
Peter Friis Hansen
Claes Jørgen Harvald
Ole Havndrup

John Juul Henriksen
Claus Emil Jensen
Peter Johansen
Birgit Jørgensen
Michael Anker Lollesgaard
Birgitte Weidick Marcussen
Arne Stage Nielsen
Gorm Strange Nielsen
Inge Bente Nielsen
Jørgen Nielsen
Steffén Nygaard
Henrik Borgtoft Pedersen
Hanne Merete Sørensen

2 „my

adjunkt Leif Szomlaiski

Inge Abrahamsen
Michael Andreasen
Marianne Blegvad
Søren Bo-Pedersen
Niels Henrik Cappelen
Michael Faltum
Morten Hansen
Lars Ole Høeg Heiede
Merete Linaa Sylvest Jensen
Ulla Jensen
Kirsten Husted Jeppesen
Michael Thorbye Jørgensen
Torben Krone

Gitte Larsen
Anne-Mette Lohmann
Birgitte Lundtoft
Ole Ravn Maach
Bjarne Stræde Nielsen
Søren Østerskov Nielsen
Thomas Krag Nielsen
Niels Bo Pedersen
Per Würden Pedersen
Ingelise Povlsen
Palle Gert Rostock
Mads Steenberg
Niels Peter Wengler

adjunkt Flemming Carlsen
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2 .mz
Jens Møller Andersen
Dorthe Stigsdatter Askgaard
Claus Grønborg Christensen
Søren Damgaard-Mørch
Lotte Feldfoss
Preben Raahauge Jensen
Allette Wismer Kielberg
Lars-Bo Klausen
Sonja Hauberg Larsen
Jakob Løchte
Bo Rune Mikkelsen
Ivar Muus
Peter Arnoff Nielsen

lektor Helge Andersen
Steen Orm
Carsten Wiberg Rasmussen
Claus Rasmussen
Henrik Aagaard Rasmussen
Kåre Simonsen
Jan Sommer
Susanne Spetzler
Michael Speyer
Anne Marie Svendsen
Allan Arthur Vaag
Lars Zoega-Hansen
Per Wraa Hansen

1. sa

adjunkt Annelise Østrup_______

Kerstin Andersen
Troels Gram Bruun
Dorte Christensen
Dorte Dreymann Hansen
Lars Haue-Pedersen
Flemming Hybel
Mette Aaholm Jensen
Anette Jepsen
Leif Jepsen
Helle Vibeke Johansen
Birgitte Koch
Hanne Kold

Jan Frydenlund Krat
Peter Kunz
Peter Lind
Anne Madsen
Marc Christopher Møldrup
Charlotte Oredson
Lisbet Praem
Anne Dorte Rørbye
Erik Lennard Vitting Skovbjerg
Linda Ann Thomsen
Susanna Belle Jensen

1. sb
Birgitte Bom
Helle Pia Hansen
Lene Hansen
Michael Hansen
Dorte Henriksen
Pia Terndrup Jensen
Annette Kjærulff
Beate Rode Laubel
Signe Lunn
Anette Steen Madsen
Mette Luise Valentin Madsen
Hans Mydtskov
1. sc
Jeanne Helene Albinus
Katja Annebeth Bremer
Klaus Petter Ewald
Helle Charlotte Hansen
Lena Ørgaard Hansen
Vibeke Hansen-Margaard
Susanne Hjorth
Bente Jensen
Henrik Jensen
Bjarne Christian Jørgensen
Anne-Mette Keinicke
Yvetta Kerch
Mariane Krabbe

lektor Torben Rump_______
Helene Nielsen-Brøchner
Helge Hegner Nielsen
Knud Erik Nielsen
Peter Nielsen
Henrik Paarup
Gabrielle Schimko
Gertrud Birgitte Siersted
Hanne Find Smith
Henrik Sørensen
Erik Thouber
Ida Vemmelund
Dorte Worm

lektor Finn Rørbech_________
Ulla Jane Maj Køjner
Mette Larsen
Krista Madsen
Susanne Frost Maarbjerg
Benedikte Nellerod
Carsten Sandberg Pedersen
Anne Line Folsgaard Petersen
Mette Adalheidur Poulsen
Gitte Brandt Rasmussen
Birgitte Skafte Ritschel
Ralf Tverskov
Else-Marie Utvaag
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adjunkt Henning Nielsen

1 .mu____________________
Per Hellmuth Andersen
Lars Henrik Andreasson
Jørn Blok-Andersen
Annette Brade
Max Kollster Eriksen
Jørgen Guldborg
Claus Erik Hansen
Gitte Else Hansen
Kim Berg Hansen
Per Henrik Hansen
Kim Skjoldborg Jørgensen
Torben Kjærgaard
Gitte Kronborg

Peter Lindholm
Mads Rimmen Madsen
Ivar Magnusson
Dan Kim Nielsen
Lars Knage Nielsen
Niels Overgaard
Michael Pedersen
Benedicte Spetzler
Flemming Sørensen
Ole Schæfer Tolstrup
Bodil Vestergaard
Lise Aarosin

1 .mv

adjunkt Jørn Aarup-Kristensen

Gitte Bech
Kim Borre
Jens Broholm
Stig Ulf Clausen
Michael Frøberg
Morten Ole Garnæs
Hans Jacob Goldschmidt
Allan Erik Rohold Hansen
Anders Ulrich Hansen
Frank Erik Rohold Hansen
Michael Bo Hansen
Bjørn Ole Wathne Hauken
Jesper Høy

Ellen Aabye Jensen
Lone Rokkjær Jensen
Thomas Larsen
Lars Henrik Kragholm Madsen
Søren Kragh Moestrup
Bjarne Lind Nielsen
Carsten Nowack
Johnny Pauli Petersen
Bo Bøje Rasmussen
Lars Bo Rotwitt
Henrik Flemming Sundsted
Bo Tryggedsson
Hanne Fischer Vestergaard

1 .mx________________________
Mark Andrew Ainsworth
Søren Barnkob
Else Brohm
Jess Isbrandt Buhl
Eva Charlotte J. Christensen
Dino Carlo Fortuna
Jens Garfaik
Dorte Gramtorp
Bent Anders Lund Hansen
Peter Hauge
Jens Karstoft Jensen
Lars Kallestrup Jørgensen
Dorrit Lassen
Anne Lauridsen

adjunkt Ove Steen Nielsen
Jens Møller Madsen
Bent Holm Nielsen
Henrik Vind Nielsen
Morten Herluf Nielsen
Lisbeth Erholm Olsen
Asger Sylvest Pedersen
Claus Kolin Poulsen
Steen Skaaning-Hansen
Eskil Mann Sørensen
Finn Bormlund Thomsen
Karsten Bormlund Thomsen
Jesper Ulsø
Henrik Arnold Vetter

1 .my
Morten Andersen
Kim Daugbjerg Balsløv
Niels Erik Bech-Jacobsen
Bettina Bindslev
Knut Peder Blakset
Lars Henrik Blakset
Anne-Marie Gløe
Oluf Hansen
Ole Jakobsen
Jens Kristoffer Jensen
Karin Jensen
Lars Elmer Jensen
Dorthe Bisgaard Larsen
Ib Kaas Larsen

adjunkt Erik Fruelund Møller

Erik Laursen
Jesper Højrup Nielsen
Susanne Bang Olsen
Petr Pavlik
Claus Brix Pedersen
Steen Garbo Pedersen
Hanne Brøns Petersen
Michael Thyge Poulsen
Merete Simonsen
Jan Tornfeldt Sørensen
Nis Bram Thorsen
Sune Jef Thorsen
Per Wermuth
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adiunkt Søren Schmidt-Nielsen

1 .mz
Ole Albrektsen
Lisbet Hyldedahl Ambrosi
Claus Berg Bendixen
Ole Bøegh
Arne I. Dirckinck-Holmfeld
Dorte Erichsen
Erik Frederiksen
Bue Lars Holm
Anne Forberg Jensen
Susanne Devantier Jensen
Susanne Merete Juul
Mette Kirk Knudsen
Flemming Koch
Kasper Gorm Madsen

Claus Meilvang
Morten Skaaning Møller
Niels Herold Nielsen
Tom Nygaard
Steen Olsen
Henrik Olsson
Claus Løgstrup Poulsen
Christian Risager
Peter Helge Skjødt
Jan Sterobo
Lars Torben Svendsen
Henning Traasdahl
Kristian Uggerhøj
Dorthe Rahbek Østergaard

2 .HFp

adjunkt Hans Jørgen Petersen

Peter Jakob Brummerstedt
Kim Damgaard
Jane Flyvholm
Lene Frederiksen
Jette Lungemose Jensen
Lone Jensen
Anne Kristensen
Vibeke Larsen
Bjarne Nielsen
Dorte Ingemann Nielsen
Susanne element Nielsen

Bente Eikrem Næsdorf
Morten Olsen
Lisbeth Olsson
Anne Britt Pedersen
Annette Traun Pedersen
Brita Merete Büttner Pedersen
Henning Petersen
Hanne Merethe Rasmussen
Ann Sørensen
Vibeke Wohlgehagen
Charlotte Østergaard

2. HFa
Søren Wulf Andersen
Anne-Dorte Bencke
Pia Annette Blegvad
Claus Børge Brade
Birgit Lund Hansen
Anne Jensen
Søren Krog
Steen Krogager
Tove Lorentzen
Dorte Juul Nielsen
Inge Erbo Nielsen

adjunkt Vagn Kock Jensen
Kirsten Lene Nielsen
Gitte Romy Pallisborg
Lene Mangor Petersen
Lis Lørup Poulsen
Annette Rasmussen
Dorthe Wæver Rasmussen
Lisbeth Rasmussen
Ole Holst Schouenborg
Jytte Svendsen
Jens Søgaard
Birgit Sørensen

2. HFr
Merete Hall Broe
Lisbeth Christensen
Ole Lund Folkersen
Tove Larsen
Gitte Weye Mikkelsen
Lone Nielsen
Pia Britt Nielsen
Poul Lisberg Nielsen

lektor Ole Kofoed
Lisbeth Annet Ousager
Gunner Boje Pedersen
Birgitte Rasmussen
Inge Ussing Rasmussen
Per Otto Bersang Rasmussen
Susanne Rasmussen
Mette Staack
Ivan Møller Thomsen

l.HFp

adjunkt Per Brønserud

Gerth Karl Boassen
Michael N. Juul Christiansen
Dennis Stehn Clausen
Nanna la Cour
Anne Elisabeth Desicy
Gunnar Hansen
Inge Hansen
Marianne Hansen
Ole Panduro Jensen
Vibeke Lulu Jensen
Carsten Jeppesen
Anne Holmgård Johansen

Ivan Johansen
Annette Knudsen
Helle Blohm Nielsen
Pia Gede Nielsen
Lars Riis Pedersen
Susanne Geisler Pedersen
Jytte Rasmussen
Pia Sørensen
Jane Thomsen
Birgitte Toftlund
Maj britt Winckler

l.HFa
Joan Adolfsen
Lone Carstensen
Gitte Brun Christensen
Lizzy Majbritt Christiansen
Susanne Drue
Susanne Find
Niels Orla Fokdal
Susanne Gertrud Hulgard
Morten Emil Jannik
Birgit Prisholm Jensen
Marianne Junge
Henrik Lollesgaard

adjunkt Ellen Svendsen
Dorte Lund-Hansen
Helle Mona Madsen
Niels Ask Mosegaard
Birthe Nygård Nielsen
Bente Marianne Dyrehave Pedersen
Bjarne Sylvest Pedersen
Carsten Poulsen
Hanne Møller Rasmussen
Janne Skov
Lars Aarby Sørensen
Susanne Prindahl Ærenlund
Kent Klitgaard Aagesen

1. HFr

lektor Bent Rye Olsen

Mariane Andersen
Connie Tilgren Askløf
Susanne Gryholt
Helle Eilsø Hansen
Kirsten Damgård Hansen
Peer Danefeld Hansen
Jette Juul Henriksen
Hanne Eskild Jensen
Lone Eisborg Jensen
Signe Skårup Jensen
Kirsten Johanna Kjær
Per Haugaard Kristensen
Hanne Elisabeth Legind

Anne Mørch Madsen
Erik Kaarsbo Madsen
Grethe Madsen
Inge Skov Madsen
Henning Birk Nicolaj sen
Anders Krøyer Nielsen
Per Ovesen
Birgit Rasmussen
Hanne Kirsten Rasmussen
Hanne Christine Hein Sindrup
Linda Westphalen
Jan Winterskov
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Ved skoleårets begyndelse havde skolen ialt 7o2 elever.
3 klasser
—
5
—
4
—
4
—
3
—
4

Is
Im
2s
2m
3s
3m

Ialt i gymnasiet

1 .HF
2. HF

3 klasser
—
3

Ialt på HF

73 elever
—
135
—
9o
—
lol
—
67
—
91
557 elever

81 elever
—
64

145 elever
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Skolens rektor:

Kaj Vetter.

Træffes som regel på kontoret hver
skoledag, evt. efter aftale.
(o9) 12 31 2o.

Tlf.

Studielektorer:

Lektor Ole Kofoed, tlf. (o9) 13 3o 72.
Lektor Jørgen Aarup, tlf. (o9) 17 23 o4.

Inspektion:

Administrativ inspektion: lektor Aage Keinicke.

Boginspektion: adjunkt Leif Szomlaiski.
Indvendig inspektion: adjunkt Otto Larsen
og lektor Finn Rørbech.
Bibliotekar: adjunkt Jørn Aarup-Kristensen.
Studievej leder

i gymnasiet:

Lektor Aase Høgsbro Rasmussen.
(o9) 12 31 2o.

Træffes efter aftale. Tlf.

Studievej leder

Lektor Carsten Mollerup.

ved HF:

Træffes efter aftale. Tlf.

Skolens sekretærer:

Fru Agnes Andersen, fru Ellinor Lundholm
Andersen og fru Ellinor Mortensen.

Lærerråd:

Formand: adjunkt Hans Jørgen Petersen.
Næstformand: adjunkt Martin Kolte.

(o9) 12 31 2o.

Sekretær: adjunkt Per Brønserud.

Samarbejdsudvalg:

Elevrepræsentanter: Henrik Andersen,
Jens Christoffer Jensen, Marc Møldrup,
Jens Søgård.
Lærerrepræsentanter: rektor, adjunkt Vagn
Kock Jensen, adjunkt Martin Kolte, adjunkt
Hans Jørgen Petersen, adjunkt Jørn AarupKristensen .

Skolens pedeller:

Aage Christensen. Tlf.

(o9) 12 31 59.

Henry Hansen.

Skolens adresse:

Læssøegade 154, 523o Odense M.

Skolens telefonnr.:

Kontoret (o9) 12 31 2o.
Lærerværelset (o9) 12 31 37.
Eleverne (o9) 14 37 65, bedst kl. 11.3o - 12.oo.

6o

Sammendrag af

REGNSKAB FOR SCT. KNUDS GYMNASIUMS STUDIELÅNEFOND 1977

Indtægter:
Overført fra 1976 ...........................
Tilbagebetalte lån ..........................
Renter af obligationer ......................
Renter af sparekassebog .................... .
Udtrukne obligationer .......................
Gave ........................................
Ialt

kr. 25.587,33
3.ooo,9.5oo,2.356,14
l.ooo,-5 . ooo, kr. 46.443,47

Udgifter:
Køb af obligationer .........................
Gebyr .......................................
Porto .......................................
Indestående på sparekassebog ................

Ialt

kr.
-

79o,176,75
2o,45.456,72

kr. 46.443,47

Obligationsbeholdning pr. 31. dec. 1977:
Norm, beløb kr. lol.ooo,-

Kursværdi kr. 69.457,-

Revideret og fundet i orden. Sparekassebog forevist.

Odense, den 15. april 1978.

Ulla Aabye Jensen

Agnes Andersen
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Regnskab for

"SCT. KNUDS GYMNASIUMS FORENING FOR FORÆLDRE OG VENNER" 1977
Indtægter:

Overført fra 1976 ...........................
Medlemsbidrag ...............................
Renter af obligationer ......................
Renter af sparekassebog og girokonto ........
Telefonautomat ..............................
Helga Lunds legat ...........................
loo års jubilæumslegat ......................
Ialt

kr. 7.586,77
4.63o,2.698,5o
359,18
3.756,25
6oo,-5oo, kr. 2o. 13o, 7o

Udgifter:

Udbetalte legater ...........................
Telefonautomat ..............................
Porto, tryk og gebyr ........................
Tilskud til rejser ..........................
Tilskud til idræt ...........................
Overført til fond ...........................
Ialt

kr.
5.1oo,3.613,95
192,12
6o7,9o
186,-2oo, kr.
9.899,97

Beholdninger ................................

kr. lo.23o,73

Balance .....................................

kr. 2o.l3o,7o

Fond
Indtægter:
Overført fra 1976 ...........................
Livsvarige medlemmer ........................
Udtrukket obligation ........................
Rente af sparekassebog ......................
Ialt

kr.
o, 72
2oo,5oo,-1 > 41
kr.7o2, 13

Udgifter

kr.

Indestående på sparekassebog ................

kr.7o2,13

Ovenstående regnskab gennemgået og fundet i orden.
Beholdningerne afkontrolleret.
Odense, den 15. april 1978.

Ulla Aabye Jensen

Agnes Andersen

o,oo
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SKOLENS LÆRERE

Erik Andersen
Musik

Karen Bo es'by
Dansk, religion

Kirsten BrokKristensen
Engelsk

Per Brønserud
Matematik, fysik

Flemming Carlsen
Fransk

Hans-Henrik Dolleris
Dansk, Religion

Lise Lotte
Dyrekilde
Fransk, latin

Helge Andersen
Dansk, gymnastik

Aage Gunge
Fysik

Pia Haagerup
Matematik

Edgar Fencker
Kemi, fysik

Erling Hansen
Matematik
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Regnskab for

"SCT. KNUDS GYMNASIUMS FORENING FOR FORÆLDRE OG VENNER" 1977
Indtægter:

Overført fra 1976 ...........................
Medlemsbidrag ...............................
Renter af obligationer ......................
Renter af sparekassebog og girokonto ........
Telefonautomat ..............................
Helga Lunds legat ...........................
loo års jubilæumslegat ......................
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kr. 7.586,77
4.63o,2.698,5o
359,18
3.756,25
6oo,-5oo, kr. 2o.l3o,7o

Udgifter:
Udbetalte legater ...........................
Telefonautomat ..............................
Porto, tryk og gebyr ........................
Tilskud til rejser ..........................
Tilskud til idræt ...........................
Overført til fond ...........................
Ialt

kr.
5.1oo,3.613,95
192,12
6o7,9o
186,-2oo, kr.
9.899,97

Beholdninger ................................

kr. lo.23o,73

Balance .....................................

kr. 2o.13o,7o

Fond

Indtægter:
Overført fra 1976 ...........................
Livsvarige medlemmer ........................
Udtrukket obligation ........................
Rente af sparekassebog ......................
Ialt

kr.
o,72
2oo,5oo,-1,41
kr.7o2, 13

kr.

Udgifter

Indestående

påsparekassebog ................

kr.7o2,13

Ovenstående regnskab gennemgået og fundet i orden.
Beholdningerne afkontrolleret.

Odense, den 15. april 1978.
Ulla Aabye Jensen

o,oo

Agnes Andersen
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SKOLENS LÆRERE

Erik Andersen
Musik

Karen Boesby
Dansk, religion

Kirsten BrokKristensen
Engelsk

Per Brønserud
Matematik, fysik

Flemming Carlsen
Fransk

Hans-Henrik Dolleris
Dansk, Religion

Lise Lotte
Dyrekilde
Fransk, latin

Helge Andersen
Dansk, gymnastik

Aage Gunge
Fysik

Pia Haagerup
Matematik

Edgar Fencker
Kemi, fysik

Erling Hansen
Matematik
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Hans Jørgen
Petersen
Tysk, dansk

Steen Borg
Rasmussen
Psykologi, samf.f.

Torben Rump
Tysk, latin, oldt.k.

Søren SchmidtNielsen
Fysik, kemi

Leif Rasmussen
Historie, gymnastik

Steffen Gott
schalck Rasmussen
Græsk, latin, oldt.k.

Finn Rørbech
Tysk, engelsk

Birte Skou
Gymnastik

Mogens Rasmussen
Matematik, gymnastik

Aase Høgsbro
Rasmussen
Dansk, religion

Kirsten Rørbech

Fransk, dansk

Annemarie Skovmand
Engelsk, dansk
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Bodil Svendsen
Engelsk, Fransk

Kaj Vetter
Matematik

Jørgen Aarup
Biologi,geografi

Ellen Svendsen
Dansk, engelsk

Mads Østerby
Bussisk, rel., form.

Leif Szomlaiski
Hist., oldt.k.

Anne-Lise Østrup
Dansk,engelsk
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ADMINISTRATION

Agnes Andersen

Ellinor Lundholm
Andersen

Ellinor Mortensen

PEDELLER

Aage Christensen

Henry Hansen

KANTINEBESTYRER

Martha Christensen
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Skoleåret 1977/78.

Afslutningen finder sted på skolen
fredag den 16. juni 1978 kl.lo.oo.

Alle elever har mødepligt.
Pårørende og tidligere elever er velkomne.
Skoleåret 1978/79.

Skolegangen begynder efter sommerferien

mandag den 7. august 1978
kl. lo.oo: 2.HF, 2.g og 3.g.
kl. 12.00: l.HF og l.g.

SKOLEBLADCENTRALEN
VESTERGADE 80 3000 ODENSE C
toeiianoai

