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Nykøbing
Katedralskole

Skoleefterretninger for 1976-77 ved
rektor Fl. Dall
studielektor Paul Nakskov

Ved skoleårets slutning 1977
Ingen af skolens nuværende elever kender skolens bygninger, uden der har
været håndværkere et eller andet sted. I årets løb er administrationskontorerne,
skolens bibliotek, forhal og trapper moderniseret. I tre år er skolen nu blevet
moderniseret, og det er vort håb, at arbejdet vil blive værdsat, og at dette vil
blive vist ved, at lokalerne bliver skånet mest muligt. Moderniseringen af byg
ningerne skulle nu stort set være afsluttet; kun studievejledningslokalerne,
elevmødets lokale og visse sanitære installationer kan ventes moderniseret. Der
kan ventes nogle ombygninger i gymnastikfløjen og nogle efterarbejder i
biologi og fysik. Alt i alt ting, der vil være hensigtsmæssige, uden at arbejdet
vil skabe mange problemer for skolens hverdag.

Ved årsskiftet 1976-77 sluttede adjunkt Svend Seier sin lærergerning på grund
af alder. - Adjunkt Seier blev ansat ved Nykøbing Katedralskole i 1935, hvor
han virkede i den daværende mellemskole specielt i sløjd samt i gymnastik
i hele skolen. Seiers største interesse var vist nok sløjdundervisningen, men
med mellemskolens (og dens efterfølger, realafdelingens) bortfald ophørte
denne, og i de senere år har Seier alene varetaget undervisningen i drenge
gymnastik, et arbejde han gik til med interesse og godt humør og til stor
glæde for hans elever.

Ved skoleårets slutning forlader lektor Georg Nielsen sit embede på grund af
alder. Lektor Georg Nielsen blev ansat ved Nykøbing Katedralskole i 1942 som
lærer i dansk og fransk, men med årene blev det alene franskundervisningen,
der blev Georg Nielsens kald. Ved lærerrådenes indførelse på statsskolerne
blev Georg Nielsen den første lærerrådsformand på Nykøbing Katedralskole,
ligesom han i en periode var rektors stedfortræder. Med Georg Nielsens afgang
mister skolens elever en dygtig og pligtopfyldende lærer og vi en sjældent
retlinet og hjælpsom kollega.
Fl. Dall.
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Musik og formning som musiske fog
Ved overgangen til 2g kan eleverne vælge mellem at
i musik eller i formning. Man kan også vælge mellem
hører de til »de musiske fag«, - men hvad vil det sige?
i den moderne skole, hvad er det for muligheder netop
som man kan vælge mellem?

følge undervisningen
fagene på HF. Begge
Hvilken plads har de
disse fag tilbyder, og

Musik.
»Undervisningens formål er gennem et intensivt arbejde med musikalske pro
blemer at give en alsidig orientering om musikken som et kunstnerisk og socialt
kulturfænomen.«
Ovenstående citat, der er hentet fra den nyeste bekendtgørelse om undervis
ningen i gymnasiet (Bekendtgørelse nr. 322 af 16. juni 1971), dykker på trods
af den vage formulering direkte ned i en problemstilling, der er af afgørende
betydning for den fortsatte udvikling af musik som fag i gymnasiet og HF. På
den ene side kræves der, at der i undervisningen fokuseres på musik som kunst
nerisk udtryk, på den anden side må man se musikken som socialt kultur
fænomen.
I og med denne adskillelse af de to aspekter (kunstnerisk og social) fremstil
les musikken på en måde, der ikke ligger så fjernt fra den opfattelse, man
bl. a. kan finde hos mange elever ved undervisningens begyndelse:
En del musik kaldes af en eller anden grund kunst - den har de færreste et
virkeligt forhold til. Derudover findes der så mange andre former for musik,
som mange kender og måske holder af.
Den daglige undervisnings opgave er da at arbejde disse to sider af faget
sammen til en enhed. Det er vigtigt, netop fordi den udvikling, der er sket
inden for musikproduktion, udøvelse og forbrug af musik er med til at uddybe
denne adskillelse. Først og fremmest skyldes udviklingen fremkomsten af de
tekniske hjælpemidler (radio, båndoptager, stereoanlæg). Alle har i dag mu
lighed for at stifte bekendtskab med snart ethvert stykke musik i en frem
ragende gengivelse. Men det betyder også en koncentration af musikudøvelse
omkring grammofonstudier og massemedier, megen musikudøvelse foregår uden
direkte kontakt med et publikum, ligesom megen lytten foregår uden direkte
kontakt med en udøver. For den enkelte lytter bliver musikken »færdigt ar
bejde«, noget der produceres et sted fjernt fra vedkommendes miljø. Dette
smitter også af på koncertarrangementer og lignende, der i stadig stigende grad
antager form af præsentation af kendt stof og i mindre grad af musikalsk
udvikling.
Denne tingenes tilstand stiller musikundervisningen over for nogle helt kon
krete opgaver.
For det første må den medvirke til at give den enkelte elev mulighed for en
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aktiv musikudøvelse. Det er vigtigt med enkle midler at vise, at musik ikke
bare behøver at være noget man udsættes for, men i lige så høj grad som
andre udtryk kan være et middel til at etablere kontakt med omverdenen, et
aktivt element i dagligdagen.
Sammenspil og -sang indtager derfor en vigtig plads i den daglige undervis
ning. Derved betones vigtigheden af, at den enkelte elev gradvist får fjernet
eventuelle hæmninger over for musikalsk udfoldelse. Samtidig indordnes denne
udfoldelse i klassens samlede musikalske aktivitet, således at musik ikke bare
fremtræder som personligt udtryk, men i lige så høj grad som fællesskab. Hvis
disse bestræbelser lykkes i et rimeligt omfang, er det klart, at musik også pla
cerer sig som et uundværlig i forhold til andre undervisningsaktiviteter på
gymnasiet, idet faget stiller eleverne over for en helt anden samarbejdsproble
matik, end man kan præsentere i de fleste andre fag.
For det andet er det vigtigt, at eleverne ved at blive stillet over for mange
forskellige former for musikalsk udtryk fra forskellige tider provokeres til en
kritisk forståelse af de sociale betingelser for musikproduktion og forskellige
musikformers funktion i dagligdagen. Dette gælder, hvad enten der er tale om
klassisk musik eller musik, der spilles som salgsstimulerende effekt i supermar
keder. Disse bestræbelser kræver en ret bredt anlagt undervisning. Som sup
plement giver de fleste skoler mulighed for deltagelse i forskellige frivillige
aktiviteter. Her på skolen findes der således foreløbig mulighed for at deltage
i korarbejde, og efterhånden som faget udbygges, vil der kunne etableres for
skellige former for instrumentalspil.
Niels Erik Kjærgaard Johansen.

Formning.
Citat fra direktoratets vejledning vedr. formning 21. april 1974 § 41. »Målet
er, at den fungerende får mulighed for at opleve sin visuelle omverden på en
måde, som går ud over den traditionsbundne. Den studerende skal lære »at se«
og tænke i utraditionelle baner«.
Eller:
»Luk dog vores øjne, så vi slipper for at se og vide.
Giv os i dag vor daglige busk, som vi kan stikke hovedet ind i,
bevar vores provins, så vi aldrig behøver at spørge os
selv om hvad kunst i det hele taget er for noget. Herre gud,
vi behøver jo slet ikke at se tingene for at bedømme dem«.
Palle Kjærulff-Schmidt.

At erkende og gøre genstande til en oplevelsesrigdom, ud fra den enkeltes
individuelle indsats, er arbejdskernen i faget formning.
I de første semestre prøves der kræfter med værkstedets mangeartede
tilbud, til senere uddybelse og selvudvikling gennem praktisk skabende arbejde.
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at udvikle menneskets snilde og fantasi. Hvordan vil man under disse vilkår
Der er altså tale om en proces, som ikke på forhånd kræver kontant viden eller
talent. Forudsætningen er åbenhed og interesse. Arbejdet i værkstedet kan give
indlevelse i elementær værkstedskultur, der er værdifuld for såvel den enkeltes
udvikling som fællesskabet. Materialet stiller krav, man må respektere, hvis
resultater skal opnås.

I formningsværkstedet arbejdes der med følgende områder:
div. grafiske processer
tegning
collage
foto/film
skulptur
maleri
ler
keramik
gibs
beton
elektrosvejs
støbning
samt teori indenfor
textilarbejde
alle discipliner.
Formning er et musisk fag. Her kan eleven udvikle sin analytiske og kritiske
sans, lære at se og give udtryk for oplevelse, at afsløre hulheden og lade sig
berige af kvaliteten. Det behøver ikke være isoleret til værkstedet, men er i lige
så høj grad et spørgsmål om fagligt samarbejde (således musik - formning,
hvor det kulturhistoriske og det sanseoplevende ligger helt på linie med hin
anden; dansk - formning, da det visuelle, billeddannelsen og symbolet, her er
fælles udtryksmulighed, ligesom film, teater og tv er løbende emner i formning,
hvor vi praktisk arbejder med film og foto; fysik og kemi - formning, når det
gælder arbejdet med glas, ler, gibs, beton og jern; fysik, biologi - formning,
når det farveteoretiske område inddrages: farve som lys og som stof, som et
sansefysiologisk fænomen; historie - formning: kunsthistorien som en del af
kulturens historie; psykologi - formning, her bl. a. oplevelsen af farver, rum
og bevægelse).
De store renæssancekunstnere var universelle genier, men de var muligvis
ikke kommet til udfoldelse, hvis ikke renæssancens uddannelsesidealer havde
hvilet på en meget intim forbindelse mellem forskellige fagområder, i modsæt
ning til vor tids højt udviklede specialisering. Leonardo da Vinci var lige så
meget ingeniør, som han var kunstner, Michelangelo lige så meget matematiker
som kunstner. Peterskirkens kuppel, kompositionerne i loftet i det Sixtinske
Kapel, Mediciernes gravmæle i Firence - her er tale om kunst og matematik
i nøje samvirke.. Også i dag er kunsten et område, der ikke lever isoleret fra
andre fagområder, og netop derfor kan arbejdet med kunst føre ind i en for
ståelse af sammenhænge, som ellers let tilsløres af skolens traditionelle fag
opdeling.
Endelig har faget, gennem de bidrag til en personlig udvikling det tilbyder,
endnu en betydning, der rækker ud over selve arbejdet i værkstedet: I et land
uden råstoffer som vort må af eksistensmæssige grunde al energi sættes ind på
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undvære en undervisning i kunst og musik i forbindelse med tankefagene? En
indføring i musikkens, billedkunstens, skulpturens og arkitekturens formsprog
er ikke bare »finkultur«. Giacometti lever i Holstebro og har det godt. De
funktionalistiske kunstnere har været med til at levendegøre Nykøbing F., så
vel som fortidens håndværkere har det. Hvorfor river vi ikke Czarens Hus
ned? Fordi formmassen deroppe i Langgade er en del af os selv, - en stoflig
materialeoplevelse, et stykke ypperlig håndværkskultur, en forening af sjæl
og masse. En kvalitet, som næsten helt er trængt ud af vores hverdag.
Stress og identitetskrise er i dag elementære begreber og tilstande. Man må
derfor også af trivselsmæssige grunde give eleverne forudsætninger for at møde
de tankemæssige og fantasiskabende muligheder, kunsten og musikken tilbyder.
Sagt med Poul Henningsens ord: »Kunsten er vores væsentligste vindue til
tilværelsen.«
Peer Bruun.
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Observatoriet
Oppe pä taget over biblioteket finder vi skolens astronomiske observatorium.
Nede fra jorden er det blot en kuppel, men under kuplen befinder der sig en
astronomisk kikkert, som mangen en amatørastronom ville misunde os. Obser
vatoriet blev skænket af elevforeningen ved skolens indvielse i august 1953.
Også ved denne gave var ingeniør Højgaard meget virksom.
En astronomisk kikkert er i princippet meget enkel. Den består af et langt
rør med en linse i hver ende. I den ene ende, der er nærmest den betragtede
genstand, befinder objektivet sig. Objektivet har en diameter på 132 mm og
en brændvidde på 1580 mm og er opbygget af to linser med et lille luftmellem
rum for at modvirke farvespredning. I den anden ende nærmest øjet befinder
okularet sig. Dette er sædvanligvis sammensat af to eller flere linser med kort
brændvidde.
Fra optikken er det kendt at kikkertens forstørring er givet ved forholdet
mellem objektivets og okularets brændvidder. og med okularbrændvidder fra
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8 mm til 60 mm kan man opnå forstørrelser på mellem 25X og 200 X (gange).
En astronomisk kikkerts formål er ikke at give et forstørret billede af stjer
nerne, for selv i de største kikkerter vil stjernerne ses som lysende prikker,
men derimod at samle så meget lys som muligt således, at stjerner, der ikke
er synlige for det blotte øje, vil kunne iagttages gennem kikkerten. Det menne
skelige øje har, når det har tilpasset sig mørket, en pupildiameter på ca. 6 mm.
Med en objektiv-diameter på 132 mm får vi et areal, der er 480 gange større
end øjenpupillens. Derfor samler objektivet 480 gange så meget lys og kan
derfor vise objekter, der er 480 gange lyssvagere end den svageste, det ube
væbnede øje kan skimte. Da en stjernes lysstyrke aftager med kvadratet på
afstanden, vil vi stadig kunne se en stjerne som solen over en afstand på
1200 lysår (1 lysår er 9,5 billioner km!) Mange af de fjerne mælkeveje i stjerne
billederne Berenices og Virgo, som er absolut usynlige for det blotte øje, vil
man kunne se med denne kikkert - og det over en afstand på ca. 30 mill, lysår!
For at kunne benytte kikkerten til observationer af himmellegemer må den
opstilles på et stativ og på en sådan måde, at den kan drejes omkring en akse,
der er parallel med jordaksen, også kaldet verdensaksen. Ved hjælp af et ur
værk kan man få kikkerten til at dreje sig med samme hastighed som himmel
kuglen. Herved opnås det, at når kikkerten er indstillet på en stjerne, vedbliver
den at være rettet mod denne. Drejningen af kikkerten omkring denne akse
kan registreres på en gradskala, som ved hjælp af en nonius gør det muligt
at aflæse stjernens timevinkel med en nøjagtighed på et bueminut.
Ydermere er kikkerten drejelig omkring en akse vinkelret på timeaksen, den
såkaldte deklinationsakse. Drejningen omkring denne akse kan aflæses på en
anden gradskala, som ligeledes er forsynet med nonius og giver os oplysning
om stjernens deklination.
På samme måde som vi her på jorden kan angive et steds beliggenhed ved
dets længde og bredde kan vi angive et punkt på himlen ved dets rektascension
og deklination (a, 5). For en stjerne er a og 6 ret konstante og findes an
ført i stjernekataloger.
Ønsker vi nu at iagttage en stjerne til et bestemt klokkeslet, skal vi foruden
det nævnte talsæt (a, 5) også kende klokkeslettet i stjernetid. Dette klokke
slet kan man få enten fra et stjernetidsur eller man kan beregne sig til det ved
hjælp af en almanak. Kender vi nu klokkeslettet i stjernetid, er vi i stand til
ved at benytte de to gradskalaer at finde stjernens plads på himlen, idet der
gælder, at summen af stjernens rektascension og timevinkel er lig med klokke
slettet i stjernetid. Kikkerten fastlåses nu i denne stilling og urværket vil sørge
for, at den vedbliver at være rettet mod stjernen.
Parallelt med den store kikkert, og fast forbundet med denne, er anbragt
en lille kikkert, i hvis okular der befinder sig et trådkors. Denne kikkert har
et meget stort synsfelt, men til gengæld en beskeden forstørrelse, og benyttes
til at rette kikkerten ind med, idet man på grund af det store synsfelt bedre
kan orientere sig på himlen.
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Den 23. oktober 1976 var den halve skole oppe i observatoriet for at iagttage
en partiel solformørkelse gennem kikkerten. For manges vedkommende var
der tale om et første gangs møde med kikkerten, men denne begivenhed lader
ane, at interessen for astronomisk observationer er stor og givetvis må følges op.

Ole Kønig.
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Studentereksamen 1976
Sproglig linje.
Nysproglig gren:
a.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Birgitte Suhr Andersen
Ester Dalby Andersen
Mette Lindholm Andersen
Lene Susanne Bülow
Benedicte Erngaard
Dorte Westrup Gleie
Bertha Solheim Hansen
Kim Rahbek Hansen
Ulla Bente Hasling
Pia Demuth Heinecke
Inger Voigt Jensen
Lise-Lotte Skovgaard Jensen
Ole Jensen

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

Jens Bjarne Jørgensen
Helle Kristensen
Jette Friis Larsen
Morten Badike Larsen
Kirsten Monberg
Dorthe Mondrup
Hanne Merete Møller
Lissi Brink Nielsen
Vibeke Nielsen
Susanne Trane
Merete Irene Hansen
Dorte Birgitta Maria Simonsen

b.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vibeke Bundgaard
Susanne Bienda Christensen
Tove Nygaard Christoffersen
Ulla-Birgit Eilersen
Inge Lise Munch Hansen
Marie Hendriksen
Vibeke Kis Jacobsen
Annette Inge Justesen
Hanne Lene Jørgensen
Helle Jørgensen
Dorrit Thorvaldsen Keller

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Olav Jørgen Kringelbach
Joan Merete Mogensen
Jeppe Mørch
Anne Busch Olsen
Karen Høeg Pedersen
Johanne Petersen
Birgitte Ingemann Rasmussen
Kirsten Werner Sørensen
Majbritt Kjelmann Sørensen
Susanne Vesterbirk
Ida Maria Westphall
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Matematisk linje.
Matematisk-fysisk gren:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Susanne Andersen
Birthe Elgaard
Birthe Lindbjerg Hansen
Johannes Peder Hansen
Jan Wittendorff Ibsen
Erik Chr. Jørgensen

7.
8.
9.
10.
11.

Per Brun Kristensen
Niels Erik Nonboe
Berit Lilly Olsen
Ole Kongstad Rasmussen
Birgitte Raaberg Christensen

y-

1.
2.
3.
4.

5. Peter Nørskov Nielsen
6. Henrik Ovesen
7. Jens Åge Kristensen

Bent Bjerregaard Andersen
Torben Henriksen
Jørgen Per Johansen
Per Knudsen

z.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Birthe Susanne Jensen
Carsten Jensen
Grethe Jørgensen
Jens Kaae-Sørensen
Hanne Sjøgren Mortensen

Fritze Lilian Olsen
Hanne Søltoft
Bente Tørring
Søren Wamsler

u.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Lars Jørgensen Andersen
Annie Birthe Boesen
Kim Hauberg Fischer
Tove Sommer Goldbeck
Palle Jørgensen
Lars Kristian Larsen
Lene Larsson

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bent Erik Lund
Lars Mikael Alling Møller
Lis Olsen
Flanne Gyrite Rasmussen
Hanne Juul Rasmussen
Per Torben Stoltze

Matematisk linje.
Matematisk-naturfaglig gren:

1. Kent Allan Ahlgreen
2. Troels Vang Andersen

3. Anne Lis Heding Nielsen
4. Carsten Thomsen

y1.
2.
3.
4.
5.

Peter Feldthusen
Jørgen Græsliolt
Lone Engelbrecht Hansen
Kirsten Hornstrup
Henrik Jensen

6.
7.
8.
9.

Jens Kristian Jørgensen
Hanne Kronstrøm
Birthe Nielsen
Birthe Ullbæk Petersen

z.

1.
2.
3.
4.

5. Dorthe Jørgensen
6. Lars Thure Lorentsen
7. Inge Lise Puggaard

Hans-Henrik Boldsen Hansen
Henrik Heide
Karen Hilleke
Lars Gregers Friis Jensen

u.

1. Annette Juhl Hansen
2. Birgitte Henriksen
3. Karin Tove Jørgensen

4. Erik Marquardtsen
5. Yvonne Pedersen
6. Dorthe Ring
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Højere Forberedelseseksamen 1976
2p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lene Aviaja Barnkob
Inge-Merete Christiansen
Lise Gerda Christiansen
Ingelise Vibeke Hansen
Jesper Pihl Holm
Birthe Holst Hansen
Per Jensen
Per Kjær Jensen
Hans Henrik Juliussen
Bo Mikael Klinke
Asbj ørn Langebeck
Johnny Stærk Larsen

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

René Nejrup
Karin Meyer Nielsen
Linda Bodh Nielsen
Lone Petersen
Karen Rask
Hanne Rasmussen
Ulla Rasmussen
John Bent Syhier
Birgitte Thoregaard
Mette Villadsen
Ulla Werner
Karin Jytte Seiding Thøgersen

2q.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Bente Adrian Andersen
Tina Merete Baltzersen
Karen Bodil Lerche Danielsen
Birthe Hansen
Jonna Kobbernagel Hansen
Margit Roed Hansen
Lars Henriksen
Henrik Jørn Johansen
Max Johansson
Klaus Juliussen
Jens Henrik Karlsen
Lone Susanne Sander Koch

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

Børge Søgaard Madsen
Mette Marie Mikkelsen
Susanne Blandebjerg Møller
Leif Svan Nielsson
Erik Jan Pedersen
Helle Rosenkvist Pedersen
Kirsten Friis Piil
Hanne Rasmussen
Lars Ahlefeldt Simonsen
Niels Ahlefeldt Simonsen
Jane Thomsen

Legater 1976—77
Rehlings legat for skolens duks: Per Stoltze.
Høyelses legat: Troels Vang Andersen.
Blichers legat: Bent Bjerregaard Andersen.
Kemps rejselegat: Per Stoltze.
Rektor Willesen og hustrus mindelegat: Birthe Elgaard, Jens Age Kristensen,
Benthe Tørring, Bent Erik Lund.
6. Nykøbing Katedralskoles Elevsamfunds Understøttelsesfond:
Bjarne Jørgensen.
7. Civilingeniør Knud Højgaards legat: Johnny Boesen, Tony Czajkowski,
Per Bjarne Kofoed Rasmussen, Claus Flemming Madsen, Per Heighwood
Nielsen.
8. Stipendiefonden: Bente Tørring, Henrik Ib Nielsen, Torben Henriksen,
Flemming Jørgensen, Jesper Jørgensen.

1.
2.
3.
4.
5.
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Studielektor Einar Rasmussen
Ved udgangen af skoleåret 1975—76 satte studielektor Einar Rasmussen punk
tum for en lang række af arbejdsår ved skolen. For alderens skyld havde det
ikke været nødvendigt, men han mente vel, at tiden var inde, og desuden havde
en stor sorg ramt ham med Lissens alt for tidlige død, netop da han kunne se
hen til nogle gode år sammen med hende.
I de senere år var han først og fremmest matematiklærer, men tidligere
havde han brugt sin kraft på mange andre felter. Han har været ydre inspektor,
skriftlig inspektor, skemalægger, regnskabsfører og mere endnu - ikke at for
glemme at han i en årrække var tropfører for skoletroppen »Glenterne« og
rejste med dem både i ind- og udland.
Men i 1962 gav han det sidste af disse hverv fra sig, det som regnskabsfører,
og var kun matematiklærer. Med sin faglige dygtighed og med sin evne til at
lære fra sig har han indført årgang efter årgang i matematikken på en sådan
måde, at mange af hans klasser opnåede smukke resultater i hans fag.
Men der var andet end arbejde i hans skoleliv, og vi, der har været sammen
med ham i mange år, har erindring om mange kollegiale samvær, hvor han
med fantasifulde og muntre taler eller sange forstod at skabe en festlig stem
ning; men under lystigheden mærkede man, at det var ham om at gøre, at
skolen ikke blot skulle være et sted, hvor der blev arbejdet, men også et sted,
hvor der var godt at være.
Georg Nielsen.

Adjunkt Svend Seier
Når adjunkt Svend Seier valgte at forlade skolen den 1. januar 1977 umiddel
bart efter sit 67. år, skyldtes det egentlig ikke alderen, men snarere at skolen
fra august 1935 og til nu havde ændret sig fra at være en skole med rige mu
ligheder for den seminarieuddannede lærer til en skole, hvor han nu kun havde
gymnastik. Vi har aldrig været i tvivl om, at han havde sin bedste tid, da sløjd
endnu var et stort fag på skolen - og resultaterne af disse timer var tit im
ponerende, hvad man kunne se på den årlige udstilling. Yderligere tilbragte
han ofte en del af sin sommerferie som instruktør på kursus for sløjdslærere i
København. - Ikke mindst i faget gymnastik kræves det, at læreren deltager
med al sin energi for at få helheden engageret; i så langt et åremål er der nød
vendigvis sket en stor ændring i faget, og Svend Seier prøvede at tilpasse sig
nye tider, samtidig med at han med stædighed søgte at samle alle om atletikken
og fodbolden og i nogen grad om gymnastikken. At atletik stod ham nær var
naturligt, da han havde været med i Herlufsholm-stævnerne omtrent fra be
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gyndelsen; han lagde et stort arbejde i forberedelserne til regionsstævnerne, og
trekantstævnerne mellem Maribo, Nakskov og Nykøbing havde i den årrække,
han var med, hans store kærlighed; disse stævner skulle være festlige højde
punkter i gymnastiktimerne, men det lykkedes vist altid Seier at få dem gjort
til først og fremmest idræt, hvor han fik de bedste udøvere samlet. - Et specielt
kapitel er hans mangeårige ledelse af skolens badmintonklub, som stadig trives
i bedste velgående.
Som kollega har han været umådelig hjælpsom og altid taget del med liv og
sjæl i de festlige arrangementer, som afholdtes inden for skolen - lige fra han
spillede violin i skoleorkestret til hans gode taler i bl. a. 1001.
Skolen har meget at sige ham tak for, og mange gamle elever vil huske ham
som den venlige, men bestemte ganginspektor. Vi ønsker den stadig livsglade
Svend Seier mange gode år, hvad enten de skal tilbringes i Skolegade eller på
rejse til de fjerneste dele af verden.
Grete Mølgaard, Hans Buxbom Nielsen.

Kjeld Frederiksen
Til kollegernes og elevernes dybe beklagelse så adjunkt Kjeld Frederiksen sig
1. september 1976 nødsaget til at tage sin afsked af helbredsgrunde. Kjeld
Frederiksen blev ansat på skolen i 1969 på et tidspunkt med stor lærermangel,
ikke mindst i naturfagene, og han har, især i de første år, overkommet en helt
utrolig overarbejdsbyrde, samtidig med at han har holdt skolens righoldige
fysiksamling i forbilledlig stand.
Udenfor selve skolearbejdet har Kjeld Frederiksen været en drivende kraft
i det kollegiale samvær. Hans hus i Nagelsti har været rammen om mange
indholdsrige aftener i kollegers kreds, og det er i hvert fald en trøst for os,
at hans private tilknytning til skolen og kollegerne ikke ophører med hans
afgang som lærer.
Ulf Gyde Jørgensen.

17

Lærerkollegiet
Adjunkt Jens Andersen (JA): Fysik: 3yF, 3uF, Ix; Kemi: Ix, ly.
Lektor Poul Andersen (PA): Biologi: 3uF, 3xyN, 3zuN, 2xN.
Adjunkt Uffe Berg (UB): Biologi: 3b, 3yzN, 2PQ, lp, lq.
Adjunkt Arne Berthelsen (AB): Dansk: 2y, 2p, lp; Oldtidskundskab: 2a, 2x, lx.
Adjunkt Peer Bruun (PB): Formning: 3g, 2g, 2PQ, lp, lq.
Adjunkt Jørgen Bøttem (JB): Tysk: 3a, 2a; Fransk: 3z, 2b, lx.
Adjunkt Esther Christensen (EC): Matematik: lx, ly; Gymnastik: lx, lp, 2PQ.
Rektor Fl. Dall (D): Fysik: 2xF.
Adjunkt Jarl Damgaard (JD): Latin: 2a, 2b, la, lb; Historie: 2p;
Studievejledning: HF.
Adjunkt Ellen Danielsen (ED): Engelsk: Ib, lp; Fransk: 3a, 3y, 2a, ly.
Timelærer Susanne Egebjerg (SE): Gymnastik: 2z, ly, lq.
Adjunkt Frede Granum-Jensen (FG): Religion: 3z, 2b, 2y, 2p; Dansk: ly, Iz, 2q.
Lektor Gurli Finch (FH): Biologi: 3a, 3x, 3yz; Geografi: 3zuN, 2xF, 2yzN.
Adjunkt Ulf Gyde Jørgensen (GJ): Engelsk: 2b, lq; Tysk: la, 2PQ, lp.
Adjunkt Søren Hall (SH): Fransk: ly; Gymnastik: 3by, 3zu, 2ax, 2by, 2z, lax,
Iby, Iz, Ipq.
Timelærer Anni Hansen (AH): Gymnastik: 3zu, Ib, Iz.
Studielektor J. Qvistgaard Hansen (Q): Historie: 3a, 3z, 2b, 2y, lq;
Oldtidskundskab: 2y, lb; Samfundsfag: lq.
Timelærer Ken Hansen (KH): Psykologi: 2p, 2q.
Adjunkt Preben Hansen (PH): Matematik: 3yF, 2b; Fysik: 2zF, ly.
Adjunkt Torben Holming (TH): Historie: 2a, 2x, lb, lx, Iz, 2q, lp;
Samfundsfag: lp.
Pastor Anne Birthe Jensen (AJ): Religion: 3a, 3y.
Cand. mag. Niels Erik Kjærgaard Johansen (KJ): Musik: Ig og lp, lq.
Adjunkt Lars Kruse (LK): Fransk: 3x, 2y, 2z, la, lb; Tysk: lb, lq.
Adjunkt Karsten Kunov (KK): Historie: 3b, 3y, la, ly; Samfundsfag: 2PQ;
Geografi: la, lb.
Adjunkt Ole König (K): Fysik: 3zF, 3zuN, 2yF, 2PQ; Kemi: 2y.
Adjunkt Birthe Bruun Larsen (BL): Matematik: 3uF, Iz, lq.
Adjunkt Inge Lise (IL): Tysk: 3b, 2b, Ixy.
Adjunkt Jørn Lohse (L): Fysik: 3xF, 3xyN: Kemi: 2x, 2z, Iz, 2PQ.
Adjunkt Marianne Menck-Thygesen (MT): Dansk: 3x, 3b, la; Religion: 3b,
3x, 2a, 2z.
Lektor Grete Mølgaard (MG): Engelsk: ly.
Studielektor Paul Nakskov (N): Dansk: 3a, 3u; Religion: 3u, 2x, 2q.
Adjunkt Hans Nejrup (Ne): Matematik: 3xF, 3zF, 2a, 2zF.
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Adjunkt Ernst Juncker Nielsen (JU): Dansk: 2b, 2z; Engelsk: 3a, ly.
Lektor Georg Nielsen (GN): Fransk: 3b, 3u, 2x, 1z, 2PQ.
Studielektor Hans Buxbom Nielsen (BN): Engelsk: 2a, la, 2PQ; Gymnastik: 3ax.
Timelærer Ilia Stenvang Pedersen (SP): Gymnastik: 3ax, 3by, 2ax, 2by, la.
Adjunkt Inge Lise Agergaard Rasmussen (IA): Dansk: 3z, 2x; Engelsk: Ix, 2p.
Adjunkt Tage Agergaard Rasmussen (TA): Dansk: 3y, 2a, lx;
Matematik: 2xF, la.
Adjunkt Esther Ørbæk Sørensen (Ør): Flistorie: 3x, 3u, 2z; Dansk: Ib, Iq.
Adjunkt Ove Splittorff (S): Fysik: 2yzN, lz; Matematik: 2yzN, lp.
Adjunkt Jens Winter (W): Geografi: 3xyN, 2yF, 2zF, 2xN, Iq.
Adjunkt Karl Aarhus (KA): Matematik: 3zuN, 2yF, 2xN, lb, 2PQ.
Adjunkt Flemming Aagaard (Aa): Engelsk: 3b, 2q.
Rektors stedfortræder: Studielektorerne.
Administrativ inspektor: Studielektor Hans Buxbom Nielsen og adjunkt Jarl
Damgaard.
Studievejleder for HF: Adjunkt Torben Holming og adjunkt Jarl Damgaard.
Bibliotekar: Adjunkt Hans Nejrup.
Pedel: Eigil Jensen.
Indre inspektion: Timelærer Jan Andersen og adjunkt Jens Winter.
Erhvervsorientering: Adjunkt Uffe Berg.
Skolens kontor: Fru Grete Steffensen og fru Rita Nielsen.
Ved kongelig resolution af 24. marts 1977 er der meddelt lektor Georg Nielsen
afsked på grund af alder fra 31. juli 1977.
Adjunkt Svend Seier bevilgedes afsked pr. 31. december 1976.
Adjunkt Kjeld Frederiksen meddeltes afsked pr. 31. marts 1977 på grund af
sygdom.

Under adjunkt Tage Agergaard Rasmusens sygdom har cand. mag. Jan Ander
sen vikarieret i dansk og adjunkterne Esther Christensen og Hans Nejrup i
matematik. Under adjunkt Kjeld Frederiksens sygdom har følgende vikarieret:
cand. scient. Jørn Erik Andersen fra august til nytår. I januar vikarierede
stud, scient Bent Andersen.

Pr. 1. august ansattes her adjunkterne Esther Christensen og Frede GranumJensen, samt timelærerne Susanne Egeberg og Kenn Hansen. - Pr. 1. februar
ansattes adjunkterne Søren Hall, Ove Splittorff og Niels Erik Kjærgaard
Johansen.
19

Lærerkandidater
I efterårssemestret vejlededes cand. mag. Lars Billekop i historie, oldtids
kundskab og dansk af adjunkt Ernst Juncker Nielsen, adjunkt Jarl Damgaard,
studielektor J. Qvistgaard Hansen og adjunkt Arne Berthelsen, og cand. mag.
Ruth Nørager i dansk og religion af studielektor Paul Nakskov, adjunkt Arne
Berthelsen og adjunkt Marianne Menck-Thygesen.
I forårssemestret var cand. phil. Birgitte Nicolaisen lærerkandidat i dansk
hos adjunkt Arne Berthelsen, adjunkt Marianne Menck-Thygesen, adjunkt
Frede Granum-Jensen og adjunkt Esther Ørbæk Sørensen.

Fagkonsulentbesøg
Lektor P. V. Christiansen (tysk) har aflagt skolen besøg den 2. december 1976
og lektor Poul Breum (biologi) den 24. januar 1977.

Skolenævn og forældremøder
1. Forældremøde for forældrene til elever i Ig afholdtes 8. september 1976.
2. Orienterende møde for forældre og kommende elever afholdtes den 26.
januar 1977.
3. Skolenævnsmøde afholdtes den 14. marts.
Ved valget til skolenævnet i december blev valgt: K. G. Gervang, J. J. Vildbrad, Finn G. Larsson, Max Larsen. (Suppleanter: Preben Høgdal, Knut
Synnestvedt, Johs. Jensen og Poul Erik Bonde).
4. Ordinært forældremøde afholdtes den 23. marts 1977.

Samarbejdsudvalget
Elevrepræsentanter: Berit Verner Hansen 3z, Peter Kjøller, 2z, Vivi Larsen lb,
Jan Mogensen 1HF.
Lærerrepræsentanter: Adjunkt Uffe Berg, adjunkt Peer Bruun, adjunkt Jarl
Damgaard, adjunkt Jens Winter.
Lærerrådsformanden er født medlem af udvalget, og rektor er født formand
for udvalget.

Elevmødet
Som formodentlig alle i det forgangne år har registreret, vil man fra under
visningsministeriets side øge adgangsbegrænsningen til universiteterne. Da dette
specielt vil ramme HF’erne, bestemte disse sig til at gå i aktion og sammen
med gymnasieeleverne at holde en aktionsuge, hvor man bl. a. fik DSU’s for
mand, Per Steenberg Christensen, ned til høring om adgangsbegrænsning. Efter
afstemning på skolen fredag morgen sluttede ugen med, at undervisningen blev
boykottet, hvorefter man hurtigt og effektivt samledes i forskellige grupper,
og kl. 12.30 havde man fået stablet en gruppe på benene, der sang og spillede.
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et debatteater samt skrevet læserbreve til aviserne, lavet løbesedler, plakater og
sange, der senere på dagen blev udleveret og brugt under demonstrationsmar
chen op igennem byen.
Grundet dårlig deltagelse af elevrådsrepræsentanter blev der efter valg ned
sat en koordineringsgruppe, der skulle fungere sammen med elevrådet som
højere myndighed, medens elevmødet forblev elevernes højeste myndighed. Af
mangel på folk til oprydning efter festerne kørte festudvalget sur i det og ned
lagde sig selv, men efter et par måneder uden festligheder blev pinen for stor,
og nogle »fest«-lige mennesker nedsatte sig, og skolen kom atter op at stå.
Af kulturelle arrangementer, som eleverne har stået for, kan nævnes en
teatertur til København, hvor man enten kunne se komedien »Seks på week
end« eller »Den poetiske raptus«. Endvidere er filmen »Kasper Häuser« blevet
forevist på skolen, og der har været afholdt en friaften, y^ ß0 ßarsen ib

Fællestimer
I fællestimerne har man i år haft lejlighed til at se Fellinis film »Satyricon«.
Til juleafslutningen underholdt Ebbe Rode med oplæsning. Den 17. februar
fremførte tegneren og forfatteren Gunnar Wille sit tegneserieshow, og den
2. marts havde vi chancen for at høre den østtyske sangerinde Sonja Kehler
synge Brecht-sange sammen med en instrumentaltrio fra Berlins Radiosymfoni
orkester.

Teaterforeningen for Falster og Østlolland
Skolen formidler medlemsskab af Teaterforeningen for Falster og Østlolland
for eleverne. Tilmeldingen er gratis, og abonnementspriserne for unge under
uddannelse er ca. 50 % af de normale priser. Repertoiret er opdelt i serier,
almindeligvis på tre forestillinger, der hver spiller to eller tre aftener, altid på
de samme ugedage. Ved at tilmelde sig en serie forpligter man sig til at betale
for alle tre forestillinger, normalt forud, hvorefter man modtager et serieabonnementskort til fast ugedag og fast plads i teatret alle tre gange.
Man kan naturligvis tilmelde sig flere serier ad gangen, og via en rabatkuponordning kan man, blot man er tilmeldt én serie, få betydelig rabat på
billetter til andre serier.
Teaterforeningen lægger vægt på et alsidigt repertoire, så der skulle være
noget for enhver smag - i den forløbne sæson 16/T1 således en snes forestillin
ger fra »Misantropen« til »Vidunderlige Kælling«. Til den kommende sæson
77/78 er der også planlagt omkring 20 forestillinger, bl. a. kan nævnes Henrik
Ibsens »Peer Gynt«, Max Frisch’s »Biedermann og Brandstifterne«, Ernst
Bruun Olsens »Den poetiske Raptus« og lystspillet »Den grønne Elevator«. Der
bliver også en særlig ungdomsserie, og for de opera-interesserede kommer
»Garmen« og en moderniseret udgave af »Cosi fan tutte«.
p r
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Om årets skolekomedie
I begyndelsen af oktober fik vi pludselig at vide, at det var umuligt at skaffe
en instruktør til årets skolekomedie, da ingen af lærerne på skolen i år mente
sig i stand til at påtage sig hvervet. Nogle elever på skolen synes, at det var en
skam vi ikke fik vores årlige skolekomedie, og derfor . . .
. . . gik vi straks i gang med at lede efter en instruktør. Vi var så heldige, at
Kristian Pind fra Amatørscenen gerne ville påtage sig opgaven.
Efter lang tids diskussion, fandt vi frem til, at Aristofanes’ »Lysistrate« ville
egne sig godt, dels fordi det jo som bekendt har været kvindeår, dels fordi der
var så mange kvindelige skuespillere. Vi skrev så ind efter rollehæfterne.

Vi vil nu forsøge at gøre op, hvorledes vi udviklede skolekomedien:

Først og fremmest var det forståelsen det kneb med . . .
Dernæst var der adskillige spørgsmål, som skulle besvares.

En vis pessimisme syntes at beherske atmosfæren blandt skuespillerne ved de
første prøver ...
. . . og instruktøren var i et hvert tilfælde ikke særlig begejstret over vore nyudklækkede talenter . ..
Værst var det, da Kristian forbød rollehæfter på scenen . . .

Kun suffløsen var i besiddelse af et rollehæfte . . .
Som følge af dette, var der vist flere som tænkte på . . .
Og nu kommer præsentationen af vore kære, flittige, arbejdssomme teknikere:
Lars Holger Jørgensen stod for musikken . . .

Tit vandrede teknikerne over scenen efter øl, som de konsumerede hurtigt og
flittigt.
Af og til lød fra den anden ende af scenen et monotont udbrud . . .
Visse uoverensstemmelser opstod, på grund af nervøsitet, da datoen for op
førelsen nærmede sig .. .
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■ ■ ■ og suffløsen følte sig en gang imellem nødsaget til at lette for sine indeklemte aggressioner.
Vi havde alle meninger om, hvordan vi skulle optræde pg . . .

. . . Kristian syntes en gang imellem en smule træt og deprimeret ...

Peer Bruun, som faktisk arrangerede alle kulisserne, gjorde sit til at vi skulle
holde os inden for budgettets rammer, men . . .

Af og til måtte vor harme gå ud over noget ... og hvad var så mere nærlig
gende . . .??
... og så til selve skuespillet. Som alle jo ganske givet ved, sejrede kvinderne ..

og mændene måtte overgive sig . . .
Og alt endte lykkeligt!
Alt i alt havde vi skuespillere og teknikere haft det godt sammen og vi er
meget taknemmelige over alt det som Peer Bruun og Lars Kruuse - og ikke
mindst Kristian Pind gjorde, for at stykket skulle blive en succes.
Traditionen tro måtte vi også i år sande:
En dårlig generalprøve gi’r en god premiere! Vi glæder os alle til den næste
skolekomedie.

På skolekomediens vegne:
Helene Benveniste og Peter Kjøller, 2z.
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Idræt
Boldspil og atletik er dyrket efter skoletid under ledelse af skolens idrætslærere.
I vinterhalvåret er der spillet volleyball; drengene har deltaget i forrunden
til turneringen i Haslev, hvor de vandt. I første runde i Herlufsholm tabte
gruppe 1 begge kampe, og gruppe 2 vandt én og tabte én.
Pigerne har også deltaget i gymnasieskolernes volleyballturneringer i alle
tre rækker. B-holdet nåede til kvartfinalen.
Ved Regionsstævnet i Maribo i atletik den 14. september deltog Herlufs
holm, Maribo, Nakskov, Nykøbing og Vordingborg. Drengenes resultater blev:
gruppe 1 blev nr. 3, gruppe 2 vandt og gruppe 3 blev nr. 5.
Pigernes gruppe vandt og gik videre til finalestævnet i Odense 25. septem
ber, hvor de blev nr. 5.
Badmintonklubben har haft 53 elever og har i vinterhalvåret spillet i begge
gymnastiksale.

Frivillig korsang
Siden 1. marts har der fundet frivilligt korarbejde sted på skolen, og godt
30 elever og lærere har siden da deltaget regelmæssigt i prøverne. Det er ment
som et tilbud til alle interesserede og interessen er også eneste betingelse for
deltagelse. Da de fleste af deltagerne i forårssemestret har været ret uvante
med at synge i kor, har vi satset på et forholdsvis populært repertoire, der
samtidig har kunnet stille de enkelte stemmer over for elementære tekniske pro
blemer. Fremover vil der blive satset på, at kormedlemmerne selv deltager i
udvælgelsen af passende materiale blandt det fantastisk righoldige korreper
toire, der i dag er tilgængeligt inden for næsten alle stilarter, så alle synes, det
er spændende ting, vi arbejder med. Og det er sjovt at synge i kor - så kom
og vær med!
K.J.

Biblioteket
Som led i moderniseringen af skolen er der sket store ændringer på biblioteket.
Den væsentligste nyskabelse er opstilling af 25 arbejdsborde, der foreløbig er
forbeholdt klasser, der er sammen med deres lærer. Med rumopdelingen er der
åbnet mulighed for senere at give adgang for alle i forbindelse med lektie
læsning eller anden form for studeren.
Til skolens store samling af sjældne og værdifulde bøger er der indrettet et
befugtningsrum, der kommer til at fungere som en kombination af et opbeva
ringsrum og et museum.
Med de nye faciliteter er det håbet, at biblioteket ved siden af at være en
fornem bogsamling må blive et godt arbejdssted for både lærere og elever. Det
kræver i første omgang en ikke ringe indsats af lærerne ved nyplaceringen af
bøgerne, og det vil derudover være betinget af oprettelsen af et nyt kartotek.
Først når disse ting er bragt i orden, vil det være rimeligt at forvente tilfreds
stillende udnyttelse af de muligheder, dette enestående bibliotek byder på.
Ne.
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Skolens administrative opbygning
A dministrationen
Rektor er skolens administrative og pædagogiske leder. I administrationen bi
stås rektor af administrativ inspektor.
I en bekendtgørelse, gældende fra 23. december 1969, har Undervisnings
ministeriet fastsat bestemmelser om Lærerråd, Lærerforsamlinger og Sam
arbejdsudvalg ved statens gymnasieskoler.

Lærerrådet
består af rektor samt de fastansatte lærere og øvrige lærere, som har været an
sat ved skolen i mindst 2 år og med mindst halv stilling. Rådet vælger en
styrelse samt repræsentanter til samarbejdsudvalget. Elevrepræsentanter kan
i en lang række tilfælde indbydes til at overvære Lærerrådets møder.
Lærerrådet afgør spørgsmål om forsøgsundervisning, nyanskaffelser (på
Katedralskolen er der til dette brug specielt nedsat et økonomiudvalg) m. m.
Endvidere høres Lærerrådet i en række andre sager, f. eks. elevoptagelse,
disciplinære forseelser, antallet af klasser og grenhold, time- og fagfordelings
planer samt stillingsopslag, årsprøver, ekskursioner m. v.
Lærerforsamlingen
består af rektor og alle skolens lærere og har rektor som formand. Her be
handles især elevernes forhold i relation til deres standpunkt, således spørgs
målet om oprykning i højere klasse.
Samarbejdsudvalget
har som opgave at skabe og fremme samarbejdet mellem lærere og elever. Det
består af rektor, lærerrådsformanden, 3 lærere samt 4 elever, heraf 1 fra HF.
Samarbejdsudvalget træffer afgørelser om fællestimer og sager, som har
med elevernes trivsel at gøre, således praktiske forhold, fester og andre fælles
arrangementer. Samarbejdsudvalget affatter desuden skolens ordensregler.

Skolenævnet
består af rektor, 2 repræsentanter for Lærerrådet og 4 forældre til elever under
18 år, valgt af forældrene. Det drøfter alle sager af almindelig betydning for
skolens forhold og træffer endvidere bestemmelse om forældremødets dags
orden.
Elevmødet
Elevorganisationen her på skolen er et elevmøde, d. v. s. at alle skolens elever,
når der er behov for det, mødes i festsalen (enkelte tilfælde i spisekælderen)
og drøfter de problemer, der kan være. Elevmødet arrangeres af et elevråd.
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Elevrådet består af en person fra hver klasse (ca. 21 pers.). Dette varetager
elevmødets interesser mellem møderne og sørger for, at de sager, der er ved
taget af elevmødet, bringes videre til de respektive myndigheder.
Desuden har elevmødet 4 repræsentanter i skolens samarbejdsudvalg. Det
sidste faste udvalg under elevmødet er Revisorudvalget. Dette udvalg består
af 3 personer, og skal for elevmødet holde øje med, om udvalgene arbejder
i overensstemmelse med elevmødets interesser. Desuden reviderer udvalget
elevmødets regnskab.
Herudover kan der opstå løbende udvalg såsom festudvalg, kulturudvalg,
sodavandssyndikatet o. 1.

Karakterer
i I, II og III g gives en karakter til december og en i marts. Oprykning til
næste klasse af en elev kan kun undlades, hvis der med en af karaktererne er
givet en direkte advarsel om, at oprykningen er i fare.

Karakterskalaen består af følgende 10 tal: 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3 og 0.
Ifølge ministeriel bekendtgørelse skal den anvendes på følgende måde:
Gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation.
Gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
Gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation.
Gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
Gives for den middelgode præstation.
Gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel.
Gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende præstation.
Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.
Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende
præstation.
0: Gives for den helt uantagelige præstation.

13:
11:
10:
9.
8:
7:
6:
5:
3:

For at en eksamen skal være bestået, må følgende to betingelser være opfyldt:
1) Summen af samtlige karakterer skal være mindst 5,5 gange karakterernes
antal.
2) Summen af de to laveste karakterer plus gennemsnittet af de resterende
karakterer skal være mindst 13.
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Ansøgning om legater
Ansøgninger om civilingeniør Knud. Højgaards legat. Efter legatets fundats
skal det fortrinsvis uddeles til sådanne, som studerer ved Danmarks tekniske
Højskole. Ansøgningerne stiles til Nykøbing Katedralskole og indsendes til
rektor inden 15. maj. Uddelingen finder sted ved translokationen.
Rektor L. Willesens og hustru fru Ida Willesens Mindelegat.
Legatet yder støtte til dygtige og lovende studenter fra Nykøbing Katedral
skole, der efter rektors skøn trænger til understøttelse i videre uddannelses
øjemed.
Ansøgninger stiles til Nykøbing Katedralskole og indsendes til rektor inden
1. maj.

Nykøbing Katedralskoles Elevsamfunds Understøttelsesfond.
Fondets formål er at yde tidligere elever ved Nykøbing Katedralskole økono
misk hjælp under studier og anden uddannelse, eller hvor hjælp i øvrigt måtte
skønnes nødvendigt.
Ansøgninger stiles til Nykøbing Katedralskole og indsendes til rektor inden
1. maj.

Ansøgninger om understøttelse af Stipendiefonden. Fondens midler uddeles
til studenter, som er dimitteret fra skolen i de nærmest foregående år, samt til
nogle af skolens elever i gymnasiet.
Ansøgninger stiles til undervisningsministeriet og indsendes til rektor inden
15. september.
For alle legater gælder:
Ansøgninger skrives på blanketter, som fås på skolen. Der må medfølge oplys
ninger om ansøgerens og hans forældres økonomiske forhold, og det bemærkes
udtrykkelig, at uden sådanne, af skattemyndighederne attesterede oplysninger
kan ansøgeren ikke komme i betragtning. Eksamensbeviser o. lign, i bekræftede
afskrifter.
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Praktiske oplysninger
Ordensregler
1. Det er pålagt enhver, der færdes på skolen at udvise hensyn, således at ingen
unødigt ulejliges eller forstyrres.
2. Efter endt brug af skrivepult opryddes denne og dens omegn.
Affald kastes i de dertil indrettede affaldsspande, og stolen ophænges
under bordet.
3. Under ophold i spisekælderen er det forbudt at sidde på bordene.
Inden spisekælderen forlades hænges stolene på plads og askebægrene tøm
mes i en affaldsspand. Rygning i spisekælderen er kun forbudt i første halv
del af spisefrikvarteret.
4. Rygning er forbudt i samtlige undervisningslokaler, i hovedindgangen og
festsalen.
5. Parkering er forbudt i skolegården indtil kl. 14, og bilkørsel i skolegården
må ikke finde sted i frikvartererne.
6. Båndoptagerne i klasserne er udelukkende beregnet til undervisningsformål.
7. Alt inventar skal skånes i videst muligt omfang.

Bogudlån
1. Bøgerne forbliver skolens ejendom.
2. Eleven er økonomisk ansvarlig for bøgerne. Vanrøgt eller mishandling med
fører erstatningsansvar. I gentagelsestilfælde kan retten til at låne bøger
fortabes. - Plasticklæbestrimler må ikke anvendes.
3. Så snart eleven har modtaget en bog, skal der skrives årstal, navn og klasse
på bindets inderside.
4. Bøgerne forsynes med hjørner og omslag, og dette må fornyes, så snart det
er nødvendigt.
5. Tilskrivninger og understregninger må kun foretages efter en lærers anvis
ning. Mærker skal viskes ud igen.
6. Afbrydes undervisningen i årets løb, må bøgerne straks leveres tilbage til
skolen.

Mødepligt
gælder for eleverne såvel i HF som i gymnasiet, fravær kan altså kun finde
sted efter forud indhentet tilladelse fra rektor eller med gyldig attestation af
den sygdom, der var fraværelsens årsag.

Sygeseddelordning
Under 18 år:
I tilfælde af sygdom skal der ved tilbagekomsten til skolen afleveres en seddel
indeholdende grunden til fraværet plus en underskrift fra forældre/værge.
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Over 18 år:
Er man fyldt 18 år, må man selv underskrive sin sygeseddel. Dertil er udfær
diget specielle blanketter, som man kan få ved henvendelse til skolens kontor.
(Kontoret ved siden af rektors kontor).

»Grøn seddel«
Skulle man i skoletiden føle sig utilpas og ønske at gå hjem i først
kommende frikvarter, henvender man sig til den lærer, man skal have i næste
time. Denne lærer giver så eleven en såkaldt »grøn seddel«, hvorpå der skrives
elevens navn, tidspunktet og lærerens underskrift. Denne seddel skal så ved
tilbagevenden til skolen afleveres underskrevet (under 18 år: forældre/værge,
over 18 år: eleven selv).
V. B.:
Fælles for alle former for sygesedler er, at de ved tilbagekomsten til skolen
afleveres på skolens kontor.
Smitsomme sygdomme
I tilfælde af en række smitsomme sygdomme, såsom tyfus, paratyfus, paradysenteri, difteri, skarlagensfeber, meningitis og polio gælder særlige regler
om, at eleven ikke må søge skolen, før det ved lægeattest er godtgjort, at ved
kommende ikke kan antages at udbrede smitte. Viser en sådan sygdom sig i en
husstand med skolesøgende elever, skal den behandlende læge give skolen
meddelelse herom.

Fritagelse for deltagelse i legemsøvelser:
Elever kan efter skriftlig anmodning fra hjemmet - for elever, der er fyldt
18 år eller har indgået ægteskab, fra eleven selv - fritages helt eller delvis
for én uge ad gangen, dog højst i 4 sammenhængende uger.
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 for legemsøvelser«. - Udgiften til lægeattesten afholdes af
hjemmet.
For elever, der er fritaget for deltagelse i legemsøvelser, gælder som almin
delig regel, at de skal overvære timerne, idet også iagttagelse vil bibringe
eleverne forståelse af undervisningen i bevægelserne, træningslære og arbejds
teknik. Ved fritagelse ud over 4 uger træffer skolens leder, eventuelt efter for
handling med elevens hjem og den pågældende lærer, bestemmelse om, hvor
ledes timerne skal anvendes.

Påklædning til gymnastik:
Pigerne anvender indendørs gymnastikdragt og gymnastiksko, udendørs yder
ligere overtrækstøj og gummisko, evt. pigsko.
Drengene anvender indendørs lette gymnastiksko eller tynde gummisko.
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korte bukser og let trøje. Udendørs er ekstra træningsdragt praktisk samt
gummisko, evt. pigsko. Omklædning er obligatorisk.
Håndklæder og alt gymnastiktøj skal være forsynet med navn og klasse
betegnelse.

Sygemelding
fra en lærer findes på tavlen til højre for hovedindgangen: bemærk de nød
vendige skemaændringer, som normalt også offentliggøres i højttaleren kl. 8.
Opslagstavler:
Opslagstavlen til højre for indgangen bruges til at give meddelelser fra skolen
til eleverne (må ikke benyttes af elever uden rektors tilladelse).
Opslagstavlen på nederste gang i klasseværelsesfløjen bruges til opsætning
af alle breve, der sendes til elevmødet (må kun bruges til det).
Den ene opslagstavle i kælderen må benyttes af alle, den anden er forbeholdt
koordineringsgruppen.
Eksaminerne
er fastlagt af Direktoratet (alle fag i 3. g og HF og afsluttende fag i 2. og 1. g).
Årsprøverne fastlægges af skolen.

Pensakrav
Disse er fastsat af ministeriet. For eleverne har det især interesse at kende be
stemmelsen i § 7: »Ved begyndelsen af undervisningen skal læreren enten sam
men med eleverne udarbejde en plan for arbejdet i efterårshalvåret eller gøre
eleverne bekendt med en sådan plan. For de senere faser i undervisningen
planlægger læreren og eleverne arbejdet i fællesskab. Læreren og eleverne
drøfter regelmæssigt undervisningen.«
Endvidere gælder det for flere fag, at eleverne har en vis medindflydelse,
når det gælder valg af stof, men samtidig må såvel lærere som elever have i
erindring, at pengebevillingerne er begrænsede, og at valgene i praksis derfor
ikke altid kan blive så frie som på papiret.

Telefonbesked
Kontoret modtager kun telefonbesked til elever i livsvigtige tilfælde.
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Afslutning og sommerferie
Årsafslutning finder sted fredag den 17. juni kl. 10.
Det nye skoleår begynder mandag den 8. august kl. 9.

Til at overvære de mundtlige eksaminer og årsprøver indbydes forældre og
værger samt enhver, der har interesse for skolen.
Ferier og fridage i skoleåret 1977-78:

1977 Mandag den 17. oktober til fredag den 21. oktober: Efterårsferie.
Fredag den 23. december til onsdag den 4. januar: Juleferie.

1978 Mandag den 20. marts til tirsdag den 28. marts: Påskeferie.
Mandag den 19. juni til fredag den 4. august: Sommerferie.
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Kontortid mandag til fredag kl. 8-13.
Kontorets telefon: 85 05 33.
Lærerværelsets telefon: 85 31 81.
Elevtelefon: 85 59 01.

