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DIMITTENDERNE 1977

3a N
Christensen, Susan Bü
low.
Forslund, Mike.
Hansen, Pia Jane.
Holmbom, Anne Mette.
Jensen, Marianne.
Jensen, Michael Herborg.
Jørgensen, Gertrud
Krusegård.
Knuthsen, Svend.
Larsen, Inger Ziska.
Neimanas, Birgitte.
Nielsen, Charlotte Bang.
Pedersen, Marianne
Vibeke.
Sewerin, Inge.
3aM
Christensen, Bodil.
Jensen, Karen Inger
Albrecht.
Udesen, Mette.

3aS
Bech-Hansen, Henrik.
Hansen, Birgitte Tofte
dal.
Hansen, Lone Marie.
Hornbak, Tine.
Höyberg, Per Kæstel.
Larsen, Henrik Mogens.
Lyngbæk, Hanne.
Nielsen, Hanne.
3aK
Hansen, Anna Helga Søgaard.
Hansen-Schwartz, Birgit.
Jensen, Vibeke Mølle
bjerg.

3bN
Broholm, Elisabeth
Karen R.
Hansen, Hanne Margre
the.
Hansen, Karen-Ulla.
Haven, Dorthe.
Jepsen, Helle.
Jöhncke, Lene Vibeke.
Jørgensen, Helle Aino.
Kristensen, Kirsten Hald.
Kaarup-Hansen, Dorte.
Nielsen, Hanne Nørregaard.
Nielsen, Lise Anette.
Schulin, Anita Elisa
beth C.
Sode-Mogensen, Bent,

3bM
Andersen, Mette Gertov.
Hansen, Bennie Sanden.

3bS
Christiansen, Ulla.
Dall, Ole Henning.
Fogh, Anne Marie.
Jensen, Torben Dyhr.
Kjædegaard, Jesper.
Larsen, Lene Merete.
Næblerød, Mads.
Pedersen, Anette.
Plougfelt, Lone Martha.
Rudfeld, Henrik.

3bK
Hansen, Steen Hartvig.
Juul, Frank.
Nielsen, Bjørg.

3cN
Andersen, Lisbeth Kirk.
Gjølby, Mette Rode.
Henriksen, Karen.
Jensen, Jette Ryttergård.
Monti, Giorgio
Nørgaard, Birgit.
Petersen, Lene Juel.
Pettersson, Gitte Joan.
Suusgaard, Helle.
3cM
Jensen, Bente Reimann.
Kristiansen, Tilde Birte.
3cS
Hansen, Marian Veber.
Heidebo, Lill.
Juul, Thomas Christian.
Ladefoged, Anne-Mette.
Madsen, Peter Michael.
Nielsen, Jytte Emma.
Nielsen, Jan Kastrup.
Olesen, Claus Robin Garn.
Pedersen, Ole Reith.
Petersen, Claus T. Græs
holm.
Rasmussen, Ulla Estrid.
Raasteen-Jensen, Carsten
Finn.
Sejten, Anne Elisabeth.
3cK
Saxe, Eigil Lundholm.

3xF
Andersen, Kjeld Klar
skov D.
Andreasen, Lone Beth.
Bentsen, Hans Kristian
Gauhl.
3

Hansen, Erik Feldager.
Jensen, Frank.
Nielsen, Jørgen Stig.
Nielsen, Niels Eghøj.
Næblerød, John.
Pelsen, Bjarne.
Petersen, Lars Helge.
Sørensen, Søren Mikkel.
3xS
Andersen, Ole Steen.
Buhl, Lars Roed.
Christensen, Steen.
Thomsen, Lars Ravndrup.

3zF
Andresen, Susanne.
Jensen, Birgitte Mølkjær.
Jensen, Hanne Sønderbech.
Klausen, Frank.
Knudsen, Lars Poul.
Kristensen, Per.
Nielsen, Søren Schütt.
Obdrup, Morten Chri
stian.
Pedersen, Helen Broe.
Philipsen, Jacob Peter.
Rasmussen, Gert Agger.
Wodka, Philip.

3xN
Ajslev, Annette.
Hersbøll, Helge.
Mortensen, Jens Morten.

3zM
Andreasen, Elsebeth
Møller.

3yF
Christensen, Jens Hesselbjerg.
Christensen, Kurt Forbech.
Frederiksen, Morten
Skjold.
Hansen, Niels-Åge
Breusch.
Larsen, Søren.
Laursen, Flemming.
Lindkvist, Peter.
Nobæk, Søren Gudmand.
Pedersen, Michael.
Petersen, Thomas Ejvind
Raun.
Voltzmann, Jakob Lampe.

3yS
Gjerrild, Troels Kåre.
Jacobsen, Lis.
Kjærum, Jens Otto.
Reitov, Karsten.

3yN
Kjeldsen, Kield Michael.
Nielsen, Niels Ladefoged.
Tovborg-Jensen, Susanne.
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3uS
Jensen, Jørgen.
Klejs, Michael.
Nielsen, Sten Holmgård.

3uN
Buch-Larsen, Verner.
Madsen, Klaus.
Rasmussen, Peter Have.
Tind, Astrid.
3vF
Andersen, Hans Henning
Lund.
Borch, Niels Henrik
Rørholm.
Christensen, Arne Ib.
Haargaard, Bente.
Israelsen, Susanne Puge.
Jørgensen, Jørgen Vind.
Karlsen, Gert.
Knudsholt, Kim.
Møller, Merete.
Nielsen, Elise Sylvester.
Pedersen, Dorte Ven
delbo.
Petersen, Anne Rath.
Rasmussen, Frank Steen.
Sivebæk, Bo Krogh.
Wranér, Henrik Einer.

3zS
Hansen, Gorm Praefke.
3zN
Jensen, Hans Munk.
Jørgensen, Annette.
Madsen, Mikkel Hauge.

3vM
Nørgaard, Kirsten
Vibeke.

3uF
Andreassen, Søren.
Andresen, Søren Bo.
Christensen, Preben
Castel.
Ilsøe, Christian.
Kristensen, Klaus Bjer
ager.
Madsen, Peter.
Mikkelsen, Lars Palland.
Olsen, Torben Grauvgaard.
Solgaard, Kim.

3uM
Nielsen, Solveig Møller.

3vS
Madsen, Elisabeth Lund.
Rasmussen, Gitte Linde
gård.
Vincents, Lars.
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3vN
Hansen, Lise Lotte Worsøe.
Nielsen, Gitte.
Pedersen, Anette Holm.
Thorsen, Hans Åge.
Vegge, Henrik.

2. HF p
Albrechtsen, Søren.
Andersen, Gitte Friis.
Andersen, Lise Lotte.
Andersen, Susanne B.
Freng, Marianne.
Gerster, Lene Birgit.
Iversen, Bent Svejgaard.
Jensen, Helle Trine.
Jørgensen, Erik Eiler.
Jørgensen, Lisbeth.
Knudsen, Elin Lønfeldt.
Olsen, Per Jøhnk.
Petersen, Kirsten.
Petersen, Niels Jul.
Rasmussen, Anne Vester.
Rasmussen, Bent.
Rexen, Susanne.
Rostén, Marianne.
Sørensen, Hanne Lindh.
Sørensen, Pia Pico.

2. HF q
Andersen, Marianne.
Anker, Flemming.
Buhl-Madsen, Agnes.
Dornsø, Allan.
Eriksen, Nina.
Fernstrøm, Carina.
Green, Susanne.
Hansen, John Freddie.
Hansen, Kirsten Kisby.
Hardis, Egon.
Hauritz, Nanna Klarskov.
Kristiansen, Claus N.
Lauritsen, Susan Bodil.
Nielsen, Mogens Lundsg.
Nielsen, Susanne Hviid.
Petersen, Gert.
Pietrzykowska, Agnieszk.
Rasmussen, Henny Rita.
Rasmussen, Kim.
Rasmussen, Per.
Sørensen, Irene Kate.
Tschernja, Mette.

2. HF r
Andersen, Ib.
Christiansen, Lene Gr.
Feld, Morten.
Friberg, Dorte.
Hansen, Susanne Meldg.
Jensen, Flemming Løvsk.
Jensen, Ole Lundager.
Jørgensen, Inga Conni.
Laursen, Niels Kaae.
Lunding, Margit.
Nielsen, Susan Dybdal.
Olsen, Ingeborg Starbæk.
Pedersen, Anne Marie.
Pedersen, Inger.
Rasmussen, Kirsten Lene.
Sørensen, Anita Vejlebo.
Torp, Anne.
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LÆRERKOLLEGIET OG DET TEKNISK
ADMINISTRATIVE PERSONALE PR. 1. MAJ 1977

Adjunkt Esben Andreasen: engelsk, religion; erhvervsvejl. på sproglig linje.
Lektor P. V■ Bagger: fysik.
Studielektor Georg Bendix: dansk, historie, oldtidskundskab.
Lektor Karen Bendix: biologi, geografi; skolebibliotekar.
Lektor Kil Bisgaard: fransk.
Adjunkt Anders Bohn: historie, religion, oldtidskundskab.
Adjunkt Elsebeth Brander: samfundsfag, matematik; adm. inspektor.
Lektor A. Byberg: historie, oldtidskundskab.
Adjunkt Kai Hjorlgaard Christensen: matematik, fysik.
Stud. mag. Tove Elkjær: musik.
Stud. mag. Peter Filtenborg: musik.
Adjunkt Jørgen Frost: geografi, idræt.
Studielektor Flans Greve: biologi, geografi.
Lektor Ingrid Greve: biologi, kemi.
Adjunkt Carl Chr. Graae: historie, engelsk.
Adjunkt Ole Hannibal: musik.
Lektor B. Skov Hansen: matematik, fysik, kemi.
Adjunkt Gunnar Stig Hansen: tysk, engelsk.
Lektor Michael Hauser: musik, gymnastik.
Adjunkt Dorte Heurlin: engelsk, dansk, studievejleder for 1. HF.
Tml., cand. psych. Marie-Louise Holm: psykologi.
Lektor P. Hvidberg-Knudsen: idræt, biologi; inspektion i bygningen.
Tml., kunstmaler Emil Hørbov: formning og kunstforståelse.
Lektor C. A. Håhr: musik, engelsk.
Adjunkt Claus Jensen: religion, dansk.
Lektor Gyrithe Jensen: matematik.
Lektor E. Mosby Jespersen: fransk.
Adjunkt Jens Jørgensen: historie, oldtidskundskab, tysk; erhvervsvejledning på mate
matisk linje.
Lektor Kn. Whitta Jørgensen: matematik.
Adjunkt Marianne Kelstrup: engelsk, religion.
Lektor Povl Kildemoes: dansk, idræt.
Adjunkt Heidi Kjær: samfundsfag, historie.
Adjunkt Henning Lange: engelsk, fransk; studievejleder for 2HF.
Rektor Henrik Lange: tysk.
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Adjunkt Ib Lumholt: dansk, engelsk.
Adjunkt Inge Lumholt: dansk, idræt.
Studielektor Martin Løffler: historie, tysk.
Lektor V. Møller: latin, religion.
Adjunkt Reimer Nielsen: historie, russisk.
Adjunkt Elisabeth Nordbo: idræt.
Cand. scient. Ole Bnndsgård Olesen: fysik, kemi.
Adjunkt Sv. O. Olsen: fysik, matematik.
Lektor Arne Pedersen: latin, græsk, oldtidskundskab.
Stud. mag. Mog. Ellebæk Petersen: idræt.
Lektor Inge Povlsen: dansk, engelsk.
Adjunkt Margit Reyhé: dansk, engelsk.
Lektor IF'. Solstad: fysik, kemi.
Adjunkt Finn Stefansson: dansk, religion.
Adjunkt Henrik Sørensen: matematik, fysik.
Lektor Ellen Thorsen: matematik.
Adjunkt Karen Thygesen: dansk, fransk.
Lektor Inger Torm: tysk, oldtidskundskab.
Lektor Bagge Ussing: fransk, russisk, tysk.
Adjunkt Niels Westh: geografi, samfundsfag.
Adjunkt Anne Beate Wright: dansk, fransk.
Adjunkt Kurt Zimmermann: engelsk, tysk; boginspektion.
Cand. scient. Bent E. Aarre: matematik.

Vikarer i skoleåret IStlGfll:

Cand. phil. Michael Boje (historie), cand. scient Chr. Glahder (biologi), cand.
scient. Jan Jepsen (kemi), cand. scient. Susanne Nissen (biologi), cand. mag. Bent
Rosenvold Petersen (oldtidskundskab).

Sekretariatet:
Fru Gudrun Abildgaard.
Fru Asta Dahl.
Fru Kirsten Kaarup-Hansen.

Pedel:
Hr. Jan Eriksen.
Pedelassistent:

Hr. Kjeld Andersen.
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FRA SKOLEÅRET 1976/77

Døssings afsked med skolen

Med udgangen af oktober 1976 fratrådte skolens pedel gennem 38 år,
Stanley Døssing, sin stilling. Der er ingen på RKS, der ikke under Døssing
at begynde sit otium i en alder af 67 år, for jobbet har været hårdt, men
det kan heller ikke skjules, at med Døssings afgang er en lang og lykkelig
periode i skolens historie til ende.
Rektor V. S. Lauritsen har haft en såre heldig hånd den dag, han i 1938
valgte Døssing blandt en lang række ansøgere. I en skole er det nok vigtigt,
at undervisning og eksamener, ekskursioner, møder og kollegialt samarbejde
går som de skal, men det er lige så vigtigt, at bygningerne passes, at appa
ratur holdes i orden, at forsyninger hentes hjem. Døssing har på enestående
måde sørget for, at hele denne side af skolens liv altid var i orden. Han
havde hundrede øjne, så selv den mindste mangel, det svageste tegn på for
fald og tog prompte affære. Lærere, elever, administration: alle i det store
hus kunne trygt stole på, at rammerne ,blev holdt i fineste orden. Det er
det første, vi har grund til at sige Døssing tak for.
Men de rammer, han på denne måde til vores og sin egen glæde holdt
i orden, var han selv med til at fylde. Døssing fyldte. Han fyldte sin plads
ud i kraft af sin store dygtighed og sin kærlighed til arbejdet. Han fyldte
den også menneskeligt. Der stod respekt om ham som person. Hvad Døssing
besluttede, kunne der i reglen ikke sådan rokkes ved. Men et fjæld, der
har stået i mere end mands minde, flytter sig jo heller ikke, fordi der skyller
nye bølger op ad dets sider. Den, der så Døssing løfte hagen blot en antyd
ning, var klar over, at nu var der kun én fornuftig strategi: Tilbage! Det
gjaldt os alle. Men det gjaldt jo kun, fordi vi kunne lide ham. Over for
eleverne har Døssing haft helt specielle evner. Ingen drømte om at gøre
noget, som Døssing ikke billigede. Han var en fremragende pædagog, fordi
han overhovedet ikke var pædagogisk. Han lagde blot situationer op, så de
gled. Et godt eksempel er oprydningen efter Hroars sold og andre elev
fester. Oprydningsholdet sled på livet løs fra kl. 1-2 om natten sammen
med Døssing, for jo før der var rent og pænt igen, jo før kom man ind til
smørrebrødet, de kolde øller og snapsene og de hyggelige timer sammen med
Døssing. Vi vil savne synet af Døssing, når han kl. 4 en lørdag morgen i
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morgensol og fuglesang gik sin relativt sikre gang over til pedelboligen for
at unde sig 3 timers søvn, inden morgenturen med Pjuske. Jo, vi har grund
til at sige Døssing tak for det humør og den glæde ved at være sammen
9

med elever og lærere, som han viste ved enhver lejlighed. Intet under, at
gamle elever først og fremmest spørger, hvordan Døssing har det.
Vi har den 31. oktober 1976 mistet vores gamle pedel, men først og
fremmest sagt farvel til et varmt og venligt menneske og en god ven, som
vi ønsker et langt og lykkeligt otium.

DØDSFALD

Den 23. januar 1977 døde studielektor Børge Damstedt, 58 år gammel.
Efter lektor Darnstedts udtrykkelige ønske gives meddelelsen kun i denne
form.
Mandag den 13. december 1976 mindedes rektor afdøde pedelmedhjæl
per Viggo Blom:
Jeg har bedt jer komme herind for at fortælle jer, at skolens pedellassistent Viggo Blom døde søndag morgen den 12. december.
Vi har haft den glæde at have Blom på skolen i 3 år godt og vel. Han
blev ansat hos os i oktober 1973. Blom havde egentlig uddannet sig som
former og har også arbejdet på støberi i mange år. Men det var gartnerarbejdet, der havde hans store kærlighed. Først arbejdede han som gartner
hos sin far, til han var 18 år og 1969-73 var han ansat i DSBs planteskole.
Lysten til at søge stillingen på Katedralskolen skyldtes især, at vi har de
store haveanlæg og plæner rundt om bygningerne. Blom passede dem, og
sommerhalvåret var hans gode tid, fordi han så kunne være ude. Han gjorde
sit arbejde fortræffeligt. Jeg har ikke kendt mange, der som han ville have,
at alt skulle gøres og at det skulle gøres helt. Når det bliver forår, vil vi få
lejlighed til at tænke særlig på Blom. Han lagde nu i oktober en mængde
tulipanløg ned i gårdhaven. Han ønskede, at der skulle være smukt omkring
os i det daglige.
Vi har jo alle kendt Blom mere eller mindre. Sommetider kunne han godt
reagere kraftigt, hvis han blev nervøs ved en situation. Men det var netop
nervøsitet. Fra hans kone ved jeg, at han elskede skolen her, og han kunne
lide dens elever og lærere. Også om søndagen smuttede han lige herover for
at gå en runde og se, om alt var, som det skulle være. Vi må føle en ganske
særlig taknemmelighed mod Blom for tiden siden 1. november, da Døssing
forlod os. I de 6 uger har Blom ene mand passet to mands arbejde. Han
gjorde det så godt, som nogen kunne ønske sig. Han anstrengte alle sine
evner for at hjælpe alle, der havde brug for ham. Og det var mange. I dag
10

Viggo Blom i en karakteristisk situation.

kan jeg se, at mit tilbud til ham om en hjælper i denne tid burde have væ
ret et diktat. Der er ikke tvivl om, at anstrengelsen har været for stor.
For ganske nylig sagde Blom en aften til sin kone, at han ved sin begra
velse ikke ønskede noget følge ud over den nære familie. Det har jeg lovet
at sige her i dag, så at alle ved, at begravelsen efter Bioms eget ønske skal
foregå i stilhed.
Men her vil vi mindes Viggo Blom og tænke med taknemmelighed
på hans store arbejde for os, på hans gode humør og på hans oprigtige og
menneskevenlige personlighed.
Lad os være stille et øjeblik og ære mindet om Viggo Blom.

Adjunkt Edvin Pedersen blev ansat på skolen 1.8.1975. På grund af syg
dom kom Edvin Pedersen kun til at arbejde her i godt et halvt år. Vi lærte
ham at kende som en dygtig og venlig kollega, som vi meget gerne havde
beholdt på skolen.
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Fællestimer

Reg. Austin fortalte i slutningen af august om Rhodesia. - DGS, LAK og
GLO har orienteret eleverne i gymnasiet og HF om organisationernes ar
bejde i slutningen af september. - Den 3. februar diskuterede Mads Lidegaard (OOA) og Per Brøns (REO) atomkraftens indførelse med hinanden
og tilhørerne. - Fiolteatret opførte 7. marts forestillingen „Berufsverbot“,
der fulgtes af diskussion mellem skuespillere og publikum. - Den 16. marts
fortalte Hans Scherfig om sit forfatterskab og diskuterede dette og forholdet
mellem forfatter og publikum med elever og lærere.
Studiekredse

Der er gennemført studiekredse i dramatik med fru Hanne Gjedde som
leder og i elementær programmering og betjening af datamaten på RKS
med adjunkt Sven Olsen og adjunkt Niels Westh som ledere.
Forældremøder

Der har været afholdt en konsultationsaften 16. februar for alle forældre
og elever. — Den 18. januar holdtes der i samarbejde med Amtsgymnasiet
i Roskilde en orienteringsaften for aspiranter til 1 g og 1 HF med forældre.
- Den 8. februar orienterede vi eleverne i 1 g med forældre om grenvalget.
Skolerejser

I oktober gennemførtes følgende studierejser: 2 a til Rom med adj. An
ders Bohn, 2 u og 3 c til Paris med adj. Heidi Kjær og adj. Anne Wright.
3 a til Kreta med adj. Ib Lumholt og adj. Inge Lumholt. 3 b til London
med adj. Dorte Heurlin og adj. Kurt Zimmermann. 3y til Provence med
lektor B. Ussing. 3 v til Rom med adj. C. C. Graae.
Musik

Torsdagskor, tirsdagskor samt skolens orkester har haft ugentlige prøver.
I november deltog medlemmer fra begge kor plus enkelte andre interesse
rede elever i et korstævne i Odense, arrangeret af korsammenslutningen
„Kor 72“ for gymnasie- og seminariekor. Til stævnet var engageret den
dygtige og inspirerende svenske dirigent Gunnar Eriksson. Alle var bagefter
enige om arrangementets vellykkede forløb. - Den 19. november holdt vi
den traditionsrige „Broget Musikalsk Aften“. Programmet bød som sæd
vanligt på musik og sang i mange stilarter.
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I december sang tirsdagskoret ved julekoncerter i Hvalsø og Holte kirker.
- I februar gennemførte koret en koncert i Halsskov kirke. - Den 22. april
spillede RKS ragtimeensemble i Borup jazzklub.
Forårskoncerten fandt sted den 27. april. Programmet viste forskellige
sider af skolens musikliv, idet både korene, orkestret, solister og grupper
foldede sig ud.
Af øvrige aktiviteter kan nævnes, at der har været givet instrumental
undervisning, afholdt musiklejrskole for 2.-3. mus., gennemført studie
kreds i sammenspil i rytmisk musik, ekskursioner for forskellige klasser
og hold, samt korweek-end’er.
Musiklærerne.
Formning

I formningslokalerne har der som altid været en livlig aktivitet i årets løb.
Der er arbejdet med tegning, linoleumssnit, radering samt, som en ny
skabelse, litografi.
To klasser har i fællesskab trykt hver en bog med illustrationer til et af
klasserne valgt digt.
Desuden er der arbejdet med farvekridt, pastel, tempera og akvarel samt
papircollager.
I keramik er skabt skåle og krukker, og nogle elever har tillige arbejdet
med fri modellering.
De nye formningslokaler i den tidligere rektorbolig er taget i brug, og
hermed er åbnet nye muligheder for spændende aktiviteter i miljøvenlige
lokaler.

Idræt

I Næstved har et pigehold deltaget i gymnasieskolernes basketballtur
nering. 2 kampe tabt, 1 vundet. I Svogerslev vandt et pigebasketballhold
pokalen i kampene i Roskilde basketballklub. Vundet 3 gange ud af 4.
I Haslev deltog et pigehold i gymnasieskolernes håndboldturnering og blev
puljevinder. På hjemmebane vandt et pige-volleyhold i de indledende kampe
i gymnasieskolernes volleyturnering, men tabte i semifinalen på Nørre G.
I Roskilde Amts volleyturnering har vi deltaget i vinterens løb med veks
lende held. En gang ugentlig har der efter skoletid været frivillig volley og
basket for blandede hold. Desuden har der i forårssemestret været afviklet
volleyturnering med blandede pige- og drengehold mellem alle skolens
klasser. Kampene har strakt sig over en måned på de fleste af ugens dage,
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og der har været stor tilslutning. Lige før påske afvikledes en badminton
turnering, som også samlede mange deltagere. En stor gevinst har det været,
at vi nu har taget festsalen i brug til disse aktiviteter.
Drengene har deltaget i følgende stævner med fremmede skoler: Gym
nasieskolernes basketballstævne, hvor vi nåede at komme i semifinalen,
gymnasieskolernes volleyballstævne, hvor vi ligeledes gik videre, amtstur
neringen i volley, hvor ældste hold klarede sig fint. Inden for skolens
rammer har vi afholdt en klasseturnering, hvorunder vi i særlig grad havde
lejlighed til at nyde de nyetablerede badmintonbaner i samlingssalen.
Skolekomedie

Dramagruppen opførte 11., 12. og 19. marts i Hanne Gjeddes iscene
sættelse en satirisk version af Gjøngehøvdingen: Historien om en helt.
Samarbejdsudvalget

SU har i det forløbne skoleår haft følgende medlemmer: C. C. Graae,
Dorte Heurlin, Lill Heidebo 3c, Inga Jørgensen 2r, Henrik Lange, Martin
Løffler, Niels Græsholm Petersen 2y, Anders Secher 2c og Niels Westh.
Udvalget har arbejdet med en lang række sager: Ombygningen af rektor
boligen til formningshus blev gennemført efter den skitse, SU havde ud
formet, og huset blev taget i brug lige efter påskeferien. SU følger nu de
videre planer for indretning af nye klasseværelser i det gamle formnings
lokale, nyindretningen af centralgarderoben m. v. Broget musikalsk aften
blev gennemført 19. november i SU’s regi, men på et efterfølgende møde
drøftedes mulige ændringer af næste gentagelse af arrangementet. Som ad
ministrator af rejsekassen har SU uddelt 6190 kr. i støtte til skolens studie
rejser. Der er gennemført 5 fællesarrangementer, hvoraf 3 har været dob
belttimer. Reglerne for et mødepligtsnævn for HF blev endelig fastlagt i
efteråret. Der blev af SU foreslået ændrede ringetider, der tog mere hensyn
til de mange udenbys elevers ankomst- og afgangstider. Efter forslag i SU
er telefonboksen i centralgarderoben blevet forsynet med en dør med rude.
Der er søgt om tilladelse til at holde vinterferie, der første gang holdes i
februar 1978. Timerne i formning og musik i 3g samles efter SU’s beslut
ning på grundlag af et rundspørge i de kommende 3g-klasser i efterårs
semestret med 2 timer pr. uge. Desuden har SU beskæftiget sig med en lang
række mindre sager. En diskussion om muligheden af at indrette stamklasser
for lg og 1HF endte med, at planen måtte opgives. I stedet håber man på
en bevilling til en indretning af centralgarderoben, der i nogen grad kan
opfylde de enkelte klassers behov for at have et sted for sig selv.
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Kantineudvalget

Medlemmer 1916/17: Claus Jensen, Flemming Jensen, 2r, Lars Knudsen
3z, Henrik Lange, Arne Pedersen, Jens Østergaard Ix. Udvalget varetager
ledelsen af kantineudsalget, der blev overtaget ved skoleårets begyndelse.
Økonomien har stort set været i orden, men der må dog nok regnes med et
mindre underskud. Den vigtigste fornyelse har været indførelse af smørre
brød og mælkeprodukter, som der har været et ret stort behov for. Den dag
lige drift af udsalget varetages af fru Vera Larsen og fru Rita Christiansen
assisteret af en række elever. Regnskabet føres af fru Asta Dahl.
Stipendienævnet

Medlemmer: Arne Byberg, Børge Damstedt, Carl Chr. Graae, Hanne
Hansen 3b, Dorte Bøjesen Kristensen 2c, Henrik Lange, Lene Nielsen 2u
og Nina Schwartz 2a. Udvalget har især arbejdet med oplæg til lærerrådet
i forbindelse med uddeling af skolens legater.
Kunstudvalget

har haft følgende medlemmer: Georg Bendix, Gunnar Stig Hansen, Hanne
Hansen 3b, Emil Hørbov, Dorte Bøjesen Kristensen 2c, Bent Rasmussen 2p
og Bo Secher 2u. Der har været gennemført udstillinger og en fotokon
kurrence.
Introduktionsudvalget

Medlemmer: Esben Andreasen, Per Boesen lu, Jørgen Frost, Ulla Ipsen
Iz, Claus Jensen, Henrik Lange, Lene Petersen lz. Udvalget har udformet
planerne for introduktionsdagene august 1977, der for første gang hen
lægges til lejrskoler i Bødkerhuset og Hyrdehuset.
Lærerrådet

Formand: Adj. Niels Westh. Næstformand: Adj. Anne Wright. Sekre
tær: Adj. Kai Hjortgaard Christensen. Lærerrådets pædagogiske udvalg
(Georg Bendix, Hans Greve, Dorte Heurlin, Margit Reyhé) har gennem
ført 2 arrangementer: Den 11. november havde vi en drøftelse med lærere
fra Folkeskolen om samarbejdet mellem folkeskole og gymnasium. Den 18.
februar gennemførtes en seminardag koncentreret omkring studieteknik og
en demonstration af biologiundervisning ved Hans Greve. Dagen sluttede
med selskabeligt samvær.
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Mødepligtsnævnet

Det nyoprettede nævn har haft følgende medlemmer: Gyrithe Jensen, Ib
Skov Hansen lp, Poul Hvidberg-Knudsen, Ingeborg Olsen 2r. Ifølge lærer
rådets bestemmelse skal retningslinjerne for nævnets arbejde revideres i
efteråret 1977.

Stipendiater

Skolen har som gæsteelev under AFS haft Carlos Eusse fra Colombia.
Søren Verner Olsen har været på 1 års studieophold i USA.
FORENINGER
Festforeningen HROAR

Hroar, som har eksisteret i snart 90 år, var i begyndelsen en foredrags
forening, men udviklede sig senere til en festforening.
Fra sidste års repertoire, som bestod af seks fester, kan nævnes orkestre
som Culpeper, Papa Bue m. Bjarne Lilier, Skousen & Ingemann, Emanuel
D. P. og flere andre.
I år vil vi til kammeratskabsaftenen, som traditionen tro afholdes i au
gust i år (d. 19/8), præsentere dig for den mere muntre side af din gym
nasietid, samt for skolens andre elever og sidst, men ikke mindst: Sir
Henry, som leverer musikken til dette arrangement. Efterårssæsonen bliver
afsluttet med et kæmpejulesold, hvor hele skolen samles til flæskesteg,
rødvin og fællessang i salen.
Det skal retfærdigvis tilføjes, at med så dyre orkestre vil billetpriserne
ikke altid holdes på de ellers for Hroar minimale priser. Dette kan I dog
sikre Jer mod ved at købe medlemskort til foreningen. Vil du have en ven
med, som ikke går på skolen, skal du blot købe en gæstebillet til vedkom
mende før festen.
I forhold til andre gymnasier ligger Hroar helt suverænt, vi har nemlig
de største arrangementer og det største musikbudget her i landet. For at
bevare dette renommé, må vi have kompetente mennesker ind i bestyrelsen,
og dette kan I være med til at sikre ved at møde op på generalforsamlingen
og vælge de mennesker, I mener er de rigtige. Generalforsamlingen afhol
des i august og i januar. Vi ses den 19. august.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen n/ Lars Keinke-A.
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Roskildenser-Samfundet

Roskildenser-Samfundet er en forening af gamle elever fra Roskilde
Katedralskole.
Foreningens formål er at vedligeholde forbindelsen og styrke sammen
holdet mellem gamle elever fra Roskilde Katedralskole, at yde studie- og
uddannelseslån til medlemmer samt at fremme, hvad der tjener til ære og
gavn for skolen.
Roskildenser-Samfundets legat på kr. 500,- blev uddelt ved translokatio
nen den 18. juni 1976, og samme aften holdtes på skolen en dimittendfest
for studenter, HF’ere, realister og deres forældre. Her blev Oxholms og
Rørdams legater, i form af et årskrus fra Den kongelige Porcelænsfabrik,
uddelt til en mandlig og en kvindelig student. Begge krus var forsynet med
en sølvplade i bunden, hvori var indgraveret „For godt kammeratskab R-S
1976“. Med legaterne fulgte et eksemplar af „Artibus Ingenuis“, Roskilde
Katedralskole gennem tiderne.
I oktober udkom foreningens årsskrift „Roars Kilde“, der foruden til de
ca. 1000 medlemmer også sendes til årets dimittender og jubilarer.
Den 2. november 1976 holdtes generalforsamling på Hotel Prindsen med
rektor Henrik Lange som dirigent. Som repræsentant for dimittenderne
1976 indvalgtes Ellen Gjedde i Roskildenser-Samfundets bestyrelse.
Jubilarfesten om aftenen på Hotel Prindsen havde samlet et stort antal
25-, 50- og 60-års jubilarer, samt en enkelt 70-års jubilar, hvem rektor
bragte en hilsen fra deres gamle skole.
Den 18. marts 1977 holdtes på skolen en vellykket fest for de yngre år
gange. Til festen var alle dimittender fra 1972 til 1976 samt skolens af
gangsklasser inviteret. Ca. 300 deltog i festen.
Af værket „Artibus Ingenuis“, der er skrevet af dr. phil. Ada Bruhn
Hoffmeyer og udgivet af Roskildenser-Samfundet, resterer et begrænset
antal eksemplarer. Værket kan købes ved henvendelse til Roskildenser-Sam
fundets sekretær, fru Inge Winther, Skomagergade 3, 4000 Roskilde.
Henvendelse om lån fra Roskildenser-Samfundets studie- og uddannel
sesfond rettes til lektor, fru Ellen Thorsen.
Peter Hartmann.

Roskilde Katedralskoles Venner

er en forening af alle, der interesserer sig for skolen, ikke mindst forældre
og andre pårørende til nuværende og tidligere elever. For et årskontingent
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på 15 kr. (eller 200 kr. én gang for alle) kan man være med til at opfylde
foreningens formål: at yde skolen økonomisk støtte på områder, hvor staten
ikke yder hjælp eller hjælp nok.
I tidens løb har Roskilde Katedralskoles Venner glædet skolens elever
og lærere med at opfylde en lang række ønsker: kunst til væggene, musik
instrumenter, grønne planter, videooptager osv. osv.
Det er også RKS’ Venner, der hvert år bidrager til at gøre dimissionen
festlig ved at lade salen pynte med blomster og ved at forære skolen 2
legater.
Bestyrelsen består i dag af følgende: fru Ann Broholm, fru Kirsten Kaarup Hansen (sekretær), rektor Henrik Lange (fmd.), fru Karen Nørregaard
(kasserer) og kontorchef Mogens Buch Petersen.
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DEN SAMFUNDSFAGLIGE GREN

Historisk oprindelse:
Begyndelsen til den idag eksisterende samfundsfaglige gren i gymnasiet
skal spores helt tilbage til dette århundredes begyndelse, hvor faget „sam
fundslære“ blev indført som en del af faget historie i 1903. Indholdet af
denne „samfundslære“ var klart beskrivende. Det gjaldt om at erhverve sig
en kontant viden om samfundets institutioner. Det var lærebogsforfatternes
opfattelse, at en sådan beskrivende „samfundslære“ var uproblematisk og
objektiv.

Fagets nyere udvikling:
Først i 1971 sker der en ændring i fagets indhold i forbindelse med en
generel omlægning af gymnasiets fag. I vejledning og retningslinier for
undervisningen i gymnasiet fra 1971 anføres under formålet for historie og
samfundskundskab at: „eleven bør erhverve sig indsigt i forskellige syns
måders og teoriers betydning for vurderingen af samfundsforholdene i tid
ligere tider og idag“. Af denne formulering fremgår det, at der skal an
lægges forskellige synsvinkler på det omgivende samfund.
I forbindelse med gymnasiereformen af I960 bliver den samfundsfaglige
gren oprettet, samfundsfag bliver altså her et selvstændigt fag frigjort fra
tilknytningen til historie, som dog stadig bibeholder „samfundslæren“.
Af den røde betænkning, som er udformet i forbindelse med reformen
af I960, fremgår det, hvilke opgaver den samfundsfaglige gren skal løse.
For det første påpeges behovet blandt akademikerne for en bred orientering
om samfundets forhold; faget skal give eleverne en positiv holdning til det
parlamentariske demokrati, og endelig understreges, at eleverne skal lære at
erkende de forpligtelser, som eksisterer nationerne imellem.
I vejledning og retningslinier for gymnasiet fra 1971 genfindes til dels
intentionerne fra den oprindelige „samfundslære“: „Formålet med under
visningen er, at eleverne erhverver sig kendskab til væsentlige træk i sociale
strukturer og funktioner og opnår færdighed i præcis og systematisk iagt
tagelse, i sammenligning af iagttagelser og i kritisk analyse af samfunds
mæssige sammenhænge. Det er ønskeligt, at eleverne herved på nogle om19

råder når frem til indsigt i forskningstekniske problemer og samfunds
videnskabelige metodeproblemer“. Udover kravet til konkret viden om sam
fundsforhold indeholder faget nu også indlæring af visse færdigheder systematisk iagttagelse og kritisk analyse. - Endvidere genfindes fra vej
ledningen i samfundskundskab i historieundervisningen hensigten om at bi
bringe eleverne en viden om de problemer, som er forbundet med at forske
i det omgivende samfund. En konkret holdningsmålsætning er ikke formu
leret - med mindre man vil mene, at erhvervelsen af færdighed i kritisk
analyse af samfundsmæssige sammenhænge er en holdningsmålsætning.

Fagets indhold idag:

I den samfundsfaglige gren på gymnasiet undervises i fire hovedområder
eller discipliner: sociologi, økonomi, politologi og international politik. I
fagets første år blev undervisningen præget af denne disciplinopdeling, men
efterhånden som grenen har udviklet sig, er undervisningen blevet mere
problemorienteret, hvilket tydeligt afspejles i de lærebøger, der har været
og bliver anvendt. Ved problem- eller emneorienteret undervisning forstås,
at undervisningen tager sit udgangspunkt i et konkret samfundsmæssigt
problem eller emne - f. eks. boligmarkedet - som søges belyst med hjælp
af flere relevante discipliner indenfor faget.
Foruden denne gennemgang af de 4 discipliner skal læses og skrives et
speciale, der „som hovedregel bør være af en sådan karakter, at der er mu
lighed for en belysning ud fra flere af de 4 hovedgruppers probflemstillinger“.
Indenfor hver af de fire discipliner skal arbejdes med både obligatorisk
og valgfrit stof, således at det sikres, at alle elever i den samfundsfaglige
gren har en fælles grundlæggende viden om de vigtigste sociologiske, øko
nomiske, politiske og internationale grundbegreber, teorier og undersøgel
ser, samtidig med, at der åbnes muligheder for, at elever og lærer i fælles
skab kan arbejde med valgfrit stof, der som oftest udvælges ud fra aktua
litetshensyn.
Som eksempel på, hvad der er obligatorisk stof i disciplinen sociologi, kan
nævnes: den lille gruppes sociologi, social perception, interaktion og kom
munikation. I disciplinen økonomi er det obligatorisk at behandle det øko
nomiske kredsløb og den økonomiske politik grundigt. Det danske politiske
system skal behandles under politologi, og i international politik skal uni
verselle og regionale organisationer behandles, foruden dansk udenrigs
politik.
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Med hensyn til rækkefølgen af disciplinerne er det nok stadig det mest
almindelige at starte med sociologien i 2 g (som jo er første år på grenen)
for derefter at arbejde med økonomien i sidste halvdel af 2 g. Begyndelsen
af 3 g anvendes ofte til arbejde med politologien, omkring jul arbejdes med
et speciale. Emnet for specialet vælges af eleverne i samråd med læreren.
Som eksempel på emner, der kan vælges, kan nævnes: Grønland, USA’s
udenrigspolitik efter 1945, Latinamerika, Danmark og Fællesmarkedet. Der
læses først et fælles pensum, som skal give den nødvendige grundlæggende
viden, hvorefter eleverne, almindeligvis i grupper, vælger delemner, som de
gennemarbejder i en skriftlig opgave, der derefter indgår i klassens under
visning.
Til sidst læses som oftest international politik, men rækkefølgen kan
også være anderledes, f. eks. på grund af mere problem- og emneorienteret
undervisning.
Det materiale, som indgår i undervisningen, er dels et lærebogssystem
samt tekst- og talmateriale hentet fra forskellige bøger, aviser, officielle
publikationer m. v. Faget er med hensyn til materialevalg underlagt visse
forpligtelser, idet det i vejledningen understreges, at de forskellige emner,
som behandles, skal „belyses ud fra forskellige synspunkter“ og at „aktuelle
forhold eller begivenheder indtager en naturlig plads i arbejdet og belyses
og drøftes ud fra fagets problemstillinger“.
Foruden den mundtlige del af faget skal også omtales opgaveskrivningen,
som udgør en vigtig del af det arbejde, der foregår på grenen. Denne op
gaveskrivning indgår som en integreret del af undervisningen, og som
oftest stilles en opgave i et netop gennemarbejdet emneområde, således at
eleverne får lejlighed til at efterprøve og anvende den erhvervede viden og
de erhvervede færdigheder.

Den samfundsfaglige grens anvendelighed:

Da grenen blev oprettet i 60’erne, var formålet primært at skabe forud
sætningerne for en øget tilgang til de samfundsvidenskabelige uddannelser
som f. eks. polit-studiet, jura-studiet, HA og HD-uddannelserne. Ønsket om
en øget tilgang skal ses som en konsekvens af det stigende behov for disse
uddannelser i den offentlige og den private sektor som følge af det stigende
serviceniveau og den økonomiske vækst.
Dette behov er ikke længere til stede i samme omfang som tidligere, og
det vil derfor være nærliggende at stille spørgsmålet om den samfunds
faglige grens berettigelse idag.
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Svaret på dette spørgsmål er, at der stadig er behov for denne gren med
den specielle viden og de særlige færdigheder, som denne gren bibringer
eleverne.
For det første har samfundet stadig brug for højtuddannet arbejdskraft
indenfor den administrative sektor - omend i mindre omfang end i 60’erne.
For det andet bibringer grenen eleverne et kendskab til og færdigheder i
videnskabelige analysemetoder, som vil være en værdifuld støtte til de fleste
videregående uddannelser.
For det tredje erhverver eleverne her et grundigt kendskab til det danske
samfund og internationale forhold, som sætter dem istand til at tage stilling
til samfundsmæssige problemer på en selvstændig og nuanceret måde, således
at de får mulighed for at medvirke til at præge samfundet på en sådan
måde, som de mener er ønskelig.
Heidi Kjær.
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SKOLENS LEGATER

Roskilde Katedralskoles stipendiefond
For nuværende elever. Uddeles i december. Ansøgninger skrives på særligt skema,
som fås på kontoret 1.-17. november og skal afleveres senest 20. november. Stipen
dierne kan ydes dels kontant, dels i form af „oplagspenge“, der udbetales, når eleven
har påbegyndt et fagstudium. Vedkommende skal senest 1 år efter tildelingen henvende
sig vedrørende oplagspengene til Københavns Universitets økonomiske forvaltning,
Pilestræde 58, København K.

Greve J. G. Moltkes legat

Der søges inden 20. november (se ovenfor). Legatet tildeles to af skolens mandlige
elever, der ifølge fundatsen skal være børn af fædre, som er eller har været tjeneste
mand. Portionerne er på ca. 250 kr. årlig, der udbetales med halvdelen i december
og halvdelen i juni.

Gudrun Marie Rønbæks legat

Ansøgninger indleveres til skolens kontor senest 1. september. Legatet er forbeholdt
en eller flere studieegnede elever på RKS, som har behov for økonomisk støtte til
deres uddannelse. Det uddeles for 1 år ad gangen og udbetales med halvdelen i ok
tober og halvdelen i marts.

Det Bechske legat

Legatet skal ikke søges. Det uddeles som flidsbelønning til mandlige og kvindelige
elever. Uddelingen finder sted ved dimissionen.

Jensine Johanne Bertelsens legat
Skal ikke søges. Tildeles ved dimissionen en dimittend fra 3g, fortrinsvis fra den
matematiske linje.

Henning Bender Hansens mindelegat
Skal ikke søges. Det tildeles ved dimissionen en dimittend fra 3g, som har haft be
tydning for udvikling af det gode kammeratskab.
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Kai Hellborns legat
Skal ikke søges. Legatet tildeles en elev efter rektors skøn.

Frøken Emilie Larsens legat

Ansøgninger, skrevet på aim. papir, skal være skolen i hænde senest 15. april.
Skatteattest vedlægges. Legatet er i øjeblikket på 2 portioner å ca.,500 kr., der udbe
tales med halvdelen i oktober og halvdelen i marts. Uddelingen finder sted i begyn
delsen af skoleåret.
Legatet er forbeholdt én eller to elever, der enten endnu går på RKS eller er udgået
fra denne skole med en afsluttende eksamen og studerer videre for at opnå universi
tetseksamen eller afsluttende prøve på anden højere læreanstalt, herunder semina
rierne, Kunstakademiet, musikkonservatorierne m. v.
Til studerende, som har forladt skolen, gives legatet fortrinsvis i de første studieår,
og der skal ved uddelingen tages hensyn til såvel formueforhold som til flid, evner
og anlæg for at studere.

Rektor, etatsråd Blochs legat

Forbeholdt studerende ved Københavns Universitet. Fortrinsberettigede er 1) efter
kommere af legatstifteren, for så vidt de studerer ved Københavns Universitet, 2) stu
denter fra RKS, der studerer ved Københavns Universitet og som ikke har deres hjem
i København. Legatet udgør i øjeblikket ca. 200 kr. årlig, der udbetales med halv
delen 11. juni og 11. december. Det kan oppebæres i 3 år efter fornyet ansøgning.
Ansøgninger skrives på aim. brevpapir og skal være skolen i hænde senest 15. marts.
Skatteattest vedlægges.
Kvinderegensen

Roskildeværelset på Kvinderegensen i København tildeles fortrinsvis en kvindelig
student fra Roskilde Katedralskole efter skolens indstilling, ellers en anden kvindelig
studerende. Kvinderegensen giver skolen meddelelse, når værelset er ledigt. Dette
er sidst sket 1. juli 1974.
Dansk Kvindesamfunds Roskildekreds’ legat tildeles en eller flere kvindelige stu
denter dimitteret fra en skole i Roskilde købstad og boende på Kvinderegensen. Be
boere af Roskildeværelset har ikke fortrinsret.
Legatet uddeles af Roskilde Katedralskoles lærerråd.

Roskildenser-Samfundets legater
Roskildenser-Samfundets legat, Ahlefeldts legat, Oxholms legat og Rørdams legat
kan ikke søges, men uddeles ved dimissionen af Roskildenser-Samfundets bestyrelse
efter samråd med skolen.
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Overlæge Sjøbergs boglegat
Søges efter opslag på „Domus Medica“ og tildeles i september af Roskildenser-Sam
fundets bestyrelse den Roskilde-student, der bebor overlæge Sjøbergs værelse på „Do
mus Medica“. Til dette værelse har en lægesøn eller lægedatter med afgangseksamen
fra RKS fortrinsret. Opfylder værelsets beboer ikke denne betingelse, gives legatet til
en alumne på „Domus Medica“. Det er i øjeblikket på ca. 200 kr.

Overdyrlæge Knud Christian Nielsens boglegat
Legatet uddeles første gang i juni 1977, hvor der ventes at være ca. 2500 kr. til
rådighed. Legatet skal ikke søges, men uddeles hvert år i juni måned af Roskildenser
samfundets bestyrelse i samråd med rektor til en eller flere elever i Ig, 2g eller 1HF,
der har udvist interesse for erhvervelse af boglig viden. Legatet skal anvendes til
bøger eller andet studiemateriale. Den eller de, der modtager legatet, meddeler
rektor, hvad de ønsker at anskaffe, hvorefter skolen foretager indkøbene.
Studielån

Roskildenser-Samfundet yder - så langt samfundets midler rækker - lån på indtil
5000 kr. Lån kan søges af nuværende elever og af studerende, som er dimitteret fra
RKS. Ansøgningsblanketter fås på skolens kontor.

Roskilde Katedralskoles Venners legat
Legatet skal ikke søges. Det er i en årrække af bestyrelsen for Roskilde Katedral
skoles Venner efter samråd med skolen tildelt dimittender i forbindelse med dimis
sionen.

Roskilde kommunes legater
Bankdirektør Hvilsted og hustrus legat
Kan søges af unge, der ønsker videre uddannelse og som er bosiddende eller hjem
mehørende i Roskilde købstad eller i Ramsø-Tune eller Lejre herred.
Ansøgningsskemaer udleveres fra kommunekontoret ca. 1. februar. Ansøgningsfrist:
15. februar. Uddeling: 2. marts.

Roskilde bys mindelegat for kong Christian X
Kan søges af nuværende og tidligere elever fra skoler i Roskilde, som søger videre
uddannelse og dygtiggørelse inden for områder, der efter bestyrelsens skøn til enhver
tid har eller kan forventes at ville få samfundsgavnlig betydning. Fortrinsberettigede
er nuværende og tidligere elever, som vil søge eller søger videre uddannelse på grund
lag af afsluttende prøve ved en af de i Roskilde beliggende læreanstalter. Der tages
særligt hensyn til vedkommendes økonomiske forhold. Portionerne er på 100-300 kr.
Ansøgningsskemaer fås på kommunekontoret ca. 1. september. Ansøgningsfrist: 15.
september. Uddeling: 26. september.
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Statens Uddannelsesstøtte

Eleverne orienteres af skolen om gældende bestemmelser.
Befordringsgodtgørelse

Amtskommunerne yder befordringsgodtgørelse til elever, der har en
skolevej på mindst 7 km ud og 7 km hjem. Ansøgningsblanketter fås i se
kretariatet.
American Field Service

American Field Service (AFS) er en selvstændig, uafhængig organisation,
som hvert år udveksler unge 16-18 årige mellem 80 forskellige lande for at
fremme forståelse mellem nationerne.
Et ophold i et andet land (USA, Europa eller nogle af landene på den
sydlige halvkugle) som AFS stipendiat betyder et år, hvor man lærer en
anden skoleform at kende, oplever at skulle klare sig fuldstændig på et an
det sprog (med alle de misforståelser, der følger med), prøver at klare sig
uden at have sin danske familie at støtte sig til og frem for alt et år, hvor
man lærer at tilpasse sig en helt ny familie, og hvor man får mange dejlige
venner, bl. a. AFS stipendiater fra hele verden. Desuden betyder et sådant
år, at man udvikler sig meget og bliver mere selvstændig.
Gennem AFS er der også mulighed for at få en stipendiat fra et andet
land som nyt medlem af familien i et år eller i to måneder. At få et nyt
familiemedlem byder jo på lige så mange spændende oplevelser som det
selv at være stipendiat.
Har du lyst til selv at være stipendiat eller at få en ny bror/søster, så kom
og få ansøgningsskemaer og oplysninger i august eller september.
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UNDERVISNINGEN OG EKSAMENSORDNINGEN

A. Gymnasiet

Hver elev i gymnasieklasserne skal i alt aflægge 10 prøver. Da to af disse
prøver bedømmes med én karakter, skal hver elev altså i alt have ni karak
terer i forbindelse med prøver.
På den sproglige linje afsluttes faget geografi med eksamen efter Ig;
de elever, der har valgt samfundstaglig gren, kan dog ikke eksamineres i
geografi efter Ig. Latin, oldtidskundskab og matematik afsluttes efter 2g, de
to førstnævnte fag dog ikke for de klassisk-sproglige elevers vedkommende.
På den matematiske linje afsluttes engelsk/tysk efter Ig. Efter 2g afslut
tes oldtidskundskab, kemi og for eleverne på matematisk-fysisk og musik
matematisk gren tillige geografi.
Alle andre fag afsluttes efter 3g. Hvis eksamen bortfalder i et fag, tæller
årskarakteren som eksamenskarakter.
Reeksamination

Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12. marts 1973 om eksamens
ordningen og karaktergivningen ved studentereksamen fastsætter flg. be
stemmelser :
1. En elev i Ig eller 2g, der i et fag har fået årskarakteren 5 eller derover,
kan anmode om fornyet prøve i det pågældende fag, hvis vedkommende
i eksamenskarakter får 00 eller 03. Reeksaminationen finder sted i august/september samme år.
2. En elev i Ig eller 2g, der i det år, hvor eksamen afholdes, har fået 00
eller 03 i årskarakter, kan - hvis prøve i faget er bortfaldet efter direk
toratets bestemmelse — anmode om at aflægge prøve i faget. En sådan
prøve vil finde sted i august/september samme år.

Alle ønsker om de ovenfor nævnte prøver skal meddeles rektor senest
den dag, afslutningen holdes.
For en elev, der går op til prøve i henhold til pkt. 1 og 2 ovenfor, er
eksamenskarakteren den karakter, der opnås ved prøven i august/september.
For elever, der går op til prøve i august/september i henhold til pkt. 2 oven
for, tæller den opnåede eksamenskarakter med blandt de i alt 10 prøver,
der skal aflægges i forbindelse med studentereksamen.
Sygeeksamen

Bliver en elev af sygdom forhindret i at deltage i eller gennemføre eks
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amen, skal den pågældende omgående søge læge og indsende lægeattest til
skolen på en særlig blanket, der fås i sekretariatet.
Sygeeksamen holdes i september måned.
Bliver en elev i forbindelse med sygeeksamen berettiget til at anmode om
reeksamination (jfr. pkt. 1 ovenfor), kan prøven først finde sted i den
efterfølgende maj/juni eksamenstermin.
Bliver en elev, der i henhold til pkt. 1 eller 2 skal til prøve i august/september, syg til denne prøve, kan fornyet prøve først holdes i den efterføl
gende maj/juni eksamenstermin.

Fagene og deres timetal i gymnasiet
Is 2N 2M 2S 2K 2F 3N 3M 3S 3K 3F Im 2F 2M 2S 2N 3F 3M 3S 3N

Rel....................
Dansk ...........
Engelsk1) .....
Tysk1) ...........
Fr.2) ...............
Russisk2) ......
Latin ...............
Græsk ...........
Oldtidsk..........
Historie .........
Samf.kdsk........
Samf.fag ........
Geogr...............
Biol..................
Kemi .............
Fysik ...............
Matem..............
Musik ...........
Mus./Formn.3)
Mus. særfag...
Idræt ..............

01111122222011112222
33333344444333334444
44330465506500000000
43330444403500000000
43333644445533333333
53333033330533333333
4 4 4 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00008000060000000000
12220200000122220000
23333333333233333333
00000011011000001101
00050000500000500050
20030000200033330022
00000033333000033337
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 1 3 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 2 5 2 2 2
23333300000553336333
20000000000200000000
02022210111020221011
00600007000006000700
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2

1) I Im vælges engelsk eller tysk. Eleverne på den sproglige linjes M- og S-grene
kan efter 1 g vælge mellem engelsk og tysk.
2) Sproglige og matematikere vælger fransk eller russisk.
3) I foråret i Ig vælger alle elever undtagen de, der ønsker M-grenen, om de i 2 g
og 3 g vil have musik eller formning og kunstforståelse. Samarbejdsudvalget kan
vedtage, at timerne i 3 g samles i efteråret, hvor der så læses 2 timer pr. uge,
mens der i foråret ikke er undervisning. Dog kan frivillige hold oprettes.

B. Højere Forberedelseseksamen

I april 1974 er der udsendt ny bekendtgørelse om HF. Det følgende byg
ger på disse bestemmelser.
Tilvalgsfagenes timetal og pointsværdi fremgår af oversigten nedenfor.
Hver HF-studerende skal vælge tilvalgsfag svarende til mindst 20 points.
Der gøres her ikke rede for HF-ordningens mange detaljer, men der hen
vises til studievejlederen.
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Studievejlederen står til rådighed med personlig vejledning i alle spørgs
mål, der vedrører den studerendes uddannelse, herunder valg af tilvalgsfag,
udbytte af undervisningen, vilkårene for selvstuderende og valg af videre
gående uddannelse. Ved konsultation om personlige spørgsmål kan henvis
ning til andre institutioner foretages.

Fagene og deres timetal pd HF-kursus
FÆLLESFAG:

Dansk ......................
Religion ..................
Historie ..................
Biologi ....................
Geografi ..................
Matematik ..............
Engelsk ..................
Tysk ........................
Samfundsfag ..........
Musik/formning ......
Idræt ........................
TILVALGSFAG: ')

Biologi ............................
Matematik .......................
Engelsk ...........................
Tysk ................................
Samfundsfag ....................
Musik2) ..........................
Formning .........................
Idræt .................................
3. Sprog3) ........................
Fysik .................................
Kemi ................................
Psykologi ........................

1. sem.

2. sem.

3. sem.

4. sem.

3x)
0
3
3
3
5
4
3
2
2
2

3x)
0
3
2
2
5
3
3
2
2
2

4x)
3
3
0
0
0
4
0
0
0
0

4x)
3
3
0
0
0
4
0
0
0
0

1. sem.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2. sem.

3. sem.

4 . sem.

Points

0
0
1
0
0
0
0
0
3
3x)
0
0

4
6
3
5
3
4
4
4
4
6
5x)
3

4
6
3
5
3
4
4
4
4
5x)
5
3

8
12
7
10
6
8
8
8
11
14
10
6

1) Oprettelsen af et tilvalgshold forudsætter mindst 7 elever.
2) Den ene af timerne er beregnet på instrumentalspil. En elev kan få undervisning
i instrumentalspil 20 min. pr. uge eller 1 time hver 3. uge.
3) 3. Sprog er fransk eller russisk.
x) angiver, at der til faget er knyttet en ugentlig konferencetime i det pågældende
semester.

Der skrives i løbet af de to kursusår ialt tre større opgaver: i første stu
dieår en opgave i historie, i andet studieår en opgave i dansk samt en større
opgave i et fag efter den studerendes valg. Det kan til den sidstnævnte op
gave vælges fag, som forekommer i 2HF-klasse samt geografi.
Der gives i HF-klasserne ikke standpunkts- og årskarakterer, men de stu
derende kan efter eget ønske få en mundtlig vurdering af deres standpunkt
i en samtale med faglærerne eller med studievejlederen.
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OM MØDEPLIGTEN

Eleverne på gymnasier og HF-kurser har ifølge en ministeriel bestem
melse mødepligt. Der er flere forskellige grunde til denne bestemmelse.
Et fåtal ville kunne klare uddannelsen på egen hånd; samfundet betaler
derfor et kostbart undervisningsapparat og forlanger til gengæld, at de per
soner, der er blevet optaget som elever, møder til deres arbejde. Man kan
også tænke på arbejdet i klasserne, der er lagt an som team-work. Dette
arbejde lider stor skade, hvis folk ikke regelmæssigt er til stede og kan til
egne sig stoffet i samme tempo som de øvrige i klassen. Men bag tanken
om mødepligten ligger der også en filosofi, som er kendt ved en række
uddannelser, bl. a. ved universiteterne: tilfredsstillende fremmøde giver
den uddannelsessøgende fuld fritagelse for eksamen eller fritagelse for
eksamen i dele af stoffet. Denne tankegang er baggrunden for, at HF-kursisterne normalt går op med nedskåret pensum i en række fag og for at
gymnasiasterne slipper for eksamen i flere fag og i andre kan gå op med
nedsat pensum.
Det er en logisk følge af den ordning, at fordelene bortfalder, hvis der
ikke er præsteret det forudsatte fremmøde. Virkningen består i, at en gym
nasieelev i Ig og 2g fratages indstillingen til eksamen og dermed retten til
at rykke op i næste klasse. I 3g er virkningen den, at vedkommende elev
ikke indstilles til eksamen på skolen, men muligvis af direktoratet får ad
gang til en privatisteksamen, hvor man går op hos fremmede eksaminatorer
og censorer i alle fag og med ureduceret pensum. For HF-kursisternes ved
kommende er den normale virkning, at man ikke kan fortsætte på kursus,
men evt. kan indstille sig til eksamen som selvstuderende. Hvis fraværet
skyldes langvarig sygdom, kan en HF-kursist dog i visse tilfælde opnå di
rektoratets tilladelse til at fortsætte på kursus, men til eksamen opgives
fuldt pensum.
Til begrebet mødepligt hører ikke blot fremmøde. Det kræves også, at
man er studieaktiv, altså at man deltager aktivt i arbejdet og afleverer de
krævede skriftlige arbejder. Forsømmelighed med hensyn til opgaveafleve
ring udregnes i procent og behandles på linje med forsømmelser.
Ministeriet har pålagt rektorerne at kontrollere fremmødet og studie
aktiviteten. Fremmødet kontrolleres på Roskilde Katedralskole ved et sy30

stem, der giver eleverne mulighed for hver uge at se, hvad de er noteret
for og for at påtale eventuelle fejl. Jeg synes, at alle hver uge bør kontrol
lere, at der ikke er sket fejl, ligesom jeg anbefaler, at man fører sit eget
regnskab over forsømmelsernes omfang på basis af de ugentlige opslag.
Har man været fraværende, har man ret til straks efter at give skolen
meddelelse om grunden til fraværet. Det sker ved hjælp af en hvid sygeseddel, der kan hentes i forkontoret. På samme måde underrettes skolen
på en grøn „gå-hjem-seddel“, før en elev forlader skolen inden undervis
ningstidens ophør. Ved længere fravær er det klogt at sikre sig lægeerklæ
ring om årsagen.
På forskellige tidspunkter i skoleåret opgøres fraværet. Er dette kommet
over 15 % af den da forløbne undervisningstid, modtager man mundtligt
en første advarsel, hvor der også kort mindes om de mulige følger af for
omfattende fravær. De 15 % er en tommelfingerregel, og det er mit ind
tryk, at myndighederne kun sjældent vil tage privilegierne fra en elev, hvis
fravær ligger under 15 %. Jeg må dog tilføje, at ministeriet ikke har givet
faste talgrænser, men forbeholder sig ret til at behandle de indberettede
tilfælde hver for sig. Personlig finder jeg, at det normalt er forsvarligt at
vente med advarsler, indtil 15 %-grænsen er nået.
Hvis fraværet nogen tid efter første advarsel fremdeles er for omfat
tende, følger en skriftlig advarsel. Er fraværet nogen tid efter anden ad
varsel procentuelt for omfattende, beregnet ud fra den da forløbne del
af skoleåret, indberettes sagen til ministeriet. Skulle det komme så vidt,
får eleven lejlighed til skriftligt at fremføre alt, hvad der er til hans/hendes
fordel i sagen. Denne erklæring vedlægges skolens (kursus’) indberetning
sammen med eventuel lægeerklæring. Herefter afgør ministeriet sagen.
Der kan være grund til at fremhæve et forhold, som det erfaringsmæs
sigt synes svært at forstå: hvis en elevs fravær er meget omfattende, er det
af underordnet betydning for sagens afgørelse, om fraværet skyldes syg
dom, praktiske vanskeligheder m. v. Fortabelsen af de fordele, som frem
møde og studieaktivitet giver en elev, skal jo ikke opfattes som en straf,
men som en følge af, at man må konstatere, at eleven ikke har præsteret
det, som var forudsætningen for privilegierne. Kun i grænsetilfælde er det
rimeligt at tage hensyn til, om fraværet skyldtes sygdom, dårlig økonomi,
børnepasning eller lignende. For at en sag kan blive belyst så grundigt som
muligt, forelægges den for elevens lærere og på HF-kursus desuden for
studievejlederen. I forbindelse med en indberetning er det en fordel for en
elev, hvis hanfhun straks efter hvert fravær har afleveret sygeseddel, som
lægges i den røde postkasse i forkontoret.
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FERIER OG FRIDAGE I SKOLEÅRET 1977/78

Skoleåret 1977/78 begynder mandag den 8. august. 3g, 2g og 2HF mø
der kl. 9, alle andre klasser kl. 10.30.

Efterårsferien begynder efter skoletid fredag den 14. oktober og varer til
mandag den 24. oktober kl. 8.

Juleferien begynder fredag den 23. december efter juleafslutningen og
varer til mandag den 2. januar kl. 8.
Vinterferien begynder fredag den 10. februar efter skoletid og varer til
mandag den 20. februar kl. 8.

Påskeferien begynder efter skoletid fredag den 17. marts og varer til
tirsdag den 28. marts kl. 8.
Fredag den 21. april: Store Bededag.
Torsdag den 4. maj: Kristi Himmelfartsdag.
Mandag den 15. maj: 2. Pinsedag.

Sommerferien begynder fredag den 16. juni.

Skoleåret 1978/79 begynder mandag den 7. august 1978 kl. 9-

Ferierne og fridagene er fastlagt af Undervisningsministeriet, for vinter
feriens vedkommende efter ansøgning fra skolens samarbejdsudvalg. Skolen
har ikke hjemmel til at give elever frihed uden for ferierne.
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KARAKTERSKALAEN
Om anvendelsen af de enkelte karakterer gælder følgende:

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.
5: Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.
03: Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende
præstation.
00: Gives for den helt uantagelige præstation.
13:
11:
10:
9:
8:
7:
6:

Stk. 1. For at bestå. HF eller studentereksamen kræves, at summen af samtlige karak
terer er mindst 5,5 gange karakterernes antal, og at summen af de to laveste karakterer
plus gennemsnittet af de øvrige karakterer er mindst 13.

Stk. 2. Studentereksamen er kun bestået, hvis det i stk. 1 indeholdte krav er opfyldt
såvel for årskaraktererne som eksamenskaraktererne.
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