
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


SANKT JØRGENS 
GYMNASIUM

KØBENHAVN 1977



Rektor træffes som regel mandag, tirsdag, 
torsdag og fredag 12.00-12.45; anden tid 
efter aftale.

Rektors telefon: (01) 31 98 75.

Inspector og pedel: (01) 3117 66.

Lærerværelset: (01) 21 58 35.



SANKT JØRGENS GYMNASIUM
FILIPPAVEJ 2

1928 KØBENHAVN V.

SKOLEÅRET 1976-77



INDHOLD

Til de nye elever ................................................................................................ 3
Gymnasiet (Studentereksamen) ...................................................................... 3
Fagenes timefordeling i gymnasiet .................................................................. 4
HF-kursus (Højere Forberedelseseksamen) ................................................... 5
Gymnasiale suppleringskursus (GSK) .............................................................. 6
Eksaminer 1976 .................................................................................................... 8
Gymnasialt suppleringskursus .......................................................................... 9
Elevfortegnelse - ................................................................................................ 10
Fag- og timefordeling ....................................................................................... 14
Personaleforhold .................................................................................................. 15
Karaktergivning og eksamensordning.............................................................. 16
Lærebøger ............................................................................................................ 18
Skolenævn, samarbejdsudvalg og stipendienævn ........................................... 19
Studiekredse ........................................................................................................ 19
Møde- og ordensregulativ................................................................................... 19
Studievejledning og erhvervsorientering......................................................... 20
Skolelægen ............................................................................................................ 20
Adresseforandring ............................................................................................... 21
H. M. Fonden .................................................................................................... 22
Skolekomedien 1977 ........................................................................................... 22
Årsafslutningen .................................................................................................... 24



Til de nye elever!

Velkommen på Sankt Jørgen! - et lille gymnasium. Vi havde 75-års jubi
læum i 1975 og fik den nuværende hovedbygning i 1926. Det var den 20. no
vember, som vi nu fejrer som skolens fødselsdag. Da mellemskolen eksisterede, 
var der op til 450 elever. Nu er der ca. 250, fordelt på ca. 150 i gymnasiet, 
80 i HF (Højere Forberedelseseksamen) og 20 i GSK (Gymnasialt Supple
ringskursus). Det er altså en lille skole med de dertil hørende fordele og 
ulemper; der er f. eks. ikke så mange grene i gymnasiet. Vi har nysproglig, 
matematisk-fysisk og matematisk-naturfaglig gren.

Til gengæld kender vi hinanden godt og synes, at der er et godt miljø at 
arbejde i. I hovedbygningen Filippavej 2 er der foruden klasse- og faglokaler 
en festsal og et elevkøkken på 3. sal. På 2. sal er der bl. a. bibliotek, som er 
åbent for alle hele dagen, så man både kan hente bøger og sidde og arbejde 
i fred. Her står også elevernes skrivemaskiner til grupperapporter osv. På gan
gene er der møbler og tidsskriftreoler, så man kan slå sig lidt ned i frikvarte
rer og eventuelle mellemtimer.

Skråt over for hovedbygningen ligger en ældre villa — Filippavej 5 — med 
kantine i underetagen. Dér er der forskellige automater med varme og kolde 
drikke, drevet af elevrådet. I stueetagen ligger formningslokaler og TV-rum 
med videobåndoptager. Elevrådet har sit eget lokale her. På 1. sal ligger gym
nasiets erhvervsorienteringslokale. (HF’s studievejleder har til huse på 2. sal 
i hovedbygningen). Desuden er lægeværelset her og nogle velindrettede gruppe
rum dels til gruppearbejde og dels til at arbejde i, hvis man vil sidde og læse 
i fred. Og sommeren kan man opholde sig i haven ud mod søen. Der er altså 
rige muligheder for at befinde sig godt, også uden for timerne! Men det kræ
ver naturligvis, at man gider rokke sig ud af sit klasseværelse — se elevrådets 
oplæg senere i årsskriftet.

Den første uge er der forskellige aktiviteter for de nye elever. Der udleveres 
program den første dag.

Gymnasiet (Studentereksamen).

Skolen har fællesundervisning for drenge og piger. I overensstemmelse med 
skoleloven af 1958 er gymnasiet treårigt og består af en sproglig linie og en 
matematisk linie.

I gymnasiet gives i tilslutning til 2. realklasse (evt. 3. realklasse) en fortsat 
almendannende undervisning, som tillige giver det nødvendige grundlag for 
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videregående studier ved universiteter og højere læreanstalter og slutter med 
en prøve (studentereksamen).

På begge linier kan der vælges russisk i stedet for fransk. På matematisk 
linie kan tysk vælges i stedet for engelsk. Forudsætningen for oprettelse af 
hold er, at mindst 10 elever melder sig til den pågældende undervisning.

Ved overgangen til 2. g kan der (inden 15. april i l.g) vælges mellem 
musik og formning. Forudsætningen for disse valgmuligheder er, at der mindst 
melder sig 7 elever pr. hold.

Efter 1. g kan de to hovedlinier deles i grene.
For den sproglige linies vedkommende fortsætter for tiden alle elever i den 

nysproglige gren.
For den matematiske linies vedkommende kan eleverne vælge mellem den 

matematisk-fysiske og den matematisk-naturfaglige gren. Forudsætningen for 
valgmuligheden er, at mindst 7 elever melder sig til en gren.

Fagenes timefordeling i gymnasiet 1976-77.

3mf 3 ns 2 ns 2mf 2mn Is Im
Religion 2 2 1 1 1
Engelsk 6 4 4 5
Dansk 4 4 3 3 3 3 3
Tysk 5 3 3
Fransk 3 3 3 3 3 5 5
Latin 4 4
Oldtidskundskab 2 2 2 1 1
Historie 4 4 3 3 3 2 2
Geografi 3 3 2
Biologi 3 3 3
Fysik 5 3 2 3
Kemi 3 3 2
Matematik 6 3 5 3 2 5
Musik (eller 1 1 2 2 2 2 2
Kunstforståelse) (2) (2) (2) (2) (2)
Legemsøvelser 2 2 2 2 2 2 2

Sum 30 30 30 30 30 30 30
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HF-Kursus (Højere Forberedelseseksamen).

Ved HF-loven af 1966 bestemtes det, at eksamen skal sikre tilstedeværelsen 
af de kundskaber, der er nødvendige til at begynde uddannelsen til lærer i 
folkeskolen. Endvidere kan denne eksamen efter nærmere bestemmelser give 
adgang til andre videregående uddannelser.

Optagelse på HF-kursus giver principielt en realeksamen eller afsluttende 
prøver i »væsentlige fag« i 10. klasse med tilfredsstillende resultat. Det er 
imidlertid ikke en nødvendig betingelse for optagelse at have en af disse prø
ver. Ansøgere, der ad anden vej har skaffet sig det grundlag, som undervisnin
gen bygger på, har adgang på lige fod med ansøgere, som har en forudgående 
prøve eller eksamen. Nogle år i erhvervslivet vil ofte kunne give en modenhed 
og evne til selvstændigt arbejde, der kan være lige så værdifuld for HF-under- 
visningen.

I færdighedsfagene matematik, fremmedsprog og fysik stilles der dog krav 
om ganske bestemte forkundskaber.

Hvis man ønsker at følge undervisningen på kursus, er der lige som for 
skolens andre elever mødepligt og pligt til at deltage i skolearbejdet. Der er 
mulighed for at indstille sig som privatist til eksamen uden at have deltaget i 
undervisningen på et HF-kursus. Inden indstilling til eksamen som selvstude
rende forlanges det dog, at eksaminanden har gennemgået laboratoriekursus i 
fysik, kemi og biologi, hvis disse fag er tilvalgsfag. Skolen og dens faglærere er 
i øvrigt parat til at råde og vejlede selvstuderende med hensyn til arten og 
omfanget af deres eksamenslæsning og laboratorieøvelser.

Det er en betingelse for at indstille sig til eksamen, at man er fyldt 18 år 
inden 1. februar i det år, eksamen finder sted. Eksamen omfatter alle de fag, 
hvori der er undervist, undtagen fællesfagene formning, musik og idræt.

Undervisningen på HF-kursus er gratis, ligesom lærebøger udlånes gratis.
Højere forberedelseseksamen omfatter fællesfag og tilvalgsfag — d. v. s. dels 

en række fag, der er fælles for alle HF-studerende: dansk, religion, historie, 
biologi, geografi, matematik, engelsk, tysk, samfundsfag, musik eller formning, 
idræt; dels et antal fag, som den enkelte skal vælge i et antal svarende til 
mindst 20 points og kan være enten nogle af fællesfagene behandlet mere 
indgående eller følgende nye fag: et tredie fremmedsprog, fysik, kemi, psyko
logi. Af fællesfagene kan dansk, religion, historie, geografi ikke vælges som 
tilvalgsfag.

Et HF-kursus er toårigt og opdeles i 4 halvår eller semestre med følgende 
ugentlige timetal i de forskellige fag:
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Fællesfag: 1. se
mester

2. se- 3
mester m

. se
ester

4. se
mester

Dansk................................................... 3 3 4 4
Religion ............................................... 0 0 3 3
Historie................................................. 3 3 3 3
Biologi ................................................. 3 2 0 0
Geografi ............................................. 3 2 0 0
Matematik........................................... 5 5 0 0
Engelsk................................................. 4 3 4 4
Tysk ..................................................... 3 3 0 0
Samfundsfag........................................ 2 2 0 0
Musik/Formning ................................ 2 2 0 0
Idræt.....................................................

Tilvalgsfag:

2 2 0 0

Points:

Biologi ................................................. 0 0 4 4 8
Matematik ........................................ 0 0 6 6 12
Engelsk................................................. 0 1 3 3 7
Tysk ..................................................... 0 0 5 5 10
Samfundsfag........................................ 0 0 3 3 6
Musik ................................................. 0 0 4 4 8
Formning ............................................. 0 0 4 4 8
Idræt .................................................... 0 0 4 4 8
3. fremmedsprog ................................ 0 3 4 4 11
Fysik..................................................... 0 3 6 5 14
Kemi..................................................... 0 0 5 5 10
Psykologi ............................................. 0 0 3 3 6

Der holdes eksamen i de enkelte fag ved udgangen af det semester^, hvor
undervisningen i faget afsluttes. Der er ikke eksamen i fællesfagene musik, 
formning og idræt. Tilvalgsfag skal i alt give mindst 20 points.

Gymnasiale suppleringskursus (GSK).

Med skoleåret 1975—76 påbegyndtes undervisningen på det gymnasiale 
suppleringskursus efter bekendtgørelsen af 5. april 1972.

§ 1. Formålet med gymnasiale suppleringskursus er at give personer, der 
har gennemført en af de i § 5 nævnte uddannelser, adgang til at få undervis
ning og aflægge prøve i et eller flere fag, der kan indgå i studentereksamen 
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eller højere forberedelseseksamen, og som de pågældende helt eller delvis 
mangler for at opfylde de uddannelsesmæssige betingelser for at påbegynde 
eller fortsætte en uddannelse ved de højere eller andre videregående uddan
nelsesinstitutioner.

§ 2. Gymnasiale suppleringskursus hører under direktoratet for gymnasie
skolerne og højere forberedelseseksamen.

§ 4. Indtegning til et gymnasialt suppleringskursus sker ved direktoratets 
foranstaltning. Ved indtegningen skal ansøgeren efter direktoratets nærmere 
anvisning dokumentere, at han opfylder eller ved suppleringskursus’ begyndelse 
kan forventes at opfylde de i § 5 fastsatte optagelsesbetingelser.

§ 5. Optagelse på et gymnasialt suppleringskursus er betinget af, at ansøge
ren
1. har bestået studentereksamen, højere forberedelseseksamen, højere handels

eksamen, anden tilsvarende eksamen eller realeksamen - alt efter hvilke 
krav der stilles efter bestemmelserne om den uddannelse, den pågældende 
ønsker at gennemføre — og

2. enten har påbegyndt sin uddannelse ved vedkommende uddannelsesinstitu
tion eller efter at have bestået afsluttende prøve i et eller flere fag, hvortil 
suppleringskursus forbereder, vil opfylde betingelserne for at påbegynde 
sin uddannelse ved vedkommende uddannelsesinstitution.

Stk. 2. En ansøger, der på andet grundlag end nævnt i stk. 1, nr. 1 er blevet 
- eller har opnået tilsagn om at blive — indskrevet ved en højere eller anden 
videregående uddannelsesinstitution på betingelse af, at prøve i et eller flere 
fag bestås ved et gymnasialt suppleringskursus, kan ligeledes optages.

Undervisningen, der er 1-årig, omfatter fagene:

Matematik med 12 ugentlige timer,
Fysik med 9 ugentlige timer,
Kemi med 4 ugentlige timer,
Biologi med 3 ugentlige timer,
Geografi med 3 ugentlige timer,

i alt 31 ugentlige timer.

Kravene i de enkelte fag er de samme som ved studentereksamen på den 
matematiske linies matematisk/fysiske gren.
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Eksaminer 1976.

Studentereksamen

Mette Baunøe
Finn Christensen
Birgit Ekdahl
Frank Gravgaard Hvilsom
Eva Jørgensen
Eva Rønde Kristensen 
Inger Lise N. Madsen 
Tine Hartung Nielsen 
Henrik Nilsson

Peter M. Amundsen 
Harald Chr. Brixen 
Frank Dallgaard 
Michael K. Eibye 
Helle G. Hansen 
Torben Hermansen 
Jørgen V. Jensen 
Jørgen S. Mikkelsen

Nysproglig

a.

Karin L. Pedersen 
Lisbet Petersen 
Lone Susan Røge 
Ida Rørbeck 
Elizabeth Sørensen 
Ellen Dorph Sørensen 
Karin Kathrina Sørensen 
Karen Whelan

Mat.-fys.

X.

Henrik Nielsen 
Lars Nordborg Olsen 
Morten Vinter Pedersen 
Preben K. Pedersen 
Anders J. Petersen 
Niels H. Rasmussen 
Kim H. Thorsen

Finn Andersen
Kim Bucio
Brian Christiansen 
Kim P. Døsting 
Claus Henriksen 
Claes N. Hestehave 
Allan V. Hoff

Jesper P. Holm 
Ivan Black Jensen 
Ann-Sofi P. T. W. Lange 
Benny S. Møller 
Lars Rahbæk Olsen 
Jan Rasmussen 
Svend-Erik Schmidt
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Gymnasialt suppleringskursus

Bjarne Wagner Andersen 
Hanne Lone Christensen 
Troels W. Christensen 
Niels Hofman Hansen 
Niels Hjørnholm 
Morten Holm Johansen 
Torun Birkbak Laursen

Kjeld Lynge Madsen
Jens Mygind
Kirsten Wulff Møller
Per Olsen
Benny Pedersen
Peter Ejmund Samuelsen

HF-eksamen

Tom S. Andersen 
Janet R. Carstensen 
Birthe A. Dalberg 
Helle Elsing 
Birgitte Lunhart Jensen 
Birte Marie Jessen 
Frede Jørgensen 
Jan D. Konradsen 
Dorthe S. Kristensen 

Karin L. Kristensen 
Annegrethe F. Lokvig 
Lise-Lotte Mortensen 
Birthe Nilsson 
Birgit L. Rørne 
Joan B. Schwartz 
Birte Sonne 
Annette W. Thielke 
Steve Verlis

Per Albrechtsen 
Lise Alexandersen 
Marianne Bj errum 
Elsebeth M. Hansen 
Karin M. Heiden 
Michael Justesen 
Lene Leihøj

Mads H. Pedersen 
Erik Pingel
Peter Kim Rasmussen 
Beth Rosenvold 
Jørn Salling 
Lene W. Toft 
Birte Ørvad
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Elevfortegnelse.
Elevtallet er 240 (146 i gymnasiet, 77 i HF-klasserne og 14 på gymnasialt

suppleringskursus).

3. gymnasieklasse. 
Nysproglig

Nathan Baruch 
Hanne Bay Bastian 
Lena Hjarne 
Charlotte Holmershøj 
Hanne Wagner Jensen 
Lars Ebenhardt Kragh

a.
Birgit Walling Nielsen 
Merete Plaschke 
Michael Bo Rasmussen 
Ulrik Kim Schack 
Anne-Bine Winther 
Ralph Leon Østrup

Jørn Ludvigsen

Mat.-fys.

Kim J. Allan 
Finn B Andersen 
Kaare Beck 
Lars Bregnsholdt 
Henriette B. A. Fog 
Jørgen Kr. Hansen 
Ole Kjær Hansen 
Mikkel Hertz 
Otto Enggård Jacobsen 
Vivi Lanzky

X.
Lisbeth Larsen 
Ulrik E. Lauridsen 
Krzysztof Menzynski 
Jane C. Mess 
Ole Michael Meyer 
Bo Kell Nielsen 
Allan Chr. B. Olesen 
Ole Gundesen Smidt 
Kenneth T. Støchkel 
Carsten Villadsen

Jan Baand Larsen

2. gymnasieklasse. 
Nysproglig

Kristian Boland 
Lone Munch Carlsen 
L:sclotte Irlind
Anne Jørgensen 
Annette Jørgensen 
Lene Larsen
Marianne Moritzen 
Dorrit Chris Nielsen 
Hanne Mølgaard Nielsen

a.
Lise-Lotte Møller Nielsen 
Bente Klüver Rasmussen 
Anne-Marie Skakke 
Ulla Thordal-Christensen 
Jørgen Ernst Topp 
Martin Wendelboe 
Erik Bo Westh 
Christina Wiegandt
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Mat.-fys.

Henrik Aktor
Morten Banck-Petersen 
Jørgen Bjerregaard 
Benjamin Buemann 
Michael René Hiilz 
Ingelise Keis 
Bjarne Due Larsen 
Anne Marie Mickiewicz 
Jesper Nielsen

X.

Anja Parly Pedersen 
John Meidahl Petersen 
Peter Meidahl Petersen 
Claus Michael Reimert 
Kyösti Hans Schmidt 
Merete Steinbo 
Michael Strandberg 
Peter Toft
Jens Henrik Westh

Torben Andersen 
Niels Bech-Thomsen 
Lene Christensen 
Mona Frederiksen 
Alfred Jensen
Nils Buchberg Jensen 
Benthe Lauesen
Leif Tonny Malmqvist

Anders F. Møller Nielsen 
Per Kell Nielsen
Lars Radoor Paulsen 
Elsebeth N. Petersen 
Allan Prang 
Suzanne H. Rindom 
Henrik Vig

1. gymnasieklasse.

Nysproglig

Elizabeth (Ditte) Andersen 
Heidi Anderson 
Mirjam Bornstein 
Leif Christensen 
Janni E. Hansen 
Mette Wolthers Hansen 
Jesper B. Harlev 
Peter S. Jensen 
Lars A. Jørgensen

Michael H. Lorentzen
Jette Magnussen 
Grethe Nikolaisen
Lars F. Orby
Anette Wissing Sørensen 
Pia Sølvsten Sørensen 
Mette S. Thordsen
A. M. Karina L. Westberg 
Lars F. Wiinblad
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Mat.-fys.

Susanne Boyens-Thiele 
Johnny M. Byrnard 
John Christiansen 
Søren Friberg
Michael Bødstrup Hansen 
Erik R. Ambjørn Jensen 
Morten Groot Jensen 
Helge Jønch-Sørensen 
Lis Norlin Jørgensen 
Michael H. Jørgensen 
Niels-Peter Jørgensen

Bitten Bernscherer 
Peter D. Bruun 
Jesper K. Ditlevsen 
Jørgen Edelbo 
Bjarne Hess 
Ivan S. Jensen 
Peter S. G. Jensen 
Vibeke Jensen 
Henriette Juhler 
Henrik Jørgensen 
Steen A. G. Jørgensen 
Mogens P. Knudsen

Mette From Andersen 
Nina Christiansen 
Maj Flindt-Larsen 
Vibeke Hinge 
Karin Hoik
Janni Horning 
Bente Lise Johansen 
Stig Lau Nielsen

Torben Kelså 
Søren Lassen Knudsen 
Lars Ahlmann Olesen 
O. Benny Olsen 
Peter Rongsted 
Ditte E. Rødgård 
Sten Schmidt 
Jan Philip Solovej 
Lars Stage 
Priska-Maria C. Tschirch

y-
Susanne Rosenkvist Larsen 
Jenny D. Lüsberg 
Tune O. Nielsen 
Jens E. Olsen 
Michael B. Olsen 
Rikke P. Pedersen 
Arne R. Rasmussen 
Helle Rasmussen 
Petra H. Rasmussen 
Joan A. N. Sørensen 
John G. Thomassen

2. HF-klasse.

p-
Erik Ronald Pedersen 
Annelise Persson 
Connie Petersen 
Helle Dunja Petersen 
Tommy Reenberg 
Dorte R. Schwartzlose 
Kim Michael Vedsmand 
John Jannik Vemmer
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q-
Henrik Allesøe 
Carl Chr. Berthelsen 
Helle Bornhuus 
Janne Breum 
Lars Peter Breusch 
Jytte Henny Gambino 
Pia M. T. Gøderum 
Helle Løkke Hansen 
Jan Tügel Hansen 
Laila Hansen

Anna Cathrine B. Holm 
Britta Haugan Jensen 
Pia Kjeldgaard 
Mads Buch Lager 
Annette Nielsen 
Mari-Anne Heiden Nielsen 
Mette Mundt Ottesen 
Michael Ruben 
Karen Schmidt

1. HF-klasse.

Birgitte Asmussen 
Michael Beck-Petersen 
Eva Berkowitz
Robert Bjarnholt
Leif Bjørkskov
Lars Bodenhoff
Carsten Christensen
Ib Hansen
Birgitte M. Hjortenfeldt
Jenny (Janne) M. Jensen 
Michael Risting Jensen

Anne Marie Keldorff 
Pernille M. Laursen 
Bjørn Lehnert 
Kennet S. Nielsen 
Kirstine Parkmann 
Britt 1. Pedersen 
Lene T. Petersen 
Eva Ryberg 
Jakob M. Treil 
Eva Willy-Jensen

q-
Alan H. Bay 
Claus H. B. Christensen 
Ditte Christensen 
Michael Christensen 
Margit S. Cronqvist 
Peter H. Fuglsang 
Susanne L. Hansen 
Preben P. Hindberg 
Jeanne Kirkegaard 
Karin Kjersgaard 
Gitte Koch-Hansen

Darek Korman 
Rita T. Kusk 
Ingelise N. Larsen 
Helle N. Laursen 
Ole Mikkelsen 
Lars L. Mortensen 
Marianne Mårtensson 
Lone Nielsen 
Tonni Norslev 
Else H. Rasmussen
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Gymnasialt Suppleringskursus.

Ejvind Rønn Andreasen 
Ulla B. Fregerslev 
Preben Gamst
Erik Friedrich Geister 
Hans Kr. Jakobsen 
Bjarne Jensen 
Kirsten Jensen 
Niels Peter B. Jensen 
Michael Bay Koefoed

Vitoon Lefort
Andrzej Menzynski 
Anders Mondrup 
Kjeld Nielsen
Finn Obel-Jørgensen 
Inger Buhl Pedersen 
Niels Meldgård Pedersen 
John Petersen

Fag- og timefordeling.

Ved HF-klasserne betyder små bogstaver fællesfag, store bogstaver tilvalgsfag.
Kunstpædagog Kn. Hartmann Andersen: Kunstforståelse 3a, 3x, 2a, 2x, 2y og 

lp.
Adjunkt Lone Bakander: Matematik 2xyN, lp og Iq. Fysik lx.
Lektor A. Bolbjerg: Engelsk la og Iq. Fransk 2a.
Adjunkt C. Collin Eriksen: Tysk lp og lq.
Timelærer T. Gelts: Gymnastik la og lx.
Adjunkt Karen Hammer: Biologi 3a, 2PQ, lp og lq. Geografi 2xyF og lq.
Adjunkt Ole Hummelshøj: Matematik 2xyF, la, 2PQ og GSK.
Lektor P. Husum: Tysk 3a og 2a. Fransk lx.
Timelærer Lene Jacobsen: Psykologi 2PQ.
Årsvikar, cand. mag. Merete Jørgensen: Dansk 2y, 2p, 2q og lp.
Lektor G. Lauge Kristensen: Fransk 2x, la og 2PQ. Dansk 2a, la og lx.
Adjunkt Elisabeth Kristiansson: Gymnastik 3a, 3x, 2a, 2x, la, lx, 2PQ, lp og 

lq. Dansk ly og lq.
Adjunkt Elise Æbelholt Larsen: Fransk 3a, 3x, 2y og ly. Latin 2a og la. Old

tidskundskab 2a og la.
Lektor Merete Verner Larsen: Engelsk 2a, ly og 2pq.
Rektor J. Lumbye: Biologi 2xyN.
Adjunkt Grethe LUtzhøft: Dansk 3a, 3x og 2x. Tysk la og 2PQ.
Adjunkt Gudrun Maltesen: Kemi 2x, 2y og lx. Fysik 2xyF og 2xyN.
Lektor F. T. Mouridsen: Engelsk 3a, 2Q og lp.
Timelærer Johan Paludan: Samfundsfag 2PQ, lp og lq.
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Lektor H. Pedersen: Historie 3x, 2a, ly, 2p og lp. Gymnastik 2y, ly, lp, lq 
og frivillig gymnastik. Oldtidskundskab lx og ly.

Adjunkt Gertrud Raff: Engelsk lx og 2P. Religion 3a, 3x, 2p og 2q.
Lektor Erik Schmidt: Musik 3x, 2a, 2y, la, Ix, ly, Iq og frivillig korsang.

Gymnastik 3a, 3x, 2a, la, Ix, lp og Iq.
Adjunkt Henrik Schumacher: Fysik 3x og GSK. Matematik Ix.
Adjunkt N. A. Sørensen: Geografi 2xyN, la, lp og GSK. Biologi 3x og GSK.
Adjunkt Åge Tang-Pedersen: Fysik ly, 2PQ og GSK. Kemi ly og GSK.
Adjunkt Hans Chr. Thomsen: Matematik 3x, 2a, ly og GSK.

Personaleforhold.

Rektors stedfortræder: lektor PI. Pedersen.
Skolens inspector: lektor E. Schmidt.
Regnskabsfører: adjunkt Gudrun Maltesen.
Bibliotekar: lektor L. Rosenstock.
Boginspector: adjunkt Hans Chr. Thomsen.
Studievejledere: lektor P. Husum og lektor H. Pedersen.
Indre inspektion varetages af lektor E. Schmidt og adjunkt Hans Chr. Thom

sen.
Skolens sekretær: Inge Danelund.
Skolens pedel: Willy Jensen.
Skolens læge er dr. C. Dueholm, skolens sygeplejerske K. Mathiesen.

Pr. 31. juli 1976 tog lektor Axel Nielsen og lektor K. Steenberg deres af
sked. Ved udgangen af januar 1976 ophørte timelærer Ulla Gaarn med at un
dervise. Ved afslutningen af skoleåret ophørte pastor Niels Holm, lektor Niels 
Krabbe, timelærer Erik Nygård Madsen, lektor Jonas Pedersen, lektor ). 
Schoubye, timelærer A. Vangdrup og timelærer S. Aagaard med at undervise 
på skolen.

Pr. 1. august 1976 blev cand. scient. Lone Bakander, cand. mag. Elisabeth 
Kristiansson og cand. scient. Åge Tang-Pedersen ansat som adjunkter ved sko
len.

Pr. 1. august 1976 blev cand. psych. Lene Jacobsen, cand. phil. Sven Møl- 
ler-Jørgensen, cand. scient, pol. Johan P. B. Paludan og pr. 1. september 1976 
stud. mag. Torben Gelts ansat som timelærere.

Lærerkandidater: Cand. scient. Lars Hebjørn: matem. hos Thomsen og 
Hummelshøj. Cand. mag. Ingrid Eller Thomsen: bifag tysk hos Collin Eriksen, 
Poul Husum og G. Liitzhøft. Cand. mag. Preben Bruun Christensen: hovedfag 
engelsk hos Merete Verner Larsen, Gertrud Raff og A. Bolbjerg. Cand. mag. 
Marianne Jerslev: hovedfag dansk hos G. Lauge Kristensen, Elisabeth Kristi
ansson og G. Liitzhøft, bifag historie hos H. Pedersen og L. Rosenstock.
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Karaktergivning og eksamensordning.

Karakterskala.

Den anvendte karakterskala har følgende trin: 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 0. 
Om anvendelsen af de enkelte karakterer gælder:

13: gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation.
11: for den udmærkede og selvstændige præstation.
10: for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation.
9: for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8: for den middelgode præstation.
7: for den jævne præstation, der ligger lidt under middel.
6: for den 

tion.
noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende præsta-

5: for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.
3: for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende

præstation.
0: for den helt uantagelige præstation.

Følgende to betingelser skal være opfyldt, for at realeksamen eller studenter
eksamen er bestået:

1) Summen af samtlige karakterer skal mindst være 5,5 gange karakte
rernes antal,

2) Summen af de to laveste karakterer plus gennemsnittet af de reste
rende karakterer skal være mindst 13,

og eksamen er kun bestået, hvis disse krav er opfyldt såvel for årskarakterernes 
som for eksamenkarakterernes vedkommende.

I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12. marts 1973 om 
eksamensordningen og karaktergivningen m. v. ved studentereksamen og i 
gymnasiet fastsættes følgende bestemmelser, der yderligere er udformet i under
visningsministeriets cirkulære af 2. marts 1973 om evaluering og meddelelser 
til hjemmene:

I hvert af de fag, hvori der til studentereksamen gives årskarakterer, skal der 
mindst én gang om året — og kan der, efter lærerrådets beslutning, to gange 
om året - gives meddelelse til hjemmet om elevens standpunkt. Såfremt eleven 
er fyldt 18 år eller har indgået ægteskab, gives meddelelsen dog til eleven selv. 
Standpunktsmeddelelse skal senest gives i marts måned og udtrykkes ved en 
karakter fra den til studentereksamen benyttede karakterskala og kan ledsages 
af et i ord affattet vidnesbyrd om elevens anlæg og arbejde i faget. Karakteren 
skal ledsages af et vidnesbyrd, dersom elevens standpunkt bedømmes til under 
6, eller hvis den betegner en væsentlig nedgang i faget i forhold til den forud- 
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gående bedømmelse af standpunktet. For at sikre ro om den første tids under
visning i gymnasiet må der i 1. gymnasieklasse ikke afgives standpunktsbedøm
melse inden december. Umiddelbart før der afgives standpunktsbedømmelse 
skal elevernes forhold i relation til standpunktet drøftes på et lærerforsam
lingsmøde. Kontakten mellem gymnasieskolen og hjemmene sikres i øvrigt ved 
forældremøder med deltagelse af lærere, elever og disses forældre.

Skolen skal føre nøje regnskab over elevernes forsømmelser. Dersom en elevs 
forsømmelser antager et sådant omfang, at rektor nærer betænkelighed over for 
elevens mulighed for fortsat at følge undervisningen, skal rektor underrette 
eleven herom. Fortsætter en elevs forsømmelser herefter, skal rektor skriftligt 
underrette eleven og forældremyndighedens indehaver om, at der kan blive tale 
om at tage forbehold ved elevens tilmelding til eksamen ved skoleårets slutning. 
Umiddelbart før endelig tilmelding til eksamen den 20. marts drøftes på et 
lærerforsamlingsmøde forholdene for de elever, der har modtaget skriftlig 
advarsel. Såfremt lærerforsamlingen finder, at det for en af disse elever i et 
eller flere fag på grund af elevens forsømmelser ikke vil blive muligt at give 
årskarakter, skal rektor i henhold til § 7 i undervisningsministeriets bekendt
gørelse af 12. marts 1973 om eksamensordningen m. v. indsende en erklæring, 
som giver oplysning om disse forhold, og direktoratet afgør da, om eleven kan 
deltage i eksamen ved skoleårets slutning.

Ved skoleårets slutning gives årskarakterer i de af klassens fag, hvori der ved 
studentereksamen gives årskarakterer. Der afholdes en årsprøve, som mindst 
omfatter samtlige skriftlige fag. Lærerrådet fastsætter ordning og omfang af 
eventuelle mundtlige årsprøver og klassernes arbejde i tiden efter, at undervis
ning efter normalt skema er ophørt og indtil sommerferien. Den skemamæssige 
tilrettelæggelse foretages af rektor under hensyntagen til elevers og lærerers 
deltagelse i eksaminer fastsat af direktoratet.

En elev, der ikke har fået direktoratets tilladelse til at deltage i eksamen 
efter 1. eller 2. gymnasieklasse, kan ikke fortsætte i næste klasse.

På et lærerforsamlingsmøde ved skoleårets slutning behandles de øvrige 
elevers fortsættelse i næste klasse. Dersom der ikke er enighed om, at en elev 
bør fortsætte i næste klasse, holdes afstemning herom. Ved denne afstemning 
har hver lærer lige så mange stemmer, som hans/hendes fag har års- og eksa
menskarakterer; derudover har lærerne i legemsøvelser og musik/formning hver 
1 stemme. Hver af de lærere, der underviser vedkommende elev, fremsætter en 
motiveret udtalelse om, hvorvidt eleven i faget er egnet til at fortsætte, og 
stemmer foreløbig på dette grundlag for eller imod. Derefter foretages, even
tuelt efter en yderligere drøftelse, en anden og skriftlig afstemning, ved hvilken 
den enkelte lærer skal stemme i overensstemmelse med sin opfattelse af elevens 
helhedsstandpunkt. I tilfælde af stemmelighed træffer rektor afgørelsen.

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

Endvidere gælder følgende regler for reeksamination i henhold til bekendt
gørelsen af 12. marts 1973 om undervisningsministeriets cirkulære af 28. marts 
1973:

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

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

2. Rektor skal inden 1. juli meddele direktoratet, hvilke elever der i hen
hold til 1 ønsker sig prøvet i august/september.

3. For en elev, der ønsker sig underkastet ny prøve, er eksamenskarakteren 
den ved reeksaminationen opnåede. For en elev, der i henhold til Ib. ønsker 
sig prøvet, medtæller prøven i faget blandt de ti prøver, der kræves aflagt for, 
at man kan bestå studentereksamen.

4. Elever, der ved sygeeksamen bliver berettiget til den under la. nævnte 
prøve eller som af sygdom forhindres i at aflægge den prøve i august/septem
ber, som de i henhold til la. eller Ib. var berettiget til, kan underkastes prøve 
i faget ved den efterfølgende maj/juni eksamenstermin.

Lærebøger m. m.

Ifølge lov af 11. juni 1954 om vederlagsfri undervisning m. v. i de offentlige 
højere almenskoler har eleverne ret til uden vederlag at få udleveret læremid
ler. Hertil regnes ifølge undervisningsministeriets bekendtgørelse af 2. juni 
1954: lærebøger, atlas, leksika o. lign, i det omfang disse er opført på skolens 
bogliste, materiale til skriftligt arbejde i rimeligt omfang.

De lærebøger, atlas, leksika o. lign., som udleveres, er skolens ejendom, og 
eleverne er økonomisk ansvarlige for dem. Enhver bog skal forsynes med solidt 
omslag, og elevens navn skal skrives på forreste blad. Udmeldes en elev, skal de 
til rådighed stillede bøger straks tilbageleveres skolen.

Efter udgangen af 3g har eleverne mulighed for at købe de bøger, de har 
haft til låns, undtagen leksika. Bortsalg af lærebøger gøres betinget af, at 
udgiften til de på grund af salget nødvendiggjorte nyanskaffelser kan afholdes 
inden for den del af læremiddelbevillingen, som skolen har fået til disposition.
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Skolenævn, samarbejdsudvalg og stipendienævn.

Medlemmer af skolenævn:
Aage Christensen (TR 11.488), søn i la.
Andreas Friberg ((02) 99 74 56), søn i lx.
Hanne Steen Jensen ((01) 22 31 62), søn i la.
Moritz Solovej ((01) 11 00 98), søn i lx.

Suppleanter til skolenævn:
Jørgen Kell Nielsen ((01) 31 05 24), søn i 3x og 2y.
Leif Rasmussen ((01) 70 80 57), søn i 3a, datter i ly.

Skolens repræsentanter:
Rektor J. Lumbye ((02) 86 79 76).
Lektor H. Pedersen ((01) 19 13 67).
Lektor Merete Verner Larsen (GO 98 47).
Den 11. januar 1977 afholdtes møde for de nye elevers forældre. Efter at 

rektor havde givet en kort orientering om skolens forhold, var der lejlighed 
til samtaler med faglærerne.

Den 9. marts 1977 afholdtes det ordinære forældremøde. Der var ligesom 
ved mødet i januar lejlighed til samtaler med faglærerne. Eleverne var ind
budt til at deltage i disse samtaler med deres forældre.

Samarbejdsudvalget består af adjunkt O. Hummelshøj, lektor P. Husum, 
adjunkt Gertrud Raff, lektor L. Rosenstock og rektor samt Merete Plaschke, 
3a, Karina Westberg la, Maj Flindt-Larsen, 2p og Helle Laursen, Iq.

Stipendienævnet består af Anja Pedersen, 2x, Claus Christensen, Iq, J. 
Lumbye og G. Maltesen.

Kantinen passes af Pia Sølvsten Sørensen og Karina Westberg, la.

Studiekredse.

Der har i skoleåret 1976—77 været tilbud om nedennævnte studiekredse: 
Adjunkt Arne Sørensen: Mennesket — zoologisk set — med udgang i Desmond 
Morris’ bøger, bl. a. »Den nøgne abe« og adjunkt Karen Hammer: Filmkund
skab.

Møde- og ordensregulativ.

Alle elever har mødepligt. Notering af fraværelser — dage og enkelte timer — 
foretages på grundlag af direktoratsbestemmelser om forsømmelser.

Har en elev på grund af sygdom forsømt skolen, tilrådes det vedkommende 
at medbringe en skriftlig meddelelse om fraværelsens varighed og dens årsag.

19



Elever, der er fyldt 18 år, kan selv afgive en sådan meddelelse, ligesom de selv 
kan underskrive deres karakterbog. Meddelelsen om fravær afleveres til rektor. 
Hvis der af specielle grunde ønskes fritaget for skolegang for en elev, må der 
fremsættes anmodning derom tidligst muligt, men skolen henstiller indtræn
gende at vise tilbageholdenhed med at anmode om sådan fritagelse for ikke at 
skade det regelmæssige skolearbejde. Hvis en elev på grund af sygdom ønsker 
at forlade skolen inden skoletids ophør, må tilladelse indhentes hos rektor eller 
inspektor.

Enhver elev er pligtig at opretholde god orden på skolens grund; beskadi
gelse af skolens materiel eller en elevs ejendom kan medføre erstatningsansvar.

Det henstilles til eleverne ikke at have penge eller værdisager i klassen eller 
i det overtøj, der hænger på gangene. Større pengebeløb kan opbevares hos 
rektor. Personlige ting kan ikke opbevares på skolen.

Tobaksrygning må ikke finde sted i undervisningslokalerne, der i øvrigt - 
ikke mindst af hensyn til rengøringspersonalet - må holdes sømmeligt rene.

Studievejledning og erhvervsorientering.

Studievejlederne ved HF har til opgave at rådgive i alle spørgsmål vedrø
rende de studerendes uddannelse, specielt angående tilvalg, og samtidig orien
tere om de kompetenceproblemer, der knytter sig til tilvalgsordningen, herun
der hvilke tilvalg der kræves ved bestemte videregående uddannelser.

I gymnasiets afgangsklasser har der været afsat enkelte timer til erhvervs
orientering, og der har været lejlighed til at drøfte særlige problemer som 
anlægsorientering, økonomi i og efter studietiden, studieteknik, værnepligts
forhold m. m. Endvidere har der i foråret på gymnasier og højere læreanstalter 
været arrangeret aftenmøder med erhvervsvejledere og studerende fra forskel
lige faggrupper for interesserede elever fra 2. og 3. g samt HF.

Skolelægen.

Skolens læge er dr. C. Dueholm, skolens sundhedsplejerske K. Mathiesen.
Skolelægen træffes på skolen den 1. og 3. mandag i hver måned kl. 11.30— 

12.30.
Enhver elev i gymnasieklasserne kan i denne konsultationstid henvende sig 

på skolelægeværelset.
Eleverne i 1. gymnasieklasse vil i årets løb få tilbudt en helbredsundersøgelse 

hos skolelægen.
Denne ordning beror på et tilbud givet til skolen fra Frederiksberg kommu

nes socialdirektorat.
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H. M.-Fonden.

blev oprettet i 1936 til ære for skolens grundlægger, rektor Henrik Madsen. 
Midlerne fra denne fond har gennem årene været anvendt til løsning af en 
lang række opgaver til glæde og nytte for skolen og eleverne, nævnes kan f. eks. 
investeringer til udbedring af skolens scene, indkøb af kunstværker til udsmyk
ning af klasseværelserne og bidrag til afholdelse af elevarrangementer samt 
støtte til elever i forbindelse med ekskursioner.

Da der til disse og andre opgaver fortsat er brug for penge, har forældre
repræsentanterne i Skolenævnet besluttet at rette henvendelse til forældrene 
med anmodning om at give et bidrag til fonden.

Det vil være en værdifuld støtte til afhjælpning af aktuelle behov. Bidrag 
kan sendes til Giro 5 52 02 90, H.M.-Fonden, Filippavej 2, 1928 København V.

Skolekomedien 1977.

Årets skolekomedie var Jules Pfeiffer: »Små bitte mord«. Valget af selve 
stykket havde ikke været svært; der var mange muligheder i dette drama.

Vi oplevede således ikke noget dilemma på dette felt, men det er ikke der
med sagt, at hele arbejdet med komedien var uproblematisk. Den største gene 
var vel nok tidspresset: Vi havde nøjagtig fem uger til at etablere noget, som 
blot skulle ligne et teaterstykke! På den anden side kendte vi alle på forhånd 
disse præmisser og var dermed indstillede på, at det skulle komme til at fun
gere. Vi arbejdede hårdt og spiste oceaner af franskbrød med ost undervejs. 
»Uden mad og drikke . . .«!

Alligevel var det nervepirrende i slutfasen: Scenen var langt fra færdig, 
lys- og lydeffekterne var endnu ikke indkørt, og der var bare fire dage, inden 
det hele skulle løbe af stabelen!

Det lykkedes os imidlertid at bevare jordforbindelsen, og det var i høj grad 
kostumerne, der medvirkede til dette! Vi skulle bruge amerikansk hverdagstøj 
fra tresserne, hvorfor vi alle gik hjem og fandt alt det, der lå på bunden af 
klædeskabet. Der kom mange sjove ting tilsyne, og det var ikke mindst sam
mensætningen, der var morsom: Et par røde ternede bukser med en bluse i 
stærke, spraglede farver og et abstrakt mønster er et syn for guder! Adskil
lige gange stod en af skuespillerne i en mærkværdig fremtoning over for den 
øvrige stab - den udklædte genert og fremmed for sig selv, de øvrige vildt rå
bende og grinende. Efterhånden vænnede vi os imidlertid til det nye image, 
og de enkelte levede sig så intenst ind i rollerne, at man også i frikvartererne 
kunne se f. eks. Kenny Newquist komme feminint vuggende hen ad gangen!

I begyndelsen af februar havde vi arbejdet så længe med selve replikkerne, 
at vi var blevet immune over for de komiske effekter. Og så kom lyden på fra 
den ene dag til den anden! Den aften var det svært at gennemføre spillet, for
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Det er »lykken«, at der er en dygtig amatørfotograf på skolen, når man skal 
bruge et væld af fotostater til stykket!

ofte døde en replik i et latterbrøl. Pludselig havde alle de forslidte vittigheder 
fået nyt liv. Samtidig opdagede vi et raffineret samspil mellem stykkets ind
hold og lyden. Som eksempel kan nævnes, at Kenny i det allermest højtidelige 
øjeblik trækker i toiletsnoren, så at det fossende vand overdøver alt!

Vi vidste således allerede fra starten, at vi havde meget at takke lydmanden 
for, men vi opdagede først rigtig, hvor vigtig han var, da vi til en af forestil
lingerne skulle åbne en scene med telefonens kimen. Patsy og Alfred var på 
deres pladser, telefonen skulle blot ringe. Der skete ikke noget! Fra lysrummet 
lød kommentarer som: »Den idiot«! »Nu sover han igen«! Der skete stadig in
tet! Vi følte tiden uendelig lang. Vi fløj ud bag kulisserne for at vække fjol
set, og så stod han kridhvid i ansigtet og arbejdede med båndet, der havde 
sat sig fast! Omsider kom det fri, telefonen ringede, og det var ligefrem befri
ende, at Patsys første replik lød: »Det var sgu lige, hvad der manglede«!
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Ud over de nævnte episoder stødte vi også på andre vanskeligheder under
vejs, og flere af dem skyldtes, at vi var amatører. For eksempel overvejede vi 
længe, hvordan det er muligt at få et glas til at blive skudt itu på scenen, når 
man ikke må bruge skud!

I dette som i mange andre tilfælde lykkedes det dog at finde en løsning. Fra 
et professionelt synspunkt var det ikke altid 100 % vellykket, men vi havde 
en dejlig tid sammen. Det var herligt, at vi fik det til at fungere og det var
en flok glade, men trætte mennesker, der sluttede den alvorlige komedie lør
dag aften.

Det havde været skægt, sjovt og komisk at være med; i den følgende uge 
kom alvoren til os i form af et stort tomrum, der skulle fyldes ud!

Grethe Liitzhøjt.

Årsafslutningen.

Dimissionsfesten finder sted fredag den 17. juni kl. 10 på Sankt Jørgens 
Gymnasium. Hertil indbydes elevernes forældre og andre, der måtte interessere 
sig for skolens arbejde.

Sommerferien varer fra 20. juni til 5. august, begge dage indbefattet.
Efterårsferien varer fra 17. oktober til 21. oktober, begge dage indbefattet.
Juleferien varer fra 23. december til 4. januar, begge dage indbefattet.
Påskeferien varer fra 20. marts til 28. marts, begge dage indbefattet.
Grundlovsdagen den 5. juni er fridag.
Det nye skoleår begynder mandag den 8. august kl. 10.

Sankt Jørgens Gymnasium den 1. maj 1977.
J. Lumbye.
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