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INDLEDNING
Dette hæfte er først og fremmest en beretning for skole
året 1976-77. Det indeholder derfor bl.a. oversigter o- 
ver elever og lærere, afsnit om skolens liv i det for
løbne skoleår og indlæg om undervisningen. Derudover 
indeholder det så mange praktiske oplysninger, at det 
forhåbentlig kan bruges som håndbog af nuværende ele
ver, kursister og lærere samt som introduktionsskrift 
for de nye elever og kursister i august 1977- Her slår 
det dog ikke til, hvorfor vi til den tid vil udlevere 
et lille hæfte med praktiske oplysninger, ordnet alfa
betisk. Jeg takker lærerne, alle øvrige ansatte og de 
nuværende elever og kursister for skoleåret 1976-77 og 
byder nye elever og kursister velkommen til skolen: 
Jeg håber, at I vil komme til at befinde jer godt her.

Karl Ploug
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1, STATSGYMNASIET SCHNEEKLOTHS SKOLE.
Den 2. maj 1854 oprettede Hans Schneekloth "Realskolen 

for Frederiksberg og Vesterbro" dels i et havehus, Vester
bro 47 A, nu Vesterbrogade 95, dels i sin private lejlig
hed, Vesterbro 57, nu Vesterbrogade 65- 1856 flyttede de 
to skoleafdelinger til en nyopført bygning, Værnedamsvej 
79 B. Snart tilføjedes latinskoleafdelingen, og det før
ste hold studenter dimitteredes 1863. Skolens navn ændre
des i 1882 til "Schneekloths Latin- og Realskole", og en 
ny skolebygning, Værnedamsvej 13 A, blev indviet i 1885- 
19o4 blev Schneekloths skole sluttet sammen med Hertz's 
forberedelsesskole, tidligere Philippavej, og navnet æn
dredes til "Schneekloths Latin- og Realskole og Hertz's 
Forberedelsesskole". 1. august 1919 blev latin- og real
skolen overtaget af staten under navnet Svanholm Gymnasi
um - Schneekloths Skole, mens underskolen blev ført videre 
som privatforetagende. Gymnasiets navn ændredes endnu en 
gang i 193o til det nuværende Statsgymnasiet Schneekloths 
Skole. 1969 flyttede skolen til Brøndbyerne. Gymnasiets 
nye bygninger er tegnet og projekteret af kgl. bygnings
inspektør, arkitekt m. a. a. Eske Kristensen og opført 
i 1967-69. Byggeudgifterne er afholdt af undervisnings
ministeriet, Brøndbyernes, Glostrup, Herstedernes, Høje 
Tåstrup, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt Københavns 
amtsråd. I 1972 oprettedes HF-kursus.

Schneekloths Skole er et fagklasse-gymnasium, hvor un
dervisningen i samtlige fag foregår i lokaler, der er spe
cielt udstyret til vedkommende fag. Klasserne må følgelig 
besøge et antal lokaler i løbet af dagen. Som opholdsplad
ser for eleverne i frikvarterer og mellemtimer tjener cen
tralgarderoben og kantinerne samt de to smukke gårdhaver.
2. GYMNASIET.
A Optagelse i 1. gymnasieklasse.
Ved undervisningsministeriets bekendtgørelse af 15- de

cember 1966 er fastsat bestemmelser om optagelse af elever 
i 1. gymnasieklasse. Hovedreglerne er følgende:

-For de offentlige gymnasieskoler i København, Frederiks
berg og Københavns amtsrådskreds nedsættes et særligt gym- 
nasieudvalg som rådgivende udvalg for rektorerne og til 
fastsættelse af nærmere regler for fremgangsmåden ved op
tagelse af elever i 1. gymnasieklasse.

-Ved afgørelsen af, om en elev kan optages i 1. gymna
sieklasse, skal i almindelighed den hidtidige skoles skøn 
og udfaldet af oprykningsprøven fra 2. realklasse eller 
realeksamen være afgørende.
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De som "egnede" betegnede elever- har normalt kvalifi
ceret sig til optagelse på et gymnasium, med mindre de^ 
ved den skriftlige oprykningsprøve/realeksamen har opnå
et mindre end 6 i gennemsnit af fagkaraktererne i diktat, 
dansk stil, regning og matematik eller har fået karakteren 
03 eller 00 i et af disse fag. Er dette tilfældet, og for
ældrene stadig ønsker eleven optaget i en 1. gymnasieklas
se, er en optagelsesprøve nødvendig. Denne afholdes på det 
gymnasium, der ønskes som nr. 1.

"Måske egnede" elever kan i reglen forvente at blive op
taget, såfremt de ved den skriftlige oprykningsprøve/re
aleksamen opnår karakterer, der som helhed af fordelings
udvalget skønnes bedre end skolens standpunktsbedømmelser 
i samme fag i marts. Opnår eleven ikke karakterer, der som 
helhed skønnes at være bedre, eller er en af fagkarakterer
ne i diktat, dansk stil, regning og matematik 03 eller 00, 
skal optagelsesprøve aflægges på det gymnasium, der ønskes 
som nr. 1, dersom forældrene stadig ønsker eleven optaget 
i en 1. gymnasieklasse.

De som "ikke egnede" betegnede elever optages normalt 
ikke. Kun såfremt den skriftlige oprykningsprøve/realek
samen som helhed af fordelingsudvalget skønnes at være 
væsentlig bedre end skolens standpunktsbedømmelse i sam
me fag i marts, kan elever med betegnelsen "ikke egnet" 
få adgang til at aflægge optagelsesprøve på det gymnasi
um, der ønskes som nr. 1.

Der vil endvidere kunne afholdes optagelsesprøve for- 
elever, hvor udvalget i særlige tilfælde skønner, at der 
kan være anledning hertil.

Udvalget skal godkende formen for optagelsesprøverne, 
men bedømmelsen af den enkelte prøves udfald foretages 
af den gymnasieskole, hvor prøven afholdes, og denne ind
sender til udvalget meddelelse om udfaldet af de ved den
ne afholdte prøver.

Såfremt eleverne ved optagelsesprøven findes egnede til 
optagelse i gymnasiet, behandles de på linie med de elever, 
som af deres hidtidige skole er erklæret for egnede og har 
bestået oprykningsprøven fra 2. realklasse eller realeksa
men på tilfredsstillende måde. Det bør tilstræbes, at der 
skaffes plads til alle egnede elever.
For at blive optaget i det sproglige gymnasium må ansø

gerne bestå den lille latinprøve. Prøven kan aflægges in
den udgangen af oktober måned, mens eleven går i 1. gymna
sieklasse, men skolen tilråder meget indtrængende ansøger
ne at tage latinprøven inden skoleår st begynder. I modsat 
fald vil udbyttet af latintimerne i de første måneder i l.g 
i mange tilfælde være ret ringe.
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Elever fra 9. og lo. klasse kan optages i gymnasiet, hvis 
de i modenhed og kundskaber står på samme trin som elever, 
der optages i gymnasiet efter ovennævnte regler. Optagel
sesprøve afholdes af den gymnasieskole, hvor eleven søger 
optagelse.

B Fag- og timefordeling 1976/77 i gymnasiet.

fa CO s CO
CO N N N S W N NONrQ b rO faaj cd X X X <ö co X X aS Xn m m c\i <M oj C\J r—1 r—1

Religion...... 2 2 2 2 2 111 1
Dansk......... 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Engelsk....... 6 3 5Tysk.......... 5 3 J 3
Fransk/Russisk. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5
Latin......... 4 4
Oldtidskundskab 2 2 2 2 11
Historie med
Samfundsk.skab. 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2
Samfundsfag.... 5 5 5 5
Geografi...... 2 2 2 3 3 3 2
Biologi/Biokemi 3 3 3 3 7
Fysik......... 5 2 2 3 2 3
Kemi.......... 3 1 2
Matematik..... 6 3 3 3 3 5 3 2 5
Formning med
kunstforståelse 1 111 12 2 2 2 2 2Sang og musik..
Filmkundskab.. .
Legemsøvelser. . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Forgreningerne af 3 s læser hver for sig i fagene engelsk, 
samfundsfag og geografi.
Forgreningerne af 2 s læser hver for sig i fagene engelsk, 
latin, samfundsfag og geografi.
Forgreningerne af 2 m læser hver for sig i fagene sam
fundsfag, geografi, biologi, fysik, kemi og matematik.
Elever i 2 og 3g kan vælge mellem formning med kunstfor
ståelse, sang og musik og filmkundskab.
Elever i 2sS og 3sS kan vælge mellem engelsk og tysk.
Elever i Im kan vælge mellem engelsk og tysk.
Alle elever kan vælge mellem fransk og russisk.
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C, . Om mødepligt til undervisningen - Gymnasiet
En forudsætning for, at eleverne til studentereksamen og 

oprykningsprøverne kan nøjes med at gå til eksamen i et be
grænset antal fag, er, at skolens undervisning er fulgt regel
mæssigt. Det samme gælder med henblik på, at man til ovennævn
te eksaminer samt til Højere Forberedelseseksamen kan nøjes 
med at opgive et begrænset pensum til eksamen. Der er altså mø
depligt til undervisningen, og Direktoratet for gymnasieskoler
ne og HF fordrer, at der holdes nøje kontrol med elevernes for
sømmelser også m.h.t. enkelttimer.
Hvis en elevs forsømmelser antager et sådant omfang, at rek
tor nærer betænkelighed over for elevens mulighed for fort
sat at følge undervisningen, skal rektor underrette eleven 
herom. Fortsætter en elevs forsømmelser herefter, skal rektor 
skriftlig 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 2o. marts drøftes på 
et lærerforsamlingsmøde forholdene for de elever, der har 
modtaget skriftlig advarsel.
Såfremt lærerforsamlingen finder, at det for en af disse ele
ver i et eller flere fag på grund af elevens forsømmelser 
ikke vil blive muligt at give årskarakterer, skal rektor i 
henhold til § 7 i undervisningsministeriets bekendtgørelse 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.

Den eneste lovlige forsømmelsesgrund er sygdom. Forsømmel
se af anden grund bør ikke finde sted: f. eks. kan eleverne 
normalt ikke opnå ekstra frihed i forbindelse med ferier eller 
til tandlægebesøg eller køreprøver. I særlige tilfælde, hvor 
væsentlige grunde taler for det (større familiebegivenheder 
o. lign.), kan en elev få fri, når skriftlig anmodning derom 
indgives til rektor senest dagen før.

I sygdomstilfælde - såvel i enkelttimer som hele dage - vil 
skolen gerne have besked hurtigst muligt (telf. (o2) 45 11 88) 
om sygdommens art og formodede varighed.

Når skolearbejdet genoptages, kan eleven, hvis han/hun øn
sker det, aflevere en seddel hjemmefra til rektor med angivel
se af forsømmelsens art og varighed. Elever der er fyldt 18 år, 
har ret til selv at skrive disse sedler.

Skolen gør opmærksom på, at mundtligt og skriftligt varsel 
udsendes på grundlag af det faktiske antal forsømmelser uden 
hensyn til årsager, men at indberetninger til direktoratet na
turligvis baseres bl.a. på elevernes erklæringer om årsagerne 
til forsømmelserne.
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D. Grendeling.
Elever i 1. g skal senest 15- april meddele, om de i 2.g og 
3. g ønsker at følge undervisningen på den sproglige linies ny
sproglige gren eller samfundssproglige gren, den matematiske 
linies matematisk-fysiske gren, naturfaglige gren eller sam
fundsfaglige gren.
Oplysninger om fagenes indhold og eksaminernes kompetance 
gives af lærerne i erhvervsorientering, samt skriftligt ma
teriale, der udleveres til eleverne i løbet af l.g.
Alle elever i l.g skal ligeledes inden 15. april meddele, om 
de i 2.g og 3.g ønsker at deltage i sang og musik, formning 
med kunstforståelse eller filmkundskab.
E. Erhvervsorientering.

Kursus i studieteknik ialt 6 timer, fordelt med 4 timer i 
begyndelsen af året og 2 timer i slutningen, samt 3 timers 
orientering om grendel inge.r, jvf. ovenfor.

8 timers arbejde evt. gruppevis om studie- og erhvervsvalg 
samt diskussion om økonomiske forhold, boligforhold, værne
pligtsforhold etc.

3 timers undervisning centreret omkring ansøgningsfrister, 
studieplaner etc.
3. HF-KURSUS.
A. Optagelse på HF.
Adgang til kursus giver principielt en realeksamen eller af
sluttende prøver i "væsentlige fag" i lo. klasse med til
fredsstillende resultat, lo. klasseprøven skal være med to 
fremmedsprog og med matematik i samme omfang som til teknisk 
forberedelseseksamen. Den, der ønsker fysik som tilvalgsfag, 
skal have haft faget, som det kræves til udvidet teknisk for
beredelseseksamen.
Det er imidlertid ikke en nødvendig betingelse for optagelse 
at have enten lo. klasseprøven eller realeksamen. Lovgiverne 
har lagt megen vægt på, at den, der ad andre veje har skaffet 
sig det grundlag, HF-kursernes undervisning bygger på, skal 
have adgang til at deltage i denne. Nogle år ude i erhvervs
livet vil ofte kunne give en modenhed og evne til selvstændigt 
arbejde, der kan være lige så værdifuld for HF-undervisningen 
som præsente skolekundskaber.
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I færdighedfagene matematik og fremmedsprog samt fysik stilles 
der dog krav om ganske bestemte forkundskaber.
I matematik kræves kundskaber som svarer til kravene ved den 
almindelige tekniske forberedelseseksamen ellen den statskon
trollerede prøve efter 2. real.
I engelsk og tysk kræves kundskaber svarende til kravene ved 
lo. klasses statskontrollerede prøve eller realeksamen.
I fysik kræves kundskaber svarende til kravene ved udvidet 
teknisk forberedelseseksamen eller realeksamen.
HF-kursets rektor træffer afgørelsen om, hvilke elever der kan 
optages, på grundlag af en vurdering af ansøgerens faglige og 
personlige kvalifikationer. Ansøgerne kan eventuelt blive ind
kaldt til en samtale med HF-rektoren, studievejlederen og en
kelte af lærerne.
Det er en betingelse for at indstille sig til eksamen, at 
kursuseleven er fyldt 18 år inden 1. februar i det år, eks
amen finder sted.
Indmeldelse til HF-kursus skal ske senest 1. april på blan
ketter, der fås på kurserne.
Undervisningen er gratis. Der kan søges økonomisk bistand 
fra Statens Uddannelsesstøtte.

B. Fag- og timefordeling.
Hvert år opdeles i 2 semestre, således at undervisningen 
strækker sig over i alt 4 semestre efter følgende plan:

Ved siden af fællesfagene skal den enkelte efter eget valg ud 
fra evner og interesser sammensætre et antal tilvalgsfag sva
rende til mindst 2o points. Tilvalgsfagene er enten visse af 
fællesfagene mere indgående behandlet eller andre fag, som 
nævnt ovenfor.

Fællesfag 1.2..3.4.sem. Tilvalgsfag 1..2..3.. 4. s em.
Dansk 3 3 4 4 Biologi 0 0 4 4
Religion 0 0 3 3 Matematik 0 0 6 6
Historie 3 3 3 3 Engelsk 0 1 3 3
Biologi 3 2 0 0 Tysk 0 0 5 5
Geografi 3 2 0 0 Samfundsfag 0 0 3 3
Matematik 5 5 0 0 Musik 0 0 4 4
Engelsk 4 3 4 4 Formning 0 0 4 4
Tysk 3 3 0 0 Idræt 0 0 4 4
Samfundsfag 2 2 0 0 3. fremmedsprog 0 3 4 4
Musik/Formning 2 2 0 0 Fysik 0 5 6 5
Idræt 2 2 0 0 Kemi 0 0 5 5

Psykologi 0 0 3 3
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De forskellige fag har følgende pointstal: 
udvidet biologi 8, udvidet matematik 12, udvidet engelsk 7, 
udvidet tysk lo, udvidet samfundsfag 6, udvidet musik 8, ud
videt formning 8, udvidet idræt 8, 3. fremmedsprog (normalt 
fransk eller russisk) 11, fysik 14, kemi lo, psykologi 6. 
Optagelses- og aldersbetingelser er ikke ændret.
Der henvises iøvrigt til undervisningsministeriets bekendtgø
relse af april 1974 om højere forberedelseseksamen samt til 
hæftet "Orientering om HF", der udleveres til alle ansøgere.
Der holdes eksamen i de enkelte fag ved udgangen af det se
mester, hvor undervisningen i faget afsluttes. Der er ikke 
eksamen i fællesfagene musik, formning og idræt.
Vedrørende indholdet og omfanget af de enkelte fag henvises 
til bekendtgørelse af april 1974, som findes på skolens bi
bliotek som klassesæt.Generelt tilstræber undervisningen - 
udover at give kursisterne faglige kundskaber - at udvikle 
hensigtsmæssige studiemetoder.
C. Om mødepligt - regler for HF.

I følge HF-bekendtgørelsen af 24. april 1974 §5 og § 9 
kan en kursist kun indstilles til HF-eksamen på kursistvilkår, 
hvis den pågældende har fulgt undervisningen regelmæssigt og 
på tilfredsstillende måde.

Der er således mødepligt for kursister.
Overholder kursisterne ikke betingelserne for at gå på kur

sus, skal der ske indstilling til direktoratet om bortvisning, 
og eventuel overførelse til selvstuderende status.

Direktoratet har anmodet samtlige HF-kurser om at indrette 
deres administration af reglerne om mødepligt efter nedenstå
ende retningslinier:

Kursisterne skal orienteres om mødepligten og om,hvilke 
forholdsregler kursus og direktoratet agter at benytte, hvis 
den ikke overholdes. Det er rektors pligt at sørge for møde
pligtens opretholdelse.

Der må føres omhyggelig kontrol med kursisternes fremmøde, 
såvel generelt, som i de enkelte fag.

Rektor drager omsorg for, at kurserne har en løbende over
sigt over hver enkelt kursists samlede forsømmelser og for
sømmelser i de enkelte timer.

Forsømmelighed med aflevering af skriftlige opgaver, stile, 
rapporter m. m. sidestilles principielt med dage- eller time
forsømmelser.
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Der er ikke fastsat nogen fast mødeprocent, men skønner kur
sus, at en kursist ved fortsat fravær i løbet af skoleåret 
vil komme op på et fravær, der kan begrunde bortvisning, skal 
rektor give kursisten en mundtlig advarsel. Studievejlederen 
bør samtidig gennem en samtale med kursisten forsøge at moti
vere ham (hende) til at møde til undervisningen.

Fortsætter fraværet trods den mundtlige advarsel, skal kur
sisten have en skriftlig advarsel i anbefalet brev.

Hvis heller ikke den skriftlige advarsel har den ønskede 
effekt, skal der almindeligvis ske indberetning til direktor
ratet. Forinden bør faglærerne og studievejlederen have haft 
lejlighed til at udtale sig, og kursisten til at fremkomme 
med en redegørelse. Såvel udtalelse som redegørelse samt en 
oversigt over fraværelserne bilægges indberetningen, som kan 
have to former:
1) en indberetning om det store fravær, der munder ud i, at 

kursus trods alt er villig til at lade kursisten få endnu 
en chance, hvilket man beder direktoratet tage med i over
vejelserne ;

2) en indstilling om bortvisning af kursisten.
Det understreges, at for stort fravær eller manglende af

levering af skriftlige arbejder blot i et enkelt fag kan med
føre bortvisning fra kursus.

Det understreges, at mødepligtsadministrationen i modsæt
ning til tidligere omfatter kursusforløbet som helhed. Mundt
lig og/eller skriftlig advarsel givet i slutningen af 1. kur
susår har således virkning også for det (de) følgende kursus
år.

I ganske særlige tilfælde og i følge HF-bekendtgørelse af 
24. april 1974 § 9, stk. 3 kan kursister, der f.eks. på grund 
af længere tids sygdom eller hospitalsophold har måttet for
sømme undervisningen,efter direktoratets godkendelse få til
ladelse til at fortsætte kursusundervisningen,dog således at 
de går til eksamen med selvstuderende pensum i de fag, hvor 
et sådant findes.

Udelukkes en kursist fra undervisningen,skal den pågælden
de af studievejlederen orienteres om muligheden, for at aflæg
ge HF-eksamen som selvstuderende.
D. Erhvervsorientering.
Der gives 6 timer i studieteknik samt 14 timer i erhvervsori
entering - fordelt over 1. og 2.HF: diskussion af generelle 
problemer, ansøgningsfrister, tilvalgsbehov, boligspørgsmål, 
økonomiske forhold under uddannelsen etc., samt gennemgang af 
en række erhverv efter de studerendes ønske, dels individuelt, 
dels i klasserne evt. ved indkaldte faglærere.
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4. KARAKTERGIVNING OG EKSAMEN.
Gymnasiet og HF-kursus.

Nedenfor anførte karakterskala anvendes overalt i gymnasiet 
og HF. Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 4. februar 
1963 giver i §1, stk. 2, følgende beskrivelse af de enkelte 
karakterer:
13: Gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præsta

tion.
11: Gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
lo: Gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstati

on.
9: Gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8: Gives for den middelgode præstation.
7: Gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under 

middel.
6: Gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillen

de præstation.
5: Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation. 

03: Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfreds
stillende præstation.

00: Gives for den helt uantagelige præstation.
I § 2 hedder det: For at bestå realeksamen eller studenter

eksamen kræves, at summen af samtlige karakterer er mindst 5,5 
gange karakterernes antal, og at summen af de to laveste karak
terer plus gennemsnittet af de øvrige karakterer er mindst 13.

Eksamen er kun bestået, hvis det i stk. 1 indeholdte krav 
er opfyldt såvel for årskaraktererne som for eksamenskarakte
rerne .

Om karaktergivningen gælder i øvrigt følgende:

I hvert af de fag, hvori der til studentereksamen gives års
karakterer, 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 e- 
leven selv. Standpunktsmeddelelse skal senest gives i marts 
måned og udtrykkes ved en karakter fra den til studentereksa
men benyttede karakterskala og kan ledsages af et i ord affat
tet vidnesbyrd om elevens anlæg og arbejde i faget. Karakteren 
skal ledsages af et vidnesbyrd, dersom elevens standpunkt be
dømmes til under 6, eller hvis den betegner en væsentlig ned
gang i faget i forhold til den forudgående bedømmelse af 
standpunktet. For at sikre ro om den første tids undervisning 
i gymnasiet må der i 1. gymnasieklasse ikke afgives stand
punktsbedømmelse inden december. Umiddelbart før der afgives 
standpunktsbedømmelse, skal elevernes forhold i relation til 
standpunktet drøftes på et lærerforsamlingsmøde. Kontakten 
mellem gymnasieskolen og hjemmene sikres i øvrigt ved foræl
dremøder med deltagelse af lærere, elever og disses forældre.
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Ved skoleårets slutning gives årskarakterer i de af klas
sens fag, hvori der ved studentereksamen gives årskarakter. 
Der afholdes en årsprøve som mindst omfatter samtlige skrift
lige fag. Lærerrådet fastsætter ordning og omfang af eventu
elle mundtlige årsprøver og klassernes arbejde i tiden efter, 
at undervisning efter normalt skema er ophørt og indtil som
merferien. Den skemamæssige tilrettelæggelse foretages af rek
tor under hensyntagen til elevers og læreres deltagelse i ek
saminer 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 be
handles de øvrige elevers fortsættelse i næste klasse. Dersom 
der ikke er enighed om, at en elev bør fortsætte i næste klas
se, holdes afstemning herom.

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

Samtlige karakterer og vidnesbyrd samt eventuel meddelelse 
om, at oprykning i næste klasse er tvivlsom, afgives skriftligt 
i en karakterbog, på en særlig blanket eller i et brev. Karak
terbogen skal, hver gang der gives meddelelse til hjemmet, fo
revises for elevens forældre (værge), og af en af disse forsy
nes med påtegning om sket forevisning, såfremt eleven er under 
18 år. Når forholdene gør det ønskeligt, kan der gives hjem
mene meddelelse om elevers forhold i en særlig meddelelsesbog 
eller gennem et brev fra skolens rektor. Meddelelsesbogen kan 
også bruges ved meddelelser fra hjemmet til skolen.

For elever, der er fyldt 18 år eller har indgået ægteskab, 
gives de foran nævnte meddelelser til eleverne selv, og hjem
mets påtegning om sket forevisning kræves ikke. Meddelelse om, 
at en elev står i fare for ikke at kunne rykkes op i næste 
klasse, gives dog - foruden til eleven selv - særskilt til for
ældrene, medmindre eleven er gift.

Adgang til reeksamination
Ved ministeriel bekendtgørelse af 12. marts 1973 er det 

bestemt, at 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 studentereks
amen i faget ved udgangen af 1. eller 2. gymnasieklasse har 
fået karakteren 00 eller 03, kan forlange at blive underkastet 
en ny prøve i faget i august/september.
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En gymnasieelev, der i et tag ved slutningen af 1. eller 
2. gymnasieklasse, hvor undervisningen i faget afsluttes, har 
fået årskarakteren OO eller 03, kan, hvis faget ikke er ud
taget til prøve til studentereksamen, forlange at blive un
derkastet prøve i faget i august/september.

HF-kursister kan indstille sig til eksamen i samme fag 3 
gange.

En kursusstuderende, der har fået karakteren 00 eller 03 
ved en prøve ved udgangen af 1. kursusår, kan på ny indstil
le sig til prøven i den førstkommende sygeeksamenstermin.

En eksaminand, der har aflagt prøve i alle fag, som høje
re forberedelseseksamen omfatter for den pågældende, men ikke 
har bestået eksamen, kan på ny indstille sig til prøve i et 
eller flere fag i den førstkommende sygeeksamenstermin.

En eksaminand, der af anden grund end sygdom ikke har del
taget i eller fuldført en prøve i et eller flere fag, kan først 
på ny indstille sig til prøve i dette eller disse fag ved den 
næste ordinære eksamen.

Ansøgningen afleveres til kontoret inden 1. juli.

Sygeeksamen
Uddrag af bekendtgørelsen af 12. marts 1973 om eksamens

ordningen og karaktergivningen m.v. ved studentereksamen og 
i gymnasiet:

Såfremt en elev på grund af sygdom bliver forhindret i at 
møde til en af de fastsatte skriftlige eller mundtlige prøver 
til studentereksamen, skal der snarest gives skolens rektor be
sked herom. Er sådan meddelelse ikke givet senest inden pågæl
dende prøves afslutning, betragtes eksaminanden som udeblevet 
fra prøven af anden grund end sygdom.

Hvis en eksaminand trods sygdom gennemfører en prøve, kan det 
ikke tillades eksaminanden at aflægge ny prøve inden for den 
ordinære eksamenstermin eller i den efterfølgende sygeeksamens
termin august/september. Bliver en elev syg under en prøve, bør 
han/hun derfor underrette rektor herom gennem en af de tilsyns
førende (eksaminator). Såfremt prøven herefter må afbrydes skal 
eksaminanden straks søge læge.

Hvis en under terminen for mundtlig eksamen indtruffet syg
dom er af så kort varighed, at det med rimelighed kan lade sig 
gøre at flytte elevens eksaminationstider inden for eksamens
terminen, skal rektor træffe foranstaltninger hertil. Kan flyt
ningen ikke ske under anvendelse af den beskikkede censor i den
nes funktionsperiode ved skolen, sker ændringen efter godkendel
se af Direktoratet for Gymnasieskolerne og HF.
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Kan de fastsatte prøver for en elev på grund af sygdom ikke 
fuldføres inden for den sædvanlige eksamenstermin, indgives an
søgning om sygeeksamen snarest til rektor, der inden 1. juli 
videresender den til direktoratet. Ansøgningen skrives på en sær
lig blanket, der udleveres af rektor. Blankettens første afsnit 
udfyldes af eksaminanden, såfremt denne er fyldt 18 år; ellers 
af forældremyndighedens indehaver. Den behandlende læge udfyl
der ansøgningens særlige lægeattest. Andre attester eller uar- 
bejdsdygtighedserklæringer må ikke anvendes.

Sygeeksamen afholdes efter de samme regler, som gælder for 
den tilsvarende ordinære eksamen, og omfatter de prøver, som 
eksaminanden på grund af sygdom ikke har kunnet påbegynde eller 
fuldføre. Hvor to skriftlige prøver bedømmes til én karakter, 
omfatter sygeeksamen dog begge prøver.

Tilsvarende regler gælder for HF. Ansøgningsfristen er dog 
her 25. juni.

5 FORSKELLIGE MEDDELELSER.
A Myndige elevers retslige stilling.
I cirkulære af 2o. juli 1967 præciseres bestemmelserne ved
rørende rettigheder for personligt myndige elever, d.v.s. 
elever, der er fyldt 18 år. Sådanne elever er berettiget 
til at underskrive deres karakterbøger selv, og meddelelser 
fra skolen skal stiles til eleven. Eleverne har ret til 
selv at afgive erklæring om forsømmelser m.m., og skolen er 
berettiget til i særlige tilfælde at kræve dokumentation i 
form af lægeattest. Meddelelser om betænkelighed ved opryk
ning i næste klasse skal - foruden til eleven selv - også 
gives til hjemmet.
Særbestemmelser for 18-årige elever medfører ikke nogen 
begrænsning af deres forpligtigelse til at følge undervis
ningen og til at underkaste sig skolens ordensregler m.m.
B Ansvars-, tyveri- og ulykkesforsikring.
Statens skoler har ingen form for kollektiv forsikring. 
Det henstilles derfor til forældrene at sørge for, at de
res børn er ansvars-, ulykkes- og tyveriforsikrede.
Det kan ikke undgås, at der på en skole sker uheld, og den, 
der er årsag til det, er ansvarlig. Belært af nogle eksemp
ler beder vi forældrene om at sikre sig, at deres børn vir
kelig er forsikringsmæssigt dækket ind, også når det drejer 
sig om TANDSKADER, BRILLESKADER o.lign. - Flere forsikrin
ger dækker ikke sådanne skader!! Det kan desværre heller 
ikke undgås, at der sker tyverier, da der er fri adgang til 
skolen. Det er derfor praktisk, at man fra hjemmets side 
også på dette punkt sikrer sig, så man i påkommende tilfæl
de kan få erstatning.
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Den eneste undtagelse fra disse regler er, at elever, der 
har fået ødelagt deres briller ved et hændeligt uheld i en 
idrætstime, vil kunne få erstatning op til kr. 35o,oo. An
søgning stiles til Direktoratet for gymnasieskolerne og HF 
og afleveres til skolens kontor.
C Fritagelse for legemsøvelser.
Problemer i forbindelse med forsømmelser af kortere varig
hed på grund af sygdom og skader vil blive klarlagt af fag
lærerne .
Ved forsømmelser af længere varighed kræves der aflevering 
af lægeattest, der skal udfærdiges på en autoriseret blan
ket "Lægeattest til fritagelse for legemsøvelser/idræt". 
Denne blanket udleveres af skolen. Udgiften til lægeattest 
afholdes af hjemmet/eleven/kursisten.
D Skolepsykolog.
Psykologisk bistand kan ydes enhver elev og kursist - ef
ter henvendelse til rektor. Tilknyttet i skoleåret har væ
ret skolepsykolog Finn Hanberg og cand. psyk. Janne Johansen.
E Økonomi og transport.
Ungdomsydelse og Statens Uddannelsesstøtte: Elever og kur- 
sister under IS är kan ansøge om en ungdomsydelse. Henven
delse angående sådan støtte rettes til kommunen. Elever og 
kursister, der fylder 18 år i løbet af støtteåret kan søge 
støtte fra Statens Uddannelsestøtte (SU). Alle hjem får 
skriftlig meddelelse om betingelser og ansøgningstidspunkt. 
Hvis en elev, der har fået stipendium fra SU, forlader sko
len i løbet af skoleåret, kan skolen kræve den udbetalte 
støtte tilbagebetalt. Elever og kursister over 18 år kan 
desuden opnå statsgaranterede lån. Ansøgninger behandles 
af et stipendienævn, der dels kontrollerer, at ansøgnings
skemaerne er korrekt udfyldt, dels udtaler sig om, hvorvidt 
ansøgeren kan betegnes som studieegnet og studieaktiv. I 
skoleåret 1976/77 bestod stipendienævnet af følgende repræ
sentanter:

Carsten Fich, 2zF 
Käthe Buch Jensen lx 
Michael Melchiorsen 2r 
Marianne Ortwed la 
lektor Verner Bjerrum 
adjunkt Jens Peter Keld 
adjunkt Finn Ørveile og 
rektor.
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Befordringsgodtgørelse: Der ydes befordringsgodtgørelse til 
alle gymnasieelever og HF-kursister, hvis samlede skolevej 
frem og tilbage mellem hjem og skole er 14 km og derover.
Ansøgningsblanket fås på skolens kontor og afleveres samme 
sted. Hjemmet vil få nærmere besked, også om eventuelle æn
dringer, når det nye skoleår er begyndt.
Bogpræmier og legater: Skolen takker Institut Francais for 
en værdifuld bogpræmie tilsendt i ^©ledning af årsafslut
ningen .
De legater, som skolen råder over, er følgende:

Skolebestyrer Slomans mindelegat. Slomans mindelegat kan 
søges af en elev i Set. Jørgens Gymnasium eller Statsgymna
siet Schneekloths Skole. Ansøgning om legatet, der er på 
2op,oo kr. indsendes til en af de to rektorer inden udgan
gen af maj måned, ledsaget af de fornødne oplysninger om 
formueforhold og eksaminer. I 1976 tilfaldt legatet Stats
gymnasiet Schneekloths Skole, hvor der imidlertid ikke meld
te sig ansøgere, hvorfor beløbet indgik på skolens legatkon
to .
Hans Schneekloths legat. (I 1976 tildelt Mads Bryde Andersen 

3aS).
Den til Schneeklothianer-Samfundet knyttede understøttelses
fond.
Det gule slips-legat indstiftet af 3mn i 1958. Dette legat 
blev i 1976 tildelt Mads Bryde Andersen 3aS.
Den røde halskæde, et legat indstiftet af 3g-pigerne i 1972. 
Legatet tildeltes i 1976 Annette Bertelsen 2p.
F. Adresse- og navneændring.
Eventuel adresse- og navneforandring og ændring af telefon
nummer bedes straks skriftligt meddelt skolen.
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6. EKSAMINER, ELEVER OG LÆRERE.
A. Beståede eksaminer 1976.
Nysproglig studentereksamen
Anne Marie Andersen, Hanne M. Andersen, Kim Andersen, Ellen 
Bisgård-Frantzen, Mette Slot Bundgård, Ulla Steen Jensen, 
Anne-Vibeke van Komen, Anja Neleman, Birgitte Nielsen, Jette 
Passlack, Hanne Rebien Sjøbeck, Lisbeth Steffensen, Conny A. 
Dalgaard, Tove Doming, Thjelle Ehrenskjöld, Anne-Birthe Jes
persen, Majbritt Larsen, Nina Lethin Larsen, Lili Madsen, I- 
ben Nielsen, Bente Pedersen, Helle Pedersen, Birgit Schultz, 
Birgitte Hansen, Tove Hansen, Birte Aabye Jensen, Inge-Lise 
Møller, Susanne Nielsen, Helle Overgaard, Maj Thorup.
Samfundssproglig studentereksamen
Mads Bryde Andersen, Lene Helbo, Morten Friis Jørgensen, Pia 
Kristensen, Michael Henrik Larsen, Keld Bjarne Leonhardt, Ran
di Pedersen, Ulla Anette Straasø, Anita Voges, Thomas Wollesen, 
Lene Karen Axman, Carsten Enstrøm, Pia Hegner, Claus Hoffmann, 
Svend Holm, Niels-Erik Kvist, Helle Langbøl, Lone Mejling, Niels 
Kristian Rasmussen, Kurt Christensen, Jørgen D. Christiansen, 
Allan Fl. Grandahl, Hanne Holm-Pedersen, Kirsten H. Jørgensen, 
Berit Langelykke, John Axel Mortensen, René Olsen, Susanne Pe
tersen, Hanne Rasmussen, Henrik Schwartz.
Matematisk-fysik studentereksamen
Leif Ildved Andersen, Peter Sahl Pedersen, Tom Christensen, Tor
ben Wittchen Jensen, Sten Mårup, Henning Petersen, Bjarne Ras
mussen, Lone Ildved Andersen, Tony Christiansen, Niels Ohrst 
Hansen, Lars Holm-Pedersen, Uffe Jensen, Jesper Koch, Steen 
Mortensen, Per Fruerg. Rasmussen, Carsten Andreasen, Robert Clau
sen, Peter Fahnøe, Søren Graversen, Jørli Hansen, Lena Hansen, 
Henrik Hochreuter, Finn Jensen, Mette Jespersen, Bente Jørgensen, 
Annette Kjærsgaard, Henrik Larsen, Kent Ringsted, Per Vilstrup, 
Johnny Weinberg.
Matematisk-naturfaglig studentereksamen
Jan Poller Bisgaard, Dan Michael Nørager, Lasse Ringius, Steve 
Saarinen, Anette Thomsen, Lars Mølkjær, Jan Nielsen, Karin Jølk 
Ravn-Jonsen, Søren Toft, Lars Løvst. Andersen, Pia Christensen, 
Dennis Jensen, Elsebeth Jensen, Morten Bornholt Nielsen, Glenn 
B. Vestergaard.
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Matematisk-samfundsfaglig studentereksamen
Judith Nøhr Jokumsen, Berit Fensdorf, Helge Petersen, Kim 
Rasmussen, Susanne Wenningsted-Torgard, Lars Barfoed, Kar
sten Gudmand-Høyer, Henrik Holmb. Hansen, Finn Lodsg. Ras
mussen, Ulf Robert Andersen, Kai Jørgensen, Niels Stig Lar
sen, Jens Bisgard Pedersen.
Højere forberedelseseksamen
Anne-Grethe Andersen, René Frede Andersen, Naja Linda Andreas
sen, Jørgen Wilde Beck, Annette Bertelsen, Erling Christensen, 
Lone Vitt. Christensen, Vibeke Christensen, Mimi Anette Clau
sen, Lars Peter Forring, Leo Hansen, Nils Ole Koefoed Jensen, 
Jesper Svend Jespersen, Søren Lunau, Håkon Nielsen, Ulla Es
telle Rasmussen, Karen Seitzberg, Henrik Thomsen, Anne Greta 
Andersen, Dorthe Vest Andersen, Jesper Gert M. Andersson, 
Christel Irene Bendtsen, Anne-Mette P. Bisgaard, Jan la-Cour 
Broholm, Susanne K. Christensen, Jens S. Christophersen, An
nette E. Clausen, Dorte Fredskild-Nielsen, Lis Ninna Hansen, 
Peter Heick, Torben Vilhelm Jensen, Lisbeth Kjærbøl, Jens Bil
le Lind, Eva Susan Prien, Bente Schou, Per Allan Schultz, Lene 
Stokholm, Inge Lis Sørensen, Palle Sørensen, Flemming Vidkjær, 
Susanne Wilstrup.
Selvstuderende
Jeannette Grankvist, Anne-Lise Engberg Thomsen.
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B. Eleverne og kursisterne i skoleåret 1976/77.

3 SA
Klasselærer:
HELLE MØLLER SIMONSEN
Brock, Aage Anders, S 
Carlsen, Henrik, N 
Christensen, Lis, N 
Christensen, Tom, N 
Danielsen, Inger Raae, N 
Eriksen, Lone, S 
Fanøe, Elisabeth, N 
Fischer, Rita Alma, N 
Føyn, Bjarne, N 
Garnell, Jesper, N 
Hansen, Anne Faber, S 
Hansen, Peter Granlund, N 
Jørgensen, Hanne, S 
Kjerholt, Mette, N 
Larsen, Jørgen Helweg, S 
Madsen, Birgitte Goldb., N 
Nielsen, Ann Birgit, N 
Olsen, Gitte, N 
Sørensen, Lene Bech, N 
Trolle-Christensen, H., N. 
Wæver, John, S

3 SB
Klasselærer:
KAJ SODE-PETERSEN
Andersen, Lisbeth, N 
Bertelsen, Lone M. H., N 
Fries, Torben, N 
Hajslund, Inge, S
Hansen, Lisbeth Vesterg., N 
Huper, Erik, S 
Ingerslev, Kis, N 
Jensen, Tove E. Vedsø, N 
Madsen, Lene, S 
Nielsen, Dorte, N 
Nielsen, Karen Ulrich, S 
Olsen, Peter Arne, S 
Petersen, Henrik Werner, S 
Ringbæk, Ghita, N 
Thavlov, Lis, N

Ulderup, Else-Marie, N
Vad, Mette, N
Wedø, Lisbeth, S

3 MX
Klasselærer:
EBBE FLATAU
Andersen, Bo, F
Bentsen, Lars Torben, F 
Christensen, P. Lunau, F 
Dam, Sigvard Mahler, N 
Eisner, John, F
Eriksen, Jens Ole, N 
Eriksen Yvonne, N 
(udmeldt feb. 77) 
Hansen, Klaus Lyders, F
Helmsø, Søren, F 
Jellerup, Pia, F
Jensen, Lars, F
Jørgensen, Bjarne Amdi, F 
Larsen, Klaus Wichmand, N 
Larsen, Steen, F 
Lejring, Lis Neerup, F 
Madsen, Lena Susan, F 
Mortensen, Urdi Helene, F 
Møller, Kim, F 
Nielsen, Ole Jul, F 
Nobel, Erik, S 
Pedersen, Ole Roland, F 
Prien, Frank, F 
Schultz, Kim, S 
Tolbod, Ida, N 
Zinck, John, F

3 MY
Klasselærer:
OLE NYBORG CHRISTENSEN
Callesen, Per. F
Falbe-Hansen, Ture J., S 
Fürst, Frank Erdmann, S 
Heltberg, Bente, F 
Jakobsen, Jan Benno, S
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Jensen, Karsten Odd, S 
Jensen, Niels Erik, F 
Johansen, Anette Vendelbo, N 
Kowalczyk, André Michael, N 
Larsen, Helle Ragna, N 
Larsen, Helle Skotte, N 
Larsen, Niels Henrik, F 
Mårup, Tom Zacho, S 
Skovgård, Lars Erik, N 
Skaarup, Peter, F 
Sonne, Kim, F 
Stenver, Palle, F 
Thomsen, Erik Lottrup, S 
(udmeldt 6.12.76) 
Thorup, Kim, F 
Toft, Jeppe, S 
Varle, Bjarne, S 
Wulff-Jensen, Ib, F

3 MZ
Klasselærer: 
BIRGIT OSTENFELD
Ackermann, Lars, S 
Bech, Edith Strøm, N 
Bevensee, Henrik Fiedler, N 
Bogø, Carsten, F 
Eklund, Ole, S 
Galle, Jens, N 
Grønskov, Finn, F 
Grønskov, Leif, F 
Hansen, Karl Ejner, S 
Hansen, Torben Anton, N 
Hansen, Torben Holberg, N 
Jensen, Gitte, N 
Jørgensen, Peter, F 
Larsen, Kim Møller, S 
Larsen, Lars Erik, S 
Mousten, Inge, N 
Nielsen, Benny E., F 
Nielsen, Morten Overgård, S 
Olesen, Henrik Michael, F 
Olsen, Bente Ulla, N 
Olsen, Chris Bahne, S 
Pedersen, Ove, N

Poulsen, Henrik, F 
Rørly, Lone, S 
(udmeldt 6.12.76) 
Sørensen, Bente, N 
Willumsen, Anette, N

2 SA
Klasselærer: 
ARNE FODER PETERSEN
Ahlberg, Vibeke Kofoed, N 
Andersen, Gitte, N 
Andersen. Lene, N 
Christensen, Helle S., N 
Clausen, Charlotte, S 
Geisler, Nina Nørgaard, N 
Harißen, Birgitte Haagen, N 
Hansen, Pia Torpe, N 
Hochreuter, Birgitte L., N 
Jensen, Birthe Susanne, N 
Jensen, Bjarne Kofoed, S 
Jensen, Merete Vig, N 
Johnsen, Hanne Trine, N 
Kristensen, Ole, N 
Nielsen, Susanne Dyrup, N 
Olafsdottir, Solveig, N 
Olesen, Annette, N 
Petersen, Per Hurup, N 
Rasmussen, Jens Henrik, S 
Rolandsen, Else, N 
Sand, Kirsten, N 
Sellin, Karen N. M., N 
Straagaard, Annette, N

2 SB
3 Q CP*! 1° •

JØRGEN TOFT'SIMONSEN

Abildtrup, Anne, S
Bollhorn, Susanne, N
Brandt, Charlotte Tønning, N
Eghorst, Susan Bøgehoft, N
Frandsen, Thomas, N
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Hansen, Jørn Hornemann, S 
Hansen, Marianne, N 
Hasselroth, Yvonne, N 
Jakobsen, Lisselotte M., N 
Jensen, Janne Pernille, N 
Larsen, Jan Skotte, S 
Larsen, Susanne, S 
Maigaard, Lene, N 
Mejlstrøm, Ole Michael, N 
Olsen, Jannie Rønde, S 
Petersen, Joan, N 
Rasmussen, Annelise, N 
Petersen, Vibeke, N 
Petersen, Winnie E., N 
Osterberg, Gitte, N 
Äxman, Hanne Dorte, S

2 MX
Klasselærer: 
ANNE MERETE HEGER
Andersen, Bo, N 
(udmeldt 14.3.77) 
Bentzen, Dorthe Birgitte, S 
Dichmann, Henrik, F 
Drews, Lene Mai, F 
Flinthøj, Lone, N 
Gjedde, Lars, F 
(udmeldt 18.3.77) 
Hansen, Palle Nissen, N 
Hrouda-Rasmussen, Preben, F 
Jensen, Kirsten, N 
Jensen, Mette, N 
Lange, Piotr M. Peter, F 
Lauridsen, Anita Marie, F 
Lütken, Morten, F 
Møller, Anne-Mette, S 
Pedersen, Morten Lærkedal, F 
Petersen, Peter Terman, F 
Raabye, Henrik, N 
Schou, Hanne Maria, N 
Svendsen, Henrik Ole, N 
Talleruphuus, Ulrik, F 
Vestergaard, Per, F 
Weesgaard, John. N 
(udmeldt 6.1.77) 
Zych, Palle, F

2 MY
Klasselærer: 
BJARNE MARTIN
Bach, Peter Vissing, F 
Christensen, Ulrich, N 
Christoffersen, Lars, F 
Damsgaard, Kjeld Victor, F 
Findalen, Peter C., S 
Forsberg, Carsten, F 
Hansen, Annette Susanne, N 
Hansen, Lars Sund, F 
Hjartved, Hasse, F 
Knudsen, Janne, N 
Lissau, Inge, N 
Lyck, Gitte, F 
Morsing, Toni, F 
(udmeldt 18.1.77) 
Møller, Ole Michael, S 
Pedersen, Frank, N 
Pedersen, Hans Ullemose, F 
Pedersen, Ole Jørn, F 
Romny, Kent Michael, F 
(udmeldt 31.1.77) 
Serring, Michael, F 
Sørensen, Ole, F
Thorsen, Thomas Michael, F 
Thune, Kirsten, F 
Tolstrup, Jane, N 
Wenner, Jan, F 
Winther, Helle, F

2 MZ
Klasselærer:
VIBEKE REICHHARDT
Andersen, Ole Christian, N
Bagge, Lars Henrik, S
Bonke, Jette, F
Boye, Anette, N 
Dalsgaard, Anton, F 
Ekholm, Simon, F 
Eskesen, Peter Ole, F
Fich, Carsten, F
Halberg, Carsten, F 
Hansen, Finn Møller, F 
Hansen, Olaf Gregers, F
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Hebsgaard, Pia Marianne, F 
Jakobsen, Amelita Toni, N 
Jarl, Beate, N 
Larsen, Dorte Britt, F 
Madsen, Lise, F 
Nielsen, Mikael, F 
Offersen, Susanne, N 
Ramlau, Peter, N 
Rasmussen, Helle Birgitte, 
Spiegelhauer, Claus, F 
Svendsen, Kim, N 
Vesth, Henrik, F 
Winckelmann, Peter, F 
(udmeldt 13-12.76)

2 MU
Klasselærer:
TOM BJØRN PEDERSEN
Christensen, Gitte, F 
(udmeldt 14.3.77) 
Enstrøm, Torben Viggo, N 
Gydesen, Klavs Ravn, F 
Halvorsen, Steen, F
Hansen, Carsten Fetterlein, 
Hansen, Kirsten, N 
Hansen, Per Ruhoff, N 
(udmeldt 4.3.77) 
Johnson, Liana, N 
Krag, Peter, F 
Lyster, Lars Frimann, F 
Madsen, Hanne Andrea, N 
Malling, Søren, F 
Mortensen, B. Stavad, N 
Nielsen, Christian Marius, 
Nielsen, Poul Trosborg, F 
Odgaard, Ole Emil, F 
Odgaard, Per Emil, F 
Olsen, Inge, N
Poulsen, Torben Jogvan D, F 
Skaarup, Kim Dino, N 
Søgaard-Hansen, Jens, F 
Sørensen, Jette, N 
Ågård, Anette, N

1 SA 
Klasselærer: 
EINAR HERMANNSSON
Ahm, Vicki 
Ahlstedt, Gitte 
Anker, Lene 
Arge, Jannie Vickie 

F Christensen, Lisbeth 
Christensen, Troels 
Gyvelsø, Lise-Lotte 
Hansen, Marchen 
Honoré, Lene Ilium 
Hornstrup, Leif 
Iversen, Hanne Thy 
Jensen, Gyda Birk 
(udmeldt 1.4.77) 
Larsen, Mette Milandt 
Mavrommatis, Berith 
Mikkelsen, Søren Bro 
Møller, Nina Borup 
Nielsen, Henrik Søgaard 
Ortwed, Marianne 
Pedersen, Helle Hostrup 
Rohwedder, Helle

F Sigvardsen, Annette 
Sørensen, Lise 
Tange, Ulla 
(udmeldt 3o.3-77) 
Thomsen, Mogens 
Trærup, Mette
1 SB 
Klasselærer: 
ANNETTE FRANDSEN
Burlin, Sven 
Eriksen, Anne Birgitte 
Gottwald, Anne 
Hansen, Hanne Lyders 
Hjorth, Eva 
Iversen, Henriette Wadum 
Jensen, Johnny 
(udmeldt 11.11.76) 
Kofoed, Lene Fuglsang
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Kreipke, Tina 
Larsen, Jesper 
(udmeldt 1.2.77) 
Lind, Bjarke 
Mørch, Pia Margret 
Nielsen, Birgit 
Nielsen, Hanne 
Nielsen, Lone 
Nielsen, Steen Børge 
Olsen, Ole Lindberg 
Pedersen, Anette Skipper 
Pedersen, Kirsten Engelhardt 
Pedersen, Tina 
Rasmussen, Karin Susanne 
Skriver, Bjørka 
Sørensen, Anne Aktor 
Saabye, Jesper Hugo 
Thygesen, Helle

1 SC
Klasselærer: 
KAREN KELD
Andersen, Steen 
Andersen, Sven-Erik 
Christensen, Anne-Dorthe 
Christiansen, Tina 
Hansen, Lisa Elsebeth 
Hackert, Lone 
Hjortboe, Kirsten
Jensen, Helle Charlotte 
Jensen, Tina Witt 
Jespersen, Kirsten 
Jochumsen, Claus 
Johansen, Marianne 
Kjær, Peter 
Kragh, Annette 
Kristensen, Bente Holm 
Marker, Karin
Mohrsen, Birgitte Anne 
Neidel, Ann 
Nielsen, Irene
Nielsen, Marianne Maltoft

Svendsen, Charlotte 
Sørensen, Flemming 
Thrane, Anja 
Øltien, Gitte Kold 
Ostergaard, Lilli Pia 

1 MX 
Klasselærer: 
HANNE GEIST
Bevensee, Lene 
Bindslev, Bente 
Boesen, Søren Birkholm 
Boldt Mikael 
Christoffersen, Kim 
Hagel-Olsen, Peer 
Hansen, Robert Søstrøm 
Henriksen, Per Lunghøj 
Jacobsen, Bjarne 
Jensen, Bjarne 
Jensen, Käthe Buch 
Jørgensen, Charlotte 
Lund, Birgit 
Madsen, Kim Askelund 
(udmeldt okt. 76) 
Madsen, Per Bie 
Mauritsen, Niels 
Olsen, Peter Normann 
Pedersen, Max 
Raaberg, Ann Julia 
Roed, Jens-Erik 
Seerup, Søren 
Selmose, Per 
Søberg, Bjarne Brink 
Sørensen, Janni 
Sørensen, Thomas Birger 
(udmeldt okt. 76) 
Truelsen, Søren
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1 MY
Klasselærer
KIRSTEN WIDDING
Andersen, Hans Henrik Raae 
Christophersen, Kim Bach 
Darre, Bjørn
Fejerskov, Peter Astrup 
Hansen, Jan Mikael Rud 
(udmeldt okt. 76) 
HerzbergjPeter John 
Jensen, Bjørn Krogh 
Jensen, Niels Bo
Johan, Søren
Jørgensen, Helge 
Jørgensen, Henrik 
Kaalund, Otto
Langmaack, Poul Heinrich 
Liechti, Jan Torben 
Mortensen, Bendt 
Nielsen, Martin Rosenberg 
Nielsen, Michael Plesner 
Nielsen, Morten 
Olesen, Gitte
Pedersen, Kim Bo Meier 
Rasmussen, Ole
Rasmussen, Peter Kruse
Rydiander Michala 
Steen-Hansen, Yvonne Lejla 
(udmeldt okt. 76) 
Svendsen,Mikael Læbo 
Wolak, John

1 MZ
Klasselærer:
JESPER FRANDSEN
Andersen, Anne-Marie
Andersen, Lars Ostergaard 
Andersen, Torben
Bock, Søren 
(udmeldt 15.4.77) 
Christiansen, Ivan 
Jacobsen, Maria Teresa 
Jakobsen, Winnie Elsebeth 
Jensen, Hanne Birgitte 
(udmeldt 26.11.76)

Johansen, Leif 
Jørgensen, Gitte Korsholm 
Jørgensen, Henrik Kruse 
Koefoed-Hansen, Anders 
Larsen, Peter Lethin 
Lassen, Jette Buus 
Leth, Susanne 
Mariager, Jesper 
Nielsen, Jesper Børge 
Nielsen, Michael Hjort 
Olsen, Jeppe Smith 
Pedersen, Bent Strøjr 
Pedersen, Dorthe Olander 
Pedersen, Jørgen Dræby 
Ringsted, Michael 
Rydskov, Lars 
Simonsen, Jon Thisted 
Thomsen, Henrik Krogsgård 
Veilborg, Jan

2 HF p
Klasselærer:
KAREN HØJER-PEDERSEN
Albertsen, Anne-Marie 
Anthony, Heine Ken 
Bagge, Erling Larsen 
Berntsen, Niels Bruno 
Christensen, Lisbeth Gregers 
Christensen, Henrik Steen 
Christoffersen, Carsten 
Frederiksen, Pia 
Hansen, Jørn Olav 
Holse, Henning Nielsen 
Jensen, Inge Elsebeth 
Jensen, Jens Peter Retz 
Jensen, Per H. Planck 
Kofoed, Marianne 
Larsen, Anette 
Larsen, Stig Ove 
Madsen, Helle 
Møller, Tommy Henrik 
Pedersen, Karin 
Pedersen, Lise-Lot 
Riisgaard, Lisbeth Stilling 
Simonsen, Jens Peter 
Waterstradt, Birte
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2 HF q
Klasselærer: 
KELL HELMER
Andersen, Søren Dahlin 
Andersen, Carsten Dewet 
Barchager, Søren Birger 
Jacobsen, Hanne Karin 
Jensen, Ivan Borgstrøm 
Jensen, Sheila Karin 
Johannessen, Helle Glud 
Jørgensen, Mai Gottschalck 
Knudsen, Hanne 
Larsen, Bent 
Lauridsen, Linda L. 0. 
Møllegaard, Suzanne 
Nielsen, Gert 
Nielsen, Tina 
Olsen, Paw Winther 
Pedersen, Charlotte 
Pedersen, Søren Ringgaard 
Röhl, Flemming 
Thomsen, René Tjørnelund 
Werge, Carsten

2 HF r
Klasselærer: 
FINN ØRVEILE
Bjørnholdt, Ken 
Christensen, Finn Kuno 
Fisker, Laus
Greve, Liselotte Pia 
Hansen, Jan
Harty, Stig Jørgen 
Hilbert, Annette 
Jensen, Helen Gerd 
Johannesen, Ghita Bovbjerg 
Kristoffersen, Flemming B. 
Lissau, Anne Grete 
Lorentzen, Eva 
Melchiorsen, Michael 
Nielsen, Inge-Lise Kofoed 
Olsen, Ingrid 
Petersen, Zita Vincent 
Pollas, Annette

Rasmussen, Lisbeth Brix 
Ulderup, Aase Solveig 
Wihlborg, Britta

1 HF pTC T 3 Q O O "1 PPY^Ci T' • 
HENNING VAGN JENSEN
Andersen, Annette Voigt 
Andersen, Carsten Bundgaard 
Andersen, Johnny Staal 
Andresen, Ib Wentzlau 
Baarsøe, Charlotte 
Blachfeldt, Gitte 
Folkmann, Finn Riber 
Funch, Birger 
Hansen, Henrik Stheen 
(udmeldt 23.8.76)
Hansen, Jesper Bolvig 
Hansen, René Krag 
Hunwartsen, Jesper 
Jacobsen, Marianne Elgård 
Jensen, John Ranum 
Jensen, Michael Kraul 
Jensen, Pia 
Jørgensen, Charlotte Bang 
Jørgensen, Grethe 
Jørgensen, Karsten Kaad 
Ladegaard, Frank 
Oelkers, Joy 
Pedersen, Lene Bisgård 
Pedersen, Susanne 
Pedersen, Vibeke Steen 
Sørensen, Helle Hammer 
Wagner, Karin Ågren

1 HF q
Klasselærer:
FRANK GERDNER PEDERSEN
Andersen, Jeanne Annette
Bernhardt, Kim
Bjerring, Lone 
Christensen, Allan 
(udmeldt 6.12.76)
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Christensen, Jan 
Christiansen, Ilse 
Foght, Heidi Pia 
Frederiksen, Allan Frank 
Hansen, Erik Bo 
Hansen, Finn Hamann 
Hansen, Kirsten 
Hansen, Yrsa Marie 
Henriksen, Janne 
Jensen, Anni Margrethe 
Jensen, Arne

Jensen, Casper Christrup 
Jensen, Jan
Jonasen, Catrin Lærke 
Madsen, Susanne Lyng 
Milland, Gyda 
(udmeldt 3o.3.77) 
Ölsen, Kim Ferrigno 
Olsen, Lis
Petersen, Steen Jørgen 
Sørensen, Hanne

Elevtallet pr. 1. maj 1976 var 496. Indtil 1. august 
udgik ialt 118 studenter, 44 HF-kursister og 17 andre 
elever og kursister. Ved det nye skoleårs begyndelse 
blev 2o3 elever og kursister optaget. I årets løb er 
27 elever og kursister ophørt med skolegangen. Det 
samlede elevtal pr. 1. maj 1977 er således 493 (239 
kvinder og 254 mænd).
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C. Lærere i skoleåret 1976/77.

Bendt-Nielsen, Børge (BN), studielkt. 
Carl Baggers Alle 21 
292o Charlottenlund 
tlf: (ol) OR 782o

Bendtsen, Grete Secher (GB), adjunkt 
Kærmark 73 
265o Hvidovre 
tlf: (ol) 75 86 13

Bjerrum, Verner (B), lektor
Duevej 14, 3-
2ooo København F
tlf: (ol) 34 7o 2o

Bodnia, Hugo (HB), lektor
Hjortholm Have 4
297o Hørsholm 
tlf: (o2) 86 21 68

Bruun, Arne (Br), studielektor 
Stubbevangen 26 
27oo Brønshøj 
tlf: (ol) 60 93 53

Christensen, Ole Nyborg (OC),adjunkt
Løkkekrogen 44
262o Albertslund 
tlf: (o2) 64 7o o5 

Dalsten, P. (Dl), lektor
Pilemosevej 27
27oo Brønshøj 
tlf: (o2) 91 25 05

Edinger, Knud (KE), adjunkt 
Vinløvstien 5 
272o Vanløse 
tlf: (ol) 19 21 34Flatau, Ebbe (f), adjunkt 
Rosenørns Alle 44 
1970 København V 
tlf: (ol) 35 06 12

Frandsen, Annette (AF), adjunkt 
Vendersgade 24, 4.
1313 København K 
tlf: (ol) 14 2o 49

Frandsen, Jesper (JF), adjunkt 
Rosenhaven 3
25oo Valby 
tlf: (ol) 17 39 18

Fysik: 2xzN, 2yF, 
3yzF

Fransk: 3a, 1PQ, 
2 PQR

Gymnastik: 2ax,2yz, Ipq 
Erhvervsorient, i HF 
Matematik: la, 1c, 

ly, 2xF

Historie: la, lx, 2b, 
2x, 3b, 3y

Oldtidskundskab: le, 
ly, 2y

Engelsk: Ib, lz,2bN, 
lp, (2. sem)

3 aN, lq

Historie: 1c, 
2p,

2y, 
2r

3z,
Religion: 2a, 

2p
2y, 3y, 3

Tysk: la, lx, 2aN.

Biologi: lp, lq 
Gymnastik: lax, Iby, 

2ax
Dansk: 3a, 3x
Russisk: lax, 2ax, 

3ax
Dansk: lq
Latin: la, Ib, 1c, 

2aN, 2bN
Matematik: Ib, lz,2a, 

2zF, 3mS
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Frydendal, Gerd. (Fr), timelærer
Grambyvej 55
26I0 Rødovre
tlf: (ol) 41 ol 49

Geist, Hanne (HG), adjunkt
Slettebjerggården
4174 Jystrup
tlf: (o3) 62 81 33

Hanberg, Finn (FH), skolepsykolog
Erdalsvej 36
2600 Glostrup

Hansen, Jørgen Villum (VH), musikpæd.
Hovedvejen lo
2600 Glostrup
tlf: (o2) 96 ol 27

Heger, Anne Merete (AH), adjunkt
Rylemosen 32
2600 Glostrup
tlf: (o2) 45 85 38

Helmer, Kell (He), adjunkt
Franc!scasminde
Vester-Såby, 433o Hvalsø
tlf: (o3) 48 61 91

Hermannsson, Einar (ÉH), adjunkt
Axelhøj 42 A
26I0 Rødovre
tlf: (ol) 7o 76 95

Højer-Pedersen, Karen (KH), adjunkt
Elverdammen 9
2650 Hvidovre
tlf: (ol) 47 29 85

Højerup, Bjarne (Hp), adjunkt
Tranumparken 28, 2. tv.
2660 Brøndby Strand
tlf: (ol) 54 16 16

Jensen, Henning Vagn (HJ), adjunkt
Hyrdeengen 73
262o Albertslund
tlf: (o2) 62 15 3o

Jensen, John A.(JJ), adjunkt
Jagtvej 215 B 8. tv.
2100 København 0

Gymnastik: Icz, 2ax, 
3z

Dansk: Ix, 2r
Tysk: 1c, 2PR

Psykologi: 2PQR

Instrumental
undervisning: 2PQ

Dansk: Iz, 2x, 2q 
Religion: 2x, 3b, 2r 
Erhvervsorient.: Ib, 

2x, 3b
Religion: 2b,2z,2u,3a, 

3x, 2q
Oldtidskundskab: la, Ib, 
Ix,Iz,2a;2b,2x,2z,2u
Dansk: la, 2y, 2u 
Engelsk: 2QR

Dansk: ly, 2z, 2p 
Formning: Alle hold i 

formning
Kemi: Alle hold i 

kemi

Dansk: 3y, lp
Film: Alle hold i film
Erh.ort. la, Iz, 2a, 

2z, 3a, 3z
Matematik: 2xzN, 3yzF, 

2 PQR
Fysik: 2yuN+mS
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Jensen, Preben Stig (PJ), kons.elev 
Tuborgvej 2o6 
24oo NV 
tlf: (ol) 81 12 2o

Johansen, Torben (TJ), adjunkt 
Mølle Alle 16, 3- th.
25oo Valby 
tlf: (ol) 46 24 41 

Jørgensen, Keld (Jø), adjunkt
Tønnesvej 46 
23oo København S 
tlf: (ol) 51 87 37 

Keld, Jens Peter (JK), adjunkt
Lundsgade 5, 3. th. 
2100 København 0 
tlf: (ol) 26 11 87 

Keld, Karen (Kd) , adjunkt
Lundsgade 5, 3. th. 
2100 København 0 
tlf: (ol) 26 11 87 

Kristiansson, Niels-Gunnar (NK), 
Ærenprisvej 9 
282o Gentofte 
tlf: (ol) 65 18 29

Køhier, Kirsten (KK), adjunkt 
Halmtorvet 4o, 4. th.
17oo København V tlf: (ol) 24 67 51 

Larsen, Frans (FL), lektor
Finsensvej 61, 1. th. 
2ooo København F 
tlf: (ol) FA 83o4

Larsen, Erik Helmer (HL), lektor 
Harald Heins Alle 24 
286o Søborg 
tlf: (ol) 69 27 o7

Larsen-Holst, Jørgen (Ho), adjunkt 
Solskrænten 47 
25°o Valby 
tlf: (ol) 17 82 33

Martin, Bjarne (Ma), adjunkt
Sot. Thomas Alle 7 
1824 København V 
tlf: (ol) 24 22 o9

Instrumentalundervis
ning i 2 PQ 
Orkesterinstruktion 
i gymnasiet 
Matematik: Iq
Fysik: Iz, 2zF, 1PQ

Historie: 2u, Iq, 2q 
Gymnastik: Iby, loz, 
2bu, 3ax, 3by
Dansk: Ib, 2b, 3b 
Historie: 2a, 3a 
Erhvervsorientering: 
Ix, 2b
Geografi: la, Ib, 1c, 
2xzN, 2yuN+mS, 2zF, 
2uF, 3abS, 3mS

adj. Gymnastik: 2z, 3z,lpq
Geografi: 2abS, 2xF, 
2yF, 3mN, lp, Iq
Fransk: Ix, 2a
Engelsk: la, 3abS, 2p

Fransk: la, 3x, 3y 
Engelsk: 3bN, lp (1 sem 
1 PQ ( 2. sem )
Biologi: 2yuN, 3xF, 
3yzF, 3mN, 3mS

Engelsk: ly, 2abS,3aN
Dansk: 2a

Matematik: Ix, 2yF, 3mN
Musik: 2abx, 3abxyz,2PQ
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Nielsen, Helge (HN), timelærer 
Godthåbsvej 198, 2. th.
272o Vanløse

Olsen, Malte (MO), lektor (timelærer) 
Soldraget 27 
346o Birkerød 
tlf: (o2) 81 71 16

Ostenfeld, Birgit (BO), adjunkt 
Stenagervej 12 
29oo Hellerup 
tlf: (ol) 65 63 8o

Pedersen, Frank Gerdner (FP), adjunkt 
Gudrunsvej 22 B 
292o Charlottenlund 
tlf: (ol) OR 10349

Pedersen, Kai (Pe), timelærer
Ar. Nielsens Boulevard 165, 1>
265o Hvidovre 
tlf: (ol) 49 12 83

Pedersen, Tom Bjørn (BP), adjunkt 
Byparkvej lo, 2. th.
2600 Glostrup

Petersen, Arne Foder (AP), adjunkt 
Jernbanevej 1 B 
28oo Lyngby 
tlf: (o2) 87 24 58

Petersen, Lisbet Harder (LP), adjunkt 
Møldrupvej 12
277o Kastrup 
tlf: (ol) 51 o7 15 

Ploug,Karl (KP), rektor
Brøndby Møllevej 2
2600 Glostrup 
tlf: (o2) 45 22 82

Reichhardt, Vibeke (VR), adjunkt 
Egevej 13
Jørlunde. 355o Slangerup 
tlf: (o3) 33 43 79

Rømer, Henning (HR), musikpædagog 
Damsvej 27
2650 Hvidovre 
tlf: (ol) 78 3o 91

Tysk: lp

Fysik: Ix

Gymnastik: lax, 2bu 
Ipq, 2PQR

Dansk: le, 3z
Samf.: 2S, 3mS, lp, Iq
Historie: lp
Erhv.or: 1c, ly, 2y, 
2u, 3x, 3y
Gymnastik: 2yz, 3ax

Matematik: 2yuN+mS,2uF
Fysik: ly, 3mN, 3mS
Engelsk: 2aN, Iq, 

2qr, 2P

Matematik: 5xF, lp
Fysik: 2uF

Engelsk: 1c

Fransk: lo, 2x, 2z, 2u 
Gymnastik: Iby, loz

Instrumentalunder
visning i 2PQ
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Sandfort,Paul (Sn), lektor 
Classensgade 67 
2100 København 0 
tlf: (ol) TR 4349

Simonsen, Helle Møller (MS), adjunkt 
Platanhaven 17 
26oo Glostrup 
tlf: (o2) 96 45 63

Simonsen, Jørgen Toft (Si), adjunkt 
Platanhaven 17 
26oo Glostrup 
tlf: (o2) 96 45 63

Sode-Petersen, Kaj (SP), lektor 
Willemoesgade 23, 2.
2100 København 0 
tlf: (ol) ØB 2o46 

Widding, Kirsten (KW), adjunkt
Rosavej 12
293o Klampenborg 
tlf: (ol) OR 5668

Ørveile, Finn (0), adjunkt
Nørregade 8
Tune, 4ooo Roskilde 
tlf: (o3) 13 88 91

Emeriti:
Lektor Axel K. Jensen (1976)
Lektor A. B. Kiilerich(1971)

Tysk: lb, 2bN, 3bN

Gymnastik: lax, 3ax, 
3by

Biologi: 2xzN, 3a, 
3b, 2PQR.

Matematik: 2b 
Fysik: 2xF, 3xF, 

2PQR
Fransk: lb, ly, 2b, 

2y, 3b, 3z
Engelsk: lx
Fransk: lz
Musik: la,lb,le,lx,ly, 

lz,2yzu,lp,lq
Historie: lb,ly,lz, 

2z, 3x
Samfundsfag: 3abS,

2 PQR
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D. Afgang or tilgang.

Med udgangen af skoleåret 1975-76 forlod timelærerne Bo 
Gregersen, Vibeke Wangsøe Mortensen, Jan Engdal Nielsen, 
Anne-Marie Olsen, Erling Pedersen, Finn Ploug, Torben 
Seemann Hansen og Søren Thornye skolen.
Vi takker dem for godt undervisningsarbejde og godt kol
legialt samarbejde.
På grund af ansættelsesreglernes krav om oprettelse af det 
størst mulige antal hele stillinger måtte kvotaansat adjunkt 
Eva Hartby forlade skolen, da der ikke i hendes fag var ti
mer nok til et helt embede. Vi takker også hende for sam
arbejdet og håber for hende, at hun snarest igen må finde 
beskæftigelse i gymnasieskolen.
Lektor Axel K. Jensen, der har været ansat ved Schneekloths 
Skole siden 1941, blev 7o år den 31. maj 1976 og måtte derfo 
tage sin afsked. Han var derefter i juni måned tilknyttet 
skolen som timelærer. Det betød afslutningen på en epoke i 
skolens historie, da han forlod det arbejde, der ganske en
kelt var hans liv. Fra tidlig morgen til sen aften alle u- 
ger.: dage- også søndag - arbejdede han utrætteligt på at 
forbedre undervisningsprogrammer, fremstille audio-visuelle 
hjælpemidler, ikke blot til sin egen undervisning, men til 
alle ansatte, der blot antydede ønske derom, passede sin 
undervisning i latin og fransk med uhyre flid og punktlig
hed og udviste iøvrigt en hjælpsomhed og pligtopfyldenhed, 
der ganske simpelt var legendarisk. Han var streng i sine 
krav, mest til sig selv, men også til andre, gik aldrig på 
akkord, havde skarpe og præcise meninger og mod til at for
svare dem i alle situationer. Også vittig og slagfærdig, 
skaber af en jargon, som hans elever og kolleger -aldrig 
glemmer, så original i fremtoning og væsen, at han har været 
selvskrevet offer for parodier i alle studenterrevyer. Be
undret- og frygtet. Dertil var han ubrydeligt loyal over 
for sine kolleger og skolens ledelse. Og han kunne give alt 
væk, men havde - desværre - svært ved at tage imod noget 
til gengæld. En ener. H®n vil blive husket, når alle vi 
andre dusinmennesker er glemt. Jeg udtrykker skolens tak 
for 35 års tjeneste og ønsker ham et lykkeligt og virk
somt otium.
Ved skoleårets begyndelse tiltrådte følgende lærere: Ad
junkterne Knud Edinger, Annette Frandsen, Torben Johansen 
og Kirsten Widding samt timelærerne Finn Hanberg, Helge 
Nielsen, Malte Olsen, Jørgen Villum Hansen, Preben Stig 
Jensen og Stig Jørgensen.
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I løbet af skoleåret har følgende cand. mag'er/scient'er/ 
phil'er gennemgået praktisk-pædagogisk kursus ved denne 
skole:
Efterårssemesteret 1976: Jens Nymann Andersen, Gert Emborg, 
Elin Dichmann Jensen, Pia Breum Kjær, Anna Moulvad, Hans 
Mouritzen og Grete Rasmussen.
Forårssemesteret 1977: Tove Ahlmark, Bo Bojsen, Inger-Lise 
Hjordt-Vetlesen, Peter Kragsig Kristensen, Finn Jørgen Lar
sen, Svend Bøje Madsen og Steen Søndergaard Pedersen.
Pedelmedhjælper Jan Eriksen blev pr. 1.1.1977 udnævnt til 
pedel ved Roskilde Katedralskole. Jan Eriksen havde været 
ansat ved vor skole fra september 1973. Vi takker Jan Erik
sen for udmærket arbejdsindsats og ønsker ham held og ar
bejdsglæde i den nye stilling.
Jan Eriksen afløstes som pedelmedhjælper af Erik Stenvald 
Larsen. Med ham er et udmærket samarbejde i gang, og vi 
håber, at det må blive ved i mange år.
Lektor Kaj Sode-Pedersen kunne den 1.2.1977 fejre 25 års 
jubilæum i statens tjeneste.
Et meget stort antal lærere har i løbet af skoleåret del
taget i efteruddannelseskurser inden for praktisk taget 
alle fag.
Følgende har i skoleåret 1976-77 haft vikariater af vekslen
de varighed for lærere, der har haft orlov eller har været 
sygemeldte: Cand. mag. Jens Nymann Andersen, stud, scient. 
Michael Claudius, stud. mag. Torben Seemann Hansen, cand. 
scient Elin Dichmann Jensen, cand. mag. Margit Koch, cand. 
mag. Kurt Lund og stud. mag. Finn Ploug.
Konservatorieelev Preben Stig Jensen har haft timer i fri
villig musikundervisning. Stud. mag. Britta Due Kandrup har 
haft supplerende latinundervisning for elever i Ig og HF.

t
Den 22. januar modtog skolen meddelelse om, at rektor Holger 
Busk-Jensen, Ahms Kursus, var død 61 år gammel. Han var an
sat ved Schnnekloths Skole fra 194o til 1969, da han forlod 
den for at overtage det embede, han havde til sin død. De 
ældre af skolens nuværende lærere mindes ham stadig som 
kollega og ven og udtrykker deres sorg over hans tidlige død.
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7. INSTITUTIONER OG AKTIVITETER.
A. Undervisningsministeriet og Direktoratet.
Undervisningsministeren har tre hovedopgaver. For det før
ste at administrere alle love om undervisning, der vedta
ges af Folketinget (eks.: Lov om gymnasieskolen. Her står 
bl.a., at gymnasiet er 3-årigt og hvilke fag, der skal un
dervises i). For det andet har undervisningsministeren gen
nem en af Folketinget vedtaget bemyndigelseslov ret til at 
udsende bekendtgørelser om undervisningen, der dog ikke må 
stride mod loven. (Eks.:Bekendtgørelse om højere forbere
delseseksamen og om undervisningen m.v. på kursus til HF, 
24. april 1974 samt bekendtgørelse om undervisningen i 
gymnasiet og om fordringerne ved og eksamensopgivelserne 
til studentereksamen, 16. juni 1971). For det tredie er 
det undervisningsministeren, der lader udarbejde og frem
lægger nye lovforslag om uddannelse for Folketinget.
Undervisningsministeren er leder af hele undervisnings
sektoren, og er således direktoratets øverste myndighed.
Direktoratet for Gymnasieskolerne og HF er skolens overordnede 
myndighed, og dermed også appelinstans for afgørelser, 
der er truffet på skolen. Elevtal, læreres løntimer, for
sømmelser, skolens konti m.m. skal indberettes til direk
toratet, der ledes af en undervisningsdirektør, samt fem 
undervisningsinspekører. Gennem cirkulærer m.m. udstikker 
direktoratet ensartede retningslinier for landets gymna
sieskoler.
B 1 Rektor og Rektorforeningen.
Som skolens administrative og pædagogiske leder har rektor 
ansvaret over for myndigheder, personale, elever og for
ældre for overholdelsen af gældende regler og bestemmelser. 
Han er desuden medlem af alle stående udvalg, for nogle af 
dem formand, samt formand for skolenævnet og skolefonden. 
I så at sige allé disse funktioner er rektors opgave koor
dinerende og formidlende. Af specielle arbejdsopgaver kan 
nævnes: Time- og fagfordeling, optagelse af elever og kur
sister, ansættelse af personale (efter faggruppernes ind
stilling), budgetlægning, tilsyn med skolens regnskab, af
holdelse af forældremøder o.s.v.Rektor er medlem af 
Rektorforeningen, hvis formål er at varetage medlemmernes 
økonomiske, administrative, pædagogiske og øvrige fælles 
interesser i samarbejde med Gymnasieskolernes lærerforening.
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B 2 Inspektion.
Inspektionen forestås under rektors ansvar og efter ret
ningslinier angivet af rektor (og eventuelt inspektionen/ 
lærerrådet).
Udadvendt arbejde består først og fremmest i den administra
tive inspektors daglige skema- og lokaleændringer, samt kon
trol med forsømmelser. Derudover bistår han rektor med hen
syn til terminsprøver, eksamener, grendeling, udregning af 
gennemsnit, indføring af karakterer, udarbejdelse af stati
stiker, Statens Uddannelsesstøtte og befordringsgodtgørel
se, etc.etc.
Indre inspektorer bistår administrativ inspektor med at hol
de ro og orden på skolen, samt tilrettelæggelse af større 
arrangementer.

B 5 Boginspektor.
Skolebøger. Ifølge undervisningsministeriets cirkulære

skrivelse af 19. juni 1954 skal lærebøger, atlas, leksika 
o.lign, stilles til rådighed for eleverne som lån.

Der gælder følgende regler for udlånet:
1. Bøgerne forbliver skolens ejendom.
2. Eleven er økonomisk ansvarlig for de af ham/hende lånte 

bøger.
3. Enhver bog skal af eleven - på forreste blad - straks 

efter modtagelse forsynes med navn og klasse.
4. Bøgerne skal forsynes med omslag; eventuel mishandling 

vil medføre erstatningsansvar.
5. Der må ikke i bøgerne anføres notater eller tilføjelser.
6. Afbrydes undervisningen i årets løb, må de udlånte bøger 

straks tilbageleveres til skolen, efter personlig aftale 
med boginspektor.

7• Udlån/bøger til selvstuderende.
a) De enkelte faggrupper og vel primært den berørte fag

lærer må selv tage stilling til, hvor mange bøger og 
hvilke bøger man vil udlåne under hensyntagen til fag
gruppens bogbestand, økonomi m.m.

b) Den enkelte faglærer, som udleverer bøger til selv
studerende, har alene ansvar for, at boginspektor får 
en komplet fortegnelse over de udleverede bøger. Den
ne skal endvidere indeholde lår.ers navn, adresse, tele
fonnummer, underskrift og det erlagte depositums stør
relse, (jfr, pkt. c).
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c) For at opnå en vis dækning for vore bøger, samt en 
"klemme" på den selvstuderende låner, opkræver læ
reren et depositum på:
2o% - 25% af de udlånte bøgers skønnede værdi - og 
afleverer det indkrævede beløb enten til boginspektor 
personligt eller via kontoret til boginspektor.

Andre læremidler. Eleverne har endvidere fået udleveret 
stile- og rapporthæfter samt kladdepapir fire gange i løbet 
af skoleåret. Udleveringen har været et forsøg på at stan
dardisere og rationalisere skolens forbrug.

B 4 Studievejleder for HF.
Studievejlederen tager sig af HF-kursisternes problemer, 
eksempelvis tilvalg, 2. årsopgave, dispensationer samt ek
samenstilmelding .
Studieteknik og erhvervsorientering gives.af studievejlederen, 
som også står til rådighed med hensyn til faglige, sociale, 
økonomiske og personlige problemer.
C Studielektorer.
Skolens studielektorer er ansvarlige for henholdsvis det hu
manistiske og det matematisk-naturvidenskabelige område.
De bistår rektor .i såvel pædagogiske som praktiske anliggen
der i almindelighed og i vejledning af lærerkandidater i sær
deleshed.
D Samarbejdsudvalget.
Samarbejdsudvalgets beslutningsområde er: afholdelse af fæl
lestimer, studiekredse samt sager, der vedrører elevernes 
og kursisternes trivsel på skolen (herunder festers indhold 
og afvikling).

Elevrepræsentanter: Carsten Fich 2z, Bjarne K. Jensen 
2a, Flemming Kristoffersen 2r og Henrik Petersen 3b.
Lærerrepræsentanter: Lektor Frans Larsen, adjunkt Frank 
Gerdner Pedersen, adjunkt Jørgen Toft Simonsen, adjunkt 
Finn Ørveile.
Rektor og lærerrådsformand er fødte medlemmer.
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E Lærerrådet.
Alle fastansatte lærere har sæde i dette organ. Timelærere 
med to års anciennitet (og 11 løntimer) har endvidere stem
meret. - Elevrepræsentanter har taleret. TAP'er og alle ti
melærere inviteres til at overvære møderne. Lærerrådets kom- 
petance er:

a) indstilling: forsøgsundervisning, anskaffelse og for
fornyelse af undervisningsmidler.

b) høring: principper for elevoptagelse, elevers disci
plinære problemer, antal af klasser og grenhold, ti
me- og fagfordeling, stillingsopslag, budgetforslag, 
byggesager, årsprøvers ordning og omfang, ekskursio
ner, lokalers anvendelse til andet formål end under
visning.

Formand: adjunkt Jørgen Toft Simonsen 
Næstformand: adjunkt Bjarne Martin 
Sekretær: adjunkt Torben Johansen.

F Lærerforsamling.
Samtlige skolens lærere, under forsæde af rektor, behandler 
på lærerforsamlinger elevernes standpunkt. Afholdes tre gan
ge årligt. I marts måned afgøres indstilling til eksamen.
For 1. gere afholdes i oktober måned kontaktmøder mellem ele
ver og faglærere.
G Elevrådet.
Elevrådet har i år forsøgt at afholde møder ca. hver 14. dag. 
Disse møder har været en ubetinget succes. Ikke hvad angår 
fremmødet, men talelysten har været enorm, og der har hver 
gang været ca. 15 punkter, der skulle diskuteres ihærdigt.
De elevrådsaktive elever mener, at der er kommet meget po
sitivt ud af arbejdet i år, selv om onde tunger påstår, at 
det hovedsagelig er uvæsentlige ting, der har været diskute
ret .
De behandlede problemer har sjældent givet sig udslag i re
sultater, der har vist sig åbenlyst for skolens elever, men 
der har været mange frugtbare diskussioner om uddannelses
politik og elevorganisationerne DGS, LAK og GLO.
Medlemskabet af DGS blev i efteråret afvist af et spinkelt 
flertal blandt gymnasieeleverne (li'1-133). På skolen er der 
2o medlemmer af LAK.
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Som svar på en rundspørge om elevrådets funktioner indkom 
mange forslag, som det vil være naturligt for elevrådet at 
arbejde med til næste år.
Elevrådets bestyrelse har i år bestået af et forretnings
udvalg på fem. Ved årets slutning bestod det af:

Kim Sonne 3y, Anne-Mette Møller 2x, Kim Bernhardt Iq, 
Susanne Larsen 2a og Per Callesen 5y (kasserer). End
videre har i årets løb deltaget Mette Vad 3b og Janni 
Sørensen lx.

Elevrådet udpeger repræsentanter til samarbejdsudvalget, læ
rerrådet, skolenævn, skolefond- og stipendieudvalg.

Cavum Oris.
Skolebladet er et organ for skolens elever, disses forældre 
og lærere, og det finansieres af elevrådet og et par anon- 
cører blandt de handlende i omegnen.
Bladet er i år udkommet i 5 numre å 600 eksemplarer, med 
16 - 28 sider. Alle kan få optaget et hvilken som helst 
indlæg uden censur, da bladet kører på den måde, at enhver 
selv er ansvarlig for sit indlæg.
De første 2i numre blev udgivet af Kim Bernhardt Iq, John 
Ranum Jensen lp,Jesper C. Jensen Iq, Jesper von Hunwartsen 
lp, Anne-Mette Møller 2x, Carsten Fich 2z, Janni Sørensen 
lx og Johnny Staal-Andersen lp.
Redaktionen ved slutningen af året bestod af Ib Wulff-Jensen 
3y og Per Callesen 3y.
Alle.interesserede vil være velkomne som medarbejdere i re
daktionen.
Schneeuglen.
Hvert år udgiver skolens S.g'ere og 2. HF'ere en "blå bog", 
Schneeuglen, hvori hver enkelt elev i afgangsklasserne bli
ver beskrevet - på godt og ondt! Det er de enkelte klasser 
selv, der står for karikaturerne, og de er således også an
svarlige for dem.
Bogen udgives af et redaktionsudvalg, som afgangsklasserne 
nedsætter.
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H Caverna Spiritus.
Caverna Spiritus er skolens elevforening. Den har i årets 
løb arrangeret en række fester og koncerter. Desuden er 
der også afholdt en amatøraften, hvor en del af skolens 
mange amatørmusikere optrådte. Cavernas bestyrelse, der står 
for det praktiske arbejde omkring arrangementerne har i det 
forløbne skoleår bestået af følgende:

Erik Huper 3b, Bente Heltberg 3y, Done Rørly 3z, Henrik 
Carlsen 3a, Berith Mavromatis la, Kim Bernhardt Iq, 
Lars Bagge 2z, Bente Bindslev Ix, Jette Buus Larsen Iz, 
Winnie Jacobsen Iz, Karsten Kaad lp, Johnny Staal Ander
sen lp, Janni Sørensen Ix, Carsten Fich 2z, Jens Ras
mussen 2a.
Revisorer: Henrik Carlsen 3a, Marianne Sellin 2a.

I Schneeklothianer-Samfundet.
Schneeklothianer-Samfundet af 2. maj 1894 har til formål at 
vedligeholde forbindelsen mellem schneeklothianere og mel
lem disse og vor gamle skole. Den 83-årige skoleforening 
har gennem de mange år været et centrum for udfoldelsen af 
det specielle "schneeklothianske" humør og gode kammeratskab.
Schneeklothianer-Samfundet afholder i reglen tre sammenkom
ster om året, herunder generalforsamlingen - Schneeklothia- 
ner-Samfundets fødselsdag den 2. maj og en skovtur, tradi
tionelt i maj måned.
Kontingentet er kr. 25,oo årligt. Indmeldelser modtages af 
Irs. W. A. Langberg, Palægade 8, 1261 København K, telefon: 
(ol) 12 o7 3o.
Formanden for Schneeklothianer-Samfundet af 2. maj 1894 er 
kommandørkaptajn Thorkel Bjerre. Den øvrige bestyrelse er: 

Lrs. W. A. Langberg (kasserer), lektor cand, polit. 
Søren Holm, rektor Karl Ploug, civ.ing. John Faurholt, 
direktør for Rigshospitalet, cand. jur. Kjeld Gleerup 
tandlæge Gustav Lehnert og Irs. Steen Andersen.

Elever, der forlader skolen, opfordres til at indmelde sig 
i foreningen.
Igen i 1976 skænkede Schneeklothianer-Samfundet skolen en 
gave på kr. 1.000,00.
Skolen takker Samfundet for den smukke gave.
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J Statsgymnasiet Schneekloths Skoles Fond.
Skolefondets bestyrelse består af rektor, forældre-, elev- 
og lærerrepræsentanter. Bidrag ydes til ekskursioner, kunst
nerisk udsmykning, etc. Bidrag opkræves via girokort 
(udsendes september/oktober måned).
K Skolenævn.
Kontaktorgan mellem forældrekreds og skolen. Nævnet fastlæg
ger forældremøderne. Fire medlemmer vælges af forældrekred
sen og to medlemmer af lærerrådet, samt to elev- (kursist) 
repræsentanter. Rektor er formand for skolenævnet.

Forældrerepræsentanter: Arne Garnell, Anni Hansen, 
Erik Bremholm Jørgensen, Gytha Helweg Larsen.
Elevrepræsentanter: Carsten Fich 2z, Kim Sonne Jy. 
Lærerrepræsentanter: Lektor Frans Larsen, adjunkt 
Birgit Ostenfeld

L DG S

Spørger du nogensinde dig selv om, hvad der sker med 
din uddannelse? Overvejer du overhovedet, hvilke mu
ligheder du har for at påvirke den? Du har ingen indfly
delse som enkelt individ! Alternativet er derfor, at du 
melder dig ind i en fagorganisation. Danske Gymnasiers 
Sammenslutning (DGS) er en enhedsorganisation, der for
mulerer og søger at gennemføre medlemmernes krav. Gennem sekretariatet (DGS-kontoret) koordineres, de enkelte gym
nasiers arbejde: herfra hentes oplysninger og råd om elev
rådsarbejde .
Den vigtigste opgave DGS i det forløbne år har arbejdet 
med har været ADGANGSBEGRÆNSNINGEN. DGS har således, i 
samarbejde med andre fagorganisationer (bl.a. LAK), or
ganiseret en demonstration mod adgangsbegrænsning den 
21.4.1977, hvor omkring 2o.ooo unge mødte op. Desuden 
har Schneekloth under bistand og i nært samarbejde med 
DGS arrangeret diskussioner og møder samt produceret en 
piece om begrænsningens årsager og konsekvenser. Til at 
formidle kontakten DGS og skolen imellem, blev der i ef
teråret 1976 oprettet en DGS-gruppe. Desværre har gruppen 
ikke formået at efterkomme denne vigtige opgave. Men det 
anbefales stærkt, at gruppen i 77/78 vil forsøge at ef
terkomme denne. Vi vil også stærkt anbefale, at såvel nye 
som gamle elever engagerer sig i elevrådets virksomhed 
på grundlag af DGS's synspunkter.
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Med disse ønsker samt med håb om, at det spinkle flertal, 
der sidste år var mod elevernes tilslutning til DGS vil 
vokse til et flertal for denne, ønsker vi alt godt for 
det nye (forhåbentlige aktive) skoleår. Organiser dig!

M GLO (Gymnasieelevernes Landsorganisation).
§ 1. Organisationens formål er at varetage medlemmernes 

uddannelsesmæssige interesser på et absolut tværpo
litisk grundlag og uden hensyn til politiske særin
teresser.

På Schneekloth blev en lokalforening oprettet i efteråret 
1976 idet nogle elever mente, at DGS ikke varetog elevernes 
interesser på tilfredsstillende måde. Jeg vil derfor kraf
tigt anmode alle (især de nye l.g’ere) om at melde sig ind 
i GLO for at kunne beskytte sig mod overgreb fra DGS.
Medlemskontingent: 5-00 kr. årligt.
N Kort og godt om LAK.
Landssammenslutningen af kursusstuderende LAK, er en orga
nisation der repræsenterer de kursusstuderende ved studen
terkurser, HF-kurser, forberedelseskurser og realkurser.
Det er LAK's formål at arbejde for alle de kursusstuderen
des interesser, såvel uddannelsesmæssige, som sociale og 
økonomiske.
Derfor er LAK's arbejde ikke begrænset til kun at være et 
arbejde for forbedringer af selve undervisningen, men også 
et arbejde for de mange andre forhold, som på en eller anden 
måde har med kursusuddannelsen at gøre.
Der er mange grunde til at man skal være organiseret, når man 
går på kursus. Vi lever i et såkaldt repræsentationernes de
mokrati, hvor hver interessegruppe, som vil vinde gehør for 
sine synspunkter og ideer, ikke kan gøre det, medmindre de 
er behørigt repræsenteret. - Sådan er det også for de kur
susstuderende .
Når man går på kursus investerer man så meget i tid, indsats 
og afsavn, at man må have størst tænkelige muligheder for at 
medvirke i udformningen af hensigtsmæssige uddannelsesfor
hold.
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Der er hele tiden så mange forskellige og generelle uddan
nelsesproblemer, af faglig, økonomisk og social karakter, 
at det er nødvendigt at de kursusstuderendes synspunkter 
og krav fremføres af en organisation.
Flere og flere indser nødvendigheden af at være organiseret, 
fordi det ikke kun drejer sig om, at vi skal fremføre vores 
synspunkter i fællesskab, men vi skal bevare hårdt tilkæm
pede rettigheder, der dog synes minimale.
Derfor drejer det sig om, at udvide den faglige og uddan
nelsespolitiske kamp.

0. Rektorforeningen (se side 36).

P. Gymnasieskolernes Lærerforening.

Foreningen varetager gymnasielærernes pædagogiske og orga
nisatoriske interesser, samt yder assistance ved ansættel
se og afskedigelse. Foreningen udgiver til dette formål 
medlemsbladet "Gymnasieskolen".
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8. FAGLIGE MEDDELELSER.
Sidste år påbegyndtes en artikelserie om enkelte fags for
mål og indhold. De fag, der omtaltes, var: Sang og musik, 
formning med kunstforståelse og filmkundskab. Serien fort
sættes i år med artikler om religion, samfundsfag og idræt

A. Religion.

Religion er et orienteringsfag. Det betyder, at formålet 
med undervisningen er, at eleverne opnår kundskab om og 
forståelse af nogle forskellige religioner, sådan som de 
eksisterer i dag. Langtfra alle livsanskuelser er reli
giøse, og derfor rummer undervisningen også orientering 
om andre livsholdninger af mere filosofisk eller poli
tisk tilsnit.

Man vil altså i religionstimerne ikke blot blive præ
senteret for afrikansk religion og verdensreligioner som 
kristendom og budhisme, men også for anskuelser som ek
sistentialisme og marxisme.Desuden er det muligt at be
skæftige sig med nye religiøse bevægelser som Guru Maha
raj Ji's disciple, Jesusbevægelsen og psykedelisk reli
gion. Endvidere kan enkeltpersoners synspunkter på spørgs
mål om moral og livsanskuelse inddrages.

Undertiden vælger en klasse i en periode at beskæftige 
sig med ét enkelt tema, der så belyses med tekster fra 
forskellige livsanskuelser. Eksempler herpå fra skolens 
undervisning i år er temaer som "Seksualitet og ægteskab" 
og "Mellemøstkonflikten i religiøs belysning".

Religionsundervisningen er ikke forkyndende, d.v.s. 
den forsøger ikke at overbevise eleverne om, at én re
ligion eller ét bestemt synspunkt er det rigtige. Tvært
imod skal eleverne have alsidigt materiale i hænde, som de 
så selv kan tage stilling til. Personen Jesus bliver så
ledes ikke kun belyst med tekster fra Bibelen. En klasse 
har i år også læst uddrag af filmmanuskripter af Carl Th. 
Dreyer og Jens Jørgen Thorsen for at få flere synsvinkler 
frem.

Undervisningen foregår som regel som klasse- eller grup
pearbejde over en hjemmeforberedt tekst, men også lysbil
leder, film, lydbånd, ekskursioner og interviewundersøgel
ser kan indgå.
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Det er muligt at blive fritaget for undervisningen i fa
get, på HF-kursus hvis man er medlem af et trossamfund u- 
den for folkekirken, i gymnasiet hvis man blot ikke er med
lem af folkekirken. Da undervisningen som nævnt er orien
terende og ikke forkyndende, er fritagelsesparagraffen egent
lig overflødig. En elevs eventuelle medlemskab af folkekir
ken har ikke større saglig betydning for forholdet til fa
get end for eksempel medlemskab af et politisk parti eller 
en plads på landsholdet i ishockey. Alle har brug for at vi
de noget om livsanskuelser for at forstå verden af i dag.
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B. Samfundsfag.
I gymnasiet strækker faget sig over 2.g og 3-g med 5 u- 
gentlige timer, og der er ingen 'forskel på samfundssprog
lig og samfundsmatematisk gren. I HF optræder samfundsfag 
med 2 timer som fællesfag i 1 HF og med 3 timer som til
valgsfag i 2 HF.
Iflg. bekendtgørelsen er formålet med undervisningen, at 
eleverne erhverver sig kendskab til væsentlige træk i so
ciale systemers struktur og funktion og opnår færdighed 
i præcis og systematisk iagttagelse, i sammenligning af 
iagttagelser og i kritisk analyse af samfundsmæssige sam
menhænge .

Magtstruktur i Norton-gruppen.

Eksempel på iagttagelse af et socialt system (Jvn. bekendt
gørelsen).
Den amerikanske sociolog og smågruppeforsker Whyte undersøgte 
ungdomsbander som et socialt fænomen (Street Corner Society, 
1943). Figuren viser magtstrukturen i Nortongruppen, der består 
af unge arbejdsløse i Boston. Gruppens funktion er at slå ti
den ihjel. Det sker med værtshusbesøg, biografture og bowling
spil. Forbindelseslinier mellem gruppemedlemmerne viser magt
relationer og kommunikationskanaler for gruppens beslutninger.
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Men så en dag forlod Doc, Mike og Danny Nortongruppen og slut
tede sig til Spongigruppen. Det medførte, at Long John blev 
elendig til at bowle, på trods af, at han normalt var den bedste. 
Relationsdiagrammet viser hvorfor...
Der undervises med udgangspunkt i en række lærebøger, men med 
stor vægt lagt på indsamlede tekster (avisartikler, statistik 
materiale, lovforslag, TV-udsendelser og tidsskriftartikler). 
Hermed aktualiseres det teoretiske stof. Gennem skriftligt ar
bejde (rapporter, speciale) er det muligt for eleverne selvstæn
digt at fordybe sig i samfundsproblemer. Klassespecialerne i 
gymnasiet har omfattet så forskellige emner som USA's politi
ske system, arbejdsmarkedsproblemer, folketingsvalg, voldens 
sociale funktion i forskellige systemer, Grønland, social u- 
lighed og magtforhold i lokalsamfundet.
Et spørgsmål som ofte rejses er, om samfundsfag ikke er for 
"politisk" betonet. Kan man undervise objektivt i samfundsfag? 
Hvilken betydning har lærerens politiske opfattelse for un
dervisningen? Hertil kan man sige, at problemet angår alle fag 
i gymnasiet. (Hvad skal f.eks. en fysiklærer svare, når ele
verne spørger, om Danmark skal have atomkraft? Eller hvordan 
skal en engelsklærer udvælge stof om sociale forhold i Stor
britannien? Skal hovedvægten lægges på "the merry old England" 
med pubs, kaminer, hestgarden, dronningen, bowlerhatte og 
Tower Bridge - eller skal tekstudvalget udelukkende belyse 
alvorlige samfundsproblemer som racestrid, arbejdsløshed el
ler konflikter i Nordirland).Kravet om redelig undervisning 
er ikke et specielt problem for samfundsfagslærere.

påvirkning

national 
okonomisk og 
organisationsmæssig

international 
påvirkning

samfundsborgernes 
politiske påvirkning

forskelle i bevidste 
forsøg på styring af 
egne livsvilkår, dvs.
politisk deltagelse

offentlige politiske 
organer mod myndighed 
til at fastsætte 
fordelingsprincipper 
og fordele fællesgoder

politiske 
afgørelser

geografiske, 
politiske og 
sociale barrierer

fordeling af politiske 
ressourcer: uligheder i 
samfundsborgernes 
muligheder og indstilling 
til politisk aktivitet

økonomiske og andre sociale 
institutioner som forvalter 
værdier ,

markedsmekanismer

afgorclser i erhvervsliv, 
organisationer osv.

fordelingsresultat: 
systematisk ulighed i 
folks tilgang af værdier

geografisk, politisk 
og social sammenhæng
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Der undervises i sociologi, økonomi, politologi og inter
national politik - ofte med emner, som behandles på tværs 
af hovedområderne (se tegning ovenfor)# F.eks. kan arbejds
markedet belyses ud fra sociologi ved'at studere arbejds
gruppen (hvilke faktorer påvirker en arbejdsgruppes præ
stationer?) eller sociale følgevirkninger af arbejdsløshed. 
I økonomi kan man belyse den internationale konjukturs be
tydning for Danmark. Endelig kan man i politologi beskæfti
ge sig med interesseorganisationer og deres forbindelse til 
de politiske parter.

C. Idræt.
Idræt i skolen idag indeholder mange forskellige grene 
f.eks. boldspil, svømning og gymnastik.
Her på skolen kan vi tilbyde en del discipliner som vi be
stræber os på at præsentere for elever og kursister i løbet 
af det første halvandet år. Når eleverne således har fået 
et basalt indblik i disse idrætsgrene, bliver den videre 
undervisning mere og mere tilrettelagt ud fra elevønsker.
De idrætsgrene, vi arbejder med her på stedet, er ud over udendørsdisciplinerne (fodbold, håndbold, atletik og løbe
træning på Vestvolden) bl.a. også basketball, volleyball, 
rytmisk- og redskabsgymnastik samt grundtræning herunder 
styrketræning. Speciel vægt lægger vi på svømning, idet 
alle l.g og l.HF-klasser gennemgår et lo-14 timers program, 
der tager sigte på, at alle opnår en vis svømmefærdighed.
Ud over den almindelige undervisning dyrkes der en del fri
villig idræt. Denne tager først og fremmest sigte på at i- 
mødekomme elevinteresser og stiler i flere tilfælde mod 
deltagelse i interne og landsdækkende skoleturneringer.
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9. DAGBOG 1976/77-
29.o4.76: lp ekskursion til Louisiana, Kronborg og Frede

riksborg med adjunkt Karen Højer-Pedersen og 
adjunkt Lisbet Harder Petersen.

29.o4.76: Sidste kursusdag for 2HF.
o5.o5.76:
13.05.76:
18.o5.76:

Sidste skoledag for 3g.
Aftenfest for 3g, 2HF og lærere.
lu ekskursion til Trelleborg, Vikingeskibsmuseet 
(Roskilde) med adjunkt Keld Jørgensen.

19.-
2o.o5.76: 3z ekskursionsrejse til Geneve. Dansk Røde Kors 

præmie i forbindelse med landsindsamlingen, med 
adjunkt Grete Secher Bendtsen og adjunkt Jesper 
Frandsen.

18.06.76: Dimission og translokation. Dimittenderne til 
reception på rådhuset.

o9.o8.76:
o9.-13.o8.76:

Skoleåret begyndte.
Introduktionsuge for Ig og 1HF (se side 53)

16.-
17.08.76: Hjørring revyen opføres i festsalen. Arrangør:
27.o8.76:

Kulturelt udvalg i Brøndby kommune. 
Donortapning.

29.08.- 
o2.o9.76: 3mS ekskursion til Nordjylland med adjunkt Karen 

Keld og adjunkt Frank Gerdner Pedersen.
3o.08.- 
o6.o9.76: 25 elever og kursister deltog med adjunkt Hanne 

Geist og adjunkt Jørgen Simonsen i europæisk 
ungdomsmøde i Berlin, West. Arrangør: Europäi

10.-
29.o9.76:
13.o9.76:
21.o9.76:
22.o9.76:

sche Bewegung (UEF).
Sygeeksamen og reeksamination.
Fællestime: Møde med repræsentanter for DGS og LAK.
Gymnasieskolernes boldspilstævne.
3g ekskursion til Statsens museum for Kunst (Hun
dertwasser) med adjunkt Karen Højer-Pedersen.

26.o9.76:
3o.09.76:29.09.76:
3o.o9.76:

3abS ekskursion til Sønderjylland med adjunkt 
Karen Keld og adjunkt Anne Merete Heger.
Forældremøde for Ig og 1HF.
Fællestime: Det russiske danseensemble "Volzjanka" 
optrådte.

02.10.76:
o3.-
lo.10.76:

Set. Georgs Gilderne afholdt "Galla Træf".
Russisklæsende elever på studierejse til Moskva 
med adjunkt Ebbe Flatau, adjunkt Jørgen Toft 
Simonsen og adjunkt Helle Møller Simonsen.
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o4. -
11.lo.76: lb og 2PR (tysk) udvekslingsbesøg i Steglitz

Berlin, West med adjunkt Grete Secher Bendtsen, 
lektor Paul Sandfort og adjunkt Jesper Frandsen.

18.lo.76: Det danske Teater opførte Fassbinders "Petra von 
Kants bitre tårer".

25.lo.76: Professor Lise Østergårds foredrag "De menneske
lige følger af opbrud" - i forbindelse med lands
indsamlingen "Flygtning 76". Arrangør: Set. Georg 
Gilderne.

26.lo.76: Fællestime: Filmen "Uniprintdage i kamp" fore
vistes .

18.11.76: Schneeklothianer-Samfundets høstfest: foredrag 
af Th. Bjerre om Øst-Afrika i dag.

I9.II.76: Caverna arrangerede Musik-Festival.
lo.12.76: 2g ekskursion til Brøndby Rådhus (Lene Hahne) 

med adjunkt Karen Højer-Pedersen.
I6.i2.76: 3mN og 2yuN ekskursion til Zoologisk Museum vem-

ner etologi og økologi) med lektor Erik Helmer 
Larsen.

I7.i2.76: Cavernabal.
22.i2.76: Juleafslutning.
o7.ol.77: Fællestime: oplæg til tema-uge.
13 .ol.77: Fællestime: oplæg til tema-uge.
24.-
28.ol.77: Temauge: se side 52
3o.ol.-
o2.o2.77: 3mN ekskursion til Sønderjylland med adjunkt

Niels-Gunnar Kristiansson og adjunkt Ole Nyborg 
Christensen.

o2.o2.77: Fællestime: Filmen "Family life" forevistes.
o3.o2.77: Det danske Teater opførte Molieres Misantropen. 
o4. -
o6.o2.77: Trivselsweekend for lærerne, se side 52.
o8.o2.77: Fællestime: Violinisten Anker Buch.
12.o2.77: 2p i Fiolteateret: Jesper Jensen og Per Schultz

"Gå stille, tal sagte" med adjunkt Karen Højer- 
Pedersen.

14 .o2.77: lq ekskursion til Malmø Kunstmuseum (Nolde) med 
adjunkt Karen Højer-Pedersen.

25.-28.o2.77: John Hornbech orienterede afgangsklasse■' om er
hvervsvalg .

o2.o3.77: Arbejdsformidlingen arrangerede studieoriente- 
rende møde for 2. og 3.g, samt 1. og 2. HF.

o4.o3.77: Donortapning.
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o9.03.77:
o9.03.77:
23.03.77:
24.03.77:

24.03.77:
29.03.77:
19.-
27.o4.77:

22.o4.77:

Fællestime med undervisningsdirektør Richard 
Frederiksen.
Fællestime med studerende fra RUC
Forårskoncert[gæstelærer Thomas Koch, Rysensteen 
Gymnasium.
Professor V. K. Popov, Lumumba-Universietet, 
Moskva og kulturattaché Jn. S. Zamdchen besøgte 
skolen.
2S ekskursion til Nationalbanken med adjunkt 
Frank Gerdner Pedersen.
Forældremøde
32 elever og 2 lærere fra Goethe-Oberschule i 
Steglitz besøgte skolen. Udflugter og deltagelse 
i skolens liv.
3g og 2HF revy, derefter diskotek.

Tema-uge■
Tema-ugen blev prøvet forsøgsvist i skoleåret 76-77 (24. - 
28. januar 1977).
Formålet med arrangementet var, at elever og lærere gennem 
selvstændigt arbejde fik øget forståelse for fagenes ind
byrdes sammenhæng, herunder samfundsforhold, der normalt 
ikke indeholdes i den daglige undervisning. Ugen skulle 
endvidere øge den enkeltes erfaring med gruppearbejde og 
selvstændig disponering af arbejdsforløb - samtidig med, 
at elever og lærere mødtes på et mindre formelt plan.
Emnerne for ugens arbejde indsamledes blandt elever og lære
re og var fortrinsvis af politisk-social karakter. Hvert 
emne kom til at udgøre en gruppe, hvor elever og lærere ar
bejdede på lige fod (på tværs af klasser og fag). Arbejdet 
krydredes, ud over læsning af bøger samt diskussioner, med 
ekskursioner, foredrag, film, som grupperne selv planlagde.
Ugens arbejde mundede ud i en afsluttende aften, hvor grup
perne fremlagde deres resultater for hinanden, - i form af 
film, lysbilleder, plancher, teater m.v.
Lærernes trivselsweekend.
Fredag aften: Cand. psyk, Finn Hanberg redegjorde for sko
lepsykologiske problemer i Brøndbyerne. Herefter diskussion. 
Lørdag formiddag: adjunkt Bjarne Martin og adjunkt Frank 
Gerdner Pedersen gennemgik nogle foreløbelige resultater af 
den store spørgeskemaundersøgelse om elevernes holdning til 
undervisningen på Statsgymnasiet Schneekloths Skole.
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Eftermiddag: diskussion af forslag til ændring af undervis
ningsformer. Aften: festmiddag og revy. Søndag formiddag: 
rollespil om lærerrådet og frustrationsdiskussion. Arran
gører: adjunkt Jørgen Simonsen, adjunkt Henning Vagn Jensen 
og adjunkt Jørgen Holst-Larsen.
Forældremøder og kontaktmøder.
29. september 1976: Velkomstmøde for de nye klassers foræld
re. Rektor gav en orientering om skolens opbygning, gymna
siets og HF's formål, skole- og hjemmearbejde m.m. Derefter 
blev der holdt klasseforældremøder, hvor et antal faglærere 
fortalte om deres fag og gav yderligere oplysninger om sko
len og arbejdet i gymnasiet og HF. Aftenen sluttede med om
visning på skolen.
11. -15. oktober 1976: Faglærerne i Ig og 1HF benyttede en 
eller flere timer i denne uge til at tale med eleverne om 
deres standpunkt og diskutere problemer i forbindelse med 
undervisningen.
17. januar 1977: Orienteringsmøde angående optagelse i gym
nasiet og HF.
Januar-februar 1977: Et antal lærere, elever og kursister 
har som led i skolens orientering om undervisningen i gym
nasiet og HF deltaget i erhvervs- og studieorienteringsmø
der på lo af Brøndby kommunes skole efter anmodning fra dis
se .
29. marts 1977: Møde for forældre til alle skolens elever. 
Mødets hovedformål var at give adgang til samtaler mellem 
eleverne og deres forældre og faglærerne.
Adjunkt Jørgen Toft Simonsen aflagde beretning og regnskab 
for skolefondet, og rektor gav et antal meddelelser om sko
lens arbejde i indeværende og næste skoleår.
Introduktionsuge■
I skoleåret 1976/77 placeredes introduktionsdagene for Ig 
og 1HF i første uge af skoleåret.
Programmet omfattede normal undervisning de to første dage. 
Herefter henlagdes aktiviteterne til nogle hytter i Nord
sjælland .



54

Udover det kammeratlige samvær førtes diskussioner omkring 
undervisningens mål og midler, skolemiljøet i almindelig
hed, elevbestemmelse, lærerens og elevens rolle, gennemgang 
af regler og bestemmelser samt orientering om skolens til
bud angående aktiviteter uden for skoletiden (foreninger 
og klubber)!
Også sportslige aktiviteter var en del af arrangementet
En aftenfest arrangeredes fredag af lg og 1HF.
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lo. SPORT OG FRITID.
A. Schneekloth Badminton Klub.
S.B.K. er en klub for skolens lærere og elever. Klubben, 
hvis medlemstal nærmer sig de loo medlemmer, har i den 
netop afsluttede sæson spillet kampe mod Vester Borgerdyd 
og S.A.S. Endvidere har klubbens bestyrelse arrangeret 
interne turneringer, diskotek-fester, juleafslutningsfest 
m.m.
Bestyrelsen har set det som sin vigtigste opgave gennem 
klubarbejdet at skabe et godt kammeratskab imellem medlem
mer fra alle skolens klassetrin.
På klubbens ordinære generalforsamling i februar 1977 blev 
følgende bestyrelse valgt:

Formand: Ole Rasmussen ly 
Sekretær: Søren Borch 
Kasserer: Bjarne Jensen 2a 
Øvrige bestyrelse: 
Pia Mørch Ib
Ulrik Talleruphuus 2x
Palle Hansen 2x
Anita Lauridsen 2x

Klubben takker forældre, skolens ledelse og ikke mindst 
Paulsen for godt samarbejde ved klubbens forskellige ar
rangementer .
På bestyrelsens vegne: Anita Lauridsen
B. Svanholm Cricketklub af 1956 (Tidl. "Schneeklothianerne").
Mange af Svanholms medlemmer er gamle Schneeklothianere. Det
te har en naturlig forklaring, idet man indtil 1956 spillede 
cricket i den dengang lukkede klub "Schneeklothianerne", der 
havde håndbold som hovedidræt. Men i 1956 lukkede Svanholm 
portene op også for andre end Schneeklothianere og måtte som 
følge deraf skille sig ud fra håndboldklubben. Den nye cri
cketklub valgte navnet "Svanholm" for på den måde at under
strege forbindelsen til Schneekloths Skole, idet Schneekloths 
Skole en overgang hed Svanholm Gymnasium.
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Cricketklubben, der dengang hørte til blandt Danmarks mind
ste , er nu såvel kvantitativt som kvalitativt blandt lan-. 
dets bedste. Dette understreges af talrige ungdomsmester
skaber i de senere år og i 1975 jubelsæsonen med Danmarks
mesterskabet for seniorer og juniorer samt pokalmesterskab. 
Lokalemæssigt har Svanholm stadigvæk forbindelse med Schee- 
kloths Skole, idet klubben træner indendørs i Schneekloth- ■ 
hallen, medens man udendørs råder over baner på Brøndby
øster Skole og på Brøndby Stadion. Svanholm modtager meget 
gerne elever fra Schneekloths Skole som medlemmer. Henven
delse til: Bjarne Kofoed Jensen 2a.
C. Håndboldklubben Schneeklothianerne.
Klubben, som rekrutterer sine medlemmer af begge køn fra sko
len og nærmeste omegn, har haft en sæson 1976-77 med mange 
lyspunkter og heldigvis betydelig færre skuffelser.
Den tre år gamle dameafdeling er i stadig udvikling, både 
hvad angår medlemstal og spillemæssig styrke. Skønt mange 
af afdelingens spillere har tilknytning til skolen, må der 
i dennes store elevtal potentielt være mange flere interes
serede .
En klubtur, et klubblad, et par klubfester og et nyt klub
hus er blandt de mange initiativer, som er udgået fra vore 
damer, som det mærkeligt nok hedder i sportsterminologi, 
selv om disse personer nok Ville have sig frabedt at blive 
tituleret således i andre sammenhænge.
Resultatmæssigt har det forløbne år været et af de bedre. 
I klubbens hverdag er der blevet ydet et fortrinligt stykke 
arbejde af ungdomstrænerne. Den deraf følgende kvalitets
forbedring, som forhåbentlig også meget snart gør sig gæl
dende for vort førstehold, kombineret med stadig ekspande
rende aktiviteter ud over den egentlige træning, gør Hånd
boldklubben Schneeklothianerne til et rart - og for resten 
også sundt - sted at være. Det skulle du prøve! Henvendel
se: Torben Poulsen, 2u.
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11. ORDENSREGLER.

1. Biler, motorcykler, knallerter og cykler skal parkeres på 
de anviste parkeringspladser. De beplantede områder må ik
ke betrædes. Der må ikke køres på slisken, der fører til 
cykelkælderen.

2. Hver klasse disponerer over et afsnit af centralgardero
bens tøjstativer og reoler.

3. Når undervisningstimen begynder, skal eleverne straks gå 
til faglokalerne. Efter timen skal eleverne hurtigst mu
ligt begive sig til centralgarderobe, spisesale eller 
gårdhaver.

4. Skolen kan ikke påtage sig noget ansvar for elevernes 
køretøjer, skolesager, penge eller andre ejendele. Hvis 
en elev medbringer værdigenstande eller større pengebe
løb, bør de ikke opbevares i centralgarderoben, men kon
toret kan i en vis udstrækning påtage sig opbevaringen. 
I øvrigt henvises til afsnittet om forsikring.

5. Flasker og drikkebægre må ikke medbringes i undervisnings
lokaler og gange. Ophold på parkeringspladserne er forbudt 
både i og efter skoletiden. På græsarealerne omkring skole
bygningen og i gårdhaverne må ophold og færdsel kun finde 
sted for så vidt undervisningen ikke generes heraf.

6. Skolen indskærper kraftigt eleverne den sundhedsfare, der 
er forbundet med rygning af enhver art - både for rygeren 
selv og for hans omgivelser. I undervisningslokaler og sam
lingssal er rygning forbudt. Rygetilladelse i øvrigt er 
afhængig af rygernes selvdisciplin. Askebægre (og ikke af
faldsbøtter) på gange, i spisesale og i gårdhaver skal be
nyttes, og det henstilles til alle at medvirke til, at gri
seri med cigaretskod, pibeudkrads m. m. undgås.

7- Færdes elever i skoletiden uden for skolens område, sker 
det på eget ansvar. Elever, der vælger at tilbringe mellem- 
og fritimer på skolen, må udvise en sådan adfærd, at de 
ikke forstyrrer undervisningen.

8. Elever, der ikke kan deltage i en ekskursion, får undervis
ning i en tilsvarende klasse efter aftale med skolen eller 
får tildelt et antal arbejdsopgaver.

9. Eleverne har erstatningspligt for ituslåede ruder og anden 
overlast på skolens materiel.

lo. Elever må ikke uden særlig tilladelse opholde sig på skolen 
uden for undervisningstiden. Elevforeninger vil sædvanlig
vis kunne opnå tilladelse hos rektor uden videre.
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Enkelte elever, der ønsker at arbejde i et faglokale, kan 
få tilladelse dertil af fagets lærer på betingelse af, at 
denne selv kan være til stede. I særlige tilfælde vil en 
skriftlig tilladelse fra læreren være tilstrækkelig, men 
det understreges, at der under alle omstændigheder skal træf
fes aftale med pedellen.

11. Eleverne må ikke foretage indsamlinger af nogen art uden 
skolens tilladelse.
Benyttelse af allekald er kun tilladt efter kontorets an
visning.

12. OFFICIELLE FRIDAGE. DIMISSION.

Ferier og fridage
( de nævnte dage medregnes)

1977
Lørdag den 18. juni til søndag den 7- august: 
Sommerferie.
Lørdag den 15. oktober til søndag den 23. oktober: 
Efterårsferie.
Fredag den 23. december til onsdag den 4. januar 1978: 
Juleferie.
1978
Lørdag den 18. marts til tirsdag den 28. marts: 
Påskeferie.
Mandag den 5. juni: Grundlovsdag.
Lørdag den 17. juni til søndag den 6. august: 
Sommerferie.
Dimission og Translokation
Forældre og andre, der interesserer sig for skolens arbejde, 
indbydes til at overvære de mindtlige årsprøver og eksaminer 
samt skolens dimissions- og translokationsfest, der finder 
sted fredag den 17. juni kl. lo.
Det nye skoleår begynder mandag den 8. august kl. lo.

STATSGYMNASIET SCHNEEKLOTHS SKOLE
Maj 1977.

Jens Peter Keld Karl Ploug



SAVNEDE DU NOGET I DETTE SKRIFT?
Skriv eventuelle forslag til næste årsskrift her.

Afrives og afleveres på kontoret inden 1. marts.
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