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Værtinden i »Bægeret«, fru Kopecka, synger „Sangen om Nazi-soldatens kone”. 
(fra »Svejk i 2. verdenskrig«, 1. billede)
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Rektor Henrik Bertelsen. Tlf. 65 27 23.

Træffes som regel hver skoledag kl. 12-13.

HF-studievejleder, adj. Svend Harder. Tlf. 65 27 93.
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Adm. inspektor, lektor Hatt Olsen. Tlf. 65 27 23.

Skolebetjent Karl Åge Nielsen. Tlf. 65 30 95.
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Om noget helt andet...

IRMA HAR 
ANERKENDT 
MAOKINA
Direktøren for supermarkedkæden hjem fra Kina, 
hvor han har provegået
Maos sko, som skal sælges fra Irma-butikkerne
Hvad med et par af Mao« b»-l sardiner, de californiske

Ovenstående annonce har affødt denne artikel, som i øvrigt er en detalje 
i en ret omfattende historisk undersøgelse. Denne har noget med aner
kendelse at gøre. Når begrebet »anerkendelse« anvendes i international 
politik, menes der dermed, at én stat anerkender en anden stat og dennes 
regering; de har diplomatiske forbindelser med hinanden; de udveksler 
ambassadører; sender hinanden noter og siger hinanden officielle artig
heder ved visse lejligheder; til andre tider skuler de ondt tværs over 
grænserne, og bag den slebne facade spionerer de groft mod hinanden. 
Men regeringerne opretholder dog trods alt forbindelsen, og de anerken
der hinandens eksistens.

Den modsatte tilstand indebærer, at en regering komplet ignorerer den 
kendsgerning, at der i et andet land er etableret et styre, som man af 
en eller anden grund ikke sympatiserer med og derfor ikke anerkender.

Det varede en rum tid, før den danske regering anerkendte, at der 
politisk set eksisterede statssamfund i Nordkorea, Nordvietnam og i Den 
tyske demokratiske Republik.

Der gik syv år, før Danmark kunne bekvemme sig til at anerkende 
Sovjetunionen, verdens første kommunistiske statsdannelse, der med 
Lenin som leder blev grundlagt ved oktoberrevolutionen i 1917. Den 
18. juni 1974 er det 50 år siden, at den danske regering - det første 
socialdemokratiske ministerium Stauning - optog fulde diplomatiske for
bindelser med Moskva. Det er denne anerkendelse de jure og dens be
vægede og snørklede forhistorie, der har været emnet for mine studier. 
Resultatet af disse undersøgelser vil komme til at foreligge andetsteds 
og på et andet tidspunkt.
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En anerkendelse har som modsætning ikke-anerkendelse eller afbry
delse af de diplomatiske relationer, og ad den vej er jeg nået tilbage 
til en slags startpunkt: Danmarks ikke-anerkendelse af Lenins regering, 
bestående af »tyve og mordere«, som den borgerlige, kapitalistiske ver
den betragtede med afsky, da den efter vestlig opfattelse havde sat sig 
ud over et civiliseret samfunds grundprincipper og hverken anerkendte 
kristen moral, privat ejendomsret eller overklassens hævdvundne privi
legier. Alle ordentlige mennesker måtte fordømme det forfærdelige, der 
skete i Rusland i revolutionstiden og i de følgende år.

Ikke desto mindre opretholdt vi en diplomatisk repræsentation i Petro
grad (Leningrad) under den hidtidige gesandt Harald Scavenius’ ledelse 
lige til december 1918, da gesandtskabet pakkede sammen og forlod det 
urolige land, som syntes at gå sin undergang i møde under de rygges
løse bolshevikkers terrorregime. Det danske gesandtskabspersonale i den 
russiske hovedstad var det største, som Danmark nogensinde har haft 
udstationeret hos en fremmed magt. Det skal have andraget ca. 300 per
soner, og forklaringen herpå er følgende forhold:

Fra april 1917 havde Danmark overtaget hvervet som beskyttelsesmagt 
for østrig-ungarske statsborgere i Rusland, hvoraf der alene fandtes 
halvanden million krigsfanger. Da mange engelske og franske civile og 
militærpersoner i løbet af 1918 blev arresteret af de sovjetiske myndig
heder, påtog det danske gesandtskab sig også at repræsentere de store 
vestmagters interesser, og til sidst var Danmark blevet beskyttelsesmagt 
for mere end 20 større og mindre stater. Dertil kom, at de nære familie
bånd mellem det danske og det gamle zaristiske fyrstehus havde begun
stiget en omfattende placering af dansk kapital på det russiske marked, 
og særlig i zardømmets sidste levetid var der udfoldet en livlig aktivitet 
med krigsprofit for øje. Indtil 1917 havde danske selskaber med Østasia
tisk Kompagni og Store Nordiske Telegrafselskab i spidsen investeret 
henimod Va milliard kroner i det russiske erhvervsliv, hvilket var mere 
end datidens årlige statsbudget.

Med begivenhederne i november 1917 blev det vanskeligt for dan
skerne såvel som for andre nationer at fortsætte den privatkapitalistiske 
udbytning af Rusland. Store økonomiske interesser var truet, hvis bol- 
shevikkerne fik held med at gennemføre og fastholde deres socialistiske 
program, ifølge hvilket jorden skulle udstykkes til bønderne og fabrikker, 
transportmidler, miner, banker og alle andre private virksomheder over
tages af staten uden erstatning til de tidligere ejere.

Når man skal studere et historisk hændelsesforløb som det her behand
lede, opsøger man selvfølgelig først og fremmest alle tilgængelige arkiver 
og finder de skriftlige kilder. Endvidere søger man ved samtaler at få 
oplysninger hos de meget få nulevende danskere, der som førstehåndsvid
ner har noget at berette fra den tid, da de opholdt sig på stedet. En af
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Det danske gesandtskab i Petrograd, Millionaja 
(Millionærgaden nr. 11.
Fotografiet er taget i 1969.

disse sjældne personer er den 83-årige forfatter Henning Kehler, der var 
attaché ved gesandtskabet i Petrograd i 1917 og konsul i den sibiriske 
by Tomsk 1918-19.

Den følgende skildring bygger på båndoptagelser af lange samtaler, 
jeg har haft med Henning Kehler i 1971, sammenholdt med en artikel af 
lægen Erik Jensen i »Medicinsk Forum« nr. 6, 1964, samt en del andre 
kilder, som det vil føre for vidt at komme nærmere ind på her. En og 
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anden ville måske indvende mod Henning Kehlers udtalelser som kron- 
vidne, at en ældre herres udsagn så mange år efter kunne være præget af 
hukommelsessvigt og erindringsforskydninger. Hertil kan jeg anføre, at 
de af Kehlers oplysninger, som jeg har kunnet kontrollere ad anden vej, 
er fuldstændig korrekte.

Harald Scavenius’ mod, energi og resolutte optræden i vanskelige 
situationer bliver erkendt fra mange sider. Hans politiske overblik og 
hans evne til at følge og indberette om de skiftende magtforhold får man 
et glimrende indblik i gennem telegrammer og indberetninger til det 
danske udenrigsministerium. Men hans ledelse af gesandtskabet under de 
urolige forhold var dog ikke ganske dadelfri, og det kan bebrejdes ge
sandten, at han ikke formåede at holde rene linier blandt gesandtskabets 
talrige personale og i sin allernærmeste kreds.

Det tidligere omtalte talrige personale i den danske delegation i Petro
grad var ikke alle sammen Danmarks bedste sønner og døtre. Der er 
brådne kar i alle lande, og Henning Kehler omtaler blandt de mange 
Røde Kors-udsendinge, der var udstationeret i det russiske rige for at 
lindre nøden i de østrig-ungarske krigsfangelejre, i særdeleshed maleren 
Edvard Saltoft. Han interesserede sig først og fremmest for fordelagtige 
opkøb af antikviteter og ægte tæpper, som udlændinge med stærk valuta 
kunne anskaffe til spotpris. Han var ikke den eneste, der opfattede Rus
lands-opholdet som en kærkommen lejlighed til berigelse på en forarmet 
befolknings bekostning. Min hjemmelsmand skrev siden nogle kronikker 
i »Politiken« om de kritisable forhold i Dansk Røde Kors’ geledder, og 
disse anklager blev ikke imødegået.

Kontorchef Richard Meyer var som skolekammerat til direktør Emil 
Glückstadt udlånt af Landmandsbanken til at forestå finanssektionen i 
gesandtsskabets afdeling B, der var oprettet til varetagelse af de omfat
tende østrig-ungarske interesser efter april 1917. Den formelle leder af 
denne afdeling var baron Rosenørn-Lehn med titel af viceminister. Han 
blev antagelig udpeget, fordi hans far engang havde været udenrigsmini
ster, men selv blev han betegnet som en nullitet, der i realiteten blev 
holdt helt uden for forretningerne, som i det væsentligste blev overvåget 
af selve gesandten. Richard Meyer gjorde sig uheldig bemærket ved lys
sky transaktioner med russiske rubler, der udsmugledes til Danmark.

En endnu større skandale var under opsejling, da det blev afsløret, at 
gesandtens frue, Anna Sofie Scavenius, ligeledes spekulerede i illegal 
udførsel af rubler ved hjælp af kurérsækken til København. En dansk 
læge, der fungerede som kurér, blev grebet på banegården i Petrograd, 
og et meget stort rubelbeløb blev fundet i kurerposten. Rosenørn-Lehn 
og andenlegationssekretær Georg Holler, der fik kendskab til forholdet, 
gjorde indsigelse, men opnåede kun, at de begge blev hjemkaldt til Dan
mark, hvor fætteren til gesandten, udenrigsminister Erik Scavenius, ikke
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Anna Sofie og Harald Scavenius.

viste den ringeste interesse i at få noget at vide om forholdene i det dan
ske gesandtskab. Så forskellige Erik og Harald Scavenius end kunne 
være, var de dog enige om én ting: begge havde en urokkelig tro på 
Tysklands og Østrig-Ungarns endelige sejr i første verdenskrig. Hen
ning Kehler, der normalt stod på udmærket fod med sin chef, spurgte 
en dag Harald Scavenius, om det var ham bekendt, at hans hustru var 
indblandet i ulovlige rubeltransaktioner. Gesandten blev ganske blå i 
hovedet og måtte en rum tid trække sig tilbage til toilettet, hvorpå der 
ikke blev snakket mere mellem de to herrer om den sag; men kort tid 
efter blev Kehler forflyttet til Moskva. Her fik generalkonsul Haxthau
sen den besværlige medarbejder sendt til Simbirsk, hvor der var gode 
chancer for, at Kehler ville blive skudt et eller andet sted i den urolige 
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Volga-region, som han selv bittert kommenterer sin forvisning. Han op
nåede da også at blive arresteret og dømt til døden, men løsladt igen 
takket være sit diplomatpas.

Med hensyn til rubelforretningerne siger Kehler, undskyldende og for
klarende, at det var en ganske almindelig praksis også i de andre så
kaldte »neutrale« landes gesandtskaber.

De fra Rusland udsmuglede rubelbeløb blev indsat på Alexander Hel
phands konto i Landmandsbanken. Helphand var en velhavende tysk
russisk forretningsmand, der i forståelse med den tyske gesandt i Køben
havn Brockdorff-Rantzau arbejdede på at underminere den russiske 
krigsførelse på østfronten. En af de metoder, som de betjente sig af, var 
at skaffe bolshevikkerne mest mulig fremgang, og dertil krævedes rigelig 
adgang til kontant russisk valuta. Det kan således siges at være skæbnens 
bitre ironi, at de danske rubeltransaktioner var medvirkende til at skaffe 
Lenin og kommunisterne til magten og støtte deres fredspropaganda. 
»Oberste Heeresleitung« fik i hvert fald fuld valuta for pengene: sær
fred på østfronten med russerne ved freden i Brest-Litovsk i marts 1918.

Henning Kehler anklager endvidere Harald Scavenius for en yderst 
uansvarlig og letsindig udstedelse af danske pas til østrig-ungarske offi
cerer, som rejste rundt i Rusland med papirer, der viste, at de var født 
i Holstebro eller i Nakskov.

Sluttelig beretter Henning Kehler om en samtale, han havde med stats
minister Niels Neergård i venstreregeringen 1920-24. Han redegjorde 
over for statsministeren for de misforhold, han havde været vidne til i 
Rusland. Neergård blev temmelig opbragt og spurgte efter beviserne. 
»De findes i Landmandsbankens arkiv,« svarede Kehler, »men De kan 
være overbevist om, at de vil aldrig komme frem for dagens lys, hvis 
de overhovedet findes mere.« Neergård bad Kehler om ikke at offentlig
gøre noget om sagen, og det blev senere gennem en mellemmand stillet 
Kehler i udsigt, at han kunne få tildelt ridderkorset samt sikres en karri
ere i udenrigsministeriet - underforstået hvis han ville holde sin mund. 
Kehler afslog begge dele, og i mange år derefter har han ikke omtalt be
givenhederne under opholdet i Rusland, dels på grund af ulyst til at 
beskæftige sig med »menneskenes utrolige slyngelagtigheder«, som han 
selv udtrykker det, dels fordi han blev optaget af så mange andre gøre
mål.

Det ejendommelige var, at i den nævnte venstreregering hed udenrigs
ministeren Harald Scavenius, der med Ø.K. i ryggen gjorde alt, hvad 
han formåede for at hindre en handelsaftale med Sovjetrusland, hvilket 
var stærkt ønsket af kredse af dansk erhvervsliv.

Ved hjemkomsten fra Rusland modtog Harald Scavenius og hans hu
stru fortjenstmedaljen i guld af Christian X. Den højt agtede og deko
rerede danske diplomat endte sine dage i 1939 som gesandt i Haag. Anna 
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Sofie Scavenius overlevede ham til sin død i 1962. Hun har skrevet en 
bog om ægteparrets oplevelser i Petrograd - »Diplomatfrue ved zarhof- 
fet«, 1960. Her kommer hun ikke nærmere ind på sin virksomhed som 
valutasmugler. Harald Scavenius har mig bekendt intet skriftligt mate
riale efterladt sig, og han har tilsyneladende formået at udslette alle spor 
af sin indsats som indædt fjende af den unge sovjetrepublik.

Det er ganske forfriskende til en afveksling fra hverdagens dont at 
beskæftige sig med disse sære tildragelser fra en uendelig fjern fortid, 
som ingen levende sjæl i dag har den ringeste interesse i - men »Irma 
har anerkendt Mao-Kina«, og det er en håndfast realitet i dagens Dan
mark.

Henrik Bertelsen.
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Skolens elever
Skolen har pr. 1. april 1974 i alt 500 elever.

Heraf er 240 drenge og 260 piger. Fra Roskilde amt kommer 392 ele
ver, fra andre amter kommer 108 elever.

Fordelingen på afdelinger er således: 
Gymnasiet har ......................................................... 408 elever
HF har ........................................................................ 92 elever

Gymnasieelevernes fordeling på linier og grene er følgende: 
1. gymnasieklasse, sproglig linie ..................................... 60
1. gymnasieklasse, matematisk linie .....................   71
2. gymnasieklasse, nysproglig gren ..................................... 46
2. gymnasieklasse, samfundsspoglig gren ........................... 14
2. gymnasieklasse, matematisk-fysisk gren.......................... 32
2. gymnasieklasse, matematisk-naturfaglig gren ................ 16
2. gymnasieklasse, matematisk-kemisk gren .............. ........ 16
2. gymnasieklasse, matematisk-samfundsfaglig gren ........ 11
3. gymnasieklasse, nysproglig gren ..................................... 62
3. gymnasieklasse, klassisksproglig gren .............................. 8
3. gymnasieklasse, matematisk-fysisk gren .......................... 40
3. gymnasieklasse, matematisk-naturfaglig gren ................ 17
3. gymnasieklasse, matematisk-kemisk gren ........................ 15

Skolens lærere
(Billeder side 19—31)
(forkortelser: a. = adjunkt, g.l. = gymnasielærer, g.o. = gymnasieover- 
lærer, 1. = lektor, s. = studielektor, t. = timelærer)
rektor Henrik Bertelsen (Be): russisk i 2a, iHFb.
a. Steen Andersen (SA): engelsk i 3b, 2HF tilvo

dansk i IHFb.
a. Birgit Brendstrup (BB): musik i la, lx, 2a, 3a, 3c, iHFa,

tysk i 2a, 3aN, IHFa; korsang.
1. Svend Brendstrup (SB): biologi i 3c 1. halvår, 3mN, 3uFK,

2HF tilv., 
geografi i 2mN, 2HFa.

a. Helle Koch Bunnage (Kc): fransk i la, lz, 2z, 3z,
tysk i la, 1c.
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I. Jørgen Bødker (JB):

a. Kresten Ejrnæs (KE):

1. Jacob Elmelund (JE):

t. Åge Dam-Jensen (DJ):
1. Erwin Fischer (EF):

a. Georg Færgemann (GF):

g.o. Ruth Færgemann (RF):
a. Anette Galskjøt (AG):

a. Jens Galskjøt (JG):

t. Else Gatzwiller (EG):

a. Carsten Hansen (CH):

t. Erik Hansen:
t. Otto Laust Hansen (OL):
a. Svend Harder (Ha):

a. Einar Hartby (EH):

a. Susanne Holten (SH):

a. Bent Kraul Jensen (KJ):

matematik i Ix, 2b, 2xFK, iHFb, 
fysik i 3uF.
fransk i Ix, 2a, 2y, IHFb, 
gymnastik i lax, Iby, lcz + 3u, 
iHFab, fritidssport.
matematik i ly, Iz, 2yFK, 3mN, 
fysik i 3mK.
religion i 3b.
matematik i 2a, 3uFK, 2HFb, 
fysik i 2xyF, 3mN, 3yF, 
kemij 2yFN.
historie i lb, 2c, 3c, 3z, 3u, 
matematik i la, lb, 2c, 
psykologi i 1HF, 2HF.
tysk i lb, 2HF 2. fremmedsprog tilv.
fransk i lb, 2x, 
gymnastik i 2cz, 2HF tilv.
engelsk i ly, 3c, 
gymnastik i Icz + u, 2by, 3ax, IHFab.
gymnastik i lax, Iby, lcz + 3u, 2by, 
3cz, IHFab.
samfundsfag i 2sS, 2mS, 2HF tilv., 
geografi i 2sS, 2mS.
instrumentalundervisning i HF.
musik i ly, Iz, lc.
tysk i 2c, 3b, 
latin i 2a, 3aK.
græsk i 3aK, 
latin i la, 
oldtidskundskab i la, lb, lc, ly, 2a, 
2b, 2c, 2x.
engelsk i lb, 2b, 2c, 
gymnastik i Iby, 2by, IHFab.
geografi i 2mK, 3mN, 
biologi i 2mN, 3a, 3b, 3xzF + zK, 
3yF.
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s. Folmer Jensen (FJ):
a. Jørn Jeppesen (JJ):

g.L Lone Jeppesen (LJ):

t. Erik Jerlung (EJ):

a. Henning Knudsen (HK):
a. Peter Ove Krogh (PO):

a. Ursula Krogh (UK):

t. Poul Kruuse-Jensen (PK):

t. Bent Johannes Larsen
t. Hanne Liveng (HL):

t. Bjørn Nielsen (BN):
t. Jørgen Kronbach Nielsen
t. Niels Nielsen (NN):
a. Poul-Erik Nielsen (PN):

a. Viggo Nielsen (VN):

1. Henrik Hatt Olsen (HO):

s. Erik Esben Pedersen (EP):

dansk i Ib, 2b, iHFa.
dansk i Iz, 2x, 3b, 3z, 
gymnastik i 2ax, 2cz, 2HF tilv., 
fritidssport.
gymnastik i 2ax, 2cz, 3ax, 3by, 3cz, 
biologi i IHFa, iHFb, 
fritidssport.
dansk i 1c, 2z, 3u, 
religion i 3u.
dansk i ly, 2c, 3c, 3y, 2HFa.
fysik i 2zF,
kemi i Ix, ly, 2mK, 2mS, 2zF, 3mK, 
1HF tilv., 2HF tilv., 
matematik i 1c.
engelsk i la, 2a, IHFa l.fr.spr., 
latin i 1c, 2b.
historie i 3b, 2HFa, 2HFb, 
samfundsfag i IHFa, IHFb. 
instrumentalundervisning i HF. 
fransk i 2c, 3b, 
engelsk i Iz, 1c, 2sS.
historie i 1c, 2z, 3a, 3x, 3y, IHFb. 
instrumentalundervisning i HF. 
religion i 3y, 3z.
musik i Ib, 2bc, 2xz, 3b, 3z, 3u, 
IHFb, 2HF tilv., 
engelsk i Ix, IHFb 1. fr.spr., 
2HFa l.fr.spr., 
korsang.
matematik i 3xyF, IHFa tilv.,
2HFa tilv., 
fysik i 2mN, 3xzF, IHFa tilv.
engelsk i 3aN, 1HF l.fr.spr.tilv., 
latin i Ib, 2c.
tysk i 2b, 3c, 2HF l.fr.spr., 
fransk i 1c.
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t. Claus Petersen (CP):

a. Robert Petersen (RP):

a. Bengt Pettersson (BP):

a. Hans Primé (HP):
t. Michael Ramløse (MR):

a. Ingeborg Skriver (IS):

a. Gina Smith (GS):

a. Astrid Sode-Madsen (AS):

s. Ingrid Stevnsborg (St):
a. Kurt Stolt (KS):
a. Winnie Stolt (WS):

t. Arne Seemann Svendsen
a. Inge Hestbæk Thomsen (HT):

a. Birte Tofte (BT):
t. Kim Wohlert (KW):

fransk i 2b, 3c, 3y, 2HFb, 
gymnastik i 3by, 3cz.
fysik i lx, ly, 2xzKS+yK, 2HFa tilv. 
matematik i 2mN, 2mS, 1HF.
formning i 2a, 2bc, 2x, 2y, 2z, 3a, 3b, 
3c, 3x, 3y, 3z, 3u, iHFa, iHFb, 
2HF tilv.
orlov i skoleåret 1973-74.
russisk i 3a, 
tysk i IHFb 2.fr.spr.
fransk i ly, 3a, 3u, 
dansk i 2y, 2HFb.
historie i la, Ix, Iz, 2a, 2x, lHFa, 
religion i 2a, 2c, 2x, 2z, 
oldtidskundskab i Ix, Iz, 2z.
historie i ly, 2b, 2y,
religion i 2b, 2y, 3a, 3c, 3x, IHFa, 
IHFb, 2HFa, 2HFb, 
oldtidskundskab i 2y.
matematik i 2zFK, 3zFK, 2HF.
tjenestefrihed i skoleåret 1973-74.
russisk i lax, 2x, 3x, 
tysk i Ix.
instrumentalundervisning i HF.
geografi i la, Ib, 1c, 2xyF, 2zF, 
2HFb.
dansk i la, Ix, 2a, 3a, 3x.
fysik i Iz, 
kemi i Iz, 2xFN.

Særlige hverv
Administrativ inspektor og rektors stedfortræder: 1. Henrik Hatt Olsen.
Indvendig inspektion: a. J. Bødker og a. V. Nielsen.
Bibliotekar: s. F. Jensen.
Tilsyn med gymnasiets fysiksamling: 1. E. Fischer.
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Tilsyn med biologi- og geografisamlingen: 1. Svend Brendstrup og a. B. 
Kraul Jensen.

HF-studievejleder: a. Sv. Harder.
Erhvervsorientering: s. Ingrid Stevnsborg, a. Carsten Hansen, a. Astrid 

Sode-Madsen, a. Viggo Nielsen, a. Robert Petersen.
Skemalægning: a. Sv. Harder og a. P. 0. Jensen.
Rektors sekretær og skolens kontorhjælp: fru Inger Bjerre (vikar for fru 

Inger Elting, der har orlov i skoleåret 1973-74).
Boginspektion: fru Grethe Kraul Jensen.

Personalia
Med virkning fra dette skoleårs udgang tager adjunkt Jens Galskjøt sin 
afsked. Det er med den største beklagelse for gymnasieskolen i alminde
lighed og for Køge gymnasium i særdeleshed, at vi må sige farvel til 
denne dygtige, afholdte og initiativrige lærer, som vi vil sige en hjertelig 
tak for det glimrende samarbejde i de forløbne år.

Adjunkt Kurt Stolt blev med virkning fra 1. januar 1973 valgt til for
mand for »Gymnasieskolernes Lærerforening«, hvorefter Kurt Stolt har 
tjenestefrihed, så længe han beklæder denne krævende tillidspost. Stud, 
mag. Bjørn Nielsen har vikarieret i Kurt Stolts timer.

Under adpunkt Hans Priemés orlov har timelærer Poul Kruuse-Jensen 
vikarieret i skoleåret 1973/74.

I kortere perioder har følgende studerende vikarieret: Lars Egelund, 
Jørn Larsen, Bodil Bruhn og Henrik Jagd.

I skoleåret har følgende gennemgået kursus i praktisk undervisnings
færdighed: Mette Nyvold, Svend Petersen, Karsten Kjemstrup, Liselotte 
Hansen, Peter Frahm, Jens Iversen, Ulf Tangen og Niels Hansen. Svend 
Petersen har desuden i foråret vikarieret i bologi under Lone Jeppesens 
barselsorlov samt overtaget Svend Brendstrups biologitimer i 3c.
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Steen Andersen (SA)

Henrik Bertelsen (Be)

Inger Bjerre (IB)

Birgit Brendstrup (BB)
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Åge Dam-Jensen (DJ)

Erwin Fischer (EF)
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Jens Galskjøt (JG)Anette Galskjøt (AG)
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Peter Ove Kragh (PO)

Ursula Kragh (UK)
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Poul Kruuse-Jensen (PK)

Bjørn Nielsen (BN)
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Poul-Erik Nielsen (PN)
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Hans Prieme (HP)
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Ingeborg Skriver (IS)

Gina Smith (GS)
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1. G’er
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Gymnasiets timeplan
Å. Fagfordelingen i 1. gymnasieklasse

Fag Matematisk linie Sproglig linie

Religion ................................. 0 0
Dansk ..................................... 3 3
Engelsk ................................... L £ 4
Tysk ........................................ 3
Fransk (russisk) ...................... 5 5
Latin ...................................... 0 4
Oldtidskundskab .................... 1 1
Historie .................................. 2 2
Geografi ................................. 0 2
Kemi ....................................... 2 0
Fysik ...................... . ............... 2+1 0
Matematik .............................. 5 2

Sum ................................ . ....... 25+1 26
Legemsøvelser ........................ 2 2
Musik ..................................... 2 2

Sum ................................ . ....... 29+1 30
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B. Grenenes særfag
Køge Gymnasium har fra august 1973 fået tilladelse til at oprette sam
fundsfaglig gren (sproglig og matematisk). Endvidere fortsætter den sid
ste år påbegyndte matematisk-kemiske gren, og en ny 2.g. oprettes.

I. Sproglig linie
Den sproglige linies timeplan for 2. og 3.g. ser således ud:

Nysproglig Klassisk- Samfundsfaglig
gren sproglig gren gren

2.g. 3.g. 2-g- 3.g. 2-g. 3.g.

Religion .................................. 1 2 1 2 1 2
Dansk...................................... 3 4 3 4 3 4
Engelsk ...................................
Tysk ........................................

4
3

6 1
5 J - - 3 5

Fransk/Russisk ....................... 3 3 3 3 3 3
Latin ....................................... 4 — 5 5 — —
Græsk m. oldtidskundskab .... — — 8 6 — —
Oldtidskundskab .................... 2 — — — 2 —
Historie ..................................
S amf undskundskab

3 3 3 3 3 3

og samfundsfag .................. — 1 — 1 5 5
Geografi ................................. - — — — 3 2
Biologi .................................... - 3 — 3 — 3
Matematik .............................. 3 — 3 — 3 —
Legemsøvelser ........................ 2 2 2 2 2 2
Musik ......................................
Formning og kunstforståelse ..

1 2
1 2 1 2 1

I alt ......................................... 30 30 30 30 30 30
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II. Matematisk linie
Den matematiske linies timeplan for 2. og 3.g. ser således ud:

*) I matematik læses sammen med mf-grenen. - I fysik læses sammen med 
mn-grenen. Hvis begge dele af skemamæssige grunde ikke lader sig gøre, 
fastholdes kravet om samlæsning med mf-grenen i matematik.

Matematisk
fysisk gren

Matematisk-*) 
kemisk gren

Naturfaglig Samfundsfaglig
gren gren

2-g- 3-g- 2-g- 3-g- 2-g- 3-g- 2-g- 3-g-

Religion............ 1 2 1 2 1 2 1 2
Dansk............... 3 4 3 4 3 4 3 4
Fransk/Russisk . . 3 3 3 3 3 3 3 3
Oldtidskundskab . 2 — 2 - 2 — 2 —
Historie ......... . . 3 3 3 3 3 3 3 3
Samfundsfag og 
samfundskundsk. _ 1 — 1 — 1 5 5
Geografi .......... 3 — 3 - 3 2 3 2
Biologi ............. - 3 - 3

r 3 7 - 3
Biokemi ........... — — - — —
Kemi ................ . 3 — 4 3 3 — 1 —
Fysik ................ . 3 5 2 2 2 2 2 2
Matematik........ . 5 6 5 6 3 3 3 3
Legemsøvelser ..
Musik ...............

. 2 2 2 2 2 2 2 2

Formning og 
kunstforståelse .

2 1 2 1 2 1 2 1

I alt ................. . 30 30 30 30 30 30 30 30
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VEST

NORD

A 
B 
C 
D 
T

Rektor 
Kontor 
HF-Vejleder 
Lærere 
Toiletter

37 Religion-Latin
38 Tysk 1
39 Tysk 2
40 Russisk
42 Musik 1

SYD

FESTSAL

26 Fysikauditorium
28 Real-Fysik
29 Kemiauditorium
30 Kemilaboratorium
31 Geografi
33 Filmlokale (Musik 2)
34 Biologi 1
36 Biologi 2



22 Formning
23 Fysiklaboratorium
24 Fysikauditorium

21 Latin
20 Fransk 2
19 Fransk 1
18 Matematik 3
17 Matematik 2
16 Matematik 1

1 Bibliotek
2 Dansk 1
3 Dansk 2
5 Dansk 3
6 Engelsk 1

7 Engelsk 2
9 Engelsk 3

11 Oldt.K.-Græsk
13 Historie 1
14 Historie 2
15 Historie 3



HF-timeplan
Hidtidig timeplan. For de kursister, der optages i august 1974, gælder 
nye planer. Se den indlagte HF-pjece.

Hvert år opdeles i 2 semestre, således at undervisningen strækker sig 
over i alt 4 semestre efter følgende plan:

Fællesfag:
Antallet af ugentlige timer

1. se- 2. se- 3. se- 4. se-
mester mester mester mester

Dansk ........................................ ........ 3 3 3 5
Kristendomskundskab ............... .......  0 2 3 0
Historie ..................................... ........ 3 3 3 3
Biologi ....................................... .......  3 2 0 0
Geografi .................................... ........ 0 0 2 3
Matematik ................................. ........ 3 2 3 3
1. fremmedsprog ...................... .......  3 3 3 3
2. fremmedsprog ..................... ........ 4 3 0 0
Samfundsfag ............................. ........ 2 2 0 0
Sang ........................................... .......  2 2 0 0
Formning .................................. ........ 2 2 0 0
Legemsøvelser .......................... ........ 2 2 0 0

Tilvalgsfag:
Biologi ...................................... ........ 0 0 4 4
Matematik ................................. .......  3 2 2 3
1. fremmedsprog ..................... ........ 0 2 5 4
2. fremmedsprog ..................... ........ 0 0 3 3
Samfundsfag ............................. ........ 0 0 2 3
Sang og musik ........................ ........ 0 0 3 4
Formning .................................. ........ 0 0 4 3
Legemsøvelser .......................... ........ 0 0 4 3
3. fremmedsprog ..................... ........ 3 2 3 3
Fysik forkursus ........................ ........ 0 2 0 0
Fysik hovedkursus .................... .......  0 0 5 5
Kemi .......................................... ........ 0 3 4 0
Psykologi ................................... ........ 0 2 2 0

Der holdes eksamen i de enkelte fag ved udgangen af det semester, hvor 
undervisningen i faget afsluttes.

38



HF’ere og andet
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Om grenvalg

Samfundsfaglige og sproglige

Med lov skal land bygges!
(Særtryk fra Peleiden)
Hvad ved du om den samfundsfaglige gren?

At vælge den samfundsfaglige gren kræver naturligvis en moden over
vejelse. - En ting er sikkert: man vælger ikke linien for at slippe for tysk 
og latin (for de matematiske matematik, fysik, hvor man har henholdsvis 
3 og 2 timer), idet man har lige så meget arbejde her som ved de øvrige 
linier.

Vi indledte skoleåret med sociologi, hvilket jo nok er det mest spæn
dende, hvor vi arbejdede ud fra en lærebog suppleret med diverse bilag 
fra faglæreren, samtidig med at der blev lagt stor vægt på gruppe
arbejde, hvilket naturligvis havde en integrerende virkning på klassen.

Grundet det forestående valg besluttede vi at gå videre med politik for 
herigennem at få et bedre indblik i bl. a. de forskellige partiers ideolo
gier og landets politiske opbygning. For at fremme forståelsen af de for
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skellige områder vi arbejder med, suppleres undervisningen med rappor
ter, der afleveres af hver enkelt elev med ca. 3 ugers mellemrum.

Faget geografi indgår også som en væsentlig del af undervisningen. Vi 
startede året med gruppearbejde om 3 lande (Chile, India og Tanzania). 
Senere gik vi videre med økonomi og arbejdede hovedsageligt med sta
tistikker, diagrammer og indexberegninger, bl. a. i form af skriftlige ar
bejder. I øvrigt mener vi, at orienteringen om denne linie er for ringe. 
Den kunne forbedres ved bl. a. at etablere et panel, hvori også de nuvæ
rende samfundselever deltager. Vi ved, at mange l.g elever ønsker dette.

Finn og Trine, 2.gss.

Samfundsfag i praksis
af Carsten Hansen
I forbindelse med undervisningen i sociologisk metode har 2.ss og 2.ms 
som praktisk opgave foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt l.g 
eleverne. Spørgeskemaets enkelte sider blev konstrueret gruppevis af 5 
grupper, der hver undersøgte et selvvalgt emne. Emnerne var:

1. Forhold vedrørende bolig, befordring og lektielæsning.
2. Udnyttelsen af fritiden.
3. Forholdet til massemedierne.
4. Alkohol- og tobaksvaner.
5. Politiske holdninger og tilhørsforhold.
Formålet med undersøgelsen var primært at opnå indsigt i de proble

mer, der knytter sig til undersøgelser af denne type for derigennem at 
erhverve en mere kritisk holdning overfor andre undersøgelsesresultater, 
som eleverne ofte præsenteres for, både i dagspressen m.v. og i undervis
ningen.

Da undersøgelsen er foretaget blandt Køge G.’s l.g elever, der næppe 
kan opfattes som repræsentative for deres aldersgruppe, har resultaterne 
næppe interesse for en videre kreds end årsskriftets læsere. Den samlede 
rapport fylder 45 sider og lader sig altså ikke aftrykke, men her skal kort 
redegøres for de vigtigste resultater.

ad 1. Et på forhånd spændende resultat var vel nok lektielæsningens 
omfang. Nogle mener måske nok at have et ganske godt indtryk heraf, 
men de nøjagtige tal fremgår af tabel 1.
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Tabel 1. Lektielæsning efter køn og linie i %

Anvendte 
timer daglig Drenge Piger Sproglige Matematikere Ialt

1-11/2 44 43 45 37 41
11/2-2 32 40 41 37 39

2- 24 17 14 26 20
i alt 100 100 100 100 100

Som tabellen viser, bruger drengene mere tid til lektielæsning end pi
gerne (7 % af drengene bruger over 3 timer mod 1 % af pigerne), og 
matematikerne læser mere end de sproglige. Da der imidlertid er flest 
piger i de sproglige klasser, er det vanskeligt at udtale sig om, hvorvidt 
forskellen er betinget af køn eller en større arbejdsbyrde for de matema
tiske elever.

For et »oplandsgymnasium« som Køge G. må det også vække efter
tanke, at 26 % af de elever, der havde mere end 1 times daglig transport
tid, angav at have behov for mere tid til lektielæsning. Boligforholdene 
synes derimod ikke at spille nogen større rolle. Ca. 95 % har eget væ
relse, og kun et par elever synes, at de har for mange forstyrrelser.

ad 2. Fritidsaktiviteterne blev opdelt på sport, aim. samvær med andre, 
læsning af litteratur, forlystelser excl. TV samt erhvervsarbejde.

For gymnastiklærerne vil tabel 2 formentlig have interesse.

Label 2. Ugentligt tidsforbrug til sport efter køn (°/o)

Antal timer 0 1-3 4-5 6-8 9-10 over 10 i alt

Drenge 25 29 17 4 0 25 100
Piger 16 55 18 5 2 4 100

Flere piger end drenge dyrker sport, men til gengæld ikke så meget 
som de drenge, der gør det.

Dansklærerne kan glæde sig over, at halvdelen af eleverne bruger over 
4 timer ugentlig på litteraturlæsning, og af disse brugte en trediedel mere 
end 10 timer hertil. Til gengæld læser 10 % overhovedet ikke. Samværet 
med andre er den vigtigste fritidsaktivitet. Drenge bruger mere tid på 
hobbies end piger, der til gengæld bruger flest timer til forlystelser.

Et vigtigt emne er nok erhvervsaktiviteten. Tabel 3 viser omfanget for
delt efter socioøkonomisk status.
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Tabel 3. Erhvervsaktivitet efter status og antal timer pr. uge (°!o)

Timer 0 1-3 4-5 6-8 9-10 10- ubesv. ialt

Status 
I 19 19 6 10 6 6 32 100
II 25 12 13 12 3 3 31 100
III 19 19 7 10 10 14 24 100

ad. 3. Størstedelen af respondenterne hører radio hver dag (80 %), 
men for størstepartens vedkommende er det P 3 og radioavisen der for
trinsvis høres. Kun få lytter til seriøst betonede udsendelser. Det samme 
gælder fjernsynet, hvor det er de underholdningsprægede udsendelser og 
TV-avisen der foretrækkes. Frekvensen er dog noget mindre end for ra
dioens vedkommende. Halvdelen af drengene ser TV hver dag, men kun 
en trediedel af pigerne, af hvilke 17 % næsten aldrig ser TV, mod kun 
5 % af drengene.

ad. 4. Man kunne godt, riår man færdes på skolen, få det indtryk, at 
størstedelen af eleverne ryger. Det gør de måske også, blot ikke i l.g. Her 
ryger halvdelen af pigerne, men kun hver tredie dreng. Cigaretter fore
trækkes af pigerne, mens der er overvægt af piberygere blandt drengene. 
Mange piger ryger dog tillige pibe.

96 °/o angiver at nyde alkohol, men forbruget er næppe alarmerende. 
Over halvdelen nyder kun alkohol ved festlige lejligheder, hvor til gen
gæld en del, især drenge, nok tager lidt rigeligt til sig. Ca. en fjerdedel 
a'f drengene angav at have indtaget mere end 10 genstande ved sidste 
fest.

ad. 5. Da undersøgelsen blev foretaget »midt i en valgtid« måtte vi 
naturligvis også have et politisk index med. Tabel 4 viser hvorledes 
l.g’erne ville have stemt, hvis de kunne.

Tabel 4. Politisk index

stemte
parti ABCEF K M Q V Y Z ikke ialt

% 9,9 9,0 8,3 - 6,6 9,1 5,8 1,7 5,0 6,6 9,1 28,1 100

Fordelingen må siges at være meget jævn, med »sofavælgerne« som 
den eneste fremtrædende gruppe. Den store »stemmer ikke« procent må 
tydes i retning af at egentlig partipolitisk bevidsthed hos mange først 
kommer i en senere alder.
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Gruppen gennemførte tillige en »primitiv« holdningsanalyse, hvis re
sultater imidlertid er for usikre til at de skal gengives her.

Undersøgelsen omfattede 124 elever, hvilket sammenholdt med den 
snævre gruppe gør, at videregående konklusioner, som ovenfor nævnt, 
næppe kan drages.

CH

Hvorfor ikke klassisk-sproglig?
(Særtryk fra Peleiden)
Klassisksproglig gren er et tilbud til alle sproglige elever; de kan vælge 
denne gren i løbet af I.g. Det eneste, der kræves er, at mindst syv elever 
melder sig, endvidere skal der være kvalificerede lærerkræfter på skolen. 
Det sidstnævnte findes på vort gymnasium, men med tilgangen af elever 
ser det temmelig katastrofalt ud. I år og sidste år meldte der sig kun tre 
til denne gren. Hvad er det dog, der skræmmer jer væk fra den klassiske 
gren?

Efter den gamle ordning får vi ikke tysk og engelsk efter l.g, derimod 
stiger latintimerne med 1 time i 2.g, så er vi oppe på 5 timer, endvidere 
får vi et nyt fag, græsk med oldtidskundskab, på 8 timer om ugen. I 3.g 
er der henholdsvis 5 latintimer og 6 græsk med oldtidskundskab. Men fra 
i år er der indført en ny ordning, som består af følgende i 2.g: 6 latin
timer, 4 oldtidskundskabstimer, 3 timer engelsk, tysk eller græsk. I 3.g 
ser skemaet sådan ud: 6 latintimer, 0 oldtidskundskabstimer, 5 timer til 
enten engelsk, tysk eller græsk. Det kan altså ikke være p. g. a. et nyt fag, 
græsk, at der er så mange der siger nej til den klassisksproglige gren.

Nogle vil hævde, at de klassisksproglige har meget få valgmuligheder, 
når de er færdige med gymnasiet. Dette passer overhovedet ikke, men de 
fleste studier kræver tillægsprøver og det både for nysproglige og klas
sisksproglige. Det eneste, en klassisksproglig student er udelukket fra, er 
at blive korrespondent i engelsk eller tysk efter den gamle ordning, det 
vil i hvert tilfælde være inkonsekvent.

En anden indvending er, at lektiebyrden er større end hos de nysprog
lige. Det er helt igennem den rene løgn! Tænk bare på de store kommen
teringsopgaver, som de nysproglige har hver uge. Vi har derimod kun en 
version for om ugen, hvor vi lærer at oversætte latin til dansk. Gennem 
disse versioner lærer vi det danske sprogs nuancer at kende. Så vil nogle 
måske sige, at de klassisksproglige ikke kan andet end at oversætte, de 
lærer overhovedet ikke at tolke. For det første skulle dette gerne læres i 
dansktimerne, og for det andet er der også noget der hedder tekstanalyse 
a'f latinske og græske tekster. Ved læsning af dramaer, der foregår på 
dansk, er der rig mulighed for aktuelle debatter (f. eks. Ødipus og Medea)
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Den klassisksproglige gren har mange fordele: En dybtgående indsigt 
i oldtiden, der ikke er uden betydning, da der ikke er noget nyt under 
solen, et godt kendskab til fremmedord, en stor hjælp for franskeleveme, 
en grammatisk støtte for russiskeleverne, en grundig arbejdsteknik - og 
til sidst et vigtigt argument: Vi bliver alle hørt hver eneste gang, da vi er 
så få elever, og vi har tid til at høre på alle synspunkter, der er ikke en 
der sidder overladt til sig selv.

Hvorfor i alverden spilde tiden med at læse engelsk og tysk, når I 
mange andre steder kan lære disse sprog? Men hvor kan man lære latin, 
oldtidskundskab og græsk? Jeg håber derfor, at I nye første g’ere over
vejer jeres valg nøje og ikke følger strømmen. Der kan siges meget mere 
om den klassisksproglige gren, så hvis der er spørgsmål, I ikke har fået 
besvaret, skal I bare henvende jer til os i 3.ksa.

Margrethe, 3.a

Biologisk gren
(Særtryk fra Peleiden)
Jeg vil her prøve at sammenlige den mat.-fys. og den mat.-sam. gren med 
den mat.-naturfaglige gren. Hvad angår timetal m. m. kan disse findes i 
»grenvalget for gymnasiet«, jeg vil blot sige at vægten i mat.-nat. er lagt 
på biologi og til en vis grad geografi.

Fysik contra biologi
Sammenligner man fysik og biologi, ser man meget hurtigt, at i fysik be
skæftiger man sig meget med på matematisk vis at uddrage formler, ved 
hvis hjælp man så kan finde frem til nogle fysiske størrelser. Fysikken 
er således i vid udstrækning en forlængelse af matematikken. I biologien 
beskæftiger man sig ikke ret meget med talstørrelser, her drejer det sig 
om at finde frem til nogle principper, som forklarer en eller flere egen
skaber hos levende organismer. I stedet for at måle og veje, vil man meget 
ofte blot iagttage, ofte ud fra forsøg, og derudfra ræsonnere sig til et re
sultat uden brug af matematik (det gælder dog ikke inden for arvelig
hedslære, hvor grundlaget for forståelsen fås gennem sandsynligheds
regning). I biologi er der altså mulighed for at iagttage noget og så selv 
konkludere videre uden nødvendigvis at være geni. At erkende ting, der 
ikke nødvendigvis står i lærebøger, hvilket giver en personlig tilfreds
stillelse. Det er betydeligt sværere i fysik, da man så helst skal have ikke 
ringe matematiske evner.
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Matematik
Derfor skal man ikke blive mat.-nat. p. g. a. ulyst til matematik. Mat.- 
nat.’ernes matematikpensum er nok reduceret i forhold til mat.-fys.’ernes, 
men de emner, der er fjernet er oftest de mindre svære. Samtidig er 
pensummet ikke reduceret så meget som timetallet, hvorfor mat.-nat. 
faktisk har mere matematik pr. time end mat.-fys.

Samfundsfaglig — biologi
Skal man sammenligne samfundsfaglig og biologisk ud fra samme præ
misser, som jeg har sammenlignet fysik og biologi, må man sige at sam- 
fundsfaglig ligger midt imellem biologi og fysik. Områder som politik, 
socialpsykologi m. m. kgn ikke siges at være kvantitative. Her er det fast
sættelsen af ikke-matematiske principper, det drejer sig om. Områder som 
økonomi, »statistik« o. s. v. må derimod siges at være kvantitative.

Biologi i almindelighed
Biologi i mat.-nat. er meget bredt. Der redegøres for de fleste livs
funktioner, som findes i naturen, dog med hovedvægten lagt på de men
neskelige livsfunktioner. Den moderne evolutionsteori, og derigennem 
teorien om livets opståen og udvikling, gennemgås. Samspil i naturen 
(økologi), dyrepsykologi, systematik osv. beskæftiger man sig også med. 
Der er altså her mulighed for at få indblik i og forståelse af den natur, 
som vi selv til syvende og sidst er et produkt af.

Michael, 3.x

Den kemiske gren
(Særtryk fra Peleiden)
Den kemiske gren må vel nok betegnes som den gren, der har nærmest 
tilknytning til den fysiske. Således har vi samme pensum i alle fag med 
undtagelse af kemi og fysik.

Vi har fire kemitimer på det ugentlige program, hvoraf de to som 
regel bliver brugt til diverse forsøg (såvel gruppe- som klasseforsøg), som 
vi sidenhen afleverer rapport om. Desuden afleverer vi af og til skriftlige 
kemiopgaver. I løbet af de to år skal vi endvidere beskæftige os med to 
specialer inden for kemiens område.

I fysik har vi to timer om ugen. Vi afleverer ikke fysikopgaver, ejhel- 
ler fysikrapporter (i hvert fald ikke indtil videre). Men alligevel sker det, 
at vi laver nogle »overordentlig vellykkede« forsøg i relation til den 
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gennemgåede teori. Disse timer tilbringer vi i selskab med de samfunds
faglige, som har samme pensum i dette fag.

Den største forskel mellem den kemiske og fysiske gren er, at vi i mod
sætning til fysikerne (som afslutter kemien efter 2.g) fortsætter med både 
kemi og fysik i 3.g.

Birgitte, 2.z

Fysikere, biologer og kemikere

Særlige aktiviteter
Alment kulturelle arrangementer
30. april 1973

18. maj 1973

22. juni 1973

Forårskoncert med Køge Gymnasiums kor under le
delse af Birgit Brendstrup og Poul-Erik Nielsen og 
Køge Skoleorkester med Arne Svendsen som diri
gent.
Michael Ramløse med russiskelever til Det kgl. Te
aters operaforestilling »Boris Godunov«.
Skolen dimitterer et studenterhold på 103 elever og 
det sidste realisthold på 17 elever.
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21. august 1973 Bengt Pettersson og Henning Knudsen med 3c på 
besøg på Anneberg-Samlingerne.

17. september 1973 Aage Dam-Jensen og Niels Nielsen med 3 byz på 
kirkebesøg i København.

18. september 1973 Bjørn Nielsen og 1. HFb besøger udstillingen »Den 
hvide Gud« i Brede.

27. september 1973 Jørn Jeppesen og Bengt Pettersson på ekskursion til 
København og Louisiana med 3b.

11. oktober 1973 Winnie Stolt og russiskelever overværer den sovjet
iske film om ikonmaleren Andrej Rublov i Alexan- 
drabiografen.

30. oktober 1973 Astrid Sode-Madsen og 2b på Bredeudstillingen 
»Den hvide Gud«.

5. november 1973 Henning Knudsen og 3c på Louisianas Salvador 
Dali-udstilling.

27. november 1973 Skolens fødselsdag blev markeret med fællesarran
gement om afrikanske forhold. Foredrag af Carsten 
Hansen, Kresten Ejrnæs og Anne Marie Ejrnæs, 
K. E. Rosenkrantz fra »World University Service« 
samt film og lysbilleder.

29. november 1973 I anledning af det forestående folketingsvalg af
holdtes der politisk møde som fællesarrangement 
for skolens elever med efterfølgende afstemning, 
der som resultat gav:
A (soc.) 27
B (rad.) 40
C (kons.) 43
E (retsforb.) 9
K (kom.) 34
F (soc. Folkep.) 70
M (centr. Dem.) 35
0 (kristl. Folkep.) 6
Y (Venstre soc.) 45
V (Venstre) 26
Z (Fremskridtsp.) 36
74 blanke - 8 ugyldige

5. december 1973 Generalprøve på årets skolekomedie Bert Brecht: 
Svejk i 2. verdenskrig.

6. og 7. dec. 1973 Offentlige forestillinger.
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Biologiekskursioner

8. december 1973 Gamle elevers fest med opførelse af skolekomedien.
20. december 1973 Skolens sidste almindelige skoledag i kalenderåret 

med juleafslutning.
Prisopgavepræmier blev uddelt til fem elever.

28. januar 1974 Michael Ramløse og 3a (russiskelever) på ekskur
sion til København.

31. januar 1974 Russiskeleverne får forevist den sovjetiske film 
»Anna Karenina«.

8. februar 1974 Den årlige skolefest med deltagelse af 460 lærere, 
elever og personale knyttet til skolen.

12. februar 1974 Susanne Holten og 2bc til filmen »Den herskende 
klasse«.

14. marts 1974 Erik Jerlung med 1c på Louisiana og til filmen 
»Family Life« i København.

19. marts 1974 Viggo Nielsen og Erwin Fischer med 3xy på besøg 
på Hellesens fabrikker og RUC.

29. marts 1974 Igennem tilskud fra skolenævnet har 150 af skolens 
elever fået billige billetter til Køge Teaters opfø
relse på Gymnasiet af: Sartres »Lukkede døre« og 
Bert Brechts »Småborgerbryllup«.

20. april 1974 Erwin Fischer og Viggo Nielsen med elever fra 3gm 
på studiebesøg på Risø.

23. april 1974 Folmer Jensen med 2b på litterær ekskursion til Kø
benhavn med overværelse af forestillingen »Kærlig
hed uden Strømper« på Det kgl. Teater.

25. april 1974 Forårskoncerten, der i år var udformet således, at 
skolens kor sammen med andre gymnasie- og HF- 
kor samt Chorus Soranus medvirkede ved koncert i 
Rishøjhallen, hvor Sjællands Symfoniorkester spil
lede under ledelse af Eifred Eckart-Hansen, og hvor 
Hallgerd Benum Dahl, Bodil Christensen og Else 
Paaske var solister.

28.-31. aug. 1973 Svend Brendstrup med 2. HF-biologitilvalgselever 
til Sverige.
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Svejks ven Baloun i Moldauparken
(fra »Svejk i 2. verdenskrig«, 4. billede)
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Svejk og tysk vagtsoldat 
(fra »Svejk i 2. verdenskrig«, 5. billede)
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Fællesarrangementer
13. april 1973 Der vistes en fransk film om Pablo Picasso. 

Bengt Pettersson indledte og kommenterede.
4. oktober 1973
8. oktober 1973

28. januar 1974
20. marts 1974

Rockgruppen »Moirana« spiller for skolens elever.
Besøg af repræsentanter for DGS og LAK.
Viscontis film »L’étranger« vistes.
Repræsentanter for RUC, »Det frie gymnasieum« 
og »Det nødvendige Seminarium« indleder om un
dervisnings- og uddannelsesspørgsmål. Derefter dis
kussion i grupper.

Geografi- og geologi-ekskursioner
4. maj 1973 Svend Brendstrup med 2zF + K på ekskursion til 

København med bebyggelse og trafik som studie
objekter.

21. maj 1973 Hans Priemé med 2y på besøg på nogle industrielle 
virksomheder og Teknisk Museum i Helsingør.

22. maj 1973
5.-6. sept. 1973
10. december 1973

Hans Priemé med la på ekskursion til Sydsjælland.
Kraul Jensen med 3xyzN på ekskursioner.
Inge Hestbæk Thomsen og 2xyzF på ekskursion til 
Kalundborg med besøg på olieraffinaderiet og As
næsværket.

2.-5. april 1974 Inge Hestbæk Thomsen og Kresten Ejrnæs på eks
kursion til Viborg med 2xyzF.

Historie-ekskursioner
11. april 1973 Astrid Sode-Madsen med ly til København. 

Rundvisning på Nationalmuseets etnografiske sam
ling og dansk middelaldersamling.
Om aftenen i Gladsaxe Teater til »Med hatten lige 
på hovedet«.

26. april 1973 Bjørn Nielsen og Claus Petersen med 3cy på Louisi
ana og på besøg i Folketinget.

10. maj 1973 Astrid Sode-Madsen med Iby på ekskursion til Ros
kilde og Lejre.
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15.-17. maj 1973 Bjørn Nielsen med 2x i Viborg, studier i landsarki
vet.

23. og 29. aug. 1973 Bjørn Nielsen med 3x på studietur til Arbejder
bevægelsens arkiv i København.

17. september 1973 Georg Færgemann med 2c til Roskilde og Lejre.

20. november 1973 Gina Smith med Iz på studietur til København, 
hvor bebyggelser m. v. besås for at danne baggrund 
for klassens gennemgang af de sociale forhold i 
Danmark i 1970’erne.

5. december 1973 Gina Smith med lx til København i samme anled
ning som den 20. november.

28. januar 1974 Gina Smith og 2a til København.

2. april 1974 Bjørn Nielsen og 3ay på besøg i folketinget.

Rejser
19.-26. aug. 1973 Erik og Franjoise Jerlung på studietur til Paris med 

3u.

9.-26. sept. 1973 Bjørn Nielsen og Helle Bunnage med 2z på studie
tur til Paris.

23.-28. nov. 1973 Svend Harder med 3aks på studierejse til Rom.

4.-11. nov. 1973 Susanne Holten og Poul-Erik Nielsen med 2b på 
studietur til London.

6.-13. jan. 1974 Jørn Jeppesen og Helle Bunnage med 3z på studie
tur til Paris.

8.-15. feb. 1974 Astrid Sode-Madsen og Ingeborg Skriver med 2y 
på studietur til Tunesien.

10.-17. feb. 1974 Hanne Liveng med 3 b på studietur til Paris.
16.-23. feb. 1974 Winnie Stolt med 26 russisk-elever på studietur til 

Sovjetunionen.

30. marts-
8. april 1974

Gina Smith og Carsten Hansen med 2ga og 2gsS 
på studierejse til Polen.

31. marts-
7. april 1974

Anette og Jens Galskjøt med ly på studietur til 
London.
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Sportsarrangementer
13. september 1973 Regionsstævne i idræt i Slagelse, hvor skolen del

tager med 60 elever fra forskellige klasser.
5.-6. okt. 1973 Et pigehold deltager i håndboldturnering i Randers 

under ledelse af Jørn og Lone Jeppesen.

Gymnasie- og HF-kor
Trods vanskeligheder på grund af det spredte skema har koret også i år 
kunnet samle ca. 30 medlemmer.

Koret viste sig »offentligt« ved skolefesten (kanons og amerikanske 
folkesange) og ved en julekoncert i Haslev kirke sammen med Haslev 
gymnasiekor. Her opførtes et uddrag af Vivaldis »Gloria«, det store 
værk, som sjællandske gymnasiekor og Sjællands Symfoniorkester med 
solister skal opføre ved 2 koncerter i Slagelse og Køge den 24. og 25. 
april 1974.

Vi håber meget, at koret vil få tilgang af nye medlemmer, så vore pla
ner for det kommende skoleår om en julekoncert i Køge kirke og en kor
udvekslingstur til Blomberg i Tyskland kan gennemføres.

Birgit Brendstrup. - Poul-Erik Nielsen.

Love for elevorganisationen 
ved Køge Gymnasium
1,0 Elevorganisationens formål er at danne rammen om elevaktiviteter 

på Køge Gymnasium (KG), samt at virke befordrende på ideer og 
kommunikation.

2,0 Elevorganisationen består af følgende dele:
a) Elevmødet. (Se under pkt. 3)
b) Elevrådet. (Se under pkt. 4)
c) Samarbejdsudvalget (SU). (Se under pkt. 5)
d) Stipendienævnet. (Se under pkt. 6)
e) Introduktionsudvalget. (Se under pkt. 7)
f) Festudvalget. (Se under pkt. 8)
g) Lærerrådsobservatørudvalget. (Se under pkt. 9)
h) Skolenævnsobservatørudvalget. (Se under pkt. 10)
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2,1 Alle elever på KG kan deltage i elevorganisationens virksomhed. 
En elev kan kun beklæde én stilling i elevorganisationens udvalg 
m. m.

3,0 Elevmødet er organisationens højeste myndighed.

3,1 Skoleårets første elevmøde, som afholdes senest 2 uger efter som
merferiens afslutning, er et orienteringsmøde om organisationen. 
Denne orientering gives af de elever, der har deltaget i elevorgani
sationens arbejde forrige skoleår. På dette møde træffes endvidere 
forberedelse til valg af repræsentanter til elevorganisationens råd 
og udvalg.

3,2 Ved det andet elevmøde, som afholdes senest 10 skoledage efter det 
første, vælges repræsentanter til råd og udvalg. (Om valgmetode se 
pkt. 15,0-15,2).

2,3 De medlemmer af sidste års elevråd, der endnu går på skolen, ar
rangerer ovenstående to elevmøder.

3,4 Tredie og kommende elevmøder indkaldes af det nye elevråd med 
mindst tre skoledages varsel, kundgjort ved opslag af en udførlig 
dagsorden, ophængt på et for alle elever tilgængeligt sted.
Dagsordenen kan desuden, når elevrådet finder det nødvendigt, 
være suppleret med duplikerede noter til uddybning af dagsorde
nens enkelte punkter.

3,5 Elevmødets dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
a) Valg af dirigent. Denne må have elevmødets tillid, vedkom

mende vælges ved håndsoprækning.
b) Beretning fra alle udvalg.
c) Andre sager.
d) Eventuelt. Under dette punkt kan kun foretages vejledende af- 

afstemninger. (Om afstemning se pkt. 15,3).

3,6 Elevmødet kan på ethvert tidspunkt nedsætte permanente eller mid
lertidige udvalg til behandling af forskellige spørgsmål.

3,7 Elevmødet kan på ethvert tidspunkt afsætte siddende udvalg samt 
elevråd ved en mistillidsdagsorden, hvor 60 pct. af mødets deltagere 
stemmer for mistillidsdagsordenen (skr. afstemning). Hvis udvalg 
eller elevråd afsættes, skal nye vælges umiddelbart efter.

3,8 Elevmødet er beslutningsdygtigt, når mindst 15 pct. af skoles elever 
er fremmødt.
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4,0 Elevrådet, hvis funktioner kun er af praktisk art, er forbindelsesled 
mellem elevmødet, udvalgene og eleverne. Elevrådet indkalder elev
mødet, når det finder det nødvendigt, eller når mindst 10 elever 
skriftligt kræver det.

4,1 Forslag, forespørgsler og lignende, der er tilsendt skolen udefra, 
fremlægges af elevrådet på elevmødet. Forslag fra skolens elever 
indleveres til elevrådet, der i samarbejde med eleven (eleverne) ud
arbejder dette som et dagsordenspunkt, eventuelt vedlagt duplike
rede noter. Rådet står for fordeling af post til elevorganisationen. 
Al post til elevorganisationen ophænges på opslagstavlerne.

4,2 Elevrådet der arbejder kollektivt, holder efter eget skøn det antal 
møder, der er nødvendigt for at løse dets opgaver. Elevrådet vælger 
af sin midte en sekretær, der fører protokol over organisationens 
virksomhed.

4,3 Elevrådet bør i forbindelse med dets virksomhed, i så vid udstræk
ning som muligt, gøre brug af plakater, duplikerede skrivelser og 
morgensamlinger.

5,0 Samarbejdsudvalget (SU) har til formål at virke som formidlende 
organ mellem den enkelte elev, elevmødet og skolens ledelse, her
under lærerne.

5,1 SU aflægger ved elevmøderne en fyldig beretning, foruden at det 
udarbejder et skriftligt referat til ophængning på opslagstavlerne.

6,0 Stipendienævnet, der består af 4 elever, rektor og 3 lærere, er ned
sat som bistand for Statens Uddannelsstøtte, og arbejder i øvrigt 
efter de retningslinier, der måtte være givet af Undervisningsmini
steriet.

7,0 Introduktionsudvalget, der består af 4 elever, rektor samt 2 lærere, 
forbereder det følgende skoleårs introduktionsarrangementer for 
skolens kommende elever. Udvalget aflægger referat for elevmødet.

8,0 Festudvalget, der består af 5 elever og 5 lærere, arrangerer den 
officielle skolefest. Udvalget aflægger referat ved elevmøderne.

9,0 Lærerrådsobservatørudvalget består af 2 elever, der er til stede ved 
lærerrådets åbne møder. Udvalget aflægger referat for elevmødet, 
foruden at der udarbejdes skriftlige referater, der ophænges.

10,0 Skolenævnsobservatørudvalget består af to elever, der er til stede 
ved skolenævnsmøderne. Udvalget aflægger referat for elevmødet, 
foruden at der udarbejdes et skriftligt referat, der ophænges.

11,0-14,0 Eventuelle nye udvalg (permanente).
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15,0 Valg af elevrådets 6 medlemmer, hvoraf der skal være mindst en 
HF-elev og mindst en gymnasieelev, foregår på følgende måde: 
Der udarbejdes en kandidatliste, og ved afstemningen (skriftlig af
stemning) stemmes der på 2 navne fra listen. Herefter er den HF- 
elev og den gymnasieelev, der har fået flest stemmer, valgt. De 
fire resterende medlemmer er de elever blandt resten af de opstil
lede, der har fået flest stemmer. Den i stemmetal efterfølgende HF- 
og gymnasieelev er suppleant.

15,1 Valg af samarbejdsudvalgets 4 medlemmer, hvoraf der skal være 
mindst én HF-elev og én gymnasieelev, foregår efter samme prin
cip som valg til elevråd, beskrevet under pkt. 15,0, idet der tages 
hensyn til, at der kun er 4 medlemmer i samarbejdsudvalget.

15,2 De under pkt. 6-10 nævnte udvalg eller nævn vælges på følgende 
måde: Til hvert valg udarbejdes en kandidatliste, om hvilken der 
stemmes. Ved valget, der er skriftligt, stemmes der på ét navn. Her
efter er det antal elever valgt, svarende til udvalgets antal, der har 
opnået flest stemmer. Den i stemmetal efterfølgende elev er supple
ant.

15.3 Afstemninger ved elevmøder foregår ved håndsoprækning, eller, 
hvis det forlanges af mindst 10 elever, skriftligt. Afgørelser træffes 
med mindst 50 pct. stemmeflertal blandt alle tilkendegivne menin
ger.

16,0 Disse elevlove kan forkastes, hvis der ved skriftlig afstemning 
blandt alle skolens elever er 60 pct. flertal for en forkastelse.

16 ,1 Revidering af enkeltpunkter sker på elevmødet. Der kræves 50 pct. 
flertal for revideringen.

Vedtaget 16. marts 1973.

Gymnasieforeningen >Peleus<
8. april: lg-quiz. En af de mange traditioner Peleus kører med er Ig- 
quiz. Teknikerne får lov til at vise, hvad de duer til og ligeledes gør 
Ig klasserne. Det hold, der klarede rektors mange udsøgte spørgsmål 
bedst, var Ib.

21. april: Beatfest. Peleus havde hentet det velkendte orkester, Dr. 
Dobo Jam, ned til den sidste fest før eksamen og sommerferien. Ca. 450 
mennesker var mødt op for at høre dette velspillende orkester.
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31. august: Jazz f est. For at få en rigtig god start på det nye forenings
år, havde Peleus hentet Papa Bues Viking Jazzband til Køge gymnasium. 
Ca. 550 mennesker var mødt op for at fornøje sig til dette velkendte 
orkester. Ig’rne oplevede, hvordan en Peleus-fest foregik, mens de gamle 
holdt traditionerne vedlige.

28. september: Folkearrangement. Den på gymnasiet nok så kendte 
folkesangsgruppe, Paddy Doyles, havde samlet ca. 300 mennesker, som 
fik lejlighed til at høre gruppens irske, skotske, amerikanske og danske 
folkesange.

11. oktober: Folkearrangement. Fra Amerika havde Peleus til denne 
aften hentet folkesangeren Julie Felix. Hun spillede sine egne og andres 
kompositioner for 360 mennesker. En meget vellykket aften.

2. november: Beatfest. Igen en god Peleus-fest. Ca. 550 mennesker var 
mødt op for at høre Culpeppers Orchard. Endvidere spillede skolens hus
orkester, Kongo Karls Kapel, som vakte stor jubel.

27. november: Featertur. En busfuld mennesker tog ind for at se Erik 
Wedersøe i hovedrollen i Hamlet. En virkelig vellykket teatertur, hvor 
alle var tilfredse med stykkets opførelse.

12. december: Folkearrangement. Ewald Thomsen og »Med kærlig 
hilsen« spillede op til en munter aften for de ca. 150 opmødte mennesker. 
En virkelig underholdende aften.

19. december: Generalforsamling. En almindelig skoledag kl. 12 sam
ledes omkring 150 Peleus-medlemmer i salen for at vælge en ny besty
relse og høre, hvad den gamle bestyrelse havde foretaget sig i det for
løbne år. Efter at kandidaterne havde udtalt, hvilket program de øn
skede at køre efter, blev der skredet til valg. Den nye bestyrelse kom til 
at bestå af: Peter Ålbæk Jensen, 2a, Lise Rifbjerg, 2b, Finn Rønholt, 
2b, Ketty Pedersen, ly, Birthe Jakobsen, 2z, Bo Christensen, 2a, og Per 
Dreyer, 1HF.

18. januar: Beat/Jazzfest. Ca. 400 mennesker var mødt op til den nye 
bestyrelsens første fest for at høre Swing Jørgens Rytmecirkus. Et min
dre sammenstød mellem nogle af skolens elever og byens »skrappe dren
ge« formåede ikke at ødelægge festens ellers gode forløb.

8. marts: Karneval. Nissen/Fjeldsted var hentet til Odd-Fellowgården 
til dette års karneval. Kun 250 mennesker var mødt op - de fleste ud
klædt. Man fik kåret både en Miss og en Mister Karneval. Folk var opsat 
på en god fest, og det blev det.
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19. marts: Filmarrangement. Peleus havde fået Bergmanns kendte film 
»Ulvetimen« til KG. Ca. 100 mennesker overværede forestillingen, og 
alle syntes, at det havde været en god film.

For PELEUS
Birthe Jakobsen, 2z.

»Peleiden«
I skoleåret 1973-74 blev Peleiden igen udgivet efter en pause i 1972-73.

I begyndelsen af skoleåret var Peleidens redaktion vældig energisk; 
bl. a. blev sideantallet kraftigt forøget.

Indholdet af denne årgangs Peleijder har været meget alsidigt - f. eks. 
opråb til sløve elever, rapporter fra læreanstalter, Chile, grenvalg, for
skellige debatter, DGS, politiske foreninger o. m. a.

Prisen blev ved juletid forhøjet til en krone, fordi prisen på papir steg 
kräftigt, og fordi der blev lavet så store numre.

Efter jul blev numrene mere og mere »tyndbenede«, men det må nok 
mere eller mindre skyldes elevernes sløvhed, da det jo var meningen, at 
de skulle skrive.

Udover at lave skoleblade, lavede Peleiden et par film og tog initiati
vet til en »valgkamp« i november.

Der har i årets løb været et ret stort »gennemtræk« af elever i redak
tionen. I alt 16 elever var med - deraf kun 5 i hele skoleåret. Af et bud
get på ca. 5000 kroner blev der et overskud på. ca. 700 kroner (tak til 
annoncørerne), som vil blive brugt til Blå Bog, så den kan sælges til en 
rimelig pris.

Per, 2z.

B.G. - Hvad er det?
B.G. - eller Borgerlige Gymnasiaster, som vi egentlig hedder - blev star
tet i et forsøg på dels at skabe politisk aktivitet her på gymnasiet, dels 
at få samlet den borgerlige fløj af eleverne.

B.G. er en forening underlagt Konservativ Ungdom, ikke fordi vi 
udelukkende er konservative, men fordi vi mener, at det er nødvendigt 
at have et større organisationsapparat bag os. Dette betyder bl. a. at: 
1. alle medlemmer får tilsendt »Vi Unge«, Konservativ Ungdoms med

lemsblad,
2. at medlemmerne får mulighed for at deltage i alle KU’s arrangemen

ter, her skal nævnes politiske møder, studiekredse, kurser, rejser, 
fester o. a.
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3. at vi har mulighed for at få vore politiske meninger frem i et større 
forum.

B.G. er en forening, hvor medlemmerne selv har mulighed for at 
bestemme foreningens politiske linie, bl. a. på åbne medlemsmøder.

B.G. er en forening for alle borgerlige fra radikale til fremskridtsfolk.
B.G. er en forening, hvori DU, hvis du melder dig ind (det koster en 

10’er), vil få mulighed for at få netop DIN politiske mening frem på 
Køge gymnasium.

På B.G.’s vegne
Jørgen Frederiksen, 3c.

Fremskridtsungdom på K. G.
Fremskridtsungdom (FU) er en meget ny politisk forening på Køge gym
nasium.

FU stiftedes mandag den 14. januar 1974 med det erklærede formål at 
imødegå den desværre stærkt udbredte modesocialisme, som også spores 
her på stedet.

Endvidere ligger det os på sinde at øge forståelsen for Fremskridtspar
tiets program, som er FU’s principielle grundlag. Det bør imidlertid ind
skydes, at dette IKKE betyder, at vi i alle spørgsmål følger nævnte parti, 
da vor linje lægges af medlemmerne alene.

FU er altså ingen underafdeling af Fremskridtspartiet, men et isoleret 
KG-fænomen.

At vi har et udmærket praktisk samarbejde med pågældende partis 
ungdomsafdeling (trykning af vore materialer o. lign.) er en helt anden 
sag.

Alle er velkomne i FU og indmeldelse er fuldstændig gratis. Eneste 
betingelse er, at man er modstander af statsformynderi og overdreven 
socialisering.

På F.U.’s vegne
Tom Hansen, 1c.

Socialistisk forening?
Der eksisterer ikke nogen socialistisk forening på skolen, da vi mener, 
at den slags politisk aktivitet har overlevet sig selv. De nuværende for
eninger er ikke andet en pseudopolitiske skyggeorganisationer, der over
hovedet ikke manifesterer sig på nogen konstruktiv måde.

Men det betyder ikke, at der ikke findes nogen socialister på skolen, 
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vi har bare valgt at bruge vores energi på mere meningsfyldte aktiviteter, 
fortrinsvis udenfor skolen. I den sidste tid er der også startet en del akti
viteter på skolen, og vi håber, at dette arbejde vil blive fortsat af de nye 
elever. Der er særlig brug for oplysning, da den politiske bevidsthed på 
skolen som helhed er meget lav.

Holger, 2a. - Niklas, IHFb.

Rotary
For mange måneder siden fik vi at vide, at vi var blevet valgt - igen
nem Rotary - til at komme til Danmark. Spørgsmål efter spørgsmål be
gyndte at løbe igennem hjernen: Hvor skulle vi bo i Danmark? Hvornår 
skulle vi forlade USA? Hvordan ville det være at bo væk fra ens hjem 
i et helt år? Hvem var vores nye familie? Hvor skulle vi gå i skole?

Før vi vidste af det, var vi ombord på flyet - på vej mod Danmark. 
Vi kom på et specielt mini-sprog-kursus på Tommerup Højskole på Fyn 
i de første 14 dage og lærte, hvordan man siger dav, farvel, og hvordan 
man tæller til 10, sammen med 24 andre fra forskellige amerikanske sta
ter, Australien og Canada. Den sidste dag var vi meget spændte og ner
vøse - og det blev ikke bedre, da vore familier kom for at hente os. Hver 
gang en fremmed person kom, holdt vi vejret, og blev glad, hvis de 
kom for at hente en anden! Hen på eftermiddagen var vi alle på vej 
med en familie i et land, som vi intet vidste om.

Jeg, Doris, forlod Ardmore, Oklahoma, sidste juli. Jeg er det niende 
barn i en familie på 12, og min far er elektroingeniør. Ardmore er en 
middelstor by på ca. 25.000 indbyggere. På min skole i USA var der 
ca. 1.000 elever (10., 11. og 12. klassetrin). Sidste år var jeg i 10. klasse, 
så når jeg senere kommer tilbage, skal jeg have mit 11. og 12. klassetrin 
sammen. Men efter at have taget det roligt i et år, skal det blive godt 
at komme tilbage til arbejdet. Jeg forlod mine venner, familie, skole - 
alt. Jeg kan huske, at det var en hård beslutning, men min bror var lige 
kommet tilbage fra Brasilien og fortalte, at det var fantastisk - så jeg 
tog den lejlighed og finder, at det var den rette beslutning.
Efter dagene på Tommerup Højskole blev de første uger brugt til sight
seeing: Tivoli - som jeg synes er fantastisk - stranden etc. Jeg begyndte 
at gå i skole i Hårlev i 3. real. Efter 3 måneders forløb besluttede jeg at 
skifte til gymnasiet, fordi jeg var vant til en skole med mange og ældre 
elever. Jeg håbede også, at der ville være flere aktiviteter på gymnasiet. 
Der er flere ting, men det er så besværligt at komme fra Hårlev til Køge, 
når der er en fest eller koncert. Vi har dog alligevel ret travlt med at 
komme til at kende vor familie, Rotary-møder og andre aktiviteter.
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Jeg, Linda, kommer fra en lille landsby (1600 indbyggere) i den 
nordlige del af staten New York. Byen hedder Schoharrie og jeg bor på 
en gård med mine forældre og 6 søskende. Min far er programmør og 
mor er husmor. Lige siden vi havde en Rotary-student fra Østrig boende 
hos os for 4 år siden, har jeg ønsket at komme til et andet land. Turen 
ville give mig større mulighed for at lære om et andet land, og tillade 
mig at hjembringe facts, broderskab og kærlighed til alle.

Jeg er færdig med skolen i USA, så min beslutning om at forlade mit 
hjem i et år var ikke vanskelig. På min skole i USA er der ca. 1600 
elever - fra 5 til 18 år. Før jeg vidste af det, var juli allerede kommet, 
og jeg sad i et fly på vej til Danmark.

De første par måneder blev, brugt til at stifte nærmere bekendtskab 
med min familie i Køge, sight-seeing og møde venner. Men snart var fre
den forbi - Køge gymnasium kaldte. Jeg tænke på, hvordan det ville 
være. Jeg fandt ud af at det ikke var helt slemt, men der er mange 
forskelle mellem min USA-skole og KG. Min skole havde flere fag, 
klasseværelser, regler, sportsgrene og aktiviteter, som man kunne gå til 
efter skole. Jeg har dog lært, at man må tilpasse sig et andet lands leve
måde - og jeg har gjort mit bedste, og finder den danske levemåde 
fascinerende. Jeg har mange venner i skolen og ude - desuden finder 
jeg Sjællands natur storslået.

Vi kan begge sige, at dette års ophold i Danmark har forandret os, har 
modnet os, »udvidet vore horisonter« og fået os til at se ting med åbne 
øjne. Vi vil altid blive ved med at sige: »Det var virkelig det værd - 
altsammen!«

Doris, 2c, og Linda 2a.

Afrika-gruppen
På skolens fødselsdag i efteråret blev der holdt et meget vellykket arran
gement om Afrika. Gennem foredrag, film og lysbilleder blev der givet 
et godt billede af imperialismen i Afrika og vist hvordan folkene, særlig 
i de portugisiske kolonier aktivt har taget kampen op mod undertrykkel
sen.

En gruppe elever og lærere syntes, at de behandlede problemer var 
værd at sætte sig mere ind i, og der blev derfor oprettet en studiekreds, 
der har kørt hele foråret. Arbejdet i studiekredsen har givet os indsigt 
på mange områder, men der dukker hele tiden nye og svære problem
stillinger op, så der er basis nok til fortsat arbejde til efteråret.

Endvidere er det meningen, at vi til efteråret vil arbejde med mere 
udadrettede aktiviteter: oplysning, arrangementer og støtte til de afrikan
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ske befrielsesbevægelser. Men da de fleste af studiekredsens nuværende 
medlemmer kommer fra afgangsklasserne, bliver der brug for mange nye 
til efteråret. Hvis man er interesseret i at deltage i Afrika-arbejdet, kan 
man tage kontakt med Kresten Ejrnæs eller undertegnede.

Niklas, IHFb.

Fundats for Køge Gymnasiums 
prisopgavefond
Fonden er stiftet af lærerkollegiet den 27. november 1964. Denne fundats 
er vedtaget af lærerkollegiet den 8. september 1972.

§ 1. Fondens formål er at belønne gode besvarelser af prisopgaver, 
som udskrives for elever på Køge gymnasium og HF-kursus.

§ 2. Fondens midler tilvejebringes gennem et frivilligt, årligt bidrag 
på kr. 10,- plus honorartillæg fra hver lærer ved skolen.

§ 3. Fondens bestyrelse består af tre medlemmer, der vælges af bidrag
yderne for et år ad gangen på det første lærerrådsmøde efter sommer
ferien.

§ 4. Prisopgaver udskrives af lærerkollegiet den sidste skoledag før 
efterårsferien efter indstilling af bestyrelsen. Opgaverne skal omfatte 
emner inden for såvel de naturvidenskabelige som de humanistiske disci
pliner.

§ 5. Besvarelser skal være bestyrelsen i hænde senest den 5. december. 
Besvarelsen indleveres under mærke tillige med en lukket kuvert, der 
indeholder navnet. Kuverten opbevares af bestyrelsen. Bestyrelsen ud
peger for hver prisopgave et udvalg, der bedømmer besvarelserne og 
indstiller til belønning.

Besvarelserne er fondens ejendom og opbevares af bestyrelsen.

§ 6. Prisbelønning uddeles ved juleafslutningen, hvor navnekuverten 
for belønnede opgaver brydes.

Størrelsen af hver prisbelønning fastsættes af bidragyderne efter ind
stilling af udvalgene.

Midler i fondens kasser, der ikke bliver anvendt til prisbelønning i et 
år, overføres til det følgende år.

Navnekuverten for besvarelser, der ikke får tildelt prisbelønning, til- 
intetgøres af bestyrelsen.
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§ 7. Mindre opgaver, der skal besvares inden for 3 uger, kan udskrives 
af bestyrelsen, dog højst en gang om året.

For disse opgavers indlevering, bedømmelse og opbevaring gælder 
fundatsens almindelige regler.

§ 8. Ændring eller ophævelse af fundatsen kan ske ved beslutning af 
bidragyderne, der samtidig træffer afgørelse om anvendelsen af fondens 
midler.

Ændring til fundatsen
Vedtaget ved lærerrådsmøde den 30/2 1974:

§ 2. Fondens midler tilvejebringes gennem et frivilligt årligt bidrag fra 
hver lærer på kr. 25,00.

Prisopgaver oktober 1973
1. En beskrivelse af skolens arkitektur. 

(Skolens bygninger og omgivelser). 
Tekst, tegninger, foto, film, lydbånd etc.

2. Ord og billede.
En beskrivelse af brugen af ord/billede i »kunst«, reklame, propa
ganda, information etc. i litteratur/billedkunst, blade og aviser, TV.

3. Krystaller.
4. Bertolt Brecht: Leben des Galilei.

Videnskab og socialt ansvar - belyst gennem Galileis holdning i for
skellige livsperioder.
Der ønskes en særlig indgående behandling af selvanalysen i 14. 
scene.

5. Foretag en sammenligning mellem vurderingerne af Josef Stalin som 
leder af Sovjetunionens krigsførelse mod Tyskland i Anden Verdens
krig på grundlag af - eksempelvis - Nikita Khrushchovs tale på 20. 
partikongres i februar 1956 og Carl Madsens bog: »Fortids møre 
mure«, 1973.

6. A comparison between »The Spy Who Came in from tre Cold« and 
»Thunderball« (John le Carré and Ian Flemming) with special em
phasis on heroes as types.

7. A comparison between two English newspapers.
Analyse their attitudes to political and social events. The newspapers 
should be read over a period of at least one week.
(For de engelske opgavers vedkommende vil skolen indkøbe materi
ale. Opgaverne kan skrives på dansk eller engelsk efter eget ønske).
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8. Giftslanger.
9. Matematik: Skriv et program, der finder samtlige rødder (også de 

komplexe) i et polynomium: Ax3 + Bx2 + Cx + D, hvor A, B, C og 
D er vilkårlige reelle tal (et eller flere evt. alle kan være 0. Polyno
miet kan altså være af grad: 0, 1, 2, 3 eller være 0-polynomie).
»Exacte« løsningsmetoder skal anvendes. Programmet skal dokumen
teres (d.v.s. ledsages af en beskrivelse af de anvendte matematiske 
formler - dog ikke med bevis) og ideen og fremgangsmåden i pro
grammet (evt. anskueliggjort ved blokdiagram) og afprøves (Testdata 
og resultat af prøvekørsel vedføjes), evt. lagres programmet på kas
sette.

10. Latin: En beskrivelse af Trajans Forum og Mercato, dets arkitektur, 
indretning og funktion.

11. Det romerske teaters arkitektur og indretning samt repertoire.

Der blev ved juleafslutningen 1973 uddelt prisbelønninger for besva
relse af stillede opgaver til:

Kirsten Doris Jensen, 3aks, Bjørn Poulsen, 2b, Margrethe Gdowski, 
3aks, Bjarne Koguth, 2y, Ole Nielsen, 2x.

Forskellige oplysninger

Køge Gymnasiums Bibliotek
er først og fremmest et håndbogsbibliotek, der står til rådighed for lærere 
og elever i skoletiden. Der er således adgang til biblioteket i alle frikvar
terer, i mellemtimer og efter nærmere angivelse til kl. 16 for dem, der 
slutter skolen tidligere på dagen.

Foruden de egentlige håndbøger, der er opstillet efter decimalklasse
systemet, findes her fagbøger til dansk, nordisk skønlitteratur, fremmed
litteratur i oversættelse samt enkelte værker på grundsprogene. Nogle 
fag, f.eks. matematik og fysik, har deponeret deres bogbestand i bibliote
ket, mens sprogfag, historie, religion m.m. har deres i fagklasserne under 
faglærernes tilsyn. En del bøger af tværfaglig karakter findes på biblio
teket, f.eks. filosofi og kunsthistorie.

Da biblioteket er et håndbibliotek til rådighed for undervisningen, 
finder hjemlån normalt ikke sted. I særlige tilfælde, f.eks. med udarbej
delse af opgaver for øje, kan der af bibliotekaren, lektor Folmer Jensen, 
eller af dennes medhjælper blandt eleverne gives tilladelse til hjemlån, 
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f.eks. over en weekend og i særlige tilfælde op til 14 dage. I disse til
fælde indføres da lånerens navn og klasse samt bogens forfatter, titel 
samt dato i den protokol, der er fremlagt på reolen ved indgangen. Ved 
tilbagelevering slettes navnet i bogen.

Bøger skal efter brug stilles tilbage på korrekt plads. Såfremt man ikke 
kan finde denne plads, lægges bøgerne på den lave reol ved indgangen. 
Bibliotekets bøger må ikke tages med ud på gangen.

Biblioteket betragtes som et studierum, hvorfor det forventes, at ele
verne indskrænker samtale til et absolut minimum i stilfærdig form. Fæl
les forberedelse og fælles opgaveløsning henvises til hallen.

At medtagelse af mad og drikke samt slik af enhver art selvfølgelig 
ikke er acceptabel, nævnes kun for en ordens skyld.

Folmer Jensen 
bibliotekar 

(træffes normalt onsdag, torsdag og fredag 
i bibliotekarrummet i frikvartererne.)

Optagelsesbetingelser
1) Optagelse i 1. gymnasieklasse
er betinget af, at vedkommende elev med tilfredsstillende resultat har 
bestået oprykningsprøven fra 2. realklasse og er i besiddelse af en sådan 
modenhed og kundskabsfylde, at det kan forventes, at han kan følge 
undervisningen i gymnasieafdelingen på tilfredsstillende måde og fuld
føre undervisningen på normal tid.

Ansøgning om optagelse i 1. gymnasieklasse sendes til Roskilde amts
udvalg senest 20. marts gennem elevernes skoler og foretages på standar
diserede skemaer, på hvilke skolen afgiver sin erklæring om elevens 
egnethed for optagelse i gymnasieafdelingen. På ansøgningsskemaerne 
anføres samtidig, hvilke andre gymnasieskoler eleven eventuelt søger 
optagelse på.

Efter afholdelse af de skriftlige prøver sker der indberetning om ud
faldet af disse.

Ved afgørelsen af, om en elev kan optages i 1. gymnasieklasse, skal 
i almindelighed den hidtidige skoles skøn og udfald af de skriftlige prø
ver være afgørende.

Hvis skolen betegner en elev som »egnet«, og oprykningsprøven efter 
2. real eller realeksamen er tilfredsstillende, er eleven normalt dermed 
optaget i gymnasiet. Hvis eleven betegnes som »måske egnet«, og den 
skriftlige oprykningsprøve fra 2. realklasse (den skriftlige realeksamen) 
som helhed skønnes bedre end ved skolens tidligere bedømmelse, er ele
ven normalt ligeledes optaget. Dersom der ikke er nogen væsentlig bed
ring i elevens standpunkt, kan elevens forældre forlange afholdt en op
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tagelsesprøve på gymnasiet. Forældre til en elev, der er betegnet som 
»ikke egnet«, kan ligeledes forlange afholdt en optagelsesprøve, dersom 
oprykningsprøven (skriftlig eksamen) er væsentlig bedre end skolens tid
ligere standpunktsbedømmelse. Endelig kan elever fra 9. og 10. klasse 
optages i 1. gymnasieklasse, når de ved en optagelsesprøve på den gym
nasieskole, hvor optagelse søges, godtgør, at de i modenhed og kund
skaber står på samme trin som elever, der optages i 1. gymnasieklasse 
efter de nævnte gældende regler.

Amtsudvalget kan bestemme, at der i særlige tilfælde skal afholdes en 
optagelsesprøve. Den endelige bestemmelse om optagelse i gymnasiet 
træffes af rektor i samråd med amtsudvalget.
2) Optagelse på HF-kursus 
Se den indlagte HF-pjece.

Karaktergivning og terminsprøver
I gymnasieklasserne bliver der givet karakterer i december og marts og 
årskarakterer i maj, inden de skriftlige og mundtlige eksaminer og op
rykningsprøver begynder.

I afgangsklasserne afholdes terminsprøve i skriftlige fag i november 
og april.

NB: HF-kursister får ikke karakterer (bortset fra eksamen) og har ikke 
terminsprøver.

Statens uddannelsesstøtte
Uddannelsesstøtte ydes i henhold til lov nr. 262 af 4. juni 1970. Støtten 
administreres af Statens Uddannelsesstøtte, Købmagergade 19, 1150 Kø
benhavn K, tlf. (01) 11 46 55. Ekspeditionstid kl. 12-16 mandag-fredag.

Skolen meddeler eleverne, hvornår stipendier og rentefrie lån kan sø
ges og orienterer om de gældende regler, som er ret indviklede. Reglerne 
er forskellige for elever over og under 20 år.

Rentefri lån tildeles kun elever over 20 år. Lånene er kun rentefrie i 
uddannelsestiden, derefter forrentes de med 1 % over diskontoen.

Elever under 20 år kan stort set forvente stipendium, hvis den skatte
pligtige forsørgerindtægt i 1973 ikke oversteg 49.000 kr. Dette beløb må 
dog forhøjes med 5.500 kr. for hvert barn udover ansøgeren, som er 
mindreårig eller under uddannelse. - Men også egenindtægt og formue 
spiller ind.

For elever over 20 år gælder mere detaljerede regler, bl.a. afhængig 
af, om de er over eller under 23 år, hjemmeboende eller udeboende etc.

Elever over 18 år kan supplere støtten med et statsgaranteret lån (til 
normal bankrente) på indtil 10.000 kr. Støtte + lån må dog højst udgøre 
14.000 kr.
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Om mødepligten m. m.
Eleverne har ubetinget mødepligt til samtlige timer i deres pågældende klas
ser. Mødepligten omfatter også pligt til at aflevere skriftlige opgaver.

Det understreges, at misbrug og svigtende ansvarsfølelse i dette forhold 
i sin yderste konsekvens vil kunne medføre, at den pågældende af skolen 
ikke vil kunne indstilles til eksamen og opnå de dermed forbundne for
dele.

Faglærerne i 3. g-klasserne skal dels kunne give en årskarakter på 
grundlag af elevens arbejde og standpunkt i det forløbne skoleår, dels 
kunne påtage sig ansvaret for, at det er fagligt forsvarligt at indstille 
eleven til studentereksamen.

I oprykningsklasseme vil mangelfuld overholdelse af mødepligten 
kunne medføre, at eleven til oprykningsprøven skal eksamineres i årets 
fulde pensum i samtlige oprykningsfag.

Som gyldig grund til udeblivelse fra skolen regnes i almindelighed 
kun sygdom og forudgiven tilladelse til at blive fritaget for deltagelse i 
undervisningen.

Det henstilles indtrængende kun at anmode om fritagelse i ganske 
særlige tilfælde, da skolen lægger vægt på, at eleven lader skolearbejdet 
komme i første række.

Skolen er i tilfælde af mange forsømmelser berettiget til at kræve 
disse dokumenteret ved lægeattest.

Elever, hvis oprykning er usikker, har ret til på oprykningslærermødet 
at blive hørt evt. sammen med en bisidder, inden der træffes en af
gørelse.

Bøgerne forbliver skolens ejendom. Eleven er økonomisk ansvarlig for 
de lånte bøger, og eventuel mishandling vil medføre erstatningskrav. 
Bøgerne skal være forsynet med solidt omslag, og eleven skal straks efter 
modtagelsen skrive navn på bindets inderside. Der må ikke noteres, 
skrives eller understreges uden efter lærerens anvisning.

Afbrydes skolegangen i’ skoleårets løb, skal bøgerne straks afleveres.
Køge gymnasium har i de forløbne år efter skoletid givet eleverne mu

lighed for at deltage dels i frivillig korsang, dels i instrumentalt sam
menspil. Dette arbejde vil fortsætte i de kommende skoleår, og skolen 
håber at alle interesserede elever vil melde sig.

Nærmere meddelelse om tilmeldelse vil blive givet ved skoleårets be
gyndelse.

Det henstilles til forældrene at sørge for, at deres børn er ansvars-, 
ulykkes- og tyveriforsikrede.

Det påhviler i følge undervisningsministeriets bestemmelser hjemmene 
at forsikre deres børn. Det kan ikke undgås, at der på en skole sker 
uheld, og den, der er årsag til det, er ansvarlig. Det kan desværre heller 
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ikke undgås, at der sker tyverier, da der er fri adgang til skolen. Det 
er derfor praktisk, at man fra hjemmets side sikrer sig, så man i på
kommende tilfælde kan få erstatning.

Der ydes befordringsgodtgørelse til alle gymnasieelever, hvis samlede 
skolevej frem og tilbage mellem hjem og skole er 14 km og derover. 
Ansøgning om befordringsgodtgørelse indgives til skolen, hvor ansøg
ningsblanketten også afhentes.

Regler for ekskursioner og lejrskoler
På skolekommissionens møde den 14. april 1969 vedtoges efter forslag 
fra lærerrådet følgende regler for de ekskursioner og lejrskoler, der er en 
del af skolens arbejde:

1) Alle lejrskoler skal meddeles skriftligt til eleverne og deres for
ældre. Så vidt muligt meddeles også ekskursionerne skriftligt.

2) I den skriftlige meddelelse indgår fIg.: »Opmærksomheden henledes 
på, at deltagerne skal gøre sig bekendt med de reglementer, der gælder 
for overnatningssteder og andre opholdssteder og i transportmidlerne, og 
at deltagerne skal rette sig efter personalets anvisninger. Ekskursionen 
eller lejrskolen må ikke forlades uden lederens tilladelse. Overtrædelse 
kan medføre hjemsendelse«.

3) I de tilfælde, hvor der ikke gives en skriftlig meddelelse, henviser 
læreren klassen til årsskriftet, hvor punkt 2 er aftrykt.

4) Hvis man på en lejrskole overnatter på et hotel eller et andet sted, 
hvor der ikke gælder noget egentligt reglement, skal lærer og den på
gældende klasse i forvejen have opstillet et ordensreglement, som afle
veres til rektor. Hvis læreren og klassen ikke kan blive enige, kan lejr
skolens aflyses.

Translokation, dimission m.m.
For de skriftlige og mundtlige årsprøver udarbejdes et særligt skema, 
som gennem eleverne vil blive meddelt hjemmene.

Fredag den 21. juni kl. 10 afholdes translokation og dimission i fest
salen. Hertil indbydes forældrekredsen og andre i skolens arbejde inter
esserede.

Det nye skoleår begynder mandag den 12. august. 2. g, 3. g og 2. HF 
møder kl. 10, 1. g møder kl. 11 og 1. HF-elever kl. 12.
Køge i maj 1974.

Henrik Bertelsen.
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