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Ole Kristian Kjærgaard, 2a
Inger H. B. Andersen, 3b
Lars Hoick Petersen, 2z
Rektor
Adj. V. Kemp
Adj. B. Gullach
Adj. F. Pærregaard
Adj. L. Hautop Sørensen
Studielektor J. Mejdahl
Fru M. Gade-Kristensen (bibl.ass
Rektor
Hanne Thusgaard, 2r
Bjarne Lund Olesen, 2y

P. Cederdorff
Adj. K. Horup
Adj. H. H. Monrad
Lektor A. Knudsen
Hanne Christensen, 3z
Jan Malenda, 2q
Adj. H. Gjellerod
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1. Oplysninger om Holstebro Gymnasium
Afdelinger, linjer og grene 1973-74

Holstebro Gymnasium består af en 3-årig linje- og grendelt gymna
sieafdeling og et to-årigt HF-kursus. Skolen påbegyndte undervis
ningen i august 1963 (HF-kurset i 1969) og har i sit 11. skoleår
1973—74 et 3-sporet HF-kursus, et 4-sporet matematisk (i 3. g dog
3-sporet) og et 3-sporet sprogligt gymnasium, ialt 26 stamklasser.
I 2. og 3. g er den matematiske linje delt i en matematisk-fysisk (3-4
spor), en naturfaglig og en samfundsfaglig gren. Den sproglige linje
er på de samme klassetrin delt i en nysproglig (3 spor) og en sam
fundssproglig gren. HF-klasserne er delt i en række tilvalgshold.

HF kurset

giver gennem 2 år, som er delt i 4 semestre, undervisning til højere
forberedelseseksamen. Undervisningen omfatter en række fag, der er
fælles for alle, og nogle tilvalgsfag, som den enkelte studerende skal
sammensætte efter eget valg ud fra evner og interesser i et antal
svarende til mindst 17 points (fra aug. 74: 20). Tilvalgsfagene er
enten visse af fællesfagene, som behandles mere indgående, eller an
dre fag.
Alle fagenes timetal og tilvalgsfagenes points er anført underpunkts.
Der skal melde sig mindst 7 elever til et tilvalgshold, før det kan
oprettes. Holstebro Gymnasiums HF kursus har i 1973-74 tilvalgs
hold i alle fag minus tysk 1. fremmedsprog.
Eksamen afholdes i alle fællesfag (minus legemsøvelser, formning og
musik) og i de valgte tilvalgsfag. HF-eksamen giver adgang til en
lang række videregående uddannelser, som dog i en del tilfælde stil
ler krav om bestemte tilvalgsfag.

HF-selvstudium og HF-aftenkursus

Enhver kan indstille sig til HF-eksamen på gymnasiet efter selv
studium. Indstillingsfristerne er henholdsvis 25. februar og 25. sep
tember for maj-junieksamen og decembereksamen, der dog afholdes
sidste gang dec. 1974. Kurset yder selvstuderende en vis vejledning.
Holstebro-Struer aften HF-kursus underviser til HF-eksamen i en
keltfag på Holstebro Gymnasium. Det første hold tog eksamen i
matematik fællesfag maj-juni 1972. I 1973-74 undervises der i fæl
lesfagene matematik, engelsk 1. fremmedsprog, tysk 2. fremmedsprog
og biologi samt tilvalgsfaget fransk. Eksamen aflægges på gymnasiet,
og undervisningen varetages fortrinsvis af dets lærere.
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Gymnasieafdelingen

giver i tilslutning til 2. realklasse gennem 3 etårige klasser en fortsat
almendannende undervisning, som tillige giver det nødvendige grund
lag for videregående studier og slutter med studentereksamen. Under
visningen gives på delvis forskellige linjer, som benævnes efter de
undervisningsfag, der giver hver enkelt linje dens særpræg. I 1. g kan
eleverne vælge mellem en sproglig og en matematisk linje. I 2.-3. g
kan de sproglige vælge mellem en klassisk-sproglig, en samfunds
sproglig, en nysproglig, en musiksproglig gren og en fransksproglig
forsøgsgren, og matematikerne mellem en matematisk-fysisk gren, en
samfunds-matematisk, en naturfaglig gren og en matematisk-kemisk
forsøgsgren.
Eleverne kan desuden vælge mellem forskellige fag. Alle elever kan
fra 1.-3. g vælge mellem 1) fransk og 2) russisk og i 2.-3. g mellem
1) musik og sang og 2) formning og kunstforståelse. På den mate
matiske linje kan der i 1. g vælges mellem 1) engelsk og 2) tysk, på
den samfundssproglige og den musiksproglige i 2.-3. g mellem 1) en
gelsk og 2) tysk.
Der er desuden på forsøgsbasis mulighed for en række andre valg
mellem forskellige fag.
Alle valg forudsætter en tilstrækkelig stor tilslutning til det valgte
fag (mindst 10 eller 16 elever). Den klassisk-sproglige gren, den
musiksproglige gren samt de to forsøgsgrene er hidtil ikke blevet
gennemført på Holstebro Gymnasium. Alle øvrige grene og valgfri
fag er gennemført. Den mat.-kemiske gren gennemføres 1974-75.
Gymnasiets bygninger

er et faglokalegymnasium, hvis første del blev taget i brug august
1966 og anden del i august 1967. En midlertidig tilbygning har været
i brug fra oktober 1971. Der arbejdes med planer for en udvidelse
af skolen.
Orientering om optagelse af elever

Hvert år afholder gymnasiet i januar og februar orienterende møder
for elever og forældre, hvis børn agter at søge optagelse i 1. HF eller
1. g på Holstebro Gymnasium.
Optagelse i HF

I 1. HF klasse optages principielt elever med realeksamen eller af
sluttende prøver i »væsentlige fag« i 10. klasse med tilfredsstillende
resultat. 10. klasseprøven skal være med 2 fremmedsprog og med
matematik i samme omfang som til teknisk forberedelseseksamen.
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Den, der ønsker fysik som tilvalgsfag, skal have haft faget, som det
kræves til udvidet teknisk forberedelseseksamen eller realeksamen.
Det er imidlertid ikke en nødvendig betingelse for optagelse at have
enten 10. klasseprøverne eller realeksamen. Lovgiverne har lagt
megen vægt på, at den, der ad andre veje har skaffet sig det grund
lag, HF-kursernes undervisning bygger på, skal have adgang til at
deltage i denne. Nogle år ude i erhvervslivet vil ofte kunne give en
modenhed og evne til selvstændigt arbejde, der kan være lige så vær
difuld for HF-undervisningen som præsente skolekundskaber.
I færdighedsfagene matematik og fremmedsprog samt fysik stilles
der dog krav om ganske bestemte forkundskaber i det ovenfor nævnte
omfang.
Man skal være fyldt 16 år inden den 1. februar i det år, hvor man
optages på kurset. Der er derimod ingen øvre aldersgrænse, så ældre,
som efter endt skolegang er kommet ud i erhvervslivet og opdager,
at de har evner og lyst til at gå igang med en boglig uddannelse, kan
optages på kurset.
Rektor træffer afgørelsen af, hvilke elever der kan optages på
grundlag af en vurdering af ansøgerens faglige og personlige kvalifi
kationer. Ansøgerne kan eventuelt blive indkaldt til en samtale med
rektor og enkelte af lærerne.
Optagelse søges i marts på særlige blanketter, der udleveres af gym
nasiet og så vidt muligt personligt afleveres til rektor inden 1. april.
I 1974 optages 84 elever i 3 klasser.
Optagelse i gymnasiet

I 1. gymnasieklasse sproglig eller matematisk linje optages elever
efter 2. real eller 3. real (evt. 9. og 10. klasse). Optagelse søges i
marts på særlige skemaer, der udleveres af og afleveres til elevernes
hidtidige skoler senest 10. marts. Ansøgere til den sproglige linje skal
have bestået den lille latinprøve. De kan dog optages på prøve uden
at have bestået den, men skal så inden 1. november aflægge prøven
på gymnasiet. Gymnasiet påbegynder hvert år i august et kursus i
latin for disse elever, men selvstudium og privatundervisning vil være
nødvendig i månederne før kursets påbegyndelse, og opmærksom
heden henledes på, at det er en stor belastning at skulle følge dette
kursus ved siden af den normale undervisning.
Udvalget til optagelse af elever i 1. gymnasieklasse i Ringkøbing
amt afgør på grundlag af den afleverende skoles udtalelse og udfal
det af de skriftlige oprykningsprøver fra 2. real (eventuelt udfaldet
af den skriftlige realeksamen), om eleven kan optages uden yderli
gere prøver, eller om eleven kan få adgang til den særlige optagelses
prøve, der finder sted på det som 1. ønske søgte gymnasium (1974:
18. juni). Elever, der af deres hidtidige skole betegnes som »egnede«,
optages i almindelighed uden prøve. Kun når resultaterne af den
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skriftlige oprykningsprøve fra 2. real (evt. realeksamen) ikke opfyl
der visse minimumskrav, indkaldes sådanne elever til prøve. Elever,
der af deres hidtidige skole betegnes som »måske egnede«, og som ved
de nævnte oprykningsprøver fra 2. real (realeksamen) opnår resul
tater, der som helhed skønnes bedre end skolens standpunktsbedøm
melser i de samme fag i marts og opfylder visse minimumskrav, opta
ges i almindelighed også uden prøve. Hvis den skriftlige opryknings
prøve fra 2. real (realeksamen) ikke opfylder disse krav, indkaldes
eleven til prøve. Elever, der af den hidtidige skole betegnes som
»ikke egnede«, kan kun optages efter en prøve, hvortil der gives ad
gang, hvis eleven ved den skriftlige oprykningsprøve efter 2. real
(realeksamen) har opnået et resultat, der som helhed skønnes væsent
ligt bedre end skolens standpunktsbedømmelse i de samme fag i
marts. Er det ikke tilfældet, kan sådanne elever ikke komme til prøve
og derfor ikke optages.
Elever fra 9. og 10. klasse kan optages i 1. gymnasieklasse, når de
ved en optagelsesprøve på gymnasiet godtgør, at de i modenhed og
kundskaber står på samme trin som elever, der optages fra 2. real.
Amtsudvalget kan endvidere i særlige tilfælde indkalde andre elever
til prøve.
Fri undervisning. Legater. Kørselsgodtgørelse

Al undervisning på Holstebro Gymnasium og HF-kursus er gratis for
såvel indenbys som udenbys elever. Bøger og undervisningsmateriel
stilles vederlagsfrit til rådighed. - Elever i HF- og gymnasieafdelin
gen, der skønnes at have behov for det, kan få en betydelig støtte fra
Statens Uddannelsesstøtte. Elever kan desuden få statsgaranti for
aim. forrentede banklån, hvis de er over 18 år.
Eleverne skal selv købe skolens gymnastikdragt.
Elever, der bor 7 km og derudover fra skolen, kan få kørselsgodt
gørelse. Godtgørelsen søges hos amtet.
Karaktergivning

Elever i gymnasieafdelingen får karakterbøger med hjem i december,
marts og juni. Oplysninger om karakterskalaen findes i karakter
bøgerne. Forældrene skal underskrive karakterbøgerne. Elever over
18 år må dog selv gøre det. I HF-afdelingen gives der ikke stand
punktskarakterer. Kursisterne kan, hvis de ønsker det, få en mundt
lig vurdering af deres standpunkt i december og maj af de forskellige
faglærere.
Oprykning

HF-elever kan ikke gå et kursustrin om og oprykkes uanset deres
standpunkt. Gymnasieelever og deres forældre, hvis de er under 18 år,
bestemmer selv, om de vil oprykkes, men skolen tilråder om nødven
digt i juni omgang eller udmeldelse.
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Eksamen

afholdes hvert år i maj-juni. HF-elever og elever i 1. og 2. g har
efter visse regler mulighed for at gå til omprøver i september eller
ved den følgende eksamenstermin.
Bøger

Eleverne skal i bøgerne på bindets inderside skrive navn, klasse og
årstal med blæk og indbinde bøgerne solidt. Mishandlede og bort
komne bøger skal erstattes. Det er kun tilladt at skrive i bøgerne efter
faglærernes diktat.
Forsømmelser

Eleverne i begge afdelinger har pligt til at følge undervisningen i
alle deres timer.
Når elever atter kommer i skole efter at have været fraværende, skal
de aflevere en forsømmelsesblanket med angivelse af datoerne for
og årsagen til forsømmelsen. Blanketter hertil udleveres på inspek
tors kontor. Hvis sygdommens varighed er over en uge, skal sko
len skriftligt eller telefonisk have besked om sygdommen. Elever over
18 år kan selv underskrive forsømmelsessedlerne, men skolen kan om
nødvendigt kræve dem attesteret af andre (evt. en læge).
Hvis eleverne ikke afleverer forsømmelsesblanketter med en fyldest
gørende begrundelse, noteres forsømmelsen som værende ulovlig.
Elever, der forsømmer for meget, får først en mundtlig og senere
skriftlig advarsel af rektor. Reglerne gælder uanset årsagen til for
sømmelserne, men skolen træffer selvfølgelig hurtigere foranstaltnin
ger mod elever, der forsømmer ulovligt og mange enkeltdage og en
kelttimer, end mod elever med længere samlede sygeperioder.
Hvis forsømmelserne fortsætter, kan lærerforsamlingen beslutte ikke
at indstille eleven til eksamen. Undervisningsministeriet afgør der
efter spørgsmålet. For HF-elever medfører det som regel, at de bort
vises og må gå til eksamen som selvstuderende, for gymnasieelever,
at de må gå en klasse om.
Elever, der på grund af sygdom må tage hjem i undervisningstiden,
skal henvende sig på kontoret for at meddele, at de går hjem.
Ved enkelte særlige lejligheder

(sølvbryllupper o. lign.) kan en elev få fri, når der i god tid forud
anmodes skriftligt derom. Skolen beder imidlertid hjemmene om at
medvirke til, at eleverne kun forsømmer, når det er strengt nødven
digt. Gymnasiet og FIF kræver meget af eleverne, og det er derfor af
stor betydning, at hjemmene medvirker til at lære eleverne stadighed
i arbejdet og sørger for, at de får den størst mulige arbejdsro. Ele
verne kan f. eks. ikke påtage sig lønnet arbejde af nogen betydning,
medens de går i gymnasiet eller HF.
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Fritagelse for gymnastik

kan for en uge ad gangen i indtil 4 uger tilstås efter skriftlig anmod
ning fra hjemmet eller 18-årige elever. For fritagelse over 4 ugers
varighed kræves lægeattest på særlige blanketter. Man bedes kun
anmode om fritagelse, når det er strengt nødvendigt.

Frivillige arrangementer

Skolen har frivillig gymnastik og idræt og forskellige elevforeninger.
Adresseforandring

og ændring af faderens (værgens) stilling kal straks meddeles skrift
ligt til skolen.

Ordensbestemmelser

1. Eleverne skal møde på skolen, før der ringes ind til deres første
time.
2. Eleverne må i skoletiden ikke forlade skolen uden særlig tilla
delse fra rektor eller en inspektionshavende lærer (mellemtimer
undtaget).
3. Eleverne må før og efter skoletid opholde sig i skolens frokost
stuer, hvoraf den lukkede reserveres læsende elever.
4. Biblioteket åbnes for hjemlån og læsning i frikvarterer og efter
skoletid i den udstrækning, der er behov for det.
5. Spiritus må ikke nydes på skolen. Eleverne må ryge på de af rek
tor anviste steder.
6. Alle elever må cykle til skolen. Cykler og andre transportmidler
anbringes på de af rektor anviste steder.
7. Skolen har intet ansvar for bortkomne ting, hvorfor værdisager
og penge ikke bør medbringes på skolen.
8. Overtøj, tasker og lærebøger anbringes før første time på de an
viste pladser i centralgarderoben. Lærebøger m. m. udskiftes her
i frikvartererne. Bøgerne må ikke anvendes under spisning, mæl
kedrikning o. lign.
9. Skolens bygninger, inventar og materiel skal behandles forsvar
ligt. Der kan kræves erstatningsbetaling for beskadigelser.
10. Eleverne skal udvise en korrekt optræden og rette sig efter givne
anvisninger.
11. Klager
ogO forslago fra eleverneooforelægges orektor gennem elevO
rådet.
12. Der udnævnes ordensdukse i alle klasser til varetagelse af nær
mere anviste opgaver. Bortset fra den faste kontaktelev er ele
verne i alfabetisk rækkefølge ordensdukse en uge ad gangen.
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Udskrivning af elever

Da HP’s og gymnasieafdelingens læseplan udgør et organisk hele, vil
en udskrivning før den afsluttende eksamen (højere forberedelses
eksamen eller studentereksamen) betyde et alvorligt forringet udbytte
af undervisningen. Det henstilles derfor, at eleverne fuldfører den
påbegyndte afdeling, hvis deres standpunkt muliggør det.
Elever, der udmeldes uden at have taget eksamen, kan få et afgangs
bevis med en udtalelse om deres standpunkt.
Statens uddannelsesstøtte kræver ved udmeldelse evt. udbetalte beløb
for den resterende del af året tilbagebetalt.

2. Eksamener 1973
Studenternes, HF’ernes og realisternes navne findes i årsberetningen
1972-73.
Nysproglig studentereksamen blev bestået af 46 elever.
Samfundssproglig studentereksamen blev bestået af 17 elever.
Matematisk-fysisk studentereksamen blev bestået af 47 elever.
Matematisk-naturfaglig studentereksamen blev bestået af 16 elever.
Samfundsmatematisk studentereksamen blev bestået af 13 elever.
Højere forberedelseseksamen blev bestået af 64 elever, heraf 5 i sept.
1 selvstuderende bestod Højere forberedelseseksamen.
2 omgængere bestod Højere forberedelseseksamen i juni.
1 omgænger bestod Højere forberedelseseksamen i december.
Realeksamen blev bestået af 18 elever, heraf 1 ved sygeksamen i sept.

Indstillet til eksamen 1974
elever er indstillet til nysproglig studentereksamen.
elever er indstillet til samfundssproglig studentereksamen.
elever er indstillet til matematisk-fysisk studentereksamen.
elever er indstillet til samfundsmatematisk studentereksamen.
elever er indstillet til matematisk-naturvidenskabelig studenter
eksamen.
69 elever er indstillet til højere forberedelseseksamen.
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Realister 1973

Matematiske studenter 1973

Sproglige studenter 1973

HF-holdet 1973

4. Læseplaner 73-74
Gymnasiet

Fag
Religion .........................
Dansk ............................
Engelsk ...........................
Tysk ...............................
Fransk/russisk ...............
Latin ...............................
Oldtidskundskab ...........
Historie og samfundsi. .
Samfundsfag .................
Geografi ........................
Biologi ...........................
Kemi ...............................
Fysik .............................
Regning og matematik .
Formning og kunstforst.
Sang og musik ...........
Legemsøvelser ...............
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1. g m: Eleverne har enten engelsk eller tysk.
2. og 3. g: Eleverne har enten formning eller musik.
1.—3. g: Eleverne har enten fransk eller russisk.
2.-3. g mN, mS og sS: Hvor intet timetal er nævnt, læser klasserne
sammen med mF, sS med sN.
Ingen samfundssproglige har valgt tysk i stedet for engelsk.
Frivillige hold efter skoletid: Der har været undervist i gymnastik,
atletik og boldspil. Den ene gymnastiktime i 1. g har været en svømmetime.
Bortset fra religion, latin og tysk for sS, formning, musik og legems
øvelser afholdes der eksamen i de enkelte fag i maj-juni det år, hvor
undervisningen i faget ophører.
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HF 1973-74

Hvert år opdeles i 2 semestre, således at undervisningen strækker sig
over 4 semestre efter følgende plan:
Antallet af ugentlige timer
1. sem.

2. sem.

3. sem.

4. sem.

3
0
3
3
0
3
3
4
2
2
2
2

3
2
3
2
0
2
3
3
2
2
2
2

3
3
3
0
2
3
3
0
0
0
0
0

5
0
3
0
3
3
3
0
0
0
0
0

0
3
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0

0
2
2
0
0
0
0
0
2
2
0
3
2

4
2
5
3
2
3
4
4
3
0
5
4
2

4
3
4
3
3
4
3
3
3
0
5
0
0

Fallesfag:
Dansk ...........................................................
Kristendomskundskab ................................
Historie ........................................................
Biologi .........................................................
Geografi .......................................................
Matematik ...................................................
1. fremmedsprog (engelsk eller tysk) .......
2. fremmedsprog (tysk eller engelsk) .......
Samfundsfag ...............................................
Sang .............................................................
Formning .....................................................
Legemsøvelser .............................................

Tilvalgsfag:
Biologi .........................................................
Matematik ...................................................
1. fremmedsprog .......................................
2. fremmedsprog .......................................
Samfundsfag ...............................................
Sang og musik ...........................................
Formning .....................................................
Legemsøvelser .............................................
3. fremmedsprog (fransk) .......................
Fysik, forkursus .........................................
Fysik, hovedkursus ...................................
Kemi ............................................................
Psykologi .....................................................

Ved siden af fællesfagene skal den enkelte efter eget valg ud fra
evner og interesser sammensætte et antal tilvalgsfag svarende til
mindst 17 points. Tilvalgsfagene er enten visse af fællesfagene mere
indgående behandlet eller andre fag, som nævnt nedenfor.
Tilvalgsfagenes pointstal er:
Udvidet biologi 8, udvidet matematik 10, udvidet engelsk eller tysk
som 1. fremmedsprog 11, udvidet engelsk eller tysk som 2. frem
medsprog 6, udvidet samfundsfag 5, udvidet sang og musik 7, udvi
det formning 7, udvidet legemsøvelser 7, 3. fremmedsprog (fransk)
11, fysik 12, kemi i forbindelse med valg af udvidet biologi eller
fysik 7, kemi med forkursus i fysik 9, psykologi 4.
Valg af biologi som tilvalgsfag forudsætter, at der tillige vælges kemi.
Eksaminander, der vælger kemi uden enten fysik eller biologi som
tilvalgsfag skal have forkursus i fysik.
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Tilvalgsfagenes timetal forøges i hvert semester med de tilsvarende
fællesfags timer, hvis sådanne står på ovenstående plan.
Holstebro Gymnasium tilbyder alle tilvalgsfag. Der skal dog melde
sig mindst 7 elever til et hold, før det kan oprettes. Bortset fra fæl
lesfagene sang, musik og legemsøvelser samt tilvalgsfaget fysik for
kursus afholdes der eksamen i de enkelte fag ved udgangen af det
semester, hvor undervisningen i faget ophører.
HF 1974-75

For HF elever, der påbegynder kurset august 1974, gælder følgende
nye timeplan og pointstal for tilvalgsfag. De nye kursister skal have
tilvalgsfag til mindst 20 points. Kravene om kombination af tilvalgs
fagene biologi-kemi og kemi-fysik bortfalder. I øvrigt gælder oven
stående bestemmelser.
Antallet af ugentlige timer
2. sem.

3. sem.

4. sem.

3
0
3
3
3
5
4
3
2
2
2

3
0
3
2
2
5
3
3
2
2
2

4
3
3
0
0
0
4
0
0
0
0

4
3
3
0
0
0
4
0
0
0
0

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

0
0
1
0
0
0
0
0
3
3
0
0

4
6
3
5
3
4
4
4
4
6
5
3

4
6
3
5
3
4
4
4
4
5
5
3

1. sem.

Fallesfa g:
Dansk ......................................... ................
Religion ..................................... ................
Historie ...................................... ................
Biologi ...................................... ................
Geografi ...................................... ................
Matematik ................................. ................
Engelsk ...................................... ................
Tysk .......................................... ................
Samfundsfag ............................. ................
Musik/Formning ..................... ................
Idræt .......................................... ................

Tilvalgsfag:
Biologi ..................................... ................
Matematik ................................. ................
Engelsk ..................................... ................
Tysk .......................................... ................
Samfundsfag ............................. ................
Musik ......................................... ................
Formning .................................. ................
Idræt ......................................... ................
3. fremmedsprog ...................... ................
Fysik .......................................... ................
Kemi .......................................... ................
Psykologi .................................. ................

De forskellige tilvalgsfag har følgende pointstal: udvidet biologi 8,
udvidet matematik 12, udvidet engelsk 7, udvidet tysk 10, udvidet
samfundsfag 6, udvidet musik 8, udvidet formning 8, udvidet idræt
8, 3. fremmedsprog (normalt fransk eller russisk) 11, fysik 14, kemi
10, psykologi 6.
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5. Oversigt over 5 års elevtal
I

Hele skolen

HF

Gymnasiet
Drenge

Piger

Drenge

Piger

Drenge

Piger

Samlet
eievtai

Pr. 1. sept. 1969

155

190

22

26

177

216

393

Pr. 1. sept. 1970

193

199

58

60

251

259

510

Pr. 1. sept. 1971

178

205

72

71

250

276

526

Pr. 1. sept. 1972

211

212

66

76

277

288

565

Pr. 1. sept. 1973

212

212

62

91

274

303

577

Skolen havde herudover en realafdeling til og med skoleåret 1972-73.
Elever fordelt efter hjemkommuner 1973-74

Holstebro ................................................................
Aulum-Haderup .....................................................
Herning ...................................................................
Lemvig ....................................................................
Ringkøbing .............................................................
Struer .......................................................................
Thyborøn-Harboøre ...............................................
Thyholm ..................................................................
Trehøje ....................................................................
Ulfborg-Vemb .........................................................
Videbæk ...................................................................
Vildbjerg .................................................................
Vinderup ..................................................................
Skjern .......................................................................
Egvad .......................................................................

Andre kommuner ...................................................
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G
230
27
1
50
30
7
4
—
15
21
12
1
23

—
421
3
424

HF
91
15
1
10
3
6
—
1
3
7
4
—
6
1
1
149
4
153

ialt
321
42
2
60
33
13
4
1
18
28
16
1
29
1
1
570
7
577

6. Fag- og timefordeling 1973-74

Lærerne anføres i alfabetisk rækkefølge
Adjunkt, cand. mag. Henny Belter
Pigegymnastik

Engelsk

Lektor, cand. mag. Tage Bentzen
Latin
Fransk

1. by, 1. cz, 2. by, 3. by,
1. pqr, 2. PQR '
1. u, 2. bN
1. a, 1. c
1. a, 2. a, 3. c

Studielektor, cand. polyt. Carl Jørgen Carlsen

(Fysik- og kemisamlingen)

Fysik
Kemi

1. u, 2. xF
1. x, 1. u, 2. xF, 2. xyzuS,
1. PQ, 2. semester

Timelærer, grafiker Paul Cederdorff
Formning 2. a, 2. y, 2. u, 3. c, 3. xy,
3. z, 1. p, 1. q, 1. r, 2. PQR
Timelærer, fru Karen Christgau
Pigegymnastik

2. cz, 2. u, 3. cz, 1. pqr,
frivillig gymnastik

Adjunkt, cand. mag. Jens Engelbrett-Olsen
Engelsk 2. aN, 3. cN, 2. P,
2. fremmedsprog
Drengegymnastik 1. u, 1. ax, 1. by, 2. by, 2. u,
3. by, 1. pqr

Adjunkt, cand. mag. Lonni Gelsdorf
Engelsk 1.
1.
1.
Religion 2.
3.

b, 3. abcS, 1. PR,
fremmedsprog,
Q, 1. fremmedsprog
y, 3. b, 3. z, 2. q,
semester

Adjunkt, cand, scient. Henning Gjellerod
Biologi 3. a, 3. xyN, 1. p
Drengegymnastik 1. cz, 2. cz, 3. cz, 1. pqr,
2. PR
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Adjunkt, cand. mag. Benedikt Gullach
(Biologisamlingen)
Biologi 3. c, 3. xFS, 3. zFS, 1. r,
2. PQ
Geografi 1. c, 2. xF, 2. yzN
Adjunkt, cand. mag. Henrik Brock Hoffmeyer
(Geografisamlingen)
Historie og samfundslære 1. x, 2. y, 3. a, 3. c, 3. y
Geografi
1. a, 2. abcS, 2. yzF, 2. p
Samfundsfag 3. a, 3. c, 3. y

Adjunkt, cand. mag. Kai Horup
Historie og samfundslære
Samfundsfag
Formning
Oldtidskundskab
Erhvervsorientering
Adjunkt, cand. mag. Mogens Huus
Engelsk

1. c, 1. y, 2. b, 3. x, 1. r, 2. r
3. x
2. bc, 2. x, 2. z, 3. ab
1. c, 1. y, 2. b
2. b, 2. y

1.
1.
2.
2.

z, 2. cN, 3. bN, 1. pr,
fremmedsprog
pq, 1. fremmedsprog,
r, 1. fremmedsprog

Lektor, cand. mag. Preben Kanitz Ishøy
Fransk 1. y, 2. b, 2. z, 3. z
Russisk 1. ax, 2. ax, 3. ax
Adjunkt, cand. mag. Jørgen Vestergaard Jacobsen
Historie og samfundslære 2. a, 2. x, 3. b
Samfundsfag 2. abcS, 3. b, 3. xzS, 1. r,
2. QR

Studielektor, cand. mag. Arne Jensen
Fysik 2. yzF
Kemi 2. uF
Adjunkt, cand. scient. Per Høgild Jensen
Kemi 1. y, 1. z, 2. yFN
Fysik 1. z, 2. uF, 2. yzN, 3. yF,
3. xyN, 3. xzS
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Adjunkt, cand. mag. "Vilhelm Kemp
(Boginspektor og bibliotekar)
Dansk
Religion

1. b, 2. x, 3. X, 1. q
2. a, 2. x, 3.x, 1. p,
2. semester

Lektor, cand. polyt. Andreas Knudsen
(Administrativ inspektor. Studievejleder)
Matematik 3. yF, 2. P, 1. p
Timelterer, skolekonsulent Viggo Larsen
Psykologi 1. PQ, 1. R
Adjunkt, organist Orla Madsen
Musik

1. a, 1. c, 1. y, 1. z, 1. u, 2. zu,
3. b, 3. c, 3. xy, 3. z, 1. p, 1. q,
1. r, 2. pqr

Studielektor, cand. mag. Jørgen Mejdahl
Tysk
2. aN, 3. aN
Drengegymnastik
2. ax, 3. ax
Adjunkt, cand. mag. Hans Henrik Monrad
Dansk
2. c, 3. a, 3. b, 2. q
Religion
2. c, 2. z, 3. a, 2. p,
3. semester
1. r, 2. semester

Lektor, cand. mag. Marius Møller
Dansk

Adjunkt, cand. mag. Bjarne Mørup
Musik
Tysk

Adjunkt, cand. mag. Holger Votborg
Historie og samfundslære
Samfundsfag
Geografi

2. b, 2. y, 3. c, 3. y, 2. r

1.
3.
1.
2.
1.

b, 1.x, 2. ab, 2. c, 2. xy,
a, 2. PQR
a, 1. p, 1. fremmedsprog,
p, 1. fremmedsprog,
r, 2. fremmedsprog

Nielsen
1. a, 1. z, 2. c, 3. z, 1. p, 2. p
3. z
1. b, 2. uF, 3. xyN, 2. q
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Studielektor, cand. mag. Sigurd Nielsen
Historie og samfundslære 2.
1.
Oldtidskundskab
Dansk 2.
Erhvervsorientering 2.
Adjunkt, cand. mag. Mette Nyvold
Engelsk

Adjunkt, cand. mag. Finn Obel
(Studievejleder)
Fransk

z, 2. q
z, 2. a, 2. z
p
a, 2. z

1. c, 1. q, 1. fremmedsprog,
2. R, 1. fremmedsprog,
1. p, 2. fremmedsprog

1. b, 1. x, 1. u, 2. c, 3. x, 2. R

Adjunkt, dr. rer. nat. Hildegard Oesterhelt
Biologi 2. yzN, 3. b, 3. yF, 1. q
Geografi 2. xyzuS, 3. abcS, 3. xzS, 2. r

Lektor, cand. mag. Hans Knut Oesterhelt
Tysk l.b, 2. bN, 3.cN, 2. PQR
2. fremmedsprog
Religion 2. b, 2. u, 3. c, 3. y, 2. r,
3. semester,
1. q, 2. semester
Erhvervsorientering 2. c, 2. x, 2. u
Lektor, cand. mag. Lis Plaetner
Fransk
Dansk

1. c, 2. x, 2. u, 3. b
1. z, 2. a, 3. z

Adjunkt, cand. mag. Steen Poulsen
Latin
Oldtidskundskab
Engelsk

2. aN, 2. cN
1. a, 1. x, 2. y, 2. u
1. a, 1. x, 1. y

Adjunkt, cand. mag. Frans Pxrregaard
Engelsk 2. abcS, 3. aN, 2. PQ,
1. fremmedsprog
Latin 1. b, 2. b
Adjunkt, cand. scient. Ingolf Berg Ravn
Matematik 1. c, l.'x, 2. yzN, 1. q, 2. r
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Adjunkt, cand. mag. Poul Risager
Historie og samfundslære
Samfundsfag

1. b, 2. u, 1. q
2. xyzuS, 3. abcS, 1. p,
1. q, 2. P

Rektor, cand. mag. Carl-]ohan Severin
Historie og samfundslære 1. u
Oldtidskundskab 1. b, 1. u, 2. c, 2. x

Adjunkt Kirsten Severin
Matematik
Pigegymnastik

Adjunkt, cand. mag. Plenry Smidt
Dansk
Tysk

1. u, 1. ax, 1. by, 2. ax,
3. ax, 1. pqr

2. z, 1. p, 1. r
1.x, 1. q, 2. fremmedsprog

Adjunkt, cand. phil. Inge Halmark Smith
Tysk 2. cN, 3. bN

Adjunkt, cand. scient. Jørgen L. Smith
Matematik 1. PQ
Fysik 1. y, 3. xzF, 1. PQ,
2. semester
Adjunkt, cand. scient. Svenning Svenningsen
Matematik 2. yzF, 3. xzS, 2. pq
Fysik 1.x, 2. xyzuS

Adjunkt, cand. scient, Ole Snerling
Fysik
Kemi

2. PQ, 1. PQ, 2. semester
2. zFN, 2. PQ

Timelærer, cand. phil. Rita Sparle
Dansk

2. u

Adjunkt, cand. mag. Peter E. Szewczyk
Fransk 1. z, 2. y, 3. a, 3. y, 1. R
Tysk 1. c, 1. p, 2. fremmedsprog
Adjunkt, cand. scient. Leif Hautop Sørensen
Matematik 1. z, 2. xF, 3. xF, 2. QR
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Adjunkt, cand. mag. Tove Hautop Sørensen
Matematik 1. a, 1. y, 2. b, 2. xyzuS, 3. zF

Adjunkt, cand. mag. Elisabeth Thorsen
Dansk 1. a, 1. c, 1. x, 1. y, 1. u
Adjunkt, cand. mag. Anne Margrethe Åboe
Matematik 1. b, 1. u, 2. a, 2. c, 2. uF,
3. xyN

Rektors sekretär:
Sekretær:
Biblioteksassistent:
Skolebetjent:

Inge Birch Petersen.
Ebba Møller Laustsen.
M. Gade-Kristensen.
Karsten Sørensen.

7. Meddelelser om lærerpersonalet
Afgang

31/7 1973 blev lektor B. Kiær efter ansøgning afskediget p. gr. af
sygdom. Lektor B. Kiær blev ansat ved skolen samtidig med dens
oprettelse 1/8 1963. Skolen takker ham for de ti års flittige og sam
vittighedsfulde arbejde i skolens tjeneste.
31/7 1973 blev etfagskandidat Rita Sparle efter ansøgning afskediget
for at genoptage sit bifagsstudium. Hun har dog fortsat haft tilknyt
ning til skolen som timelærer i en enkelt klasse.
Forflyttelser

1/8 1973: Adjunkt Helle Halphen til Viborg Amtsgymnasium.
1/8 1973: Adjunkt Inger Nymann Madsen til Horsens Statsskole.
1/8 1973: Adjunkt Per Holm til Middelfart Gymnasium.
Nyansættelser

1/8 1973 ansattes følgende som overenskomstansatte adjunkter.
Cand. mag. Henry Smidt, Vordingborg Gymnasium (dansk-tysk).
Cand. scient. Ingolf Berg Ravn (matematik).
Cand. scient. Jørgen Langwithz Smith (fysik-matematik).
Cand. scient. Ole Snerling (kemi-fysik).
Cand. mag. Peter Ewald Szewczyk (fransk-tysk).
Cand. mag, Elisabeth Thorsen, Ålborghus Statsgymnasium (danskidehistorie).
1/1 1974 Cand. mag. Mette Nyvold (engelsk-fransk).
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Udnævnelser

1/8 1973 udnævntes adj. Arne Jensen til studielektor og fagkonsulent
i fysik og kemi hos undervisningsdirektøren for gymnasieskolerne
og HF.
Vikariater

Exam. art. Kurt Møller Pedersen i et ledigt embede i engelsk 1/8 31/12 1973 og under adj. Steen Poulsens sygdom marts 1974.
Under adj. Hans Henrik Monrads sygdom i november-december 1973
blev hans timer læst af timelærer, etfagskandidat Rita Sparle, adj.
V. Kemp og cand. mag. Torben Winckler.
Efteruddannelse

Også i skoleåret 1973-74 har et stort antal af skolens lærere været
på efteruddannelseskursus i dagene omkring week-ender. Kurserne
har været arrangeret på landsbasis af de faglige udvalg, hvor de fag
lige foreninger og direktoratet for gymnasieskolerne og HF er repræ
senteret.

8 . Lærerkandidater 1973-74

Følgende har gennemgået kursus i praktisk undervisningsfærdighed
ved Holstebro Gymnasium og HF:
Efterårssemestret 1973:
Cand. mag. Torben Winckler: historie og religion.
Cand. mag. Else Harmer: fransk.
Cand. phil. Aage Christensen: musik (fortsat forår 1974).
Cand. mag. Lisbeth Hvam: tysk.
Cand. mag. Poul Erik Høy: dansk.
Cand. scient. Kirsten Wøldike: biologi (fortsat forår 1974).
Cand. scient. Bo Aagaard Sørensen: matematik.
Cand. mag. Poul Kildsgaard Jensen: samfundsfag.
Cand. phil. Anne-Marie Stefansson: engelsk (fortsat forår 1974).
1 kandidat påbegyndte, men afbrød kurset.
Forårssemestret 1974:
Cand. mag. Johnny Christensen: samfundsfag og russisk.
Cand. phil. Flemming C. Jacobsen: samfundsfag.
Cand. phil. Lis Fihl-Jensen: fransk.
Cand. mag. Lisbeth Hvam: dansk.
Cand. mag. Poul Erik Høy: historie.
Cand. scient. Bo Aagaard Sørensen: fysik.
Cand. mag. Willy Zickert: tysk.
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3 kandidater, der havde delt ét fag på to semestre (se ovenfor under
efterårssemestret).
1 kandidat påbegyndte, men afbrød kurset.

9

. Nyt fra undervisningen

Matematik

3 xF (Leif Hautop Sørensen)
Valgfrit emne: Kardinaltal. Kristensen & Rindung: Matematik 2:
III. Heide & Helms: Mængdelære og transfinite kardinaltal. Sierpinski: Cardinal and ordinal numbers IV 9-10. Noter i rækker og Haus
dorffs paradoks.
2 xF (Leif Hautop Sørensen)
I forbindelse med matematikundervisningen har klassen gennemgået
et kursus i programmeringssproget APL, således at skolens terminal
har kunnet inddrages i undervisningen.
3 zF (Tove Hautop Sørensen)
Valgfrit emne: Grafteori. Tage Werner: Grafteori.
Fysik

2 uF (Per Høgild)
Valgfrit emne (10 timer). Stive legemers bevægelse.
3 yF (Per Høgild)
Valgfrit emne (10 timer). Numeriske metoder. Valgfrit emne (10
timer). Elektronik. Valgfrit emne (15 timer). Eksperimentel kerne
fysik.
Samfundsfag som tilvalgsfag

2
. P (Poul Risager)
Kommunikation: Generelt om begrebet kommunikation: Verner
Goldschmidt: Gruppe og samfund, 1969, s. 70—82. Erik Hoegh:
Sociologi, 1965, s. 92-96. Om aviser: Hadenius & Weibull: Press,
radio och tv, 1970, s. 261-268, 277-289. Erik Lund: Hvorfra ved vi
det, 1973, s. 56-70, 35-49. Niels Thomsen: Partipressen, 1965, s.
19-30. Om radio/tv: En kulturpolitisk redegørelse, betænkning nr.
517, 1969, s. 210-214, 324-326. Økonomi og Politik, nr. 3, 1971,
s. 269-280 (en artikel om valgkampen 1971 — et eksempel på TVpåvirkning af Harald Rømer) + rettelsen af en tabel i næste nr. i
Økonomi og Politik. Om meningsmålingernes teknik: Hvordan gen
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nemføres opinionsundersøgelser? Art. af Kasper Vilstrup. 1974. (I til
knytning til emnet er anvendt diverse artikler og tabeller, samt en
materiale-samling om Verdensbank-urolighederne og Arne Sjølunds
Kommunikationsøvelse).
Faget legemsøvelser fællesfag i 1 HF

(Henny Belter, Kirsten Severin, Henning Gjellerod, Jens E. Engelbrett, Karen Christgau)
Alle tre klasser, p, q og r, er blevet undervist sammen. Der har væ
ret samundervisning. Eleverne har frit kunnet vælge i fire perioder
mellem svømning, rytmisk gymnastik, redskabsgymnastik, basketball,
volleyball, atletik og udendørsløb. Af pladshensyn har det været nød
vendigt, at hver elev valgte atletik eller udendørsløb i mindst en
periode.
Under energikrisen indførtes en overgang folkedans for alle, senere
overførtes de, der skulle have haft svømning, til et ekstra hold i
rytmisk gymnastik i festsalen, samt til udendørsløb.

10. Nye forsøg og aktiviteter
Nyt tilvalgsfag for HF elever

Den 17. august 1973 startede man på teknisk skole i Holstebro et
forsøgskursus i værkstedslære med 5 elever 3 timer ugentlig i 3.
semester og 4 timer ugentlig i 4. semester.
Man kunne tydeligt se en vis spænding hos eleverne, da de mødte på
teknisk skole den første dag, for hvad mon der gemte sig i faget
værkstedslære?
Faget værkstedslære er egentlig mange fag, da man i kursusforløbet
får lejlighed til at stifte bekendtskab med flere brancher inden for
metalfagene, her kan nævnes

Skruestikarbejde:
hvor eleverne fremstiller et produkt ved hjælp af simple håndværk
tøjer.
Svejsning:
her kommer eleverne også til at fremstille et eller flere produkter ved
hjælp af forskellige svejsemetoder som gassvejsning og lysbuesvejs
ning og opnår delvise færdigheder.
Smedning:
et fag der hører fortiden til, men her får eleverne at føle, at jern eller
stål som det hedder i fagsproget, egentlig er et medgørligt materiale,
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Fra den nye undervisning i værkstedslære på Teknisk Skole.

man. kan forme det efter ønske, gøre det hårdt efter ønske og kom
mer her til at fremstille et stykke værktøj, hvor man foretager flere
på hinanden følgende varmebehandlinger.
Maskinel bearbejdning:
dette område er vel nok det mest omfattende i hele kurset, her kom
mer eleverne til at betjene følgende maskiner: drejebænk, fræsemaskine, shapemaskine, slibemaskine, boremaskine, ved forskellige prak
tiske øvelser.
Selve undervisningsformen kan man også godt sige er ny i forhold
til den traditionelle undervisning.
Eleven får gennem delvis selvinstruerende instruktioner lejlighed til
at stifte bekendtskab med de forskellige arbejdsområder, inden in
struktøren eller faglæreren giver den praktiske instruktion.
Lærebøgerne, der anvendes, er ligeledes anderledes end de sædvan
lige lærebøger. Da teknik er noget, der udvikles fra dag til dag, vil
en lærebog hurtigt blive forældet. Dette har medført, at der udeluk
kende bruges løsbladesystem i A 4 format.
Skal man give et billede af elevernes befindende på teknisk skole,
kan det udtrykkes på den måde, at faglæreren simpelthen må bede
eleverne om at gå hjem nu, da det er fyraften.
Freddy Olesen,
faglærer på Teknisk Skole.
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Biblioteket

Skolens bibliotek er et hjælpemiddel til den daglige undervisning, og
derfor står de fleste bøger i faglokalerne og fagdepoterne, så de er
ved hånden, når de skal bruges. Som centrum har vi selve biblioteks
lokalet, der rummer centralkartoteket, en håndbogsamling, aviser,
tidsskrifter og desuden er depot for faget dansk.
I skoleåret 1973-74 er der sket en ændring i administrationen af sko
lens bibliotek. Tidligere hjalp Holstebro Bibliotek os med at frem
skaffe og registrere skolens bøger. Nu er dette arbejde overgået til
skolen. Det daglige arbejde varetages af biblioteksassistent fru Gade
Kristensen, som dels betjener udlånet og dels sørger for de nye bøger.
Ca. fire gange om året afholdes biblioteksmøde, hvor et udvalg be
stående af rektor, lærere og elever drøfter, på grundlag af ønsker fra
lærere og elever, hvilke nye bøger, tidsskrifter og aviser skolen skal
anskaffe. Herefter indkøber biblioteksassistenten bøgerne. På skolen
sker der en registrering efter bibliotekernes decimalklassesystem, og
de bliver sendt til indbinding, hvis det er nødvendigt. Når bogen er
indbundet, anbringes den enten i bibliotekslokalet eller i et faglokale.
Samtidig fremstilles to kort til centralkartoteket, et til et alfabetisk
register efter forfatternavn (evt. titel) og et til et systematisk register.
På kortene kan man se, hvor på skolen bogen befinder sig. Vi håber,
at denne nye ordning vil være til gavn for alle brugere på skolen.
Vilhelm Kemp,
bibliotekar.
Introduktion

I dagene 27.-31. august 1973 holdtes introduktion for de syv 1. gklasser og de tre 1. HF-klasser. Den indeholdt:
instruktion i notatteknik
4 timer
orientering om EDB
5 »
bibliotekskursus
3 »
fællestimer
3 »
gruppedynamisk samvær
15 »
ialt 30 timer
Som forbillede tjente sidste års arrangement af samme art, hvortil
iøvrigt henvises. Derfra var også overtaget den duplikerede introduk
tionspjece med de fornødne ændringer.
Skolekomedien 1974

Årets skolekomedie blev polakken Slawomir Mrozeks tragiske farce
»I rum Sø«. Der var oprindelig tænkt på Holbergs »Den pantsatte
bondedreng«, men manglende tilslutning blandt eleverne gjorde, at
der måtte findes et andet stykke med færre medvirkende.
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De 4 medvirkende havde kun 1 måned til hele stykket, hvilket nok
gjorde, at man ikke kunne nå helt ind i rollen, som må være det
primære i et stykke af den art.
Stykket handler om tre skibbrudne, der på deres tømmerflåde er ud
gået for proviant. En af dem skal spises, men hvem? Der prøves
forskellige former for afstemninger for at finde den rette, men de
mokratiet og diktaturet mislykkes. Demagogien bliver fremherskende,
argumenterne til floskler, og personernes karakterer bliver tydeligere.
Demagogen, medløberen og »offeret« - ham, der til sidst bliver over
bevist om, at den sande frihed kun opnås gennem døden.
Stykket blev opført midt på gulvet for at understrege »tømmerflå
den«, og publikum var placeret hele vejen rundt om scenen. Stykket
blev opført den 18., 19. og 20. februar for ca. 650 mennesker.

Asger Hansen, 1 HF.

Pædagogisk Værksted

Mange gymnasier, seminarier og lignende har gode erfaringer med et
såkaldt Pædagogisk Værksted, dvs. et sted, hvor eleverne kan skrive,
duplikere, fotokopiere osv. På mange skoler fungerer det pædagogi
ske værksted som centrum for utallige elevaktiviteter.
I al ubemærkethed fik Holstebro Gymnasium også sit pædagogiske
værksted i 1973-74. Foreløbig er det udstyret med en skrivemaskine
og en duplikator og har til huse i elevkælderen. Det skal dog ikke
være nogen hemmelighed, at det pædagogiske værksted kun har gået
for lav kraft. Noget tyder dog på, at det efterhånden er gået op for
en del, både elever og organisationer, hvilke muligheder det pæda
gogiske værksted giver dem. Det er derfor med store forventninger,
at de nuværende HF- og gymnasieelevråd - som har været fælles om
oprettelsen — giver værkstedet videre til næste »generation« i håb om,
at det ikke bliver glemt, men tværtimod indgår som en fast institu
tion på skolen.
Steen Ivar Hansen, 2 HF.

11. Prisopgaver

De generelle bestemmelser vedrørende besvarelsen af prisopgaver ved
Holstebro Gymnasium findes aftrykt i skolens årsberetning for 196768 og udleveres iøvrigt til eleverne hvert år sammen med emnerne
for de nye prisopgaver. Hovedprisen er 400 kr., 2. prisen 150 kr.
I skoleåret 1972-73 var der udskrevet prisopgaver i fagene sam
fundsfag, musik og kemi. Der indkom én besvarelse i samfundsfag,
2 i kemi, ingen i musik.
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Bedømmelseskomiteen fandt, at besvarelsen i samfundsfag, der var
skrevet af Finn Jørgensen, 3 yS, under mærket »Tyrk«, skulle beløn
nes med 2. prisen, og at de to besvarelser i kemi ligeledes skulle be
lønnes med 2. prisen. De viste sig at være skrevet af Erling Godsk,
3 zF, under mærket »I« og af Peder Chr. Nørgaard, 3 xF, under
mærket »Georg Gearløs«.
For skoleåret 1973-74 er der udskrevet følgende prisopgaver:
Dansk

Menneske- og samfundsopfattelsen i Hans Scherfigs forfatterskab.

Biologi

Der ønskes en redegørelse for vands betydning for de levende orga
nismer.
Besvarelsen bør koncentrere sig om den rolle, vand spiller i forbin
delse med fremkomsten af osmotiske størrelser i plante- og dyreceller
og dette fænomens betydning for levende organismer, samt om vands
betydning ved opbygning og nedbrydning af organisk stof i cel
lerne.
Der ønskes desuden en redegørelse for vand som milieufaktor set i
relation til enkelte specielt udvalgte organismer (encellede eller flercellede). Der tænkes i denne forbindelse på, hvordan levende organis
mer har tilpasset sig et enten vandigt eller tørt (evt. ørkenagtigt)
milieu.
Det vil være af betydning for besvarelsen, hvis der kan indgå resul
tater, opnået ved egne eksperimenter, men det er ingen forudsætning
for at indgive besvarelse.
Fysik

Polakken Copernicus fødtes i 1473. Giv en beskrivelse af hans liv og
gerning og gør især rede for, hvorledes han på væsentlig måde bidrog
til ændringen af det ptolemaeiske verdensbillede.

Engelsk

Der ønskes en redegørelse for begrebet »initiation«, som det afspejler
sig i Mark Twain’s Huck Finn og Hemingway’s Nick Adams Stories.
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12. Fra skolens dagbog 1973-74
Supplement for foråret 1973

(Se iøvrigt årsskrift 1972-73)
10. marts. Pigernes volleyballhold B til semifinalestævne i Esbjerg
under ledelse af adj. Kirsten Severin og tml. Karen Christgau.
Holdet vandt over Set. Knuds Gymnasium og tabte til Odense
Katedralskole (1-2).
14. marts. Drengenes volleyballhold til semifinalestævne på Hasseris
Gymnasium under ledelse af adj. J. Engelbrett.
21. marts. Formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening, adj.
Kurt Stolt, m. fl. bestyrelsesmedlemmer deltog i et regionalmøde
for Nordvestjyllands gymnasielærere på Holstebro Gymnasium.
26. marts. Som følge af landspolitiske sparebestræbelser og, politike
res udtalelser i forbindelse hermed nedlagde de fleste lærere ar
bejdet, så undervisningen ikke kunne gennemføres. En del elever
arbejdede selvstændigt på skolen.
27. marts. De fleste HF elever nedlagde arbejdet i forbindelse med
de samme sparebestræbelser, men al undervisning gennemførtes
med de tilbageblevne elever.
Samme dag prøvede 3. g’erne studenterhuer!
30. marts. Strejkebevægelsen nåede gymnasieklasserne, men fik her
noget mindre tilslutning. Undervisningen gennemførtes med de
tilbageblevne elever.
Det var første gang i skolens 10 årige historie, at sådanne begi
venheder fandt sted. Alle elevernes fravær blev noteret som ulov
lige. For lærernes vedkommende fandt der løninddragelse sted
for de pågældende timer.
1. april. Holstebro Gymnasium blev i al stilhed overtaget af Ring
købing amt, og et nyt skolenævn med 3 amtsrådsmedlemmer og
2 forældrevalgte trådte i funktion.
25. april. Jokerteatret opførte ved et fællesarrangement det tjekki
ske pantomimestykke »Tag ham fra Højre« af Jan Kratochvil og
Ctibor Turba.
22. maj. 3. real på ekskursion til Fanø og Esbjerg under ledelse af
adjunkterne Henning Gjellerod, Henrik Hoffmeyer og Kirsten
Severin.
Maj. Et hold fra gymnasiet vandt pokal i skoleroning i Holstebro.
Skoleåret 1973-74

13. aug. Skolen begyndte igen med 96 nye elever i 4 1. gm klasser,
70 i 3 1. gs klasser og 84 i 3 1. HF klasser. Det samlede elevtal
var på 578. For første gang var skolen uden realafdeling. Der
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var 26 klasser og 6 grenhold foruden de matematisk-fysiske og
nysproglige. Af skolens 47 lærere var de syv nye, idet dog 3 af
dem tidligere har været ansat på skolen. 3 var timelærere, 1 vi
kar, resten fast ansatte. Eleverne blev den første dag modtaget
som de sidste par år, hvor klasselærerne efter et fællesmøde i fest
salen har dikteret skema, orienteret om skolen og vist rundt.
15.-17. aug. Den tyske rejselektor Giebe besøgte skolen og deltog i
undervisningen.
22. aug. Alle nye elever og elever i afgangsklasserne samt lærerne
blev fotograferet.
27.-31. aug. Introduktionsuge for de nye klasser.
Emneuge for de gamle klasser.
2. abc på historisk-samfundsfaglig lejrskole på Sjælland (Sla
gelse).
Introduktionsugen var tilrettelagt af et lærer- og elevudvalg på
basis af sidste års erfaringer. Den omfattede et bibliotekskursus,
notatteknik, EDB kursus, gruppesamvær (gruppedynamik), fæl
les orienteringstimer, terrænløb og velkomstfest.
Emneugen. Hver dag bestod af to lektioner 8-10,30 og 11,3014, hvor klasserne i 1-3 lektioner havde nogle af deres lærere og
behandlede emner i tilknytning til det pågældende fag eller var
på lokale ekskursioner (museer i Holstebro (historie, kunst),
Birns Jernstøberi, Bang & Olufsens radio og tv fabrik, kasernen
og det kommunale rensningsanlæg).
Sept. Skriftlige og mundtlige reeksaminationer for HF.
Mundtlige reeksaminationer for elever i 1. g og 2. g 72-73.
Sygeeksamener.
20. sept. Regionsstævne i Struer. Holstebro drenge blev nr. 2 i grup
pe I og III, nr. 3 i gruppe II. Holstebro piger blev nr. 1. Thi
sted Gymnasium blev vinder af det samlede stævne.
25. sept. 2. HFp, q og r besøgte Skive Seminarium under ledelse af
studievejlederne adj. Finn Obel og lektor A. Knudsen.
26. sept. Fællesarrangement med L.A.K. for HF og D.G.S. for gym
nasiet.
29. sept. Holstebro pigehold blev nr. 8 ved finalestævnet i Kalund
borg for gymnasieskolernes regionale idrætsstævner.

1 .-6. okt. Lejrskole i Slagelse og Ringsted for 2. gx, y, z, u.
5 .-12. okt. Specialeskrivning i 2. HF.
9 . okt. Fællesarrangement med Julie Felix.
13. -19. okt. 3. gS holdene på tur til Tjekkoslovakiet og Østtyskland.
13.-19. okt. Et 2. g hold på tur til Berlin.
30. okt. Undervisningsinspektør Erik Mortensen besøgte skolen i an
ledning af kursus i undervisningsfærdighed.
Fællesarrangement med spørgsmål til undervisningsinspektøren.
Lærermøde med samme.
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31. okt. Latinprøve.
2. nov. Volleyballstævne i Herning mellem gymnasierne i Holste
bro, Struer og Herning.
11.
-21. nov. Terminsprøver for 3. g.
22. nov. Fællesarrangement med Svend Asmussen og hans jazzorke
ster.
28. nov. 3 timers valgmøde med 9 folketingskandidater og efterføl
gende prøvevalg.
29. nov. Fællesarrangement med forfatteren Tage Voss, der talte om
ungdomsproblemer.
30. nov. Regionalstævne i volleyball afholdtes på Holstebro Gymna
sium.
Dec. Udstilling og salg af ulandsvarer.
11.
-17. dec. HF eksamen i kristendomskundskab, kemi og psyk
13. dec. Forældremøde for forældre og elever i 1. g. Over 300 del
tagere.
21. dec. Juleafslutning.

1974

15. jan. Møde for forældre og elever i 2.-3. g. Under 100 deltagere.
17. jan. Første konsultation for elever med psykiske og sociale pro
blemer. Som led i en af amtet vedtaget forsøgsordning for for
årssemestret besøgte ledende skolepsykolog N. Kr. Lauridsen
skolen og stod til rådighed for konsultationer.
21. jan. Fællesarrangement. Formanden for muskelsvindfonden,
Evald Krog, talte om handicappedes problemer.
21. jan. Møde for kursister og forældre i 1. og 2. HF. Under 100
deltagere.
24. jan. 3. a og 2. a på teatertur til Århus under ledelse af studie
lektor Jørgen Mejdahl.
25. jan. Skolefest.
28. jan. Lektor A. Knudsen og et hold elever orienterede 9. og 10.
klasse på Set. Jørgens skolen om gymnasiet og HF.
31. jan. Orienteringsmøde om optagelse i gymnasiet 1974-75. Ca.
450 deltagere - formodentlig flere end nogensinde. Rektor, læ
rere og elever deltog i orienteringen.
1. febr. Elevregionsmøde på skolen.
13. febr. Orienteringsmøde om optagelse i HF 1974-75. Ca. 300 del
tagere - formodentlig flere end nogensinde. Rektor, lærere og
elever deltog i orienteringen.
19. febr. En repræsentant for Sovjetunionens ambassade i Køben
havn besøgte skolen, deltog i russiskundervisningen og foreviste
nogle film om russiske folkeskoler, universiteter og børnejernbaner.
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18. -19.-20. febr. Under instruktion af Asger Hansen, 1. HF, opførte
en gruppe elever Slawomir Mrozeks tragiske farce »I rum Sø«
som årets skolekomedie med stor succes. Ca. 650 overværede
forestillingerne.
21. febr. Fællesarrangement med koncert ved Stefan Grossman.
22. febr. Volleyballstævne for piger. Vort A hold vandt.
25. febr.—4. marts. Rektor og et hold elever deltog i et studie- og
erhvervsorienteringsmøde på Tim Centralskole.
8. marts. Ved to fællesarrangementer opførte Fiolteatret »Medal
jens bagside«.
15. marts. Pigehold A til gymnasieskolernes semifinalestævne i vol
leyball i Varde. Holdet vandt og kom til finalestævnet.
22. marts-3. april. Terminsprøver for 3. g.
5. april. Ved et fællesarrangement præsenterede musiklærerne årets
arbejde.
April-maj. Endagsekskursioner i geografi for 1. a, b, c og i historie
for 1. x, y, z, u.
Maj-juni. Skriftlige og mundtlige årsprøver og eksamener.
2. maj. Sidste skoledag for 2. HF.
8. maj. Sidste skoledag for 3. g.
22. maj. Sidste skoledag for 1. og 2. g.
31. maj. Sidste skoledag for 1. HF.
18. juni. Kl. 9. Optagelsesprøver til 1. g.
21. juni. Kl. 8. Translokation, kl. 10 dimission.

13. Udvalgsberetninger
Skolenævnet

Nævnet, der blev nyvalgt marts 1973 ved amtets overtagelse af gym
nasiet, består af 3 amtsrådsmedlemmer, valgt af amtsrådet, og 2 for
ældre, valgt af elevernes forældre. Desuden deltager kontorchefen for
Ringkøbing amts undervisnings- og kulturudvalg som sekretær, rek
tor, lærerrådsformanden, 2 gymnasieelever og 1 HF-elev.
Nævnet har til den 1. april afholdt 5 møder efter valget foråret 1973.
Af de behandlede emner kan nævnes følgende vigtigere sager:
Opslag af og indstilling til ledige lærerstillinger. Oprettelse af klas
ser og grene samt forsøgshold 1973-74. Ansættelse af biblioteksassi
stent. Procedure for vedligeholdelse og hovedistandsættelse af byg
ninger. Budgetforslag 1974-75. Skolens lokalesituation og byggebe
hov. Samarbejde med Teknisk Skole og Handelsskolen. Ændring af
timeplan ved arbejdstidsforkortelsen 2. deebr. 1974.
Nævnet er endvidere blevet orienteret om skoleårets gang og op
ståede problemer på skolen.
Medlemmernes navne er anført forrest i årsskriftet.
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Samarbejdsudvalget

Samarbejdsudvalgets opgave er at fremme samarbejdet mellem lærere
og elever. I udvalget sidder rektor, repræsentanter for lærerne, som
vælges af lærerrådet, og elevrepræsentanter, som vælges af skolens
elevråd. Udvalget beskæftiger sig med sager, der er fælles for hele
skolen. Det er således samarbejdsudvalget som træffer afgørelse om,
hvilke foredragsholdere, musikere, teatre eller andet, som skal be
søge skolen i de 8 fællestimer, som ministeriets bekendtgørelse angiver
at der mindst skal være. Desuden drøfter udvalget andre forhold,
som ligger udenfor den egentlige undervisning. Som eksempel kan
nævnes, at vi i år har beskæftiget os med skolens boggaver ved skole
afslutningen, studieuge, introduktionsuge, skolekomedie, psykologisk
og social rådgivning og samarbejdet med Teknisk skole og Handels
skolen.
Vilhelm Kemp.
Gymnasie-elevrådet

Skoleårets aktiviteter startede d. 26.-9. med en fællestime med vores
fagforening DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning). DGS
var repræsenteret med deres næstformand, Søren Hadruo, som rede
gjorde for DGS’s politik og øjeblikkelige krav. Han lovede endvidere
at tage sig af sagen angående tavshedspligten i samarbejdsudvalget,
som mundede ud i en henvendelse til ministeriet fra DGS’s side. Mini
steriet besvarede forespørgslen med en henvisning til straffelovens
§ 263 stk. 2. Den 28.-9. blev der afholdt en afstemning blandt gym
nasieeleverne. som skulle afklare vores forhold til DGS. Med et endog
ganske pænt flertal blev det besluttet, at skolen skulle melde sig ind
i DGS.
Umiddelbart efter blev det besluttet at foretage en strukturændring.
Man gik fra et direkte demokrati (elevforsamling + forretningsud
valg) over til et repræsentativt demokrati (elevråd bestående af klas
serepræsentanter). Elevrådet har haft en del fødselsbesværligheder,
og der er visse ting, der tyder på, at disse endnu ikke er overvundet.
Elevrådet kastede sig fra starten ud i en nødvendig vedtægts-debat.
Denne debat blev imidlertid p. g. a. repræsentanternes manglende
erfaring og viden desangående særdeles langvarig og dræbende for
andre aktiviteter, men det lykkedes dog at få udarbejdet et sæt no
genlunde brugelige vedtægter.
I begyndelsen af skoleåret blev der på elevrådenes foranledning stil
let en duplikator ned i elevrummet. Sammen med en skrivemaskine,
der eies af HF’erne, fungerer denne som et pædagogisk værksted, som
kan benyttes af de enkelte elever og elevrådene.
En af elevrådets mærkesager i dette skoleår har været en samlet
offentlig tilgængelig oversigt over skolens lærebøger, i alt omfattende
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mellem 700 og 800 forskellige bøger. Denne oversigt skulle — for
uden at eleverne naturligvis kunne orientere sig om, hvilke lære
bøger der findes på skolen - være udgangspunkt for en bogkritik.
Ansøgningen til skolen blev imidlertid afslået, fordi anskaffelses
summen ville beløbe sig til et sted mellem 30.000 og 40.000 kr., som
amtet ikke ville bevilge. Som følge deraf må det snarest muligt for
søges at organisere en bogkritik under andre former.
Elevrådet har i det forløbne år deltaget i forskellige møder og kur
ser arrangeret af DGS. Her skal blot nævnes repræsentantskabsmødet
i Roskilde og DGS-landsmødet på Vallensbæk Gymnasium. I Ros
kilde fik vi forelagt Venstre-regeringens oprindelige spareforslag. Vi
havde en efterfølgende diskussion i elevrådet om lokale aktioner mod
dette forslag, men beklageligvis løb det ud i sandet. På landsmødet,
som er DGS’s højeste myndighed, beskæftigede vi os hovedsageligt
med DGS’s principprogram og arbejdsprogrammet for det kommende
år; men vi knyttede også en del kontakter med folk fra andre gym
nasier, således har vi efter LM haft et møde med elevrådsfolk fra
Herning Gymnasium, Struer Statsgymnasium, Ikast Gymnasium og
Vestjysk Gymnasium. Dette møde må betragtes som starten på et
regionsarbejde her i Vestjylland.
I skrivende stund er vi indvolveret i arbejdet omkring oprettelsen af
et lokalt DUS (De Uddannelsessøgende Samarbejdsudvalg). Vi for
venter os meget af et sådant samarbejde med de andre uddannelses
søgende her i Holstebro, som hovedsageligt vil dreje sig om bolig
problemer og aktioner.
Det var i store træk de vigtigste ting, elevrådet har beskæftiget sig
med i det forløbne år. Som det fremgår af ovenstående, er der taget
en del initiativer, men eftersom folk i elevrådet ikke altid har gidet
sætte sig ordentlig ind i problemstillingen, og eftersom folk ikke har
lagt det fornødne arbejde i løsningen af opgaverne, må det desværre
erkendes, at de fleste initiativer er forblevet som sådanne, eller også
er de kun ført halvt ud i livet. Derfor vil der i det kommende skole
år være et væld af opgaver for et forhåbentlig mere aktivt elevråd.

På elevrådets vegne:

Bo Møller Pedersen,
næstformand.

Ole Kjærgård,
formand.

HF-rådet

HF-eleverne blev ved skoleårets begyndelse genindmeldt i Lands
sammenslutningen af Kursusstuderende (LAK) med 117 stemmer for
og 11 imod. Det har da også vist sig, at LAK har været en god
hjælp i årets arbejde. Vi har iøvrigt deltaget i både et organisatorisk
kursus og i LAK’s kongres.
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Som sædvanligt har HF’erne været repræsenteret ved en lang række
udvalg, men som et nyt er skolenævnet, hvor vi efter en ansøgning
i foråret har fået tilladelse til at sende en repræsentant med taleret.
Både ved det regionale samarbejde og i den lokale DUS (De Ud
dannelsessøgendes Samarbejdsudvalg), som blev stiftet i foråret, har
vi haft repræsentanter.
Den 24. januar boyeottede HF’erne undervisningen i protest mod
regeringens bebudede nedskæringer. Nedskæringerne måtte da også
bearbejdes alvorligt, førend de blev vedtaget i folketinget.
Den 14. marts nyvalgtes tre til HF-rådet ved en ekstraordinær gene
ralforsamling. HF-rådet var indtil da domineret af 1. HF’ere (6 ud
af 9), og for at skabe en glidende overgang til næste skoleår beslut
tede de tre, der var valgt på elevforsamlingen, at trække sig tilbage
før tiden.
Steen Ivan Hansen.

14. Elevforeninger
Parnassos

Bestyrelse: Viggo Smitt, Lene Brink, Jens Jørgensen, Flemming K.
Jensen, Otto L. Jensen, Lars H. Petersen, Jan Jørgensen.
2/3 73: »Hedeselskabet« og »Stjerneslangen« på gymnasiet.
3/5 73: Filmen »War-Game« vistes på gymnasiet.
14/9 73: Fest med musik af »Blue Sun« på gymnasiet.
25/10 73: Foredrag om Guru-bevægelsen af Ole Grünbaum.
26/10 73: GNAGS spillede til fest på gymnasiet.
11/12 73: En hyggelig aften med underholdning af Sebastian.
27/2 74: Ali Hamann underholdt i festsalen.
Skolebladet Loppp

Skolebladet Loppp kører nu på anden årgang, selvom der dog er
visse vanskeligheder med udgivelsen af det. Et af de største proble
mer, vi har at slås med, er en for lille redaktion. En redaktion på
5 mennesker er for lille til et blad som Loppp, derfor har vi ofte
måttet stable et blad på benene på indlæg udefra, og da det har
været lidt sløjt med indlæg fra elever og lærere, er det ikke blevet
til ret mange numre. Vi har derfor ikke nogen fast udgivelsesdag,
men Loppp vil udkomme, når vi har nok stof til at kunne udgive
et nummer.
Formålet med bladet er at tage især skoleproblemer, men også pro
blemer af mere almen interesse op til debat gennem interviews og
artikler af såvel redaktionen som andre.
Da salget af bladet trods alt er gået strygende - oplaget ligger på
200 eksemplarer pr. gang - har det været muligt at oparbejde en vis
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kapital, således at Loppp for fremtiden vil udkomme i et lidt mere
avanceret tryk, mens prisen på bladet fortsat vil blive den latterlige
sum af 50 øre.
Til sidst skal lige nævnes, at redaktionen hele tiden vil stå åben for
nye medarbejdere.
Redaktionen på Loppp.

15. Teater

Holstebro Gymnasium er igen i år kollektivt medlem af Nordvest
jysk Teaterkreds. Derfor kan alle elever på skolen opnå 50% rabat
på billetprisen ved at tegne ungdomsabonnement til teaterkredsens
forestillinger.
Teaterkredsen har to forestillingsrækker løbende. I den røde serie
opføres de fire forestillinger i Holstebro-Hallen, og 99 af skolens
elever er medlemmer. De pågældende stykker har i år været:
Bertolt Brecht: Mutter Courage.
Alan Ayckbourn: Hvad gør du i mit bed?
Ernst Bruun Olsen: Lefleren.
Henrik Ibsen: Rosmersholm.
Til den gule serie engagerer teaterkredsen fortrinsvis intimteatre og
studioscener. Forestillingerne henlægges derfor til gymnasiets festsal,
hvor kontakten mellem skuespillere og publikum lettere opnås. 15
elever har været medlemmer og overværet de fire forestillinger i
denne serie:
Tom Eyen: Den hvide Hore.
Ronny Ambjørnsson og Agneta Plejel: Ro og orden i Berlin.
Ebbe Reich Kløvedal og Ejvind Larsen: Til kamp mod død
bideriet, der dog opførtes i Nørrelandsskolens festsal.
Frank Marcus: Kærlighedsaffæren.
Desuden arrangerer teaterkredsen forestillinger uden for abonnement.
Til disse forestillinger kan ungdom-medlemmer også opnå 50 % rabat.
I år engageredes f. eks. gospelsangerne »Stars of Faith« igen, latter
farcen »Den kyske Levemand« med Jørgen Ryg, Tokyo-balletten
med de 60 fantastiske dansere, samt »Jul i Nøddebo Præstegård«.
Der har i år været særlig interesse for forestillingerne »Mutter
Courage« i den røde serie samt »Til kamp mod dødbideriet« i den
gule serie, idet 20 elever før hver af disse forestillinger slog sig sam
men om at købe billetter og derved opnåede 20 % rabat (ved samlet
billetkøb til 15 personer eller derover).
Bertolt Brechts musikalske folke-lystspil »Hr. Puntila og hans tjener
Matti« fik 25 elever og 5 lærere til at arrangere en bustur til Århus
Teater den 24. januar.
Teatergængerne på skolen er jævnt fordelt på alle klasser i begge

43

serier. Det er dog påfaldende, så få 1. g’ere af årgangen 73/74, der er
heriblandt. Forhåbentlig kommer de med til næste år.
Administrationen af billetter samt deltagelse i teaterkredsens repræ
sentantskabs arrangementer forestås af Liselone Callesen, 3a, dog
med bistand fra Vibeke Jørgensen, 2x, der overtager begge dele
næste år.
Vibeke Jørgensen, 2x, og Liselone Callesen, 3a.

16. Studiesamling og kunstudstillinger
Fundats

Holstebro Gymnasium, Døesvej, Holstebro, er ejer af studiesamlin
gen. Skolens kunstudvalg og rektor har ansvaret for og rådighed over
de dele af samlingen, som er modtaget som gaver til den. For værker,
der er indkøbt over skolens budget, gælder skolens sædvanlige reg
ler. Samlingen anvendes til skolens undervisning i kunstforståelse og
til skiftende udstillinger på skolen.
Kunstudvalget har som fødte medlemmer skolens formningslærere
samt 2 elevrepræsentanter og 2 lærerrepræsentanter.
Kunstværker, der tilhører studiesamlingen, mærkes med Holstebro
Gymnasiums bomærke, nummereres og opføres i det til fundatsen
knyttede katalog. For alle kunstværker skal angives kunstner, og
hvorledes værket er kommet i skolens eje. Hvert år offentliggøres i
skolens årsskrift, hvilke nye kunstværker, der er indgået i studie
samlingen.
Nærværende fundats er 27.1.1972 vedtaget af skolens kunstudvalg
og rektor.
Tiltrådt af samarbejdsudvalg og skolenævn.

Nyerhvervelser til studiesamlingen:

62.
63.
64.
65.
66.
67.
70.
71.
74.
75.
76.
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Henry More - Litografi.
Henry More — Litografi.
Erik Heide - Tegning.
Else Stolpe - Monotypi.
B. Dahlerup — Træsnit.
-69. Eggert E. Laxdal - Collager.
Mexikansk barktegning.
-73. Canadiske eskimotegninger.
Indisk stoftryk.
Edith Miller - Mozaik.
Edith Miller — Billedtæppe.

Gaver til studiesamlingen:

Følgende billeder er alle skænket til studiesamlingen af Paul Cederdorff:
77. Wladyslaw Sliwinski, Polen. Tuschtegning »Cowrida III«.
78. Wladyslaw Sliwinski, Polen. Tuschtegning »Composition«.
79. Lueja Krajew, Polen. Skulptur, keramik, »Kvinde«.
80. Elsa Stolpe, Sverige. Tuschtegning »Livsløb VII«.
81. Arne Ohnell, Sverige. Akvarel »Skrot«.

Udstillinger på Holstebro Gymnasium 1973-74

August-september:
Grafik:
Else Fenger, Danmark.
Jan Kucharski, Polen.
Bronslawa Arcizzewska, Polen.
Oktober-november:
Grafik:
Ove Stokstad, Norge.
Ryzard Bielechi, Polen.
Magaret Loza-Lipszyk, Polen.
Wladyslaw Sliwinski, Polen.
December-januar:
Fotoudstilling »Jacob Riis«.
Salgsudstilling af u-landskunsthåndværk m. m.
Der var offentlig adgang til begge udstillinger.
Mexikanske barktegninger.
Thailandske gnidetryk.
Grafikudstilling af 17 kunstnere fra Japan, Jugoslavien, Belgien,
Frankrig, USA, Holland, Danmark, Australien, Sverige, Cuba
og Brasilien.

F ebruar-marts:
Canadiske eskimotegninger.
April-maj:
Helle Sørensen, vævede billedtæpper.
Fransk litografi og serigrafi.
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17. Gaver til skolen
The american Library, Copenhagen: Black Americans. Edicted by
John F. Szwed.
American Embassy: Indianer i U. S. A.
American Embassy: This is America.
American Embassy: The declaration of indepence.
Adj., cand. mag. Klaus Veltze Jensen, Ringe Amtsgymnasium: Die
Bayeux-Tapete. Kopenhagen 1905.
Landsorganisationen i Danmark: Kampens Gang.
Øjenlæge A. Sparrested, Holstebro: 28 russisksprogede værker.
Lektor Vera Nikiticna Djakova, Moskva: 3 russisksprogede værker.

18. Legater og boggaver
Legater:

Juni 1973
Købmand N. A. Bro og hustru Pouline Marie, f. Riis’ mindelegat
(portioner å 2000 kr.):
1. Uddelt til flittig og god kammerat efter indstilling fra studen
terne 1973: Poul Erik Knudsen, 3c S.
2. Uddelt til en flink student efter indstilling fra lærerrådet 1973.
Alt andet lige skal børn af enker og enlige mødre have fortrinsret:
Poul Kiærskou, 3y F.
Statens Uddannelsesstøtte 1973-74
HF og gymnasiet

Nuværende elever kan søge støtte for skoleåret 1974-75 efter nær
mere meddelelse foråret 1974. Nye elever kan søge støtte i begyn
delsen af skoleåret.
Elever over 20 år:

7 gymnasieelever fik 29.623 kr.
lån i samlede portioner på 6.452
20 HF-elever fik 75.296 kr. i
lån i samlede portioner på 1.016

i stipendier og 29.623 kr. i rentefrie
kr. - 9000 kr.
stipendier og 81.595 kr. i rentefrie
kr. - 9000 kr.

Elever under 20 år:

192 gymnasieelever fik 903.582 kr. i stipendier i portioner på 500 kr.
-8.000 kr.
69 HF-elever fik 349.286 kr. i stipendier i portioner på 508 kr. 8.000 kr.

46

Statsgaranti for banklån:

Alle elever over 18 år har kunnet søge statsgaranti for aim. forren
tede banklån på op til 10.000 kr. Den samlede sum for stipendier,
rentefrie lån og statsgaranterede banklån har dog ikke måttet udgøre
mere end 14.000 kr.
Boggaver 1973

Fra L’Institut frangais de Copenhague: 1 stk. grammofonplade: Le
Bourgois Gentilhomme de Moliére. Frankslokalet.
Fra boghandler Hagen Petersen: The Complete Works of William
Shakespeare. Dorte V. Pedersen, 3 sb.
Fra en anonym giver: En flaskebakke for god idræt: Mogens Poul
sen, 3 my.
Fra en anonym giver: En flaskebakke for god idræt: Gertrud Mad
sen, 3 mv.
Fra en anonym giver: En flaskebakke for god idræt: Karen Stephensen, 3 sb.
Desuden fik en række elever boggaver fra skolen.
December 1973:
Boggave fra Alliance Frangaise til dygtig franskelev: Viggo Poulsen,
3 sb, efter lodtrækning mellem 2 indstillede.

19. Eksamen, årsprøver og dimission

Skriftlig HF- og studentereksamen afholdes i maj, mundtlige eksame
ner og alle årsprøver afholdes i maj-juni. De mundtlige eksamener
er offentlige.
Translokationsfesten for 1. g og 1. HF finder sted i gymnasiets fest
sal fredag den 21. juni kl. 8. Dimissionsfesten for 3. g og 2. HF med
deltagelse af 2. g finder sted samme dag og samme sted kl. 10. For
ældre og skolens venner indbydes herved.
Det nye skoleår begynder mandag den 12. august. Lærerne møder
kl. 9, eleverne kl. 10, 1. g og 1. HF dog først kl. 11.
Carl-]ohan Severin.
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