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MARSELISBORG GYMNASIUM
PRØVENUMMER AF ET KVARTALSSKRIFT APRIL 1974



INDLEDNING

Skolens årsskrift vil i år blive delt i tre:

1. ÅRSSKRIFT - udkommer ca. 1. maj og indeholder skolens 
program og beretning om skoleåret 1973/74.

2. HÅNDBOG - udkommer ca. 1. august og indeholder praktiske 
oplysninger, navnlig med henblik på, at de nye elever hur
tigt kan finde sig til rette på skolen.

3. MATRIKEL - udkommer ca. 1. september og indeholder elev
fortegnelse, lærerfortegnelse m.v.

Et redaktionsudvalg bestående af adj. Hans Lund, adj. Ole Ting
sted Pedersen, adj. Lis Vastrup og rektor har i nogen tid arbej
det med årsskrift-problemet på foranledning af direktoratets 
skrivelse af 16. februar 1973, hvori direktoratet foreslår sko
lerne at eksperimentere med indholdet af årsskrifterne. Oven
stående tre-delte plan er resultatet af udvalgets arbejde.

Det er et redaktionelt princip, at informationsniveauet ikke 
sænkes, tværtimod. Det eneste stof fra tidligere årsskrifter, som 
udgår, er oversigt over eksamensopgivelser, som nu stencileres og 
uddeles til eleverne og sendes til censor. løvrigt vil bestræbel
serne sigte mod en temmelig stram og tør, økonomisk redaktion, 
både med hensyn til det redaktionelle indhold og den typografiske 
form.

Men noget savnes. Redaktionsudvalget har i hvert fald følt, at 
nok er de tre små skrifter nødvendige, men næppe inspirerende til 
debat og i hvert fald ikke i stand til at spejle alle sider af 
skolens liv. Vi forsøger os derfor med et KVARTALSSKRIFT og præ
senterer hermed et prøvenummer. Ovennævnte lille redaktionsud
valg har redigeret dette nummer, men det er iøvrigt tanken, at 
der skal ske hyppige suppleringer og udskiftninger i udvalget. 
Et egentligt debatorgan kan det ikke blive, da det kun kommer 
fire gange om året, men det er i hvert fald et af vore formål 
at give et godt grundlag for debat og iøvrigt ved hjælp af en del 
mindre artikler og informationer at spejle hverdagen på Marse- 
lisborg Gymnasium.

Jens Aggebo



REKTOR BRORSON FICH
80 år

Marselisborg Gymnasiums rektor gennem 25 år, A.N. Brorson Fich, fylder den 5. 
maj 80 år. Kun få af skolens nuværende elever kender rektor Fich, og det samme 
gælder adskillige af de yngre medlemmer af lærerkollegiet, skønt han har været 
leder af denne skole i en trediedel af dens eksistens, længere end nogen anden 
af skolens rektorer. Han var rektor fra 1939 til 1964, da han fyldte 70.
Foruden den hjertelige lykønskning, der her skal gives plads til, er en præsen
tation derfor nok nødvendig.
Rektor Fich, som kan glæde sig over at runde de 80 år i fin form, er af naturen 
en glad og venlig mand. Noget villet formløst og drilsk var hovedindtrykket af 
hans daglige virke blandt kolleger og elever, en omgangsform, som dengang var 
mere usædvanlig end nu. Man henvendte sig sjældent til hans kontordør med frygt 
og bæven - ikke engang hvis man som elev havde al mulig grund til det! At skæl
de ud var hans natur imod. Så meget stærkere virkede det de ganske få gange, 
hvor man oplevede det. Ved skolens 50 års jubilæum (for nu 26 år siden) karak
teriseredes han i en vise bl.a. med ordene:

"På skolen vi har os en rektor som få, 
se det er en mand vi kan lide, 
med venlighed prøver han os at forstå, 
og får det så nemt til at glide --"

Rektor Fich har netop i sin rektortid evnet at "få tingene til at glide", han 
veg tilbage for de store, principielle afgørelser, hvis konsekvenser måske ikke 
altid kunne overskues, men løste opgaverne efterhånden som de meldte sig, altid 
dog efter først at have sonderet stemningen i lærernes kreds og blandt eleverne 
- og det vel at mærke på et tidspunkt, hvor hverken lærerråd eller elevrepræ
sentation var lovfæstet; en rektor var suveræn på sin skole (næsten da!) - han 
var jo kongelig udnævnt! Alligevel blev der i hans rektorperiode truffet store, 
skelsættende beslutninger vedrørende skolens udvikling.



2
Gennem flere år sluttede rektor Fich sin translokationstale med en beklagelse 
over skolens "blinde gavl" - og minsandten om vi ikke fik den store udbygning 
i 1957, fagfløjen som dengang var landets mest moderne gymnasiebyggeri på det
te område.
Over for unge kolleger var han hjælpsom og inspirerende, en uerfaren pædagog 
fik altid opbakning og tilskyndelse til at eksperimentere når blot rektor mær
kede en ærlig vilje bag bestræbelserne.
I den daglige færden blandt elever og kolleger var der noget evigt studenti
kost over Brorson Fichs fremtræden. Han var - og føler sig vist stadigvæk - i 
slægt med sin navnefælle, den kåde student Nicolai i "Nøddebo Præstegård" og 
måske endnu mere med den flyvske "krøllede Frits" fra Poul Martin Møllers gam
le roman om danske studenter (nå, den kender nutidens gymnasiaster måske hel
ler ikke, selv om Panduro direkte hentyder til den og forudsætter den bekendt 
i "Rend mig i traditionerne" - den er jo fra før 1920!)
Ikke alle kunne i begyndelsen tage rektors ironiske form. At blive skældt ud, 
det ved man hvad er, men at blive gjort til grin i andres påhør eller blive 
gennemskuet i sine forsøg på småfiduser er det ikke alle der kan tage. Men det 
måtte man lære at leve med, hvis man ville begå sig på Marselisborg.
Men bag munterheden og venligheden er der både alvor, dybde, stor menneskelig 
livserfaring og lejlighedsvis skarphed. Om frygtede og ikke altid elskede læ
rere bruges ofte den milde omskrivning, at "bag det barske ydre banker der et 
varmt hjerte". Hos rektor Fich er det snarere således, at bag en imødekommende 
venlighed og tilsyneladende ubekymrethed gemte der sig i rektorårene ofte al
vorlig bekymring for en elevs fremtid, medfølelse, grebethed og dyb forståelse 
i de vanskelige situationer, som ingen rektor kan undgå at møde i sin daglig
dag på en skole - ikke mindst den rektor, hvis vanskelige opgave det blev at 
lede denne skole i de fem drøje besættelsesår, med menneskelige problemer af 
en art, som ingen af vore rektorer senere er kommet ud for (elever, der måtte 
"gå under jorden" eller det, der kunne være værre). På en klart erindret kari
katurtegning, tegnet af en elev netop i de år, - tegningen er desværre ved 
skæbnens ugunst gået tabt - blev rektor fremstillet som kaptajn på en sørøver
skude med skolens lærerstab fordelt på forskellige poster: som svabergaster, 
som udkigsposter i mærs og rær, som mandskab ved kanonerne, gyngende i tovværk 
og vanter - og med frk. Kragh som yndefuld havfrue foran bovsprydet! Tænk, så 
frække kunne elever være dengang! (ophavsmanden er for øvrigt i dag selv rek
tor - på Scherfigs gamle skole i København, men det er en anden historie).
Rektor Brorson Fich er en lærd mand. Hans studier i Henrik Ibsens forfatter
skab, som han stadig dyrker grundigt, har medført en meget benyttet udgave af 
"Vildanden". Også udgaver af Oehlenschlæger og Poul Martin Møller, samt ad
skillige artikler i fagblade (f.eks. Dansklærerforeningens meddelelsesblade) 
vidner om et fagligt engagement og grundige studier gennem et langt liv. Det 
er betegnende, at da han for 10 år siden skulle gå på grund af aldersgrænsen, 
kom han straks til universitetet, hvor han blev engageret til at undervise 
litteraturstuderende i oldislandsk, en gammel hobby fra ungdomsårene.
Rektor Fich befinder sig godt i kredsen af gamle elever og tidligere kolleger. 
Han har været fast gæst ved Marselianersamfundets julesammenkomster gennem 
mange år, og på lærerværelset ser vi ham gerne den første tirsdag i hver måned 
som et værdsat medlem af "pensionistklubben". Sidst deltog han med sin frue i 
skolefesten i Stakladen, hvor han synligt frydede sig over at se lærerne bol
tre sig på scenen i de holbergske løjer.
Vi vil gerne hylde rektor Brorson Fich på 80 årsdagen, selv om han gør hvad 
han kan for at undgå det. Selve dagen har han sammen med fruen gemt sig på et 
ukendt sted i Italien. Ih, hvor det ligner ham!

B. Møller-Madsen
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RINGETIDER
Ringetiderne kender vi fra det daglige arbejde, og skulle vi være 
i tvivl, kan vi i Håndbogen læse, at de er følgende:

1. time 8.00 - 8.50
2. time 9.00 - 9.45

morgensamling 9.50 - 10.00
3. time 10.05 - 10.55

mælkeudsalget åbent
4 . time 11.05 - 11.50

spisefrikvarter, mælkeudsalget åbent
5. time 12.15 - 13.00
6. time 13.10 - 14.00
7. time 14.10 - 14.55
8. time 15.05 - 15.55

Principielt er timerne altså på 50 minutter, men vi har fra et 
par timer "lånt" i alt 10 minutter til morgensamling. Tiden her
til er således taget af den almindelige undervisningstid.

I foråret 1973 blev der sluttet overenskomst mellem staten og 
lærerforeningerne, og det var et led i overenskomsten, at timerne 
fra den 2. december 1974 at regne skulle forkortes med 5 minut
ter, d.v.s. at alle timerne skal være på 45 minutter. Nu er så 
spørgsmålet: Hvilke ringetider skal vi have fra den 2. dec. 1974?

Man kan altid blot forkorte timerne med de 5 minutter og lade 
skoledagen slutte så meget tidligere. Men er det hvad vi ønsker? 
Også andre muligheder ligger for. Vi kunne f.eks. få nogle fri
kvarterer på 15 minutter i stedet for 10. Vi kunne møde lidt se
nere og stadig gå lidt før. Vi kunne forlænge spisepausen. Og 
morgensamling? Der er ikke mulighed for, af de korte timer, at 
"låne" undervisningstid, men man kunne tænke sig indført en fast 
formiddagspause, hvor alle kunne mødes om et arrangement, som vi 
kender det, men gerne med mere tid. I den forbindelse kunne også 
overvejes, om vi kunne gøre frikvartererne inden og efter en så
dan lang formiddagspause til 5 minutters "cirkulationsfrikvarter 
altså til en lille kort pause, hvor man går fra det ene lokale 
til det næste.
Der er muligheder i det, vi skal gøre den 2. december. Hvad kunne 
vi tænke os? Hvad er muligt at gennemføre? Sidst, og især, hvad 
med morgensamling?

Lis Vastrup
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OM MORGENSAMLINGEN

Det er måske forkert, at jeg - som medlem af morgensamlingsudvalget - her vil 
prøve at foretage en bedømmelse af, hvad det er, der egentlig foregår på 
Marselisborg Gymnasium fra 9.50 til 10.00 hver dag. Man vil måske få en mere 
objektiv kritik, hvis en af eleverne, der oplever morgensamlingen hver dag, 
kom til orde. Men nu er det altså mig. Den ydre anledning er næste skoleårs 
forkortede timer og i samme forbindelse problemerne omkring modulskemaet. Er 
de 5 min., som man indtil nu har vedtaget at forkorte de 2 timer omkring mor
gensamlingen med, det værd? Ville det ikke være bedre - ville nogle lærere 
måske sige - at man holdt undervisning i stedet, eller ville det ikke være 
bedre - ville nogle elever måske sige - at ha' 10 minutters længere frikvarter?
Jo det ville det da, ud fra begge synsvinkler. Hvis man med bedre forstår en 
fuldstændig effektiv udnyttelse af undervisningstiden, eller en mulighed for 
at bælle endnu mere kaffe i sig og ose lungen mere effektivt til. Så ville det 
være bedre.
Som jeg oplever morgensamlingen, er den et pusterum, en halvleg, der kan benyt
tes til at træneren giver hele holdet nogle korte anvisninger, i tilfælde af 
dårligt eller uregelmenteret spil, eller en halvleg, hvor man opdager eller 
tvinges til at opdage, at der er andre fodboldkampe her i tilværelsen, end den 
vi udkæmper. Eller bare en "halvleg", hvor vi morer os eller hygger os.
De tre principper, der ligger i det her anvendte billedsprog, er i hvert fald 
udvalgets hovedprincipper. Morgensamlingen kan bruges til meddelelser (fra 
elev til elever, fra lærere til elever, fra rektor til elever). Den kan bruges 
til at trække dele af samfundet ind i skolen (politikere, husmødre, visesan
gere osv). Og den kan bruges til hygge og fælles samvær (når vi synger, hører 
plader, ser tegnefilm).
Naturligvis kan Marselisborg Gymnasium fungere som gymnasium uden morgensam
ling, men ikke som Marselisborg Gymnasium. Og det er netop pointen.' I virke
ligheden er morgensamlingen i al uskyldighed en slags genskabelse af noget af 
det bedste i højskolens tradition, noget af det, Grundtvig mener, når han si
ger, at vi ikke skal lære for skolen, men for livet. Det er så op til jer, der 
dagligt er til morgensamling, at vurdere om udvalgets principper virkeliggøres. 
Selv kan vi naturligvis måle et og andet. Det er f.eks. ikke alle elever, der 
kommer, og det sker - beklageligvis - også at enkelte går igen, hvis de f.eks. 
opdager, vi skal synge fra Højskolesangbogen. Så bliver man ked af det, ikke 
så meget på egne vegne, som på deres. Det gør man osse, når man en enkelt gang 
kaster blikket ind på lærerværelset mellem 9.50 og 10.00 og ser hvem og hvor 
mange, der sidder der.
Nedenstående digt af Piet Hein viser i en æggeskal, hvad morgensamlingsudvalget 
vil bekæmpe:

Jeg hade det bag skolens væg 
præcist som blommen i et æg, 

det har jeg indset siden. 
For skolen tror man er i stand 
til det kun æggeblommen kan: 
At gro af bare viden.

Ole Tingsted Pedersen
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FRA ARBEJDET I KLASSERNE I

DET MODERNE KINA

I bekendtgørelsen for geografi nævnes at mindst 25% af den samlede 
undervisningstid i 2g og 3g skal anvendes til selvvalgte emner, 
enten behandlet individuelt eller som et fælles emne "på klassen". 
3xyzS, hvis geografilærer er adj. J. Anker Jørgensen, valgte in
dividuelle emner og flertallet et land, enten med henblik på sær
lige forhold i landet eller en generel beskrivelse. Det skal dog 
nævnes, at enkelte produkter også er beskrevet, f.eks. olie. 
Jan Skajaa 3z valgte "Det moderne Kina". Her anføres siderne 
38 - 40:

Kina er idag inddelt i ca. 74.000 folkekommuner. Det er inden for 
folkekommunens rammer, at overgangen til kommunismen skal finde 
sted. Dette betyder bl.a. en overgang fra den socialistiske for
delingsform "til enhver efter ydelse11 til det kommunistiske for
delingsprincip - "til enhver efter behov", overgang fra kollektiv 
ejendomsret til hele folkets ejendomsret og fjernelsen af for
skellen mellem by og land, mellem arbejder og bonde, mellem intel
lektuelt arbejde og manuelt arbejde. Folkekommunerne tilstræber 
at gøre Kina til en regionalt selvforsynende, decentraliseret 
stat. Folkekommunen er en økonomisk, politisk og social enhed, 
som ejes kollektivt af dens medlemmer og som ledes af disse. Kom
munerne organiserer ikke alene landbruget, men tager sig også af 
organisationen af industri, handel, uddannelse, sundhedstjeneste, 
velfærd, milits og kultur m.v.
Folkekommunens organisation tager i høj grad hensyn til den store 
og den lille målestoks betingelser (Individ - Kommune). Dette gø
res ved, at organisationen er delt op i tre niveauer:
1. Folkekommunen, 2. Produktionsbrigade og 3. Produktionshold.
1. Folkekommunerne varierer enormt med hensyn til størrelse - fra 
nogle få tusind mennesker til ca. 60.000, fordelt på 5-30 brigader. 
Arealet går fra 400 hektar til 20.000 ha. Kommunen er en enhed 
for landbefolknings udadvendte forbindelser, for investeringspro
jekter og for industrivirksomheder, der er tilknyttet landbruget. 
Kommunen administreres af en revolutionær komité, som på en gang 
er kommunens repræsentant og statens. Revolutionskomiteerne fun
gerer som den lokale regerings laveste enhed og har ansvaret for 
registrering af fødsler, dødsfald og ægteskaber, leveringer til 
staten og produktionsmål, kontrol af militsen og kontrol af kom
munens ydelser til uddannelse og sundhedstjeneste. I teorien har 
en revolutionær komité i amtet kontrol med kommunerne, men i 
praksis har kommunerne udpræget grad af autonomi angående økonomi. 
Kommunen kan drive værksteder både til reparation og produktion 
af landbrugsmaskiner og kan eje traktorstationer. Kommunens vig
tigste funktioner er at gennemføre planer for kunstvanding, 
landindvindelse, dræning og kommunikationslinjer. Kommunen er i 
almindelighed ansvarlig for både real- og gymnasieskoler samt 
hospital.
2. Produktionsbrigaden. Omfatter normalt flere landsbyer, men 
een kan udgøre en sådan, hvis den er stor nok og består normalt 
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af 5 - 15 produktionshold. Brigaden er enhed for detailplanlæg
ning af organisationsled mellem kommunen og holdene. Det til
stræbes nu, at brigaden og ikke holdet er ansvarlig for produk
tion og indkomstfordeling. Brigaden er laveste administrative en
hed på landet, hvortil der vælges en revolutionskomité. Denne 
vælges direkte af holdenes medlemmer. Brigaden kontrollerer - i 
samråd med holdene og kommunen - fordelingen af jord til forskel
lige arbejdsopgaver, udarbejder det årlige afgrødeprogram og 
fastsætter holdenes arbejdsopgaver. Produktionsbrigaden kan drive 
små industrivirksomheder - levnedsmidler, smedier og teglovne. 
Den opdrætter husdyr og ejer transportmaskiner, lastbiler. Briga
den har ansvaret for grundskolerne, ligesom den har ansvaret for 
en klinik.
3. Produktionsholdet. Holdet svarer ofte til en landsby og omfat
ter ca. 30 hushold. Det er en enhed for arbejdsledelse, og det er 
endnu ansvarligt for produktion af indkomstfordeling. Det kontrol
lerer et vist stykke jord med trækdyr og større redskaber og for
synes med en passende mængde sædkorn, kunstgødning osv, hvorefter 
det er ansvarligt for opfyldelsen af en bestemt produktionsplan 
for landbrugsåret og for særlige salgskvota, som til faste priser 
sælges til regeringskontrollerede indkøbs- og forsyningskooperativ. 
Salgskvotaen til staten bestemmes efter diskussion mellem kommu
nens forskellige niveauer og statens planlægningsmyndigheder i 
amtet. Salget fastsættes i absolutte mængder, som er baseret på 
det foregående års høst. Det ser ud til at udgøre ca. 20% af brød
korn. Den grundlæggende regnskabsenhed kan vælge at sælge mere 
end sin kornkvota til staten og således få flere kontanter, lige
som holdet kan have indtægter gennem eventuelle bibeskæftigelser.
Regnskabsenheden har således indkomst i både naturalier og kon
tanter. (Regnskabsenheden er enten Brigaden eller Holdet). Brutto
indkomsten fordeles på følgende poster:
1. Landbrugskat til staten. Betales almindeligvis i naturalier og 
udgør sædvanligvis mellem 4 og 6% af produktionen.
2. Produktionsomkostninger. Udgør 25% af bruttoindkomsten, omfat
ter både naturalier (foder, sædkorn m.v.) og kontanter (udgifter 
til gødning, el m.v.).
3. Reservefond. Udgør 5 - 15% af bruttoindkomsten alt efter over
skuddet. Anvendes til traktorer, landbrugsmaskiner og andet 
udstyr.
4. Velfærdsfond. Udgør ca. 3% af bruttoindkomsten. Anvendes til 
skole, sundhedstjeneste, rekreation, sikring af familiemedlemmer 
i vanskeligheder m.v.
5. Personindkomst til medlemmerne. Resten dvs ca. 60% fordeles i 
naturalier og kontanter til medlemmerne. Indkomsten fordeles 
efter tre principper: Arbejdsintensitet (kvantitet), faglig dyg
tighed (kvalitet) og politisk holdning (moralsk adfærd). Forde
lingen er baseret på arbejdspoint, som den enkelte tildeler sig 
selv og som bliver drøftet og vurderet af arbejdskammeraterne - 
ved offentlig diskussion.

Jan Skajaa
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FRIVILLIG INSTRUMENTALMUSIK
RENÆSSANCE FOR INSTRUMENTALMUSIK -

INSTRUMENTALMUSIK FRA RENÆSSANCEN:

På Marselisborg Gymnasium vil der fra næste skoleår være mulighed 
for instrumentalsammenspil. Det er tanken, at det skal indgå som 
en fritidsaktivitet på linie med frivillig korsang og fritidssport. 
Det er min hensigt, at denne gruppe i første omgang koncentrerer 
sig om renæssancemusik. Musiksamlingen er derfor blevet beriget 
med instrumenter fra denne tid: fidler, blokfløjter, krumhorn, 
guitar og slagtøj. Valget af et så specielt instrumentarium kan 
måske synes at give en unødvendig begrænsning for repertoiremulig
heder. Når jeg alligevel har valgt denne form for sammenspil, er 
det af følgende grunde:
1) Det er hurtigt at erhverve spillefærdighed på renæssancein

strumenter i modsætning til de gængse orkesterinstrumenter.
2) Musikken fra denne periode er let at gå til, festlig, sprud

lende og ligefrem med et moderne "beat".
3) Det er min hensigt senere at udvide instrumentalspillet til 

at omfatte andre stilarter, herunder folkemusik, hvortil de 
samme instrumenter vil være særdeles velegnede.

4) Det er endda muligt at deltage aktivt i gruppen uden nogen vi
dere instrumentalfærdighed, idet der til renæssanceorkestret 
både skal bruges sangstemmer og simple slaginstrumenter.

Hensigten med sammenspillet er - foruden blot at have det sjovt - 
dels gennem den aktive beskæftigelse med musikken at nå til et 
nærmere forhold til denne kunstart, dels at udnytte den i discipli
nen indbyggede evne til optræning af nogle vigtige menneskelige 
egenskaber: sammenspillet fremmer - ligesom korsangen - evnen til 
at indpasse sig i en helhed, til at samarbejde og nå et mål i fæl
lesskab. Kortsagt: Spil i orkester og bliv en bedre samfunds
borger . I

Eva Kullberg.

OM BYGGERIET
Nu foreligger "Fælles bestemmelser og særlige betingelser for alle 
fagentrepriser", dateret 1.3.1974, som bl.a. indeholder en beskri
velse af den nybygning og ombygning, som skal foretages i nærmeste 
fremtid. Skolens byggeudvalg har været med til at planlægge pro
jektet i samarbejde med arkitekterne Skæmt Andersen og Poul Ander
sen og har derigennem måttet tage stilling til ganske mange proble
mer. Alligevel virker det ved læsning af omtalte skrivelse impone
rende at se, hvor mange detaljer der i virkeligheden skal planlæg
ges, inden arbejdet kan begynde. Et tilfældigt valgt afsnit, "Gulv
arbejde 1" s. 46-49 behandler 25 punkter, bl.a. arbejdets omfang, 
gulvkonstruktioner, linoleumsbelægning, fodlister, sokkellister, o- 
vergangslister, dørskinner m.v. Herefter er det ikke overraskende, 
at en beskrivelse af en "3-etagers nybygning med fuld kælder og ud
gravet kælderlysgård" har fået et omfang af 93 sider.

J. Würtz
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HVORNÅR BEGYNDER BILLEDSPROGET?
Spørgsmålet "Hvornår begynder billedsproget?" er interessant derved, at det er 
et af de spørgsmål, der aldrig vil finde sit svar, men som jeg finder det væ
sentligt "altid at stille", som for eksempel i mit hidtil nyeste arbejde, en 
serie bestående af 29 lige store kvadratiske billeder, der blev vist på ud
stillingen "Ny Konstellation" i Århus Kunstbygning i oktober måned og som nu - 
takket være Århus amtskommune - har fundet en blivende plads på Marselisborg 
Gymnasium.
3 dagblades kunstskribenter gav i deres anmeldelser af udstillingen udtryk for 
at serien skulle være et svar på dens titel "Hvornår begynder billedsproget?" 
hvilket giver mig anledning til at komme med et par betragtninger angående de 
3 anmeldelser i forhold til det anmeldte arbejde.
Ib Sinding Jensen skrev i Jyllands-Posten bl.a. "Her har han opereret med til
fældigheder ved i et lysbilledapparat at kaste nogle småpinde, så de dannede 
forskellige figurer. Disse har han derefter med blå farve overført til det hvi
de lærred og givet de 29 billeder fællestitlen "Hvornår begynder billedsproget?" 
Et svar er, at tilfældet kan skabe æstetisk meningsfyldte kombinationer".
Jørgen M. Andersen skrev i Aarhuus Stiftstidende bl.a. "Her stiller Poul Peder
sen spørgsmålet: "Hvornår begynder billedsproget?" Han svarer med at vise en 
serie næsten puritanske lærreder, der skridt for skridt betegner en billedmæs- 
sig evolution".
Viggo Torstensson skrev i Amts Avisen, Randers: "Poul Pedersen er begyndt ved 
begyndelsen - med en række frise-samlede eksperimenter over temaet "hvornår be
gynder billedsproget?" Ifølge Poul Pedersen begynder det i skriftsproget, idet 
hans arbejder - blå streger på hvid bund umiskendeligt er i slægt med japansk 
skriftsprog".
Ib Sinding Jensens anmeldelse bærer præg af at han har indhentet information om 
hvordan arbejdet rent praktisk er blevet til, en information den enkelte billed
kunstner måske ved fremvisning af sit arbejde burde komme med for at opnå en 
eventuel større forståelse af arbejdet. Den sidste del af anmeldelsen vil jeg 
vende om så Ib Sinding Jensens svar bliver til spørgsmålet "Kan tilfældet skabe 
æstetisk meningsfyldte kombinationer?" og jeg vil selv føje til "Og hvorvidt er 
sådanne eventuelt meningsfyldte kombinationer billedsprog?"
Jørgen M. Andersen skrev, at der svares med en række lærreder, der betegner en 
billedmæssig evolution. Hvis han med evolution mener: udvikling, rolig fremad
skridende omformning (det er hvad ordet dækker ifølge fremmedordbogen) så må 
seriens første 26 billeder skuffe. Disse kunne fuldt ud ligeså godt have været 
placeret helt anderledes i forløbet, eller have været afløst af 26 helt andre 
billeder. Det eneste forløb billederne har er det forløb de er sat i, og de er 
tilfældigheder uden nogen form for udvikling. Udviklingen kommer først istand 
i de sidste 3 billeder, hvor jeg selv griber ind og styrer billedernes elemen
ter ved på tredie sidste billede at forme et sejlskib. På andet sidste billede 
har jeg fjernet skibets skrog og mast, således at det udfoldede sejl er tilbage, 
hvorefter jeg ved at samle de 2 elementer på det sidste billede gør noget ved 
dette sejl. Der er måske nok tale om en evolution i de sidste billeder, hvor en 
reduktion fra 4 til 2 elementer finder sted. Viggo Torstensson skrev at ifølge 
mig (det vil sige mit arbejde) begynder billedsproget i skriftsproget. Det er 
unægteligt ikke så lidt spændende. Jeg vil straks vende svaret om, så det bliver 
til spørgsmålet "Begynder billedsproget i skriftsproget?" Torstensson mener at 
kunne "læse" det ud fra at arbejderne (billederne) - blå streger på hvid bund - 
umiskendeligt er i slægt med japansk skriftsprog.
Jeg var fuldstændig klar over, at noget sådant kunne ske, at man ville begynde 
at sammenligne mine billeder med japanske og kinesiske skrifttegn. For at for
hindre det, undgik jeg at lave stavene med bred penselføring (det vil sige i et 
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strøg med penslen som kalligrafiske tegn males). I stedet tegnede jeg dem op og 
malede dem som når en skiltemaler maler skilte. Ligeledes troede jeg, ved at an
vende blå farve på hvid bund i stedet for sort farve, at kunne fjerne mig fra 
det skriftlignende.
Da nu de 3 nævnte kunstskribenter hver for sig i deres anmeldelser kom ind på 
den lighed mit arbejde har med japansk og kinesisk skriftsprog, ser jeg at alle 
mine bestræbelser har været totalt nytteløse i den retning.
Men fremlæggelsen af et materiale der indeholdt spørgsmålet "Hvornår begynder 
billedsproget?" har haft betydning. Der er ikke kommet noget svar, og det havde 
jeg heller ikke ventet. Men spørgsmålet har affødt en række nye spørgsmål.
Det er denne form for udvidelse af et felt, der er positiv, og det er derfor 
det er muligt at gå videre i den billedkunstneriske proces og at nå videre.
Og det nås ikke af billedkunstneren isoleret i hans atelier, men kun i hans 
billeders og dermed hans egen stadige konfrontation med en omverden, der rea
gerer på hans kunst.
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TEMA:EKSAMEN OG KARAKTERER
Redaktionen vil gerne i hvert nummer indkredse et debatemne og har 
til dette prøvenummer - lige før eksamen - valgt EKSAMEN OG KARAK
TERER, som til stadighed er genstand for interesse og debat.

ET ELEVSYNSPUNKT.

For at karaktergivningssystemet skal have nogen funktion er der 
nogle forudsætninger:
Den karaktergivende part må være objektiv, altså lærer/censor være 
ens i deres bedømmelse af hvilken som helst elev, men samtidig må 
karaktergivningens forudsætning være, at eleverne er forskellige. 
Altså er lærerne ens og eleverne forskellige.

Ingen lærer kan give nogen objektiv vurdering, men det tal man får 
stukket ud står som den kolde nøgterne sandhed om elevernes kunnen. 
En lærer er altid påvirket af personlige sympatier og antipatier 
over for eleven. Disse påvirkninger vil ubevidst afspejle sig i 
tallet.
Enhver lærer er påvirket af skolens normer, dvs. at en elev, der 
ikke taler skolens sprog vil være offer for personforfølgelse. 
Den, der ikke trænger sig på, ikke siger noget, ikke "fører sig 
frem", er efter skolens normer dum. Skolen afspejler tydeligt sam
fundets krav om, at man skal føre en kamp for sig selv, mod and
re . Lærernes eneste bedømmelsesgrundlag er det, man afleverer 
mundtligt og skriftligt, og man hverken kan eller må stemple folk 
på dette spinkle grundlag.
Hvilken ordning er da brugbar? Der skal ikke være nogen ordning - 
kun elevens egen vurdering af sin kunnen. Altså en selvevaluering 
som forudsætter flere ting: Eleven skal være moden, hvad skolen i 
dag nærmest modarbejder. Endvidere må økonomiske interesser ikke 
spille ind i elevens valg af levevej. Dette opnås kun ved absolut 
ligeløn. Da vil eleven vælge sin fremtid efter selverkendelse af 
evner og samfundsmæssig nytte.
En ofte brugt rase om, hvad der ville ske, hvis karaktergivningen 
i skolen blev afskaffet, er, at erhvervslivet (kapitalisterne) så 
ville lave deres egne prøver; men man skal ikke lade sig styre af 
erhvervslivets krav, for deres mål er kun at få profit. Hvis man 
accepterer erhvervslivets krav allerede i ansættelsesprocessen og 
den forudgående uddannelse, så er det klart, at man vil blive ind
ordnet under det kapitalistiske system. Man skal prøve at tænke 
i andre baner. Der findes andre værdier end erhvervslivet.

Jesper Nørager og Claus Qvortrup
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ET LÆRERSYNSPUNKT

En ung dame, der forleden var uenig med mig om det 6-tal, jeg hav
de bedømt hendes kunnen til, replicerede: "Det skal vise sig til 
eksamen". Nu kan det jo være, at uenigheden jævner sig forinden, 
men ellers har hun jo fuldkommen ret i sin vurdering af en af ek
samens funktioner. Den giver en afprøvningsmulighed med en uvil
dig censor. Eksamen er således en betryggelse for eleven. Men på 
samme tid - hvad der måske vil overraske nogle - for læreren; en 
ordentlig lærer ønsker ikke at skade en elevs fremtidsmuligheder, 
ej heller uagtsomt gennem "gemytters uoverensstemmelse".
Eksamen behøver ikke at være noget med 20 minutter over for to stren
ge bedømmere. Mange andre former er tænkelige. Når det er slået 
fast, at jeg med eksamen mener en form, hvorunder viden og dygtig
hed demonstreres og søges bedømt med uvildig censor ved slutningen 
af et undervisningsforløb, vil jeg hævde, at eksamen er en støtte 
for den elev, som ikke har indflydelsesrige forældre eller familie 
i ryggen. Hvis ikke modtagende institutioner eller personer, der 
skal ansætte, har eksamenspapirer at gå efter, vil de utvivlsomt 
blive stærkere påvirket af private forbindelser og oplysninger end 
i dag. Der kan godt argumenteres for, at eksamenssystemet har gi
vet elever med svag social baggrund bedre vilkår for det, man kal
der opstigning i samfundet, end de ellers ville have fået.
Som sagt: Det samme vil kunne opnås også gennem andre prøveformer, 
og den vældigt forøgede variation i det daglige skolearbejde, som 
er fremkommet i de senere år, taler afgjort for varierede eksamens
former. Eksamen bør være så godt et udtryk (uddrag) af det daglige 
arbejde som muligt.
Om karakter-bedømmelse kunne jeg indskrænke mig til at fremhæve som 
mit afslappede synspunkt, at den kan give baggrund for, at lærer 
og elev drøfter arbejdssituationen. Straf-belønningssynspunktet fo
rekommer mig ikke at have noget med karaktergivning at gøre. I ste
det er der tale om en rådgivning. Den elev, der engang sagde til 
mig, at han havde så mange gode interesser ved siden af sit skolear
bejde - det havde han faktisk - at han ikke ville øge sin skoleind
sats for at nå fra 8 til 11, som han havde evner til, har efter min 
opfattelse brugt karaktergivningen efter dens hensigt.
Der findes både lærere og elever, som har et langt mere følelsesla
det forhold til karakterer. Jeg har i den senere tid truffet ikke 
så få elever, som tydeligt viser, at karakterer må styre, hvor de 
bruger kræfterne i skolen. De vil ikke arbejde i fag uden karak
terer på samme måde som, hvor der gives karakterer.
Dybest set er denne holdning jo et udtryk for et heftigt ønske om, 
at der gives karakterer i alle fag, som eleverne har på deres ske
ma. Et sådant ønske fortjener naturligvis meget nøje overvejelse.

Harald Westergaard Andersen
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ET FORÆLDRESYNSPUNKT.

I det daglige danner vi os bevidst eller ubevidst en lang række indtryk af vo
res børn, og en gang imellem standser man op og prøver på at sortere disse ind
tryk i et forsøg på at vurdere barnets muligheder for et lykkeligt liv i en frem
tid, hvis konturer man kun kan trække op i svage linier.

Hvordan kan man da som lægmand tænkes at sortere disse indtryk af barnet? Der 
er forskellige mere eller måske navnlig mindre veldefinerede "båse", hvor ind
trykkende grupperes. Een indeholder således den bedømmelse, man har af barnets 
etiske holdning over for søskende, kammerater, forældre. En anden bås indehol
der indtryk af barnets skaberevner og forskertrang, og i en tredie lægges ind
tryk vedrørende flid, orden - og så fremdeles.

Et fælles træk for al denne vurderingsvirksomhed er imidlertid dette, at bedøm
melsen er subjektiv (hvis altså ens ægtefælle da ikke skulle være af en helt 
anden mening), og her kommer skolens karaktergivning til hjælp.

Selv om man må huske på, at karaktererne jo kun gives for ganske enkelte af 
barnets egenskaber, nemlig dem, der har at gøre med evnerne til at klare de for
skellige fag, har de dog den store værdi, der ligger i, at de er givet af lærere, 
der har andre og mere professionelle forudsætninger for bedømmelse end dem, man 
finder hos en mor eller far.

Hvis man ønsker det fulde udbytte af den karaktergivning, der bliver ens barn 
til del, bør man flittigt benytte sig af de muligheder, skolen giver for kon
takt mellem lærere og forældre. På den måde får man snuset lidt til stemningen 
på skolen, og frem for alt opdager man, at lærerne i mange tilfælde kan være li
ge så interesserede i at diskutere en elevs standpunkt med en mor eller far, som 
forældrene kunne ønske sig at snakke ud med en lærer.

Når der tales om karakterer, undgår man ikke at komme ind på betimeligheden af 
eksaminer. Et eksamensbevis er et praktisk dokument, man kan have brug - for i 
en halv snes år. Når eksamensbeviset også gengiver årskarakterer, fortæller 
det ofte en del om barnets evner til at klare sig i en presset situation.

Georg Tørsleff

EVALUERING.

Evaluering er et nyt ord for den række af vurderinger, der foretages som et 
led i en undervisning eller som afslutning af en undervisning.
Man skal nå visse mål med en undervisning og både eleven, skolen og samfundet 
er interesserede i at undersøge om disse mål er nået ved afslutningen af et 
undervisningsforløb. Man kan her foretage en række mere eller mindre objekti
ve prøver, tests eller eksaminer, der kan vise om undervisningen har været til
strækkelig, og om den enkelte elev har opnået en tilfredsstillende indlæring.

Set fra et pædagogisk synspunkt har den evaluering, man foretager som et led 
i undervisningen, langt større interesse. Det var da også denne form for vur
dering vi især beskæftigede os med på evalueringsdebatdagen.

Den fortløbende vurdering kan give oplysninger til lærer og elev om, hvordan 
indlæringen skrider frem, og hvor der skal sættes ind for at nå de mål, man 
sætter sig efterhånden. Foruden at være vejledende ved tilrettelæggelsen af 
undervisningen, valg af metoder, for elevens arbejdsindsats etc., vil det, at 
man umiddelbart efter indlæringen vurderer udbyttet, kunne virke som en beløn
ning for ens arbejdsindsats og således give den bedst tænkelige motivation til 
ny indlæring.
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Man må her benytte sig af menneskets nysgerrighed og fundamentale behov for 
at få ny viden og indsigt, forståelse af større sammenhæng etc. Det er sik
kert umuligt at gøre al undervisning interessebetonet. Der er for de enkel
te fag en lang række grundfærdigheder, som må være obligatoriske. Men under
visningsplanerne giver dog i stigende grad muligheder for at klassen eller den 
enkelte elev kan beskæftige sig med selvvalgte emner.

Der er selvfølgelig ikke noget nyt i, at man fortløbende skal vurdere indlæ
ringen for at kunne tilrettelægge undervisningen. Læreren har alle dage fo
retaget en sådan vurdering mere eller mindre systematisk f.eks. ved klasseo
verhøring, elevoverhøring, skriftlige opgaver, prøver, samtale og iagttagelse. 
Det nye er, at lærer og elev i fællesskab skal tilrettelægge undervisningen, 
og at eleven således i langt højere grad end tidligere må drages ind i en sådan 
vurdering både af selve undervisningen og det udbytte, den enkelte elev får af 
sin arbejdsindsats. (Se vejledning og retningslinier for undervisningen i gym
nasiet og evalueringscirkulæret).

Der skal vel en langt mere aktiv indsats til både fra elev og lærerside end en 
debatdag for at få eleverne med til at gøre undervisningen mere vedkommende og 
dermed mere udbytterig.

Eleverne har måske alle dage vurderet egen arbejdsindsats, men hvornår begyn
der de generelt at tage konsekvenserne af en sådan vurdering? Hvis man fin
der indlæringen mangelfuld, ja så kunne man da øge sin arbejdsindsats netop 
der. Det kunne blive mere spændende at være elev og lærer, hvis man i timer
ne slap for en del undervisning af terpende karakter af grundlæggende viden, 
der forlængst kunne være indlært med lidt større koncentration og arbejdsind
sats .

Det ville gøre undervisningen langt mere spændende for de (mange) elever, der 
forlængst har lært stoffet, og man kunne bruge mere tid på forståelses- og vur
deringsproblemer og nå et højere undervisningsmæssigt niveau.

Niels Jørgen Vestergaard

ÅRSPRØVEORDNINGEN ÆNDRES

I vinter har et udvalg bestående af lærere og gymnasieelever overvejet årsprø
vernes fremtid og indstillet til lærerrådet og rektor, at der fortsat skal af
holdes årsprøver, men at eleverne herefter skal være med til at bestemme års
prøvens form samt hvilke fag den skal omfatte. På et møde den 25. februar fik 
udvalgets indstilling lærerrådets principielle tilslutning. For 1. og 2.g klas
sernes mundtlige årsprøve vil derfor i år gælde følgende:

Hver elev i l.g og 2.g skal eksamineres i tre mundtlige fag, hvoraf Direktoratet 
for gymnasieskolerne og HF fastsætter nul, et eller to som studentereksamensfag, 
og eleverne resten. Det vil sige, at hver enkelt elev frit kan vælge et, to el
ler tre fag til årsprøven. Mange vil således med fordel kunne indskyde en "midt
vejsprøve" inden studentereksamen i fag, der erfaringsmæssigt ellers volder be
tydeligt besvær, når repeterende 3. g'ere søger at reproducere noget menings
fyldt ud fra støvede to eller tre år gamle noter. Nyordningen vil rigtigt udnyt
tet også være en stor hjælp for elever med betænkeligt standpunkt i visse fag: 
her er lejlighed til "med pisken over nakken" at forsøge at indhente det for
sømte, så den store sammenhæng muligvis alligevel dæmrer inden "skæbnetimen".
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Udvalgsindstillingen gav samtidigt udtryk for et ønske om større åbenhed om
kring den mundtlige eksamenssituation, specielt så man gerne yderligere fag
lig eksamensvejledning inden årsprøven samt en mundtlig begrundelse for den af 
eleven opnåede karakter. Disse tanker støttes fra lærerside: tendensen er al
lerede i flere år gået i retning af at nærme eksamen (årsprøve) så meget som mu
ligt til den daglige undervisningssituation, og da voteringen ikke er noget for
dækt, men netop en sober afvejning af faglige argumenter, vil det uden videre 
kunne lade sig gøre, at den opnåede karakter begrundes over for eleven; blot 
må man ikke være blind for, at det i praksis - sammenholdt med elevernes mulig
hed for individuelt at sammensætte årsprøverne - vil betyde en forsinkelse i af
viklingen: flere eksaminationsdage og færre eksaminationer pr. dag.

Det er nu op til skolens administration at tilrettelægge årsprøverne, så arbejds
byrden og afviklingen bliver rimelig for alle parter, idet man nemlig ikke må 
glemme, at der sideløbende med årsprøverne skal afholdes studentereksamen så
vel lokalt som på landsplan, og at mange af lærerne må forventes at skulle være 
censorer ved andre gymnasier og derfor kun i begrænset omfang vil kunne være 
til rådighed ved skolens egne årsprøver.

Hans Lund
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FRA ARBEJDET I KLASSERNE U

OM KRIMINOLOGI. Rapport fra en undersøgelse.

Det er ikke uden betænkeligheder,at resultater fra under
søgelsen offentliggøres,før arbejdet er endeligt afsluttet.

Som det fremgik af undersøgelsesoplægget ved morgensamlin
gen den 7.3. havde Vagn Greve i sin bog "Kriminalitet som norma
litet" fundet ud af,at godt og vel 90 procent af alle mandlige 
personer har begået en eller flere kriminelle handlinger.Dette øn
skede vi ved hjælp af vor undersøgelse enten at af- eller bekræfte. 
Endvidere var vi interesseret i at se,hvorvidt der forekom forskel
le i arten af kriminalitet,alt efter hvilken statusgruppe man har 
befundet sig i under opvæksten og endelig at se,hvilke kriminali
tetshandlinger , der er de hyppigst forekommende på Marselisborg.

Kriminalitetsprocenten på Marselisborg Gymnasium 
Tabel 1.

Drenge 90 %
Piger 73 *

Gennemsnitlig procent : 82 %
Som det fremgår af tabel 1 ligger pigernes kriminalitetsprocent 
ca.20% under drengenes,hvorimod drengenes kriminalitetsprocent 
stemmer nogenlunde med den af Vagn Greve fundne.

Tabel 2 (tabellen angiver,hvilke kriminelle handlinger,der 
i 1973 var de mest populære på Marselisborg).

45 %____ : spritkørsel på cykel
40 %____ : smugleri_____________
25 %____ : brug af euforiserende stoffer
23 %____ : Genrende beruselse & tyveri fra arbejdsplads
20 % : stjålet penge derhjemme
17 %____ : køb af smuglergods
15 %____ : butikstyveri___________
12 %____ : spritkørsel i bil______
10 %____ : restaurationssvig_____
9 %: brugstyveri

Som det fremgår af figuren er "spritkørsel med cykel" den 
den oftest begåede handling.Denne handling er sammen med "brug af 
euforiserende stoffer" de to eneste,hvor pigerne ligger højere 
end drengene.(Ved "brug af euforiserende stoffer" forstår vi her 
også dem,der blot har prøvet hash en gang).At drengene ikke er 
så flittige til at benytte cykel,skyldes at de åbenbart har let
tere adgang til at benytte bil som transportmiddel,hvilket kun 
7% af pigerne har gjort.Det tilsvarende tal for drengene er 19%. 
Af tabel 2 kan ses,at det ikke er de grove forbrydelser,der ken
detegner eleverne på Marselisborg Gymnasium,men derimod forbrydel
ser , som mange blot vil kommentere med at træk på skulderen.Her 
bør man dog nok undtage spritkørsel; Et andet kendetegn for de 
handlinger,der begåes flest af,er,at 6 ud af 11 direkte eller 
indirekte har med spiritus at gøre.

Tabel 3 ( Denne tabel,der følger på næste side,er ikke 
kun baseret på Marselisborg Gymnasium,men 
bygger på et repræsentativt udsnit af de unge).
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Kriminelle personer status 1 2 3 4 5 6

121 I 32 20 11 32 90 67

121 II 18 22 23 16 3 5

121 III 16 15 20 14 3 8

121 IV 15 15 20 17 0 6

121 V 17 25 25 19 3 11

forklaring til tabellen :

1) økonomiske forbrydelser
2) berigelsesforbrydelser
3) forbrydelser under påvirkning af spiritus
4) forbrydelser under påvirkning af euforiserende stoffer
5) vold
6) samleje med mindreårig

Statusklasserne I,II,III,IV og V bygger på Svalastogas opdeling, 
hvor I er den rigeste klasse og V den fattigste.

for at kunne sammenligne tallene er antallet af kriminelle 
personer forholdsmæssigt regnet op således,at der forekommer 
lige mange i hver gruppe.

Tallene for statusklasse I må nok tages med et vist forbehold, 
idet de ikke udgør et repræsentativt udsnit af den samlede 
undersøgelse - soledes forekom der kun 3 kriminelle personer 
fra denne statusklasse

Konklusion: Den foreløbige konklusion på undersøgelsen er,at 
man umiddelbart kan iagttage forskelle i status
klassernes kriminalitet.Således tegner statusklasse 
I sig for 32 % af samtlige økonomiske forbrydelser, 
hvor det tilsvarende tal for statusklasse V er 17. 
Vi håber senere at kunne forelægge mere gennemar
bejdet materiale.

Ole Nygård Lars Ekeroth 
Jørgen RasmussenSusanne Hørmann 

Helle Blach Petersen.
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ARBEJDSPLAN FOR RESTEN AF SKOLEÅRET 1973/74

april ma 22 lærerrådsmøde
årskarakterer 3g og sx-fag dikteres til protokollen29-• 1

maj fr 3 forårskoncert
ti 7 årskarakterer 3g udleveres
on 8 sx-skemaet kommer
fr lo St. Bededag, fridag
13-■16 skr. sx
ma 2o lærerrådsmøde
on 22 sidste skoledag 2g Ig, resterende årskarakterer
to 23 Kristi Himmelfartsdag, fridag
24-■29 skr. årsprøver 2g Ig
ma 27 mdt. sx begynder
fr 31 sidste skoledag 1HF

juni ma 3 2. pinsedag, fridag
ti 4 ikke eksamens- og årsprøvedag
on 5 Grundlovsdag, fridag
to 6 mdt. sx 2g Ig begynder
10 8 eksamens- og årsprøvedag
ma lo censur skr. sx
on 19 sidste eksamens- og årsprøvedag
on 19 lærerforsamlingsmøde kl. 19
to 2o lærerrådsmøde kl. 9
to 2o skr. opt. Ig
fr 21 årsafslutning
lø 22 mdt. opt. Ig

august ma 12 skolen begynder


