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Slagelse Gymnasium 
og H.E Kursus 1973-74



SLAGELSE GYMNASIUM
Og

H.E-KURSUS
1973-74



SLAGELSE GYMNASIUM OG H.F.-KURSUS
er amtsgymnasium, indrettet i overensstemmelse med lov om gymnasieskoler af 7. juni 1958 
og består af en sproglig linie og en matematisk linie med matematisk/fysisk gren og mate- 
matisk/naturfaglig gren, der alle forbereder til studentereksamen.

Til skolen er knyttet et 2-årigt kursus til højere forberedelseseksamen i henhold til lov af 
8. juni 1966.

OPTAGELSE PÅ KURSUS TIL HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN
Principielt giver en realeksamen eller afsluttende prøver i væsentlige fag i 10. klasse med til
fredsstillende resultat adgang til at deltage i kursusundervisningen. 10. klasseprøven skal 
være med 2 fremmedsprog og med matematik i samme omfang som til teknisk forberedelses
eksamen. Det er imidlertid ikke en nødvendig betingelse for optagelse at have enten 10. 
klasseprøven eller realeksamen. HF-kursets rektor træffer afgørelsen af, hvilke elever der 
kan optages, på grundlag af en vurdering af ansøgerens faglige og personlige kvalifikationer.

OPTAGELSE I 1. GYMNASIEKLASSE
sker i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 15. december 1966 og almin
deligvis på grundlag af den hidtidige skoles skøn om egnethed og af udfaldet i skriftlige fag 
ved oprykningsprøven fra 2. realklasse. Elever, der har bestået realeksamen, vil kunne op
tages. Til optagelse på den sproglige linie kræves en prøve i latin. Ansøgning om optagelse 
sendes på standardiseret skema gennem elevens hidtidige skole til amtsudvalget. Efter sam
råd med udvalget træffer rektor den endelige beslutning om optagelse.

OPTAGELSESPRØVE
Optagelse i 1. gymnasieklasse kan gøres afhængig af en optagelsesprøve efter de i oven
nævnte bekendtgørelse fastsatte regler.

En elev, hvem oprykning i en højere klasse er nægtet i anden eksamensberettiget skole, 
kan normalt ikke optages i den tilsvarende Hasse.

Undervisningen er gratis i hele skolen i henhold til bestemmelserne i lov af 11. juni 
1954. Ligeledes udleveres bøger og skolemateriel gratis, men eleverne er ansvarlige for det 
udleverede og må yde erstatning, hvis det beskadiges eller bortkastes. Notater i de udleve
rede bøger må kun foretages efter lærerens anvisning.



SKOLENÆVN
Valgt af amtsrådet:
Viceforstander A. Andersen.
Redaktør O. Lünell.
Fru I. Yttrup.

Valgt af forældrekredsen:
Fru Agnete Hansen (formand).
Skoleinspektør J. Larsen Kaasgaard.
Skolenævnets opgave er at føre tilsyn med skolen og at formidle en god kontakt mellem 
skolen og myndighederne.

REKTOR (telefon 52 49 11)
træffes i reglen på skolen hver skoledag kl. 11,10-12, lørdag undtaget. Evt. anden 
træffetid kan aftales telefonisk i kontortiden.
I eksamenstiden, hvor det ikke er muligt at have fast træffetid, kan tid også aftales på 
52 39 37 kl. 18-18,30.

HF-studievejleder, adjunkt K. Zoffmann Hansen, træffes på skolen: Onsdag kl. 11-12 eller 
privat: Mandag kl. 17-18.

INSPEKTORKONTORET: Telf. 52 11 11.

LÆRERVÆRELSET: Telf. 52 33 22.

ADMINISTRATION
Sekretær Annelise Tümmler og sekretær Birthe Henriksen. Man henvender sig på kon
toret angående spørgsmål om befordringsgodtgørelse og Statens Uddannelsesstøtte samt 
meddeler navne- og adresseændring.

Skolebetjent Erik Jørgensen: Telf. 52 11 11.
Skolens adresse: Herrestræde, 4200 Slagelse.

LÆRERKOLLEGIET
Rektor Olaf Skouby, fransk.
Adjunkt Bent Schiermer Andersen, historie, latin.
Lektor Henry Axelsen, historie, tysk, samfundsfag.
Adjunkt Anni Bach, oldtidskundskab, tysk, religion.
Lektor H. P. Bendtsen, tysk, dansk.
Adjunkt Palle Berggreen, matematik, fysik.
Lektor Vilh. Brandt, tysk, dansk.
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Adjunkt Anne Caroline Brostrøm, fransk.
Adjunkt Grith Styrck Carlsen, biologi.
Adjunkt Bent Christensen, fysik, kemi.
Studielektor Jørgen Christiansen, fransk, dansk.
Adjunkt Karen Bodil Conrad, dansk, engelsk.
Lektor Asger Florentsen, engelsk, fransk.
Adjunkt Dan Frandsen, dansk, engelsk.
Adjunkt Winnie Frandsen, dansk, gymnastik.
Adjunkt Sven Frøkjær-Jensen, historie, religion, samfundsfag, oldtidskundskab.
Lektor Mogens Funch, geografi.
Adjunkt Finn Gjetting, tysk, religion.
Adjunkt Jørgen Glenstrup, dansk, engelsk.
Adjunkt Karen Zoffmann Flansen, fransk, tysk.
Adjunkt Nils Ørsted Hansen, fysik, kemi.
Lektor Uffe Hansen, fransk, dansk.
Adjunkt Jens Harrebye, biologi, gymnastik.
Adjunkt Lisbeth Hiort, fransk, musik.
Adjunkt Thorkil Thaaning Jacobsen, biologi.
Adjunkt Ebbe Ottar Jensen, matematik.
Adjunkt E. Næstholt Jensen, engelsk, fransk.
Overlærer Poul H. Jensen, gymnastik.
Gymn.lærerinde Ulla Vad Johansen, gymnastik.
Stud. mag. Jørgen Anker Jørgensen, musik.
Adjunkt Børge Riis Larsen, fysik, kemi.
Adjunkt Per Lieberkind Larsen, fysik, matematik.
Studielektor Vilh. Larsen, engelsk.
Adjunkt Donald McArthur, formning.
Stud, psych. John P. Macfarlane, psykologi.
Adjunkt Finn Lindegaard Madsen, matematik.
Adjunkt Finn Nielsen, fysik, matematik.
Adjunkt Hanne Nielsen, dansk, gymnastik.
Lektor Erik Nørgaard, latin, historie, oldtidskundskab, samfundsfag.
Lektor Bjørn Ottosen, historie.
Adjunkt John Kaas Petersen, engelsk.
Adjunkt Niels Siiger, matematik.
Adjunkt Birgit Skov, latin, oldtidskundskab.
Gymn.lærer Franz Stagl, gymnastik.
Adjunkt Morten Stender, geografi.
Adjunkt Lene Therkildsen, fransk.
Adjunkt Børge Ramsø Thomsen, dansk, historie, oldtidskundskab.
Lektor Helge Thomsen, matematik, formning.
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ELEVERNE (EKSAMINER 1973)
STUDENTEREKSAMEN

3gsa:
Dinesen, Sigrid Berit, 7-8-53
Hansen, Irene, 9-10-54
Hansen, Vibeke Hoffmann, 4-8-53
Jensen, Elsebeth T venstrup, 1-7-54
Kristensen, Jens Østergaard, 23-3-55
Matthiessen, Else Marie, 16-1-55
Nielsen, Inge-Lise Dahl, 20-5-54
Nielsen, Kim Bjørn, 21-1-54
Olsen, Jørgen Keinicke, 6-4-54
Pedersen, Jytte Ingemann, 26-10-52
Torbensen, Gunhild Karlshøj, 19-4-54
Vinther, Per, 27-10-52

3gsb:
Andreasen, Elsebeth, 12-10-54
Bak, Asger Holm, 15-5-54
Brink, Lene, 2-7-54
Christensen, Inge, 31-8-54
Christensen, Lene Dalum, 17-10-54
Hansen, Kirsten, 1-9-53
Hjort, Nita Anette, 13-2-54
Kyed, Jens Nørregaard, 25-4-53
Kæstel, Birgitte, 30-10-54
Mariager, Jette, 7-2-53
Munk, Niels Ole, 31-8-54
Møllgaard, Eske Janus, 4-2-54
Poulsen, Kirsten Margrethe, 27-6-54
Serritzlew, Merete, 21-4-54
Sillehoved, Kirsten, 11-1-54
Vinther, Bo, 17-3-54

3gsc:
Banke, Lis, 5-8-53
Christiansen, Susanne Danning, 15-3-54
Fuglsang, Hans Henrik, 26-10-53
Hansen, Anne Kirsten, 24-6-53
Hansen, Marianne Schiøtt, 13-12-53
Hennild, Jens, 2-1-54
Holstein, Poul, 21-1-52
Jensen, Annelise Handrup, 6-9-54
Jensen, Tove, 15-5-53
Jørgensen, Thorkil Georg Michael, 29-11-53

Kajberg, Kirsten Lis, 31-8-53
Larsen, Vera Birgitte, 19-11-54
Nielsen, Ingrid Birgit Baunegaard, 25-8-54
Nielsen, Kirsten Møller, 17-8-53
Pedersen, Hans Henrik, 11-4-53
Riber, Anne Mette, 25-6-54

3gmv:
Andersen, Søren Svare, 8-4-53 
Christiansen, Niels Erik, 6-6-54 
Frederiksen, Jane Alting, 9-9-54
Hansen, Inge Irene, 25-7-53
Hansen, Jørgen Frank, 27-8-52
Hansen, Karen Birgitte Krøldrup, 30-10-53
Hansen, Steffen Egesborg, 29-10-54
Holm, Thomas, 8-7-54
Jensen, Ane Mette Friis, 2-4-54
Jensen, Rigmor Agnethe, 3-11-54
Larsen, Peter Dam, 27-6-54
Olsen, Bjarne, 7-10-54
Petersen, Anders Mølbak, 12-10-52
Petersen, Birgit Roed, 23-3-53
Rasmussen, Kim Valbum, 22-4-53
Stick, Ole Michael, 3-5-54
Sunde, Karsten Aagaard, 18-7-53
Sørensen, Finn Eggert, 28-4-54
Teilmann-Ibsen, Stina, 3-10-54

3gmx:
Andreasen, Niels, 6-7-53
Bergkvist, Mira Helena, 16-11-54
Bøgh, Susanne, 16-5-54
Hansen, Aksel Ove Harmundal, 11-3-53
Flansen, Jens Henning, 12-2-54
Huneck, Janny, 31-10-52
Johansen, Marianne Anette, 20-12-54
Jørgensen, Niels Bo, 8-4-54
Jørgensen, Viggo Rask Kragh, 18-5-54
Kristensen, Anders, 15-9-53
Larsen, Hans Jørgen Kirkebække, 11-3-53
Nielsen, Karen, 31-10-54
Petersen, Elna Anette, 4-12-54
Rathenborg, Per Zier, 26-5-54
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Svare, Vibeke, 24-7-53
Sørensen, Jørgen Dannemand, 4-5-52 
Tidmand, Erna, 26-8-53
Troelsen, Kresten, 30-11-51 
Voigt, Jørgen, 30-5-53 
Wulff, Vibeke, 25-9-54

3gmy:
Hansen, Birger Ulf, 21-3-53 
Ibsen, Dirk Wittendorf, 31-10-54 
Jensen, Anni Helene, 8-11-54 
Jensen, Birthe Trier, 17-2-53 
Jensen, Jesper Mogens, 1-2-54 
Johansen, Lissi Merete, 24-12-54 
Johanson, Berit Holst, 3-1-54 
Kristensen, Svend, 19-10-53 
Kristiansen, Ole Jan, 20-6-53 
Madsen, Jytte Zeeberg, 20-2-53 
Mølgaard, Gert, 22-5-54 
Mårtensson, Jørn, 14-9-52 
Noes, Philip, 20-3-54
Pedersen, Roger Kopp ,17-1-53 
Petersen, Susanne Haagen, 30-4-53 
Sørensen, Niels, 18-12-54 
Wellendorph, Lykke, 4-12-53

Willadsen, Olav Willads Oiva, 27-10-54
Ostergaard, Brita, 31-10-53

3gmz:
Gaunsbæk, Jane Nørgaard, 18-3-53
Hansen, Hanne Lykke, 16-1-53
Hansen, Susanne Freltofte, 27-5-54
Hansen, Vagn Christen, 13-4-53
Jacobsen, Jens Birch, 9-10-53
Jensen, Susanne Molin, 2-8-54
Larsen, Peter, 1-5-54
Madsen, Ida Margrethe, 1-2-54
Meldgaard, Søren, 9-4-53
Nielsen, Christel Hartig, 16-11-53
Nielsen, Jan Møldrup, 15-1-54
Nielsen, Klaus Knud, 1-8-54
Nielsen, Susanne Dalsgaard, 3-9-54
Olsen, Anne, 9-4-54
Petersen, Birgitte Brandt, 15-4-53
Poulsen, Michael Erik, 3-12-54
Ranfeit, Jesper Hoffgaard, 13-10-53
Rasmussen, Inge-Birthe, 21-11-53
Taarnhøj, Lars, 25-2-54
Weiss-Pedersen, Lene, 1-11-53

HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN

2fa:
Andersen, Annie Bente Ejlebæk, 16-9-54
Bek, Kirsten, 16-11-42
Buch, Birthe Marianne Larsen, 16-1-54
Christensen, Birgit Bruun, 31-12-53
Colding, Birgitte, 11-2-48
Espensen, Jens, 1-12-53
Jacobsen, Lisbeth Egholm, 22-5-54
Jensen, Inger Möller, 4-7-53
Jensen, Mette, 13-3-52
Jensen, Niels-Henrik, 7-9-53
Kjærsgaard, Joan, 11-10-51
Kristensen, Kirsten Nygaard, 5-11-54
Kristiansen, Kurt Regnar, 23-4-53
Larsen, Jens Juel, 30-9-54
Mortensen, Bente, 29-8-53
Nielsen, Mary-Ann, 7-3-44
Nordentoft, Knud Krarup, 26-10-54

Pedersen, Kirsten Elisabeth Siggård, 7-9-54
Svendsgaard, Sven Erik, 25-2-49
Sørensen, Anne Nordfjord, 24-10-53

2fb:
Fischer, Ole, 4-6-53
Frandsen, Rita Gyldendal, 20-2-49
Glerup, Jens Christian, 7-10-52
Hansen, Birgit Marie Daugaard, 10-5-52
Hansen, John Laurits, 10-2-54
Hansen, Ove, 11-11-53
Holmberg, Otto, 10-10-54
Jensen, Bjarne Kongsted, 8-5-54
Jensen, Gert Folmer, 18-2-53
Jensen, Kirsten Judith Kaja, 28-11-42
Jørgensen, Anne Grete, 30-6-53
Kromann, Ole, 28-6-54
Larsen, Finn, 29-10-53
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Larsen, Susann Kondrup, 27-2-54
Lumholt, Axel Brandt, 27-12-50
Lumholt, Liselotte, 1-5-50
Nielsen, Anni, 14-6-54
Nielsen, Leif Nymann, 15-4-54
Povlsen, Bente Thagaard, 11-7-53
Rudolph, Henrik, 27-12-53
Stenbæk, Steffen Harald, 21-7-54
Svendsen, Carsten Ivan, 19-1-52

2fc:
Andersen, Kirsten Elise, 30-1-55
Belling, Hans Maglegaard, 17-10-54
Christensen, Christian Peter, 20-11-44
Ellekær, Søren, 15-5-53
Hansen, Finn Kanstrup, 18-1-53

Hansen, Gunner Erik, 11-6-53
Højgaard, Bent Mikael, 25-3-54
Jakobsen, Per Clasen, 26-6-54
Jensen, Berit, 8-4-53
Jensen, Jette Birte Blok, 6-4-54
Jensen, Joan Trudsholm, 8-10-54
Jensen, Maja Dorete Weysmann, 10-12-54
Jensen, Susanne, 10-6-54
Jeppesen, Lisbet, 25-6-54
Jørgensen, Birgit Egede, 12-2-53
Knudsen, Hans Jørgen, 5-7-49
Larsen, Bjarne Iver, 19-1-54
Olsen, Flemming Hammerich, 12-4-50
Pedersen, Else-Marie Bak, 5-8-54
Pedersen, Ove, 13-12-52
Simony, Hanne, 7-9-53

FERIER OG FRIDAGE
1974
Mandag den 14. oktober til fredag den 18. oktober: Efterårsferie.
Mandag den 23. december til fredag den 3. januar: Juleferie.

1975
Mandag den 24. marts til tirsdag den 1. april: Påskeferie.
Onsdag den 16. april: Dronningens fødselsdag.
Torsdag den 5. juni: Grundlovsdag.
Mandag den 23. juni til fredag den 8. august: Sommerferie.

Foranstående ferieplan kan ikke fraviges, medmindre der foreligger tilladelse fra direkto
ratet, og en sådan tilladelse vil kun kunne forventes opnået i ganske særlige tilfælde.

Hvilket herved meddeles til orientering.

STIPENDIER OG LEGATER
Carl Otto Hansens legat, oprettet til fordel for en eller to drenge sønner af håndværkere i 

Slagelse, hvis evner gør det ønskeligt, at de får en bedre skolegang, end deres forældres kår 
tillader. Bortgives af byrådet efter opslag.

Den danske Margarinefabriks jubilæumslegat. Søges ikke. Beneficianten udpeges af rektor. 
Det tildeles årligt en af årets studenter med en portion på 200 kr.

Slagelse lærde Skoles Stipendiefond. 1450 kr. årligt af dette fonds renter uddeles dels af 
legatfondens bestyrelse, dels efter lærerrådets indstilling. Søges ikke.

Slagelse kommunes legat for studenter fra Slagelse kommunale Gymnasium. Dette legat, 
der udgør 1500 kr., kan uddeles samlet til en student eller delt i to portioner til to studen
ter. Det tildeles efter ansøgning, der stiles til Slagelse byråd og afleveres hos rektor efter 
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nærmere bekendtgørelse. Det kan kun søges af elever i 3. g., der er hjemmehørende i Sla
gelse kommune.

Lektor Jordans mindelegat. Renterne heraf tildeles uden ansøgning til en af årets stu
denter. Legatet administreres af legatbestyrelsen og tildeles efter indstilling af lærerrådet.

Lærer Aage Juuls mindelegat tildeles en HF-elev.
Sjællandske Banks studielegat. Legatet, der udgør 1000 kr., bortgives samlet eller i to 

portioner til studenter, som søger videregående handelsuddannelse. Tildeles efter skolens 
indstilling.

Banken for Slagelse og Omegns legat. Legatet, der udgør 1000 kr., uddeles efter skolens 
indstilling til en af årets studenter.

LEGATER 1973
Slagelse kommunes legat: Gert Mølgård, 3gmy.

Slagelse Gymnasiums legatfond: Irene Hansen, 3gsa, Elsebeth Tvenstr. Jensen, 3gsa, 
Jens Østergård Kristensen, 3gsa, Jens Hennild, 3 gsc, Anne Mette Riber, 3gsc, Rigmor Jen
sen, 3gmv, Mariane Johansen, 3gmx, Olav Willadsen, 3gmy, Vagn Hansen, 3gmz, Sven Erik 
Svensgaard, 2hfa.

Lektor Jordans Mindelegat: Kim Bjørn Nielsen, 3gsa.
Banken for Slagelse og Omegn’s legat: Berit Johanson, 3gmy.
Sjællandske Banks studielegat: Per Vinther, 3gsa.
Sparekassen for Slagelse og Omegn’s præmier: Anne Mette Riber, 3gsc, Anni Jensen, 

3gmy, Sven Erik Svensgaard, 2hfa, Peter Christensen, 2hfc.
Den danske Margarinef abriks Jubilæumslegat: Peter Larsen, 3gmz.
Slagelse lærde Skoles Stipendiefond: Asger Holm Bak, 3gsb, Nita Anette Hjort, 3gsb, 

Lissi Johansen, 3gmy.
Lærer Aage Juuls Mindelegat: Kirsten Bek, 2hfa.
Bogpræmier: Hans Henrik Pedersen, 3sc, Ane Mette Friis Jensen, 3mv, Birgitte Colding, 

2fa, Kirsten Judith Kaja Jensen, 2fb, Hans Jørgen Knudsen, 2fc, Vera Birgitte Larsen, 3sc.

STATENS UDDANNELSESSTØTTE
Både elever i gymnasiet og HF kan ansøge om støtte fra Statens Uddannelsesstøtte. Denne 
gives dels i form af stipendier dels som lån, der er rentefri i uddannelsestiden. Denne form 
for støtte er afhængige af ansøgerens økonomiske forhold. Oplysninger om betingelserne og 
mulighederne for at få uddannelsesstøtte gives ved henvendelse på kontoret.

HF-elever og gymnasieelever, der er fyldt 18 år, kan yderligere få statsgaranterede lån. 
Disse lån er ikke afhængige af ansøgerens økonomiske forhold. Der kan for tiden opnås lån 
på op til 10.000 kr. Oplysninger og ansøgningsblanketter fås på kontoret.
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Organisationer og udvalg

LÆRERRÅD
Lærerrådet består af rektor og alle de fastansatte lærere samt andre lærere, der har arbejdet 
mindst to år ved skolen. På lærerrådsmøderne diskuteres alle de store og små ting, som har 
betydning for skolens funktion. Blandt de store ting kan nævnes budget og byggeplaner. 
Elevrådet har ret til at have repræsentanter ved møderne, når der behandles sager, der 
kommer fra samarbejdsudvalget.

ELEVRÅD OG ELEVFORSAMLING
Elevrådet skal - som det fremgår af formålsparagraffen - varetage elevernes interesser på 
skolen. Og det gør vi på forskellig måde, bl. a. gennem de forskellige udvalg - samarbejds
udvalget som det vigtigste, der behandler skolens hverdag, fastlægger fællestimer, skole
gården m. m.m. I dette udvalg er eleverne repræsenteret på lige fod med lærerne, nemlig 
med fire hver.

Endvidere har elevrådet ret til at deltage i lærerrådets møder, hvis det ikke er enkelte 
elever, stillingsopslag eller lign, der behandles.

Endvidere sidder elevrådet i en masse andre udvalg, nedsat af elevrådet selv eller lærer
rådet, som skolegårdsudvalg, lærerbogsudvalg, studieugeudvalg, karakterbogsudvalg og 
mange flere.

Elevrådets indre struktur
Elevrådet består af syv medlemmer, først vælges formanden særskilt, de andre poster som 
sekretær, næstformand og kasserer konstituerer elevrådet selv.

Elevrådet kører med en ugentlig mødedag, men hvis det er nødvendigt holder vi også 
møder uden for denne dag.

Nogle af de ting, vi arbejder på i øjeblikket, er først og fremmest indføringskurset, som 
er en vigtig del for de nye Ig’ere og Ihf’ere, da det gerne skulle lette overgangen til gym
nasiet.

Endvidere arbejder vi på en udsmykning af skolegården, som festkassen har bevilket et 
beløb på kr. 2000 til. Vi håber på, det bliver færdigt til den første skoledag.

Hvis du i øvrigt har nogle problemer af nogen art, kan du altid trygt henvende dig til 
elevrådet, og vi vil forsøge at hjælpe dig så godt vi kan.

§ 1 Formål: Elevrådets formål er at varetage elevernes interesser på skolen.
§ 2 Struktur: Elevrådet består af en formand og 6 medlemmer. Både HF^kutsister og 

gymnasieelever skal være repræsenteret i elevrådet.
§3 1 . Valg: Rådets medlemmer vælges ved direkte valg. En formand samt 6 medlemmer 

vælges af elevforsamlingen, som holdes i januar. (Suppleringsvalg som følge af afgang 
ved skoleårets afslutning afholdes sidst i august). Først vælges formanden ved aim. 
flertal. Dernæst vælges de øvrige medlemmer. De kandidater, der herved har opnået 
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højest antal stemmer, er valgte. 1 tilfælde af stemmelighed afholdes omvalg blandt 
kandidaterne med samme stemmetal. Alle disse valg er skriftlige.
2. Opstilling: Enhver kan opstille eller lade sig opstille. Dog må formandskandidater 
ikke opstilles fra afgangsklasser. Opstillingen af kandidater skal ske senest 3 skoledage 
før valgdagen.

§ 4 Møderegler: Elevforsamling afholdes, når elevrådet eller 25 elever ønsker det. Mødet 
varsles med en motiveret dagsorden senest 5 skoledage før elevforsamlingens afhol
delse. Varslingen foretages ved morgenmøde og opslag. Elevforsamlingens beslutnin
ger kan, hvis 25 elever eller elevrådet kræver det, bringes til afstemning på et morgen
møde. Elevmøder er principielt åbne, men kan lukkes, hvis eleverne ønsker det.

§ 5 Økonomi: Til støtte for elevrådets arbejde opkræves en årlig elevskat, hvis størrelse 
fastsættes af elevforsamlingen. Regnskabet føres kontinuerligt og fremlægges på for
langende.

§ 6 Repræsentation: Elevrådet er repræsenteret i samarbejdsudvalget ved formanden og 
3 medlemmer. Både gymnasieelever og HF-kursister skal være repræsenteret. Elev
rådet er repræsenteret i skolenævn og lærerråd ved 2 medlemmer jvf. henhv. under
visningsministeriets bekendtgørelse nr. 587 af 69-12-23 og nr. 212 af 70-05-27.

§ 7 Mistillid: Mistillid til enkelte medlemmer eller til formanden med indkaldelse af elev
forsamlingen til følge skal udtrykkes skriftligt af mindst 1/8 af skolens elever.

§ 8 Klasserepræsentanter: I hver klasse vælges en repræsentant, der varetager kontakten 
mellem elevrådet og klassen. Klasser, der har elever, der sidder i elevrådet, skal også 
vælge en repræsentant. Klasserepræsentanterne og elevrådet holder mindst et måned
ligt orienterende møde.

§ 9 Arbejdsgrupper kan nedsættes på elevrådets initiativ.
§ 10 Vedtægtsændring: Disse vedtægter kan ændres, hvis et flertal stemmer herfor på en 

elevforsamling.

SAMARBEJDSUDVALG
Samarbejdsudvalget består af rektor (formand), [ærerrådsformanden, 3 af lærerrådet valgte 
medlemmer, elevrådsformanden samt 3 af elevrådet valgte medlemmer.

Samarbejdsudvalgets opgave er gennem gensidig information og forhandlinger at fremme 
samarbejdet mellem lærere, elever og rektor. Udvalget træffer afgørelser i forhold, der ho
vedsageligt angår faciliteter, praktiske forhold, fritidsaktiviteter og fællesarrangementer.

Skolebladet »GNISTEN«
Bladet udkommer mindst 6 gange pr. skoleår, jævnt fordelt over de ca. 10 måneder - det 
vil sige et blad pr. 5. uge, når man regner ferier og fridage fra.

Indholdet af et skoleblad skulle gerne more og informere på én gang. Artikler om de 
forskellige ting, der foregår på skolen, er skelettet i bladet. Da man af erfaring ved, at 
næsten ingen kommer til f. eks. elevrådsmøder, har elevrådet mulighed for - gennem 
»Gnisten« - at kontakte eleverne. Det viser sig jo, at næsten alle læser »Gnisten«. A.D.K., 
lærerne og rektor har samme mulighed. Dertil kommer artikler om ting, der på den ene 
eller anden måde vedkommer eleverne, f. eks. et aktuelt problem som atomkraftværker.

Men hvem skriver i »Gnisten«? Ja, det gør alle, der har lyst. Der er redaktionsmøde 
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omtrent hver 3. uge, hvor alle er meget velkomne. På mødet vil man afgøre, hvilke ting der 
skal i bladet, hvornår det skal udkomme o. s. v. Eneste faste mand i redaktionen er kasse
reren. Redaktøren er en af dem, der bliver valgt til at lave lay-out, og skifter således fra 
gang til gang. Bladet er gratis og bliver finansieret gennem annoncer fra byens handlende.

Vi synes selv, bladet er blevet bedre i det forgangne år, men håber, at der findes mange 
blandt de nye elever, som har lyst til at deltage i arbejdet. Første nr. af »Gnisten« i det 
nye skoleår vil udkomme ca. 1. september.

På »Gnisten«s vegne 
Jørgen Jessen.

LAK
LAK er en sammenslutning af elevorganisationer ved statsanerkendte HF-, studenter-, real-, 
TF-, UTF- og HF-enkeltfagskurser.

LAK repræsenterer i øjeblikket ca. 16.000 kursusstuderende.

LAK’s formål
1. Gennem en konsekvent uddannelsespolitik at forbedre kursusuddannelserne.
2. Gennem forhandling og andre former for uddannelsespolitisk markering at skabe forud

sætninger for gennemførelsen af de kursusstuderendes undervisningsmæssige, faglige, 
økonomiske og sociale interesser og krav.

3. Gennem samarbejde med andre uddannelsesorganisationer og grupper, hvis hovedformål 
er identiske med LAK’s, at opnå koordinering af de uddannelsessøgendes bestræbelser 
for at forbedre uddannelsessystemet og øge integrationen mellem uddannelserne.

LAK’s krav
1. Kravet om en tolvårig enhedsskole.
2. Kravet om en reel medbestemmelse.
3. Kravet om uddannelsesløn.
4. Kravet om bedre boligforhold.

Dagligt arbejde i organisationen
Udadtil: Gennem repræsentation i forskellige ministerielle udvalg og udvalg, hvor man 
samarbejder med andre uddannelsesorganisationer, bl. a. De Uddannelsessøgendes Samar
bejdsudvalg (DUS) og Fællesudvalget LAK-DGS.
Indadtil: Opsøgning og udsendelse af oplysninger til medlemskurserne vedrørende kursus
uddannelserne.
Afholdelse af oplysende høringer på de enkelte medlemskurser vedrørende organisationen. 
Arrangering af kurser og seminarer om uddannelsespolitiske og organisatoriske spørgsmål. 
Assistance til enkelte medlemmer eller kurser med hensyn til mere eller mindre specifikke 
uddannelsesmæssige problemer.
Direkte organisatorisk arbejde som ledelse af sekretariat m. m.

DGS
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) er en sammenslutning og interesseorgani
sation for gymnasieelevrepræsentationer ved gymnasieskolerne i Danmark. DGS repræsen
terer i øjeblikket ca. 20.000 gymnasieelever.
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DGS’ formål
Det er DGSs formål at arbejde for gymnasieelevernes interesser, at oplyse dem om deres 
samfundsmæssige relationer, så de derved er i stand til selv at blive deres egne samfunds
mæssige relationer bevidst.

DGS skal ud fra denne generelle målsætning arbejde for indførelse af lige adgang til ud
dannelse efter princippet, at alle, uanset geografisk placering, køn, alder, social, kulturel og 
økonomisk baggrund har ret til at få en uddannelse, der svarer til den enkeltes lyst og 
evner.

DGS som studieorganisation
DGS må som interesseorganisation arbejde på mange forskellige områder. Dels på det rent 
uddannelsespolitiske område, men da uddannelsespolitik ikke kan ses isoleret, må man 
også arbejde på andre områder som f. eks. det studiesociale.

DGS er repræsenteret i flere ministerielle udvalg, som f. eks. det Rådgivende Udvalg for 
de Gymnasielle Uddannelser (RUGU). DGS er repræsenteret i Rådet for Uddannelses
støtte, der er det udvalg, som indstiller til Statens Uddannelsesstøtte, hvorledes lovgivnin
gen bør være m. h. t. fordelingen og størrelsen af de stipendier og lån, der skal udbetales 
til uddannelsessøgende. Desuden er DGS repræsenteret i Planlægningsrådet for de Højere 
Uddannelser samt arbejdsudvalget for skoleradio og -TV.

De ting, man forsøger at få gennemført i disse udvalg, står DGS ikke alene med, der 
foregår til stadighed et bredt samarbejde mellem de uddannelsessøgende organisationer, dels 
på mere uformelt plan, dels gennem De Uddannelsessøgendes Samarbejdsudvalg (DUS) og 
Fællesudvalget for LAK og DGS.

Indadtil i organisationen foregår der mange ting. Det er en helt klar nødvendighed, at for 
at organisationen kan fungere på en for medlemmerne tilfredsstillende måde, må der til 
stadighed være en meget snæver kontakt mellem ledelse og medlemmerne. Dette forsøges 
gjort ved at indsamle og publicere materiale om gymnasieuddannelsen. Ved afholdelse af 
kursus, dels om uddannelsespolitik og dels om andre relevante emner. Endelig er fællesti
merne på de enkelte skoler af stor betydning for at organisationen kan fungere på en til
fredsstillende måde.
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Aktiviteter uden for undervisningstiden

INTRODUKTIONSKURSUS
På skoleårets 3 første dage afholdes et introduktionskursus, hvis vigtigste formål er at 
gøre de nye elever bekendt med skolen og dens forhold samt med hinanden, inden hver
dagen for alvor begynder. Programmet for kursus august 1973 var blevet planlagt og gen
nemprøvet i løbet af foråret 73 af ca. 40 elever og 10 lærere, som også var gruppeledere 
under selve kurset. På grund af vore trange lokaleforhold og undervisningsministeriets be
stemmelser om, at »alle elever og lærere beskæftiges med relevant arbejde i samme omfang 
som i de øvrige undervisningsuger« blev timerne for skolens øvrige elever flyttet til kl. 
12-18 under kursets to sidste dage.

Belært af erfaringer fra et lignende kursus afholdt i 1971 lod vi de fleste øvelser foregå 
inden for klassen, og så vidt det lod sig gøre blev de medvirkende lærere fordelt således, 
at hver klasse som hovedgruppeleder fik en lærer, de senere skulle undervises af.

Indholdet kan kort deles op i tre typer øvelser:
1. Praktiske meddelelser, skemaskrivning, bogudlevering, orientering om skolens forhold 

(lokaler, elevråd o. s. v.).
2. Gruppedynamiske øvelser (tryghedsøvelser, rollespil, cases, danse o. a.).
3. Gruppedrøftelser om arbejdsformer.
De tre dage, som var meget anstrengende både fysisk og psykisk, afsluttedes med en fest 

arrangeret af enkelte gamle og nye elever, men kun for kursets deltagere.
Umiddelbart efter kurset fik de nye elever udleveret et spørgeskema, hvori de skulle 

vurdere både de enkelte øvelser og kurset som helhed. På spørgsmålet »Føler du, at kurset 
som helhed har været af nogen værdi for dig«, svarede

189 ja
15 nej 

2 ved ikke

På spørgsmålet om længden af et introduktionskursus svarede flertallet 5 eller 3 dage.
De medvirkende lærere og gamle elever afholdt et evalueringsmøde, og på baggrund af 

dette samt af nye elevers positive reaktion var der stor enighed om at afholde et lignende 
kursus i 1974, som dog nok bør følges op senere på året på en eller anden måde, så vi kan 
se, om et sådant kursus også har virkning på længere sigt, evt. kunne man heri involvere 
skolens øvrige lærere og elever.

Til slut det klassiske suk: kurset må ikke koste noget! I 1973 dækkede elevrådet de 
fleste udgifter, skolens festkasse resten.

Men er det rimeligt?
Elisabeth Næstholt Jensen,

STUDIEKREDSE
Der er mulighed for at afholde studiekredse, der normalt højst kan strække sig over 10 ti
mer. Der har i år været afholdt studiekredse over emnerne elektronik, Moskva (forbere
delse til rejse og) psykologi.
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FÆLLESTIMER
Det tilstræbes at holde 6-8 fællestimer om året.

MORGENMØDE
Hver tirsdag og torsdag morgen holdes morgenmøde i 10-frikvarteret. Morgenmødet tilrette
lægges af et udvalg af elever. Hvis man ønsker ordet under morgenmødet, skal man i for
vejen have kontaktet udvalget. Udvalget ser meget gerne, at så mange som muligt ønsker 
at bidrage med sang, musik, oplæsning o. lign.

FORÆLDREMØDER
I slutningen af januar måned afholdes møder for forældre til elever i 1. gymnasieklasse.

ADK
§ 1 Foreningens navn er Almenskolens Diskussions Klub.

§ 2 Foreningens formål er at samle dens medlemmer ved kulturelle og politiske arrange
menter samt fester.

§ 3 Som medlemmer optager foreningen elever fra gymnasie- og HF-klasserne.

§ 4 Tidligere medlemmer, der ikke går på skolen, har adgang til ADK’s arrangementer.

§ 5 Den årlige generalforsamling afholdes senest den 1. oktober, og den skal varsles mindst 
3 uger før. De til generalforsamlingen fremmødte medlemmer er beslutningsdygtige.

§6 D e af generalforsamlingen vedtagne beslutninger er lov og kan ikke ændres i det inde
værende foreningsår uden ekstraordinær generalforsamling.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller mindst 1/5 
af foreningens medlemmer kræver dette skriftligt.

§ 8 Såfremt 1/5 af foreningens medlemmer ytrer skriftlig utilfredshed med et arrangements 
gennemførelse, sløjfes dette.

Valglov
Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Hver vælger tildeles 5 stemmer, som fordeles med en 
stemme på en 1. g’er, en 2. g’er, en 3. g’er, en 1. HF’er og en 2. HFer.
Mandaterne fordeles på følgende måde: Den, som har fået flest stemmer fra hvert klasse
trin, kommer ind i bestyrelsen. De øvrige fire medlemmer bliver dem af de resterende, der 
har fået flest stemmer.
De indvalgte afgør selv, hvem der skal være formand og kasserer, dog må disse ikke tages 
fra afgangsklasserne.

ADK havde 1973-74 ca. 600 medlemmer.
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ADK 1973-74

29- 9-73 Eksperimentalteater »Rimfaxe«
28- 9-73 Generalforsamling
10-10-73 Fællestime »Julie Felix«
12-10-73 Efterårsbal

1-11-73 Film »Kvinden i sandet«
15-11-73 Foredrag »Tanzania«
23-11-73 Koncert »Troldmandens lærling« 

og »Rio Avajo«
29-11-73 Fællestime »Valgmøde«

6-12-73 Foredrag »Chile«

7-12-73 Koncert »Alrune Rod«
19-12-73 Hyggeaften
21-12-73 Julebal
30- 1-74 Film »Lektion i kærlighed«

5- 2-74 Hypnotisør Frietjof August
13- 2-74 Film »Klokkeren fra Notre Dame«
28- 2-74 Fællestime Steffen Grosseman

5- 4-74 Påskebal
23- 4-74 Hyggeaften
25- 4-74 Koncert »Røde Mor« og »Tramp«

KOR
Kan du synge »Lille Peter Edderkop«, så den kan genkendes? Så kan du også deltage i 
Korsang.

Koret er altså åbent for enhver, der har lyst til at deltage. Der er en ugentlig korprøve på 
to timer, som i de sidste par år har ligget om aftenen fra kl. 19-21. Det kan være lidt ube
kvemt for udenbys elever, men det har været svært at finde en eftermiddag, da folk har fri 
på så forskellige tidspunkter.

I den forløbne sæson har koret sunget ved en julekoncert i Set. Peders kirke, ved en af 
ADK’s hyggeaftener samt optrådt med dele af juleprogrammet i Drøsselbjerg forsamlings
hus. Sæsonens »store værk« har været Vivaldis »Gloria«, som vi har øvet på hele året for 
at synge det sammen med 7 andre kor og med det professionelle Sjællands Symfoniorkester 
ved to koncerter i henholdsvis Slagelse og Køge. Koret har endvidere medvirket ved forårs
koncerten på Kalundborg Gymnasium. I forbindelse med disse forårsarrangementer har vi 
ud over den sædvanlige øveaften haft to weekend-prøver, den ene i form af en meget vel
lykket kor-lejrskole sammen med kalundborgerne, den anden som en samlet prøve med de 
7 andre kor, der var med til de store koncerter.

I den kommende sæson forudses følgende aktiviteter:
En optræden med folkesange ved ADK-hyggeaften.
En julekoncert sammen med et nyt kammerorkester her i byen, evt i samarbejde med 

kalundborgerne.
En kor-lejrskole i marts eller april sammen med Kalundborg.
En forårskoncert i april her på skolen.
Det »store« samarbejde fortsættes, og der afholdes to koncerter sammen med de 7 andre 

gymnasier, sandsynligvis i Maribo og Roskilde domkirker, i april 1975.
Korets størrelse var i efteråret ca. 50, men her i foråret gik nogle 3. g’ere og 2. HF’ere 

ud, så vi nu er 40.
Lisbeth Hiort.
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FRITIDSSPORT
Ud over den obligatoriske undervisning i legemsøvelser arrangerer skolen frivillig træning 
i forskellige sportsgrene, således at alle elever kan få lejlighed til at træne én gang om ugen 
under frie former.

Holdene skal være på mindst 10 elever.
Fritidssporttræningen ligger uden for normal skoletid, oftest mellem 14-16, men andre 

tidspunkter kan aftales.
Eleverne kan selv vælge mellem forskellige sportsgrene, f. eks. badminton, basketball, 

fodbold, volleybold, atletik etc.
Der har med vekslende succes været afholdt kampe mod andre gymnasier i området i 

bl. a. atletik, fodbold og volleybold.

SKOLEKOMEDIE
Det er en fast tradition, at elever fra 2. g sammen med nogle lærere udvælger og instuderer 
et skuespil. Som regel spilles stykket i december måned, efter at de implicerede har arbejdet 
med det fra begyndelsen af oktober. Skolekomediens primære formål er at give en stor 
gruppe elever mulighed for at samarbejde på tværs af klasseskel om en spændende opgave, 
som kræver noget helt andet af dem end det daglige skolearbejde.

I år spillede vi »Gidslet« af den irske forfatter Brendan Behan. Andre år har der været 
spillet mere revyprægede stykker som »Gris på gaflen« af Rifbjerg, Panduro og Jesper 
Jensen, eller der har været opført selvskrevne stykker om aktuelle emner. Også klassikerne 
har vi prøvet, som f. eks. Aladdin af Oehlenschläger.

JULEREVY
Ofte sker det, at nogle af de elever, der har været med til at lave skolekomedie i 2. g, har fået 
lyst til at arbejde videre i samme spor, og på den måde er det efterhånden blevet en næsten 
lige så fast tradition, at der i forbindelse med ADK’s julebal bliver opført en julerevy, 
skrevet og spillet af elever fra 3. g og 2. HF.

EKSKURSIONER
Nogle af fagene i gymnasiet har et særligt behov for at supplere undervisningen i klassen 
med ekskursioner, hvor man kan anskueliggøre og konkretisere det læste stof. Det gælder 
traditionelt for geografi, biologi og historie. Den bevilling, der er til rådighed for sådanne 
ekskursioner, er ret beskeden og er desuden kun beregnet for gymnasieklasserne. Hvorledes 
bevillingen skal fordeles mellem fagene aftales i lærerrådet.

SKOLEREJSER
Hvis en klasse træffer aftale med en eller flere lærere om en rejse i en ferie, betragtes det 
som en privat rejse, og skolen har intet ansvar i forbindelse med en sådan rejse.

Anderledes forholder det sig med rejser, der foregår i skoletiden. De må have et Idart 
defineret fagligt sigte, og lærerrådet har udarbejdet nogle regler for sådanne rejser.
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Forslag til regler vedr, klasserejser i skoletiden:

1. Klassens faglærere og rektor skal drøfte sagen, inden en rejse planlægges.

2. Kun én rejse pr. klasse i løbet af gymnasiet. Maksimalt 5 skoledage.

3. Udførligt program forelægges for lærerrådet. Det daglige faste program skal svare til 
mindst en skoledag.

4. Klassens lærere orienteres mindst 3 måneder forud.

5. Principielt bør hele klassen deltage.

6. I forbindelse med rejsen skal eleverne enkeltvis eller i grupper udarbejde en selv
stændig opgave. Denne opgave må som minimum svare til manuskript til ca. en halv 
times foredrag. Opgaven kan udarbejdes som led i forberedelsen af rejsen eller bag
efter.
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Ministerielle og andre bestemmelser

TIMETAL I GYMNASIEAFDELINGEN
Fagenes timetal har i år været følgende:

3mf 3mn 3s 2mf 2mn 2s Im ls
Religion .............................. 2 2 2 1 1 1
Dansk ................................. 4 4 4 3 3 3 3 3
Engelsk ............................... 6 4 5 4
Tysk .................................... 5 3 3
Fransk ................................ 3 3 3 3 3 3 5 5
Latin ................................... 4 4
Historie ............................... 4 4 4 3 3 3 2 2
Oldtidskundskab ............... l 2 2 2 1 1
Geografi ............................. 2 3 3 2
Biologi ............................... 3 7 3 3
Gymnastik .......................... 2 2 2 2 2 2 2 2
Fysik ................................... 5 2 3 2 3
Kemi ................................... 3 3 2
Matematik .......................... 6 3 5 3 3 5 2
Formning ............................ J 1 1 2 2 2 2 2Sang ......................................J

30 30 31 30 30 30 30 30

TIMETAL PÅ HF-KURSUS
Hvert år opdeles i 2 semestre, således at undervisningen strækker sig over i alt 4 semestre 
efter følgende plan:

Antallet af ugentlige timer Antallet af ugentlige timer
F/F.LLESFAG: TILVALGSFAG:

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

Dansk .................. 3 3 4 4 Biologi ................ 0 0 4 4
Religion .............. 0 0 3 3 Matematik ........... 0 0 6 6
Historie ............... 3 3 3 3 Engelsk ............... 0 1 3 3
Biologi ................. 3 2 0 0 Tysk .................... 0 0 5 5
Geografi ............. 3 2 0 0 Samfundsfag ....... 0 0 3 3
Matematik ........... 5 5 0 0 Musik ................. 0 0 4 4
Engelsk ............... 4 3 4 4 Formning ............ 0 0 4 4
Tysk .................... 3 3 0 0 Idræt ................... 0 0 4 4
Samfundsfag ....... 2 2 0 0 3. fremmedsprog . 0 3 4 4
Musik/Formning . 2 2 0 0 Fysik ................... 0 3 6 5
Tdræt ................... 2 2 0 0 Kemi ................... 0 0 5 5

Psykologi ............ 0 0 3 3
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Der holdes eksamen i de enkelte fag ved udgangen af det semester, hvor undervisningen i 
faget afsluttes. Der er ikke eksamen i fællesfagene musik, formning og idræt.

MØDEPLIGT OG FRITAGELSE
Eleverne har mødepligt til undervisningstimerne samt pligt til at aflevere de til undervis
ningen hørende skriftlige opgaver til aftalt tid.
Anmodning om fritagelse for enkelte timer eller dage rettes til rektor, og så vidt muligt 
i god tid.
Anmodning om fritagelse i løbet af skoledagen rettes til rektor eller i hans fravær til admi
nistrativ inspektor.
Umiddelbart efter forsømmelser af enhver art forelægges skriftlig meddelelse herom for 
ganginspektor. For de 18-åriges vedkommende på standardblanket, som fås hos gang
inspektor.
For langvarig fritagelse for gymnastik kræves lægeattest. Blanket hertil udleveres på sekre
tærkontoret.

KARAKTERBØGER
Der sendes karakterer med hjem i december og marts. For afgangsklassernes vedkommende 
er karakteren i december terminskarakter. Tillige gives i alle klasser års- og eksamenskarak
terer ved skoleårets afslutning. Ved hjemsendelse af karakterer skriver den enkelte faglærer, 
når han finder det fornødent, et forklarende vidnesbyrd tillige med karakteren.

Karakterbøgerne må afleveres i underskrevet stand senest én uge efter, at de er hjemsendt.

INDSTILLING TIL EKSAMEN
Hvis en elevs forsømmelser antager et sådant omfang, at skolen nærer betænkelighed over 
for elevens mulighed for fortsat at følge undervisningen, bliver eleven underrettet herom. 
Fortsætter en elevs forsømmelser herefter, skal skolen skriftligt underrette eleven og inde
haveren af forældremyndigheden om, at der kan blive tale om at tage forbehold ved elevens 
indstilling til eksamen. Umiddelbart før endelig indstilling til eksamen drøftes på en lærer
forsamling forholdene for de elever, der har modtaget skriftligt varsel. Såfremt lærer
forsamlingen finder, at det for en af disse elever i et eller flere fag på grund af elevens for
sømmelser ikke vil være muligt at give årskarakterer, skal rektor i henhold til § 7 i under
visningsministeriets bekendtgørelse af 12. marts 1973 om eksamensordninger m. v. indsende 
en erklæring, som giver oplysning om disse forhold, og direktoratet afgør da, om eleven kan 
deltage i eksamen ved skoleårets afslutning.

19



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

Indstilling til eksamen - HF
Såfremt en HF-kursist forsømmer mere end det skønnes forsvarligt, vil der blive tilstillet 
ham en advarsel - først mundtlig, derefter skriftligt. Hvis forsømmelserne derefter ikke 
bringes til ophør, vil kursus indstille til direktoratet, at kursisten formenes adgang til under
visningen.

Kursus skal gennemføres i løbet af 2 år. Der kan ikke som i gymnasiet gives adgang til at 
gå et år om. Såfremt eksamen ikke bestås, kan man indstille sig til eksamen et år efter.

REEKSAMINATION
1. Elever, som ved den afsluttende prøve til studentereksamen efter 1. eller 2. g har 5 

eller derover i årskarakter, men til eksamen får 00 eller 03, har ret til at komme op 
til ny prøve i faget i august/september.

2. Elever, som i et fag, der afsluttes efter 1. eller 2. g, har fået 00 eller 03 i årskarakter, 
har ret til, hvis faget ikke er udtaget til prøve til studentereksamen, at blive under
kastet prøve i faget i august/september.

OMGÆNGEREKSAMEN
Hvis man til HF-eksamen får nogle dårlige karakterer eller ikke består i nogle af fa
gene, kan man efter ansøgning få tilladelse til at tage et eller flere fag om, hvorved man 
kan forbedre sin eksamen. Efter omgængereksamen er det den højeste af de opnåede ka
rakterer, der bliver medtællende.

BEFORDRINGSGODTGØRELSE
Amtskommunen yder befordringsgodtgørelse til elever på gymnasium og FIF. Godtgørelse 
kan ydes, hvor elevens samlede skolevej beregnet fra bopæl til skole (kursus) og tilbage er 
14 km eller derover. Det er normalt en forudsætning, at eleven har valgt nærmeste skole 
eller kursus.

Skema til ansøgning om befordringsgodtgørelse fås på skolens kontor.

BØGER OG PAPIR
Eleverne får gratis udleveret skolebøger samt papir og tingbøger i rimeligt omfang. De 
udleverede bøger er skolens ejendom og skal erstattes, hvis de bliver væk eller beskadiges. 
Det er ikke tilladt at skrive i bøgerne. Hvis man i skoleårets løb skal bruge mere papir, 
skal man henvende sig til sin klasselærer. Hvis der er problemer med de udleverede bøger, 
skal man henvende sig til boginspektor, som træffes hver dag i bogdepotet i 10-frikvarteret. 
Bogdepotet ligger i den gamle bygning ved hovedtrappen midt i bygningen.
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TELEFONKÆDER
Vi vil i år prøve at etablere telefonkæder i de enkelte klasser straks i begyndelsen af skole
året, således at skolen hurtigt og sikkert kan få en besked ud til en hel klasse uden for 
skoletiden, f. eks. meddelelse om en lærers sygdom o. 1.

ORDENSDUKSE
Eleverne er ordensdukse en uge ad gangen i alfabetisk rækkefølge. Duksens opgave er at 
hente forsømmelsesprotokollen hos ganginspektor E. Nørgård til den første time, hvor 
klassen er samlet, samt at bringe den tilbage til ganginspektor igen. Desuden skal duksen 
sørge for udluftning af klasserne og tørre tavlen af efter timen.

ERHVERVSORIENTERING
Der gives undervisning i erhvervsorientering i både 1. og 2. HF-klasse samt i 1., 2. og 3. g - 
for begge retningers vedkommende ca. 14 timer i alt fordelt på de 2 eller 3 år, eleverne 
går her. Undervisningen i klassen tager bredt sigte på at orientere eleverne om uddannelses- 
og erhvervsmulighederne for HF- og gymnasieelever. Foruden den egentlige klasseundervis
ning er der også mulighed for individuel rådgivning og vejledning i det omfang, der er 
behov for det. E.o.-lærcren har en kontortid, i hvilken man kan henvende sig om alt ved
rørende uddannelse og arbejde (se opslagstavlen m. h. t. ugedag og klokkeslet for kontortid).

STUDIEORIENTERENDE MØDE
Som et supplement til erhvervsvejledningen kommer der i januar eller februar et hold stu
derende fra universitetet og de højere læreanstalter for at orientere om forholdene inden for 
de forskellige studier. Alle klasser undtagen 1. g har adgang til at tale med de studerende.

I redaktionen:
Studielektor J. Christiansen 
Studielektor Vilh. Larsen 
Inspektor P. Berggreen

Slagelse i juni 1974 
O. Skouby.
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