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Nykøbing
Catedralskole

;oleefterretninger for 1977-78 ved 
ktor Fl. Dall
idielektor Paul Nakskov



red skoleårets slutning 1978
september fik skolen et nyt koncertflygel i festsalen. Det kan næsten ses som 
matrialiseret symbol på den genopblussen, skolens musikliv er inde i. Vi kan 

le være tilfredse med denne udvikling og udtrykke vor håb og tro på en 
ierligere blomstring.
De arbejder, der er udført i det forløbne år som led i skolebygningernes 
oderniseringer, må vel siges at høre til »småtingsafdelingen«, væsentlige, 
en ikke så iøjnefaldende ting. Efter at skolen ved sommerferien gik over til 
jvarmning ved fjernvarme, blev fyrrummet ryddet. Det forventer vi i det 
>mmende år indrettet til et tidssvarende bogdepot. En elevator - specielt med 
mblik på handicappede elever - kan ventes indrettet, og på ønskesedlen står 
jså ombygning af balkonen i pigegymnastiksalen og indretning af egentlig 
rntine i spisekælderen.

I dette skoleår mistede Nykøbing Katedralskole en af sine støtter. Sagfører 
iktor Larsen afgik ved døden. Siden trediverne har sagfører Viktor Larsen 
igennyttigt stillet sin ekspertise til skolens rådighed. Tidligt samarbejdede 
m med daværende rektor Willesen i dennes forsøg på at få nye skolebygnin- 
:r til erstatning for de daværende i Slotsgade (den nuværende politistation), 
t arbejde, der som bekendt kronedes med held i eftersommeren for 25 år 
den, da de nuværende skolebygninger blev taget i brug.
Gennem årene har sagfører Larsen ydet en stor og uvurderlig hjælp ved 

iministrationen af skolens legater. Som eksempel kan nævnes anskaffelsen af 
irden »Nørrekilde« i Tjæreby til Hages legat og administrationen ved går- 
-ns genopførelse efter en brand for en del år siden. Så sent som i denne vinter 
iranledigede sagfører Larsen forpagtningsforholdene på »Nørrekilde« ændret, 
/orved udbyttet til Hages legat til gavn for skolens samlinger og bibliotek 
irbedres væsentligt.
Nykøbing Katedralskole har nydt og vil fremover nyde godt af sagfører 
iktor Larsens indsats.
Æret være hans minde.

Fl. Dall.
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Inden den nu afsluttede modernisering af skolebygningen kunne man tit hø 
tale om undervisningstimer, der var henlagt til »det gamle spejderlokale«. Mc 
vidste, det (eller rettere de, for der var to) befandt sig oppe under taget (( 
observatoriet) bag det store bibliotek, men hvad betegnelsen i øvrigt dækket 
over, stod næppe klart for de efterhånden mange nye lærere, der var komm 
til, og vel slet ikke for de nye elever. Direktør Palle Mørch, der har været eh 
på skolen og med i den gamle, nu nedlagte spejdertrop »Glenterne«, fortæll 
her om

Nykøbing Katedralskole — og spejderne . . . 
Om skoletroppen »Glenterne« — 
og om 2 markante ledere
Af direktør Palle Mørch, Nykøbing F.

Spejderne på Katedralskolen nedstammer fra englænderen Lord Baden-Powe 
der under Boer-krigen i Sydafrika omkring århundredskiftet fik ideen til d< 
spejderbevægelse, der fra England spredtes til alverdens lande og efterhånd< 
omfattede både piger og drenge. I Danmark organiserede drengene sig i 
korps: KFUM’erne, der var »grønne«, og dem i Det Danske Spejderkorps, d 
var »gule« (farvebetegnelserne refererede til uniformens udseende). Katedra 
skolens spejderkorps hed »Glenterne« og var »gule«, men vi var desuden sp 
cielle derved, at kun de udvalgte, der var sluppet gennem nåleøjet ved Kat 
dralskolens optagelsesprøve, var kvalificerede til at blive »Glente«. Og ki 
drengene . . . Den slags kønsdiskriminering kunne næppe praktiseres i vo 
dage - 1

S. A. Christensen, der var rektor på Nykøbing Katedralskole, da troppe 
stiftedes i 1925, tænkte formentlig, at »Glenterne« kunne blive et godt fritid 
supplement til skolens generelle undervisningstilbud, og han havde næppe fon 
stillet sig, endsige håbet, at spejderarbejdet for mange af os skulle blive d 
egentlige i vor tilværelse på Katedralskolen - skoleundervisningen supplemei 
tet! At det trods alt lykkedes at opretholde en rimelig balance mellem skok 
arbejde og fritid borgede et tæt fællesskab mellem drengene, forældrene c 
lærerne for, og i en lang årrække stod en kreds af lærere fanevagt omkrir 
spejdertroppen, som i 20’rne og 30’rne var et humørfyldt indslag i den lære 
skoles dagligdag. Lektorerne Andersen (kaldet »Kridt«), Østergaard, Mølle 
Thuesen m. fl. var med til at etablere en »varm linje« mellem skole og hjer 
og de sikrede dermed, at skolearbejdet fik sin rimelige placering ved siden ; 
spejderarbejdet - og omvendt. Interessen var varm, kommunikationen intei 
og hjertelig, og var der hos enkelte spejdere en tendens til at prioritere spejdi 
riet frem for skolen, sørgede lærere og kammerater i forening for, at balance 
blev genoprettet.
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Var spejderiet således en integreret del af skolens liv og en hjertesag for 
egge parter, så skyldtes dette selvsagt mange faktorer, men i særlig grad to af 
kolens lærere, Johs (der først i en langt senere fase af sit liv - som forstander 
or byens Industri- og Håndværkerskole - blev kendt under sit retmæssige 
fternavn Andersen) og lektor Einar Rasmussen, der under spejdernavnet Ras 
ndlagde sig uvisnelig hæder for at omsætte det internationale perspektiv i 
pejderbevægelsen til praktisk gerning ved - i årene efter 2. verdenskrig - at 
.bne grænserne for Glenterne og etablere en række kontakter, der muliggjorde 
iesøg i andre lande og genvisitter herhjemme. - Herom senere - .

Begyndelsen til det hele var dog Johs. Denne dynamiske gymnastik- og 
egnelærer med gudbenådede talenter for at fortælle, organisere og sætte i 
cene - evner, der placerede ham, ikke blot i troppens historie, men på spejder- 
les landsplan - ved verdens-jamboreen i England i 1929, hvor han dirigerede 
let danske holds gymnastik-opvisning (iflg. samstemmende beretninger fra 
leltagerne i mudder og pløre til op over begge øren!), i Ermelunden ved Kø- 
lenhavn i 1935, hvor Det Danske Spejderkorps indbød 10.000 spejdere til 
nternational lejr, og Johs spillede en central rolle i Holland i 1937, hvor 
jlenterne — på opfordring fra spejderkorpset til at repræsentere Danmark ved

Fra den gamle latinskole i Slotsgade, set fra skolegården (nu politistation}.

5



et underholdnings-arrangement - opførte en succesrig pantomimisk udgave a 
»Kejserens nye Klæder« i Johs’ regie og desuden løste den opgave at design 
og opbygge Danmarks-porten i kæmpe-jamboreen - sidst, men ikke mindst do, 
i Glenternes daglige liv, som med Johs som inspirerende, udfarende og gennem 
førende kraft gjorde Glenterne til den trop, der ved turneringerne hjemført 
sejrens trofæer i form af divisionsfane, rævehaler, vildsvinetænder og sølv 
plader, og som ved de årlige forældrefester omskabte den gamle gymnastiksa 
i Slotsgade til panoramaer fra lejre og begivenheder som illustrativ baggrum 
for den års-beretning, der hvert år fik forældre og lærere til at gå hjem mei 
den ikke helt forkerte, omend måske let overdrevne opfattelse, at Glentern 
var en hovedhjørnesten i den internationale spejderbevægelse. Et enkelt eks 
empel på hans ubændige idé-udfoldelse og viljestyrke: Efter jamboreen i 1937 
hvor hollandske spejdere havde serveret »Huzaaren-salat« for Glenterne, vill 
Johs - i januar måned — gøre det samme ved forældremødet i Nykøbing. Des 
værre indgik der friske agurker i opskriften, og for alle andre end Johs vill 
det nok have været et problem at skaffe agurker i januar. Men ved hjælp a 
gode forbindelser fik han dem hjem pr. luftfragt fra Indonesien - i 1937 . . .

Helt anderledes end Johs var hans arvtager, Ras - lektor Einar Rasmussen 
Det var vel egentlig Johs’ fænomenale overtalelseskraft, der fik Ras til a 
overtage Jobs’ hidtidige ansvar. I slutningen af 30’rne ville Johs frigøres, o; 
den daværende rektor Willesen forlangte, at efterfølgeren skulle være ei 
lærer på skolen. I en overgangsperiode påtog lektor Thuesen isig opgaven mei 
støtte fra »Glenternes Rovers«, en gruppe halvvoksne spejdere, der i mangi 
år bistod med tilrettelæggelsen af den praktiske del af spejderarbejdet. Mei 
den egentlige løsning på leder-problemet kom først, da Ras lod sig »hverve« 
Næppe af uimodståelig trang eller af medfødte evner. Ras’ karakteristika va 
helt anderledes end Jobs’. Men med sikker fornemmelse for troppens traditioi 
og forudsætninger formåede han at leve op til de forventninger, drengene stil 
lede til ham, og ved at trække på arbejdskraften fra de store spejdere, der va 
lykkelige for i den alder at få overdraget et ansvar, blev han den primus motor 
troppen og skolen havde brug for - og da verdenskrigen sluttede, og grænserne 
åbnedes påny, var han drivkraften, der sørgede for, at Glenterne var blandt d 
første, der fik adgang til den ny og større verden - i Gränsjö i Sverige, efter 
krigs-jamboreen, hvor Folke Bernadotte var top-figuren, Ermelunds-lejren 
Danmark med deltagelse af ungdom fra en snes lande, genoptagelsen a 
førkrigs-kontakten med den hollandske Baron van Pallandt’s Groep, der ført' 
til hollandske lejre i Danmark og danske i Holland, men - nok så væsentligt - 
talrige venskabs-kontakter, der består spejdere imellem den dag i dag. Først o; 
sidst dog: Under planlægningen af Katedralskolens udflytning til Poul Martii 
Møllersvej overvågede Ras bestandig, at Glenterne også i de ny rammer fil 
eget tropslokale og dermed mulighed for at fortsætte sit virke som skoletrop 
Denne status måtte som bekendt ændres, da mellemskolen opløstes, og en w 
struktur blev etableret, hvorved eleverne optoges i en senere alder end tid
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katedralskolen i dag. Den 31. august er det 25 år siden de nye bygninger blev indviet.

igere. Dermed bortfaldt Glenternes tilknytningsforhold til Katedralskolen, 
aen for os halvvoksne drenge der i disse år under Ras’ ledelse fik lov at gøre 
t stykke ungdomsarbejde, der fik betydning for os i vor senere tilværelse, 
tår lektor Rasmussen som en personlighed, der har sat sig spor, ikke alene for 
►s, men også for en stor gruppe ungdom i byen, rundt om i Danmark og i frem- 
nede lande.

Må jeg afslutningsvis sige, at den rune, jeg her har forsøgt at riste over 
'denterne som skoletrop, ikke skal prætendere at være en historisk fremstilling, 
in sådan er den, der skriver disse linjer, ikke den rette til at skrive, for jeg er 
:un en af de mange, og jeg var kun med i en fase af troppens liv. Højst har 
eg kunnet kaste et strejflys på enkelte hændelser, som for mig personligt 
epræsenterer noget væsentligt. Men skulle læseren have forstået denne rede
gørelse sådan, at det daværende Katedralskole-miljø efter min mening fik en 
kstra dimension, dengang da enthusiasme, fællesskabsfølelse, kammeratskab 
>g andre »dyre« begreber stod i en højere kurs end i vore dage, så har man 
kke misforstået, hvad jeg mener var Glenternes betydning for Nykøbing F. 
katedralskole.

Palle Mørch.
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Studentereksamen 1977

Sproglig linje.
Nysproglig gren:

a.

1. Ole Petersen Boesen
2. Ole Garnum
3. Lisbeth Gaardhøje Hansen
4. Anne-Mette Henriksen
5. Lene Jakobsen
6. Dorte Marianne Jørgensen

7. Marianne Kromand
8. Anne Bodil Larsen
9. Elsebeth Larsen

10. Grete Blok Lyngsø
11. Anne Stope

b.

1. Christa Andersen
2. Arne Stenberg Christensen
3. Lillian Anni Christensen
4. Inger Frølunde
5. Bente Rita Hansen
6. Anette Meyer Helwig Jensen
7. Lene Dyrberg Kristiansen
8. Anne Madsen
9. Susan Marquardsen

10. Birthe Krog Nielsen
11. Lisbeth Damgaard Nielsen
12. Karen Marie Eggert Pedersen
13. Gitte Grethe Petersen
14. Kristen Skydsgaard
15. Hanne Edna Sørensen
16. Peter Laurs Sørensen
17. Erik Værbak
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Matematisk linje.
Matematisk-fysisk gren:

. Ole Holst Andersen
!. Jan Ove Kristian Bartold
i. Bjarne Christiansen
. Bo Grøndal Hansen

>. Kim Møller Hansen
>. Arne Jensen
'. Carl-Erik Jørgensen

. Steen Elting Damgaard
1. Steen Bøjden Dissing
!. Anders Peter Drachmann
1. Bjarne Brænder Florentsen
>. Jens Henrik Bruun Hansen
>. Klaus Schütt Hansen

. Jesper Alstrup
1. Peter Funch Christensen
J. Carsten Hagenbæk
L Marianne Hansen
>. Steen Færgemann Hansen
i. Lene Jørgensen

1. Hans Jørgen West Hansen
1. Kirsten Klitgaard Hansen
J. Ulla Birgitte Hansen
1. Søren Otto Hornstrup
>. Kirsten Hanne Jensen
). Birgitte Anna Koczulab
•. Knud Erik Kristiansen
i. Erik Walther Larsen

8. Kurt Jørgensen
9. Klaus Lykkebæk Larsen

10. Sven Erik Søndergaard Madsen
11. Poul Stefan Rasmussen
12. Henrik Ry de
13. Peter Smith
14. Peter Videcrantz

y-
7. Morten Brenø Lange
8. Lau Nikolaj Nygaard
9. Kaj Arne Rasmussen

10. Anders Vagn Schmidt
11. Kirsten Sliding

z.

7. Erik Mørch
8. Birgit Astrup Nielsen
9. Peter Krarup Nielsen

10. Mette Guldager Petersen
11. Lars Erik Storck

u.

9. Karen Lolle
10. Kurt Lorentzen
11. Susanne Møller

■ 12. Niels Neergaard-Nielsen
13. Carsten Mikael Faber Pedersen
14. Jesper Rasmussen
15. Helen Elisabeth Storr
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Matematisk linje.
Matematisk-naturfaglig gren:

1. Birgit Engelbrecht
2. Henrik Cim Fabricius Husted

1. Jan Meyer Hansen
2. John Bach Hansen
3. Lasse Solheim Hansen
4. Merete Jacobsen

1. Birgitte Fjordside
2. Berit Werner Hansen
3. Susanne Fønsskov Hansen
4. Elex Gedsted Hare

1. Ole Clausen
2. Helle Charlotte Jørgensen
3. Christian Krarup

3. Lisbeth Bo Jørgensen
4. Anne Larsen

y-

5. Kim Michael Hammer Jensen
6. Jørn Erland Koch
7. Erik Slentø

z.

5. Else Hanne Onsberg Henriksen
6. Ulla Henriksen
7. Anja Tausen

u.

4. Susanne Rasmussen
5. Anders Aksel Møller Sørensen
6. Hanne Curting Sørensen
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Højere Forberedelseseksamen 1977

1. Niels Chr. Baark
2. Lars Vennike Christiansen
3. Elisabeth Anne Lilly Frejlev
4. Hans Jørgen Hansen
5. Jørn Hornemann Hansen
6. Jens Faber Henriksen
7. Johannes Frank Herlufsen
8. Hanne Roland Jensen
9. Merete Hanne Bjørck Jensen
0. Torben Plambøck Jørgensen 
I. Karen Merete Knudsen
2. Grethe Stejner Kristensen

2P

13. Marian Kristensen
14. Elo West Larsen
15. Jette Beatrice Larsen
16. Judit Madsen
17. Inge Olesen
18. Judy Pedersen
19. Marianne Elisabeth Petersen
20. Jette Trine Petersen
21. Bente Dorit Poulsen
22. Anne Bodil Rasmussen
23. Erling Rosenberg Rasmussen
24. Jane Sonne

1. Susanne Althoff Andersen
2. Finn Ove Brendstrup
3. Marianne Bott
4. Mette Christiansen
5. Flemming Duvier
6. Jytte Merete Hansen
7. Lars Michael Hansen
8. Poul Henning Hansen
9. Søren Hornhaver Kristensen
0. Hans Bo Larsen
1 . Inge Marianne Larsen

2 q

12. Mona Irene Letih
13. Hanne Harding Madsen
14. Hans Peter Madsen
15. Lene Borchersen Madsen
16. Jørn Herbert Nielsen
17. Birgitte Gerda Olsen
18. Lone Pedersen
19. Jette Lund Petersen
20. Merete Petersen
21. Anders Simonsen
22. Helle Tønnesen

11



Legater 1977—78
1. Rehlings legat for skolens duks: Ole Boesen.
2. Høyelses legat: Bjarne Brænder Florentsen.
3. Blichers legat: Jan Bartold.
4. Kemps rejselegat: Annette Jensen.
5. Rektor Willesen og hustrus mindelegat: Peter Aspe, Ole Boesen.
6. Nykøbing Katedralskoles Elevsamfunds Understøttelsesfond: 

Lene Dyrberg Kristiansen.
7. Civilingeniør Knud Højgaards legat: Jesper Jørgensen, Per Bjarne Kofoec 

Rasmussen, Peer Juul Andersen, Claus Flemming Madsen.
8. Stipendiefonden: Torben Henriksen, Jens Henrik Nielsen, Bente Tørring, 

Carl-Erik Jørgensen, Bjarne Brænder Florentsen, Thomas Clausen.

Lærerkollegiet
Adjunkt Jens Andersen (JA), Fysik: 2xF, 2xN, Ix. Kemi: 2x, Ix, 2y.
Lektor Poul Andersen (PA), Biologi: 3yF, 3xN, 3zF, 2yzN, 2xN.
Adjunkt Uffe Berg (UB), Biologi: 3yzN, 2PQ, lp, lq.
Adjunkt Arne Berthelsen (AB), Dansk: 3y, 2p, Iz. Oldtidskundskab: 2x, la, Iz
Adjunkt Peer Bruun (PB), Formning: 3g, 2g, 2PQ, lp, lq.
Adjunkt Jørgen Bøttern (JB), Tysk: 3a, Ib. Fransk: 3b, 2x, ly.
Adjunkt Esther Christensen (EC), Matematik: 2x, 2y, 2a. Gymnastik: 2by, lp 
2PQ.
Rektor Fl. Dall (D), Fysik: 3xF.
Adjunkt Jarl Damgaard (JD), Latin: 2a, 2b, la, Ib. Historie: lp.
Adjunkt Ellen Danielsen (ED), Engelsk: 2b, 2PQ, lq. Fransk: 3a.
Lektor Gurli Finch (FH), Biologi: 3a, 3x, 3b. Geografi: 3yzN, 2yzN, la, Ib.
Adjunkt Ulf Gyde Jørgensen (GJ), Engelsk: 3b, 2q, lp. Tysk: 2a, la.
Timelærer Anni Hansen (AH), Gymnastik: Iz, lax, Iby.
Studielektor J. Qvistgaard Hansen (Q), Historie: 3b, 3y, 2q, Ix, lq. Oldtids
kundskab: 2b, Ix. Samfundsfag: lq, 3b, 3y.
Timelærer Ken Hansen (KH), Psykologi: 2PQ.
Adjunkt Preben Hansen (PH), Matematik: 2xN, lq. Fysik: 3zF, 2yF.
Adjunkt Torben Holming (TH), Historie: 3a, 2x, 3x, 2b, 2z, 2p. Samfundsfag 
3a, 3x.
Pastor Anne Birthe Jensen (AJ), Religion: 3b, 3y, 2b, 2x. 
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land. mag. Niels Erik Kjærgaard Johansen (KJ), Musik: 1g, 2g, 2PQ.
idjunkt Anne Marie Kraeutler, Fransk: la, lx, 2z, 1PQ. Idræt: 3z, 2z, 2by, lq. 
rdjunkt Lars Kruse (LK), Fransk: 3y, 3z, 2a, 2b. Tysk: 2b, lq. Spansk: Ibxy. 
rdjunkt Karsten Kunov (KK), Historie: 2a, ly, 2y, Ib, Iz. Samfundsfag: 2PQ, 
p. Oldtidskundskab: ly, 2a, 2y, 2z.
idjunkt Ole König (K), Fysik: 3yF, 1z, 1PQ. Kemi: 1z, 2PQ.
Idjunkt Birthe Bruun Larsen (BL), Matematik: 2z, lx, 2PQ.
Adjunkt Inge Lise (IL), Tysk: 3b, Ixy, lp. Engelsk: Iz.
Adjunkt Jørn Lohse (L), Fysik: 2PQ, ly, 2yzN. Kemi: 2z, ly.
Adjunkt Marianne Menck-Thygesen (MT), Dansk: 2a, Ix, lq. Religion: 3a, 3z, 
a, 2z, 2q.
dudielektor Paul Nakskov (N), Dansk: 2y, ly, lp. Religion: 2y, 3x, 2p.
Adjunkt Hans Nejrup (Ne), Matematik: 3xF, 3zF, ly.
Adjunkt Ernst Juncker Nielsen (JU), Dansk: 3b, 3z. Engelsk: Ib, Ix.
imelærer Ilia Stenvang Pedersen (SP), Gymnastik: 3ax, 3by, 2ax, lax, Iby. 

umelærer Henning Aggefholm (HA), Gymnastik: 3z, 3by, 3ax, 2by, 2ax, 2z, 
z, Ipq.
Adjunkt Inge Lise Agergaard Rasmussen (IA), Dansk: 3x, la. Engelsk: ly, 2p.
Adjunkt Tage Agergaard Rasmussen (TA), Dansk: 3a, 2x, 2z. Matematik: 
iyzN, la, Ib.
Adjunkt Esther Ørbæk Sørensen (Ør), Historie: 3z, la. Samfundsfag: 3z.
)ansk: 2b, 2q, Ib.
Adjunkt Ove Splittorff (S), Fysik: 3yzN, 2zF, 3xN. Matematik: 3yzN, Iz.
Adjunkt Jens Winter (W), Geografi: 3xN, 2yF, 2zF, 2xN, 2xF, lp, lq.
Adjunkt Ulla de Visme (UV), Fransk: 3x, 2y, Iz, lb. Sang: 3bz, 3axy, 1PQ. 
dusik: 1PQ.
Adjunkt Karl Aarhus (KA), Matematik: 3yF, 3xN, 2b, lp.
Adjunkt Flemming Aagaard (Aa), Engelsk: la, 1PQ. Fransk: 2PQ.

lektors stedfortræder: Studielektorerne.
Administrativ inspektor: Studielektor Hans Buxbom Nielsen og adjunkt Jarl 
)amgaard.
Studievejleder for Gymnasiet: Adjunkt Esther Ørbæk Sørensen.
Studievejleder for HF: Adjunkt Torben Holming og adjunkt Jarl Damgaard. 
inhvervsvejleder: Adjunkt Uffe Berg.
bibliotekar: Adjunkt Hans Nejrup.
’edel: Eigil Jensen.
ndre inspektion: Adjunkt Peer Bruun og Jens Winter.
Skolens kontor: Fru Grete Steffensen og fru Rita Nielsen.

’r . 1. august ansattes Ulla de Visme og pr. 1. februar adjunkt Anne Marie 
Craeutler samt timelærer Henning Aggerholm.
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Lærerkandidater
I efterårssemestret blev kursus i praktisk undervisningsfærdighed gennemgåe 
af cand. phil. Chresten Frostholm i engelsk med adjunkt Gyde Jørgensen, ad 
junkt Inge Lise og studielektor Buxbom Nielsen som vejledere, cand. mag 
Niels Kastfelt i historie og religion med adjunkt Jarl Damgaard, lektor Kar 
sten Kunow, adjunkt Marianne Mench-Thygesen, studielektor Paul Naksko’ 
og adjunkt Esther Ørbæk Sørensen som vejledere samt kunstpædagog Sørei 
Møller i formning med adjunkt Peer Bruun som vejleder.

Skolenævn og forældremøder
1. Forældremøde for forældre til elever i 1 g afholdtes 7. december 1977.
2. Orienterende møde for forældre og kommende elever afholdtes den 26 

januar 1978.
3. Skolenævnsmøde afholdtes den 29. marts 1978. Skolenævnet består af:

K. G. Gervang, J. J. Vildbrad, Finn G. Larsson, Max Larsen, (forældre 
valgte) samt rektor, studielektor Paul Nakskov og lektor Poul Andersen.

4. Ordinært forældremøde afholdtes den 18. april 1978.

Samarbejdsudvalget
Elevrepræsentanter: Mads Bundgaard 3y, Peter Kjøller 3z, Lars Kastrup 2z 
Jan Mogensen 2HF.
Lærerrepræsentanter: Lektor Jens Andersen, adjunkt Uffe Berg, adjunkt Esthe: 
Ørbæk Sørensen, adjunkt Karl Aarhus.
Lærerrådsformanden er født medlem af udvalget, og rektor er født formane 
for udvalget.

Elevmødet
Efter der ved valg i 1977 var nedsat en koordineringsgruppe, der i sam
arbejde med et elevråd skulle varetage elevernes interesser, troede alle, a 
man var kommet det evigt tilbagevendende problem (elevopbakningen) ti 
livs. Dette viste sig at blive en gammel løgn. Kulturudvalget viste sig derimoc 
at være meget aktivt og formåede, trods en noget udflydende elevaktivitet, a 
invitere skolens elever til friaften, på en teatertur til København, som ikke ble^ 
til noget, en teatertur til København, som blev til noget og desuden til koncer 
med Mike Chapmann.

På grund af økonomisk forvirring omkring diverse fester valgte elevmøde 
et »stående« festudvalg, som viste sig at fungere ganske udmærket. En størr< 
aktivitet synes at være en absolut forudsætning for at redde stumperne af det 
der engang var et alvorligt foretagende.
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Fællestimer
fællestimerne har man i år haft lejlighed til at møde to forfattere: Den 
september besøgte Klaus Rifbjerg skolen som led i et landsomfattende oplæs- 

ingsprogram med egne værker, og den 20. januar causerede Hans Scherfig 
ver sit eget forfatterskab. I rækken af møder med politikere havde man i år 
algt Erhard Jakobsen, som den 5. december fremlagde og diskuterede Cen- 
umdemokraternes skolepolitik. Endelig vistes til juleafslutningen filmen 
Støvsugerbanden«.

Teaterforeningen
rennem en kontaktlærer formidler skolen medlemsskab af Teaterforeningen 
)r Falster-Østlolland med stor ungdomsrabat. Ved begyndelsen af sæsonen 
il repertoiret blive forelagt eleverne, der så kan tilmelde sig som ungdoms- 
oonnenter til et antal forestillinger (mindst tre). Medlemmerne har end- 
idere adgang til rabatkuponer, der kan bruges ved køb af billetter til andre 
)restillinger - også ved teatre i andre byer, f. eks. København.

G.].

Årets skolekomedie
om det efterhånden er blevet tradition her på stedet affødte årets skole- 
omedie en del forvirring og en masse sjove og underholdende situationer. 
Det begyndte med at vi skulle vælge et stykke, og vi læste derfor en masse 

mespil igennem. Efter usædvanlig få diskussioner enedes vi om Soyas CHAS, 
i startede læseprøverne under ledelse af Lars Kruse (en del besvær med at 
nde dage hvor alle implicerede var ledige).
Så gik vi på scenen. På trods af de medbragte rollehefter opstod der nu 

m totale panik. Vi opdagede, at Ghas var et stykke med mange sceneskift, 
i masse mennesker, et stærkt tempo og en svær teknik. Jens Andersen havde 
j overtaget ledelsen, og hvis vi på nuværende tidspunkt påstår at have hørt 
im skrige »Læg så de rollehefter væk!!!« 200 gange, er det bestemt ikke 
rgen overdrivelse.
De forskellige scener øvedes i én forvirring. Nogle var vanskeligere end 

idre, og vi begyndte at blive nervøse for at vi ikke skulle blive færdige til 
den. Alt i alt havde vi knapt 2 måneder til forberedelserne, og opgørets time 
ermede sig - da der var tre uger til opførelsen var panik og glemte replikker 
adig et almindeligt forekommende fænomen.
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Det kneb lidt med dragterne i år, men denne vanskelige situation resulte 
rede dog i at man kørte til København, hvor man fik kostymer til dem de 
ingen havde.

Week-enden før opførelsen stod i Chas’ tegn. Vi spillede stykket igennei 
igen og igen. Det var bedre nu, men ... i løbet af dagen gik det helt godt o 
man begyndte at turde tænke på generalprøven. Generalprøve: Ååh . . . me 
hvad er det nu man siger: »En dårlig generalprøve giver en . . .«

Selve dagen oprandt. Vi fik alle fri for at kunne forberede os. Man mødt 
op til sminkning i god tid. Nerver. Tilskuerne begyndte at komme. Vi prøve 
at være stille. Lyset blændes ned og det hele starter. 1. scene, 2. scene, 3. scem 
4. scene - jamen det går jo fint. Slut - alle klapper begejstret. Stor succes. \ 
slapper af.

Bagefter er der skuespillerfest, billeder og snak om stykket. Ellers ingenting 
Nå, men der kommer jo en skolekomedie igen til næste år, og hvis man ellei 
stadig går på skolen, kan man jo opleve det hele en gang til.

Rikke, 3 a.
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Idræt
□Idspil og atletik: I efterårsperioden er der frivillig atletik som forberedelse 
l regionsstævnet, som i år afholdtes i Nakskov onsdag den 14. september, 
eltageme var Herlufsholm, Maribo, Nakskov, Nykøbing Katedralskole, 
æstved og Vordingborg.
Drengene blev nr. 2 i ældste gruppe efter Nakskov og vandt yngste gruppe, 

im derefter deltog i finalestævnet i Esbjerg lørdag den 24. september. Her 
ev holdet nr. 10 ud af 12 deltagende hold.
Pigernes gruppe vandt regionsstævnet og gik videre til finalestævnet i 
irum, hvor de blev nr. 8.
I vinterhalvåret er der spillet volleyball; drengene har deltaget i turnerin- 

:n med 2 hold. Ved stævnet i Herlufsholm tirsdag den 31. januar vandt 
"uppe I en kamp og tabte en; gruppe II tabte to kampe og vandt en.
Pigerne har deltaget både i håndbold-turneringen og i volleyball-turneringen. 
førstnævnte nåede de yngste til finalerunden, i volleyball nåede A-holdet til 
/artfinalen.
Badmintonklubben har spillet mandag til fredag i 2 sale til kl. 18.00; der 

ar været 61 deltagere.

Frivilligt kor

det forløbne år har koret haft nogenlunde konstant tilslutning, således at vi 
ted ca. 30 medlemmer har kunnet arbejde på et tilfredsstillende musikalsk 
iveau. Det gav os f. eks. mulighed for at etablere et samarbejde med Maribo 
gymnasium om opførelsen af Ellingtons »Sacred Concert nr. 2« - en oplevelse 
ir os alle.
Det er imidlertid vigtigt at understrege, at det ikke er det musikalske re- 

iltat i sig selv, der gør koret til en nødvendig institution på et gymnasium, 
angt vigtigere er det, at korarbejdet giver mulighed for, at den enkelte gen
em sin indsats kan bidrage til et fælles resultat og indgå i et socialt fællesskab 
å tværs af de grænser, som klasseopdelingen normalt afstikker.
Dette vil vi også prioritere højt fremover. Weekend-ture og andre arrange - 

lenter, der bryder den daglige rutine, vil vi planlægge allerede ved næste 
coleårs begyndelse, således at vi i god tid kan tage højde for alle praktiske 
roblemer.
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Skolens administrative opbygning
A dministrationen
Rektor er skolens administrative og pædagogiske leder. 1 administrationen bi 
stås rektor af administrativ inspektor.

I en bekendtgørelse, gældende fra 23. december 1969, har Undervisnings 
ministeriet fastsat bestemmelser om Lærerråd, Lærerforsamlinger og Sam 
arbejdsudvalg ved statens gymnasieskoler.

Lærerrådet
består af rektor samt de fastansatte lærere og øvrige lærere, som har være 
ansat ved skolen i mindst 2 år og med mindst halv stilling. Rådet vælger e: 
styrelse samt repræsentanter til samarbejdsudvalget. Elevrepræsentanter ka: 
i en lang række tilfælde indbydes til at overvære Lærerrådets møder.

Lærerrådet afgør spørgsmål om forsøgsundervisning, nyanskaffelser (p 
Katedralskolen er der til dette brug specielt nedsat et økonomiudvalg) m. m.

Endvidere høres Lærerrådet i en række andre sager, f. eks. elevoptagels« 
disciplinære forseelser, antallet af klasser og grenhold, time- og fagfordelings 
planer samt stillingsopslag, årsprøver, ekskursioner m. v.

Lærerforsamlingen
består af rektor og alle skolens lærere og har rektor som formand. Her be 
handles især elevernes forhold i relation til deres standpunkt, således spørgs 
målet om oprykning i højere klasse.

Samarbejdsudvalget
har som opgave at skabe og fremme samarbejdet mellem lærere og elever. De 
består af rektor, lærerrådsformanden, 3 lærere samt 4 elever, heraf 1 fra HF 

Samarbejdsudvalget træffer afgørelser om fællestimer og sager, som ha 
med elevernes trivsel at gøre, således praktiske forhold, fester og andre fælles 
arrangementer. Samarbejdsudvalget affatter desuden skolens ordensregler.

Skolenævnet
består af rektor, 2 repræsentanter for Lærerrådet og 4 forældre til eleve 
under 18 år, valgt af forældrene. Det drøfter alle sager af almindelig betyd 
ning for skolens forhold og træffer endvidere bestemmelse om forældremødet 
dagsorden.

Elevmødet
Elevorganisationen her på skolen er et elevmøde, d. v. s. at alle skolens elever 
når der er behov for det, mødes i festsalen (enkelte tilfælde i spisekælderen 
og drøfter de problemer, der kan være. Elevmødet arrangeres af et elevråd 
Elevrådet består af en person fra hver klasse (ca. 21 pers.). Dette varetage 
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evmødets interesser mellem møderne og sørger for, at de sager, der er ved- 
get af elevmødet, bringes videre til de respektive myndigheder.
Desuden har elevmødet 4 repræsentanter i skolens samarbejdsudvalg. Det 
iste faste udvalg under elevmødet er Revisorudvalget. Dette udvalg består 

3 personer, og skal for elevmødet holde øje med, om udvalgene arbejder 
overensstemmelse med elevmødets interesser. Desuden reviderer udvalget 
evmødets regnskab.
Herudover kan der opstå løbende udvalg såsom festudvalg, kulturudvalg, 
davandssyndikatet o. 1.

Karakterer
I, II og III g gives en karakter til december og en i marts. Oprykning til 
este klasse af en elev kan kun undlades, hvis der med en af karaktererne er 
vet en direkte advarsel om, at oprykningen er i fare.

irakterskalaen består af følgende 10 tal: 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3 og 0. 
ølge ministeriel bekendtgørelse skal den anvendes på følgende måde: 

: Gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation.
: Gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
: Gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation.

>: Gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
: Gives for den middelgode præstation.
: Gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel.
: Gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende præstation.
: Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.
: Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende 

præstation.
: Gives for den helt uantagelige præstation.

ir at en eksamen skal være bestået, må følgende to betingelser være opfyldt: 
Summen af samtlige karakterer skal være mindst 5,5 gange karakterernes 
antal.
Summen af de to laveste karakterer plus gennemsnittet af de resterende 
karakterer skal være mindst 13.
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Ansøgning om legater
Ansøgninger om civilingeniør Knud Højgaards legat. Efter legatets funda 
skal det fortrinsvis uddeles til sådanne, som studerer ved Danmarks teknisl 
Højskole. Ansøgningerne stiles til Nykøbing Katedralskole og indsendes t 
rektor inden 15. maj. Uddelingen finder sted ved translokationen.

Rektor L. Willesens og hustru fru Ida Willesens Mindelegat.
Legatet yder støtte til dygtige og lovende studenter fra Nykøbing Katedra 
skole, der efter rektors skøn trænger til understøttelse i videre uddannelse 
øjemed.

Ansøgninger stiles til Nykøbing Katedralskole og indsendes til rektor ind< 
1. maj.

Nykøbing Katedralskoles Elevsamfunds Understøttelsesfond.
Fondets formål er at yde tidligere elever ved Nykøbing Katedralskole økom 
misk hjælp under studier og anden uddannelse, eller hvor hjælp i øvrigt måt 
skønnes nødvendigt.

Ansøgninger stiles til Nykøbing Katedralskole og indsendes til rektor ind< 
1. maj.

Ansøgninger om understøttelse af Stipendiefonden. Fondens midler uddel 
til studenter, som er dimitteret fra skolen i de nærmest foregående år, sar 
til nogle af skolens elever i gymnasiet.

Ansøgninger stiles til undervisningsministeriet og indsendes til rektor inde 
15. september.

For alle legater gælder:
Ansøgninger skrives på blanketter, som fås på skolen. Der må medfølge oply 
ninger om ansøgerens og hans forældres økonomiske forhold, og det bemærk 
udtrykkelig, at uden sådanne, af skattemyndighederne attesterede oplysning 
kan ansøgeren ikke komme i betragtning. Eksamensbeviser o. lign, i bekræftet 
afskrifter.
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Praktiske oplysninger
'rdensregler

Det er pålagt enhver, der færdes på skolen, at udvise hensyn, således at 
ingen unødigt ulejliges eller forstyrres.
Efter endt brug af skrivepult opryddes denne og dens omegn.
Affald kastes i de dertil indrettede affaldsspande, og stolen ophænges 
under bordet.
Under ophold i spisekælderen er det forbudt at sidde på bordene.
Inden spisekælderen forlades hænges stolene på plads og askebægrene tøm
mes i en affaldsspand. Rygning i spisekælderen er kun forbudt i første halv
del af spisefrikvarteret.
Rygning er forbudt i samtlige undervisningslokaler, i hovedindgangen og 
festsalen.
Parkering er forbudt i skolegården indtil kl. 14, og bilkørsel i skolegården 
må ikke finde sted i frikvartererne.
Båndoptagerne i klasserne er udelukkende beregnet til undervisningsformål.
Alt inventar skal skånes i videst muligt omfang.

ogudlån
Bøgerne forbliver skolens ejendom.
Eleven er økonomisk ansvarlig for bøgerne. Vanrøgt eller mishandling med
fører erstatningsansvar. I gentagelsestilfælde kan retten til at låne bøger 
fortabes. - Plasticklæbestrimler må ikke anvendes.
Så snart eleven har modtaget en bog, skal der skrives årstal, navn og klasse 
på bindets inderside.
Bøgerne forsynes med hjørner og omslag, og dette må fornyes, så snart det 
er nødvendigt.
Tilskrivninger og understregninger må kun foretages efter en lærers anvis
ning. Mærker skal viskes ud igen.
Afbrydes undervisningen i årets løb, må bøgerne straks leveres tilbage til 
skolen.

lødepligt
ælder for eleverne såvel i HF som i gymnasiet, fravær kan altså kun finde 
ed efter forud indhentet tilladelse fra rektor eller med gyldig attestation af 
en sygdom, der var fraværelsens årsag.

ygeseddelordning
nder 18 år:
tilfælde af sygdom skal der ved tilbagekomsten til skolen afleveres en seddel 
ideholdende grunden til fraværet plus en underskrift fra forældre/værge.
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Over 18 år:
Er man fyldt 18 år, må man selv underskrive sin sygeseddel. Dertil er udfær 
diget specielle blanketter, som man kan få ved henvendelse til skolens konto: 
(Kontoret ved siden af rektors kontor).

»Grøn seddel«
Skulle man i skoletiden føle sig utilpas og ønske at gå hjem i førstkommend 
■frikvarter, henvender man sig til den lærer, man skal have i næste time. Denn 
lærer giver så eleven en såkaldt »grøn seddel«, hvorpå der skrives elever 
navn, tidspunkt og lærerens underskrift. Denne seddel skal så ved tilbage 
venden til skolen afleveres underskrevet (under 18 år: forældre/værge, ove 
18 år: eleven selv).
N.B.:
Fælles for alle former for sygesedler er, at de ved tilbagekomsten til skole 
afleveres på skolens kontor.

Smitsomme sygdomme
I tilfælde af en række smitsomme sygdomme, såsom tyfus, paratyfus, para 
dysenteri, difteri, skarlagensfeber, meningitis og polio gælder særlige regle 
om, at eleven ikke må søge skolen, før det ved lægeattest er godtgjort, at ved 
kommende ikke kan antages at udbrede smitte. Viser en sådan sygdom sig i e 
husstand med skolesøgende elever, skal den behandlende læge give skole 
meddelelse herom.

Fritagelse for deltagelse i legemsøvelser:
Elever kan efter skriftlig anmodning fra hjemmet - for elever, der er fyk 
18 år eller har indgået ægteskab, fra eleven selv - fritages helt eller delvis fc 
én uge ad gangen, dog højst i 4 sammenhængende uger.

Fritagelse ud over 4 uger kan kun tilstås efter fremlæggelse af lægeattes 
der vil være at udfærdige på en af skolen udleveret, autoriseret blanket »Læge 
attest til fritagelse for legemsøvelser«. - Udgiften til lægeattesten afholdes s 
hjemmet.

For elever, der er fritaget for deltagelse i legemsøvelser, gælder som almir 
delig regel, at de skal overvære timerne, idet også iagttagelse vil bibring 
eleverne forståelse af undervisningen i bevægelserne, træningslære og arbejd; 
teknik. Ved fritagelse ud over 4 uger træffer skolens leder, eventuelt efter foi 
handling med elevens hjem og den pågældende lærer, bestemmelse om, hvoi 
ledes timerne skal anvendes.

Påklædning til gymnastik:
Pigerne anvender indendørs gymnastikdragt og gymnastiksko, udendørs ydei 
ligere overtrækstøj og gummisko, evt. pigsko.
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Drengene anvender indendørs lette gymnastiksko eller tynde gummisko, 
irte bukser og let trøje. Udendørs er ekstra træningsdragt praktisk samt 
immisko, evt. pigsko. Omklædning er obligatorisk.
Håndklæder og alt gymnastiktøj skal være forsynet med navn og klasse- 
■tegnelse.

/gemelding
a en lærer findes på tavlen til højre for hovedindgangen: bemærk de nød- 
:ndige skemaændringer, som normalt også offentliggøres i højttaleren kl. 8.

pslagstavler:
pslagstavlen til højre for indgangen bruges til at give meddelelser fra skolen 

eleverne (må ikke benyttes af elever uden rektors tilladelse).
Opslagstavlen på nederste gang i klasseværelsesfløjen bruges til opsætning 
alle breve, der sendes til elevmødet (må kun bruges til det).

Den ene opslagstavle i kælderen må benyttes af alle, den anden er forbeholdt 
lordineringsgruppen.

ksamineme
fastlagt af Direktoratet (alle fag i 3. g og HF og afsluttende fag i 2. og 1. g), 

rsprøverne fastlægges af skolen.

msakrav:
isse er fastsat af ministeriet. For eleverne har det især interesse at kende 
Stemmeisen i § 7: »Ved begyndelsen af undervisningen skal læreren enten 
mmen med eleverne udarbejde en plan for arbejdet i efterårshalvåret eller 
ire eleverne bekendt med en sådan plan. For de senere faser i undervisningen 
anlægger læreren og eleverne arbejdet i fællesskab. Læreren og eleverne 
øfter regelmæssigt undervisningen.«
Endvidere gælder det for flere fag, at eleverne har en vis medindflydelse, 
ir det gælder valg af stof, men samtidig må såvel lærere som elever have i 
indring, at pengebevillingerne er begrænsede, og at valgene i praksis derfor 
ke altid kan blive så frie som på papiret.

de fonbesked:
ontoret modtager kun telefonbesked til elever i livsvigtige tilfælde.

23



Afslutning og sommerferie
Årsafslutning finder sted fredag den 16. juni kl. 10.
Det nye skoleår begynder mandag den 7. august kl. 9.
Til at overvære de mundtlige eksamener og årsprøver indbydes forældre c 
værger samt enhver, der har interesse for skolen.

Ferier og fridage i skoleåret 1978-79:
1978: Mandag den 16. oktober til fredag den 20. oktober: Efterårsferie.

Onsdag den 27. december til fredag den 5. januar: Juleferie.
1979: Onsdag den 28. marts: Dronning Ingrids fødselsdag.

Mandag den 9. april til tirsdag den 17. april; Påskeferie.
Tirsdag den 5. juni: Grundlovsdag.
Mandag den 25. juni til fredag den 10. august: Sommerferie.
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Kontortid mandag til fredag kl. 8-13.
Kontorets telefon: 85 05 33.

Lærerværelsets telefon: 85 31 81.
Elevtelefon: 85 59 01.


