
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


RIBE
KATEDRALSKOLE

1977-78



Efterretninger
om
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skoleåret 77178

Ribe Katedralskole er indstiftet af biskop 
Elias som Ribe domkapitels skole 

den 13. juni 1145



lærerværelse



1. Afgangsprøverne 1977
Dimittenderne er opført klassevis i alfabetisk orden. Hjemsted er Ribe, 
hvor intet andet er anført. K = klassisk sproglig, M = musiksprog
lig og N = nysproglig. Klasserne 3.x og 3.y er matematisk-fysiske.

3.a
1. N Bjerrum, Inger Grethe. Gredstedbro.
2. K Christiansen, Pia. Skærbæk.
3. N Dall, Elise Jensen. Rødding.
4. N Falck, Lisa. Skærbæk.
5. M Foldberg, Søren Peter.
6. M Forchhammer, Minna Christine.
7. N Hansen, Signe.
8. K Holm, Søren. Skodborg.
9. N Jakobsen, Anna Margrethe. Gredstedbro.

10. N Jakobsen, Lars Reno.
11. N Lorenzen, Bente Aabling. Agerskov.
12. N Nissen, Inge. Gram.
13. M Overballe, Birgitte Ellen.
14. N Pedersen, Inge. Rødding.
15. M Pedersen, Lene. Rødding.
16. M Rasmussen, Benedikte Havgaard. Rødding.
17. K Rasmussen, Dinna. Rødding.
18. N Sand, Gitte. Gredstedbro.
19. N Schmidt, Peter Kjær.
20. N Thorsen, Mette Margrethe.
21. K Jensen, Kirstine Frank. Esbjerg.
22. K Grønne, Kirsten. Esbjerg.

3.b
1. M Agerbæk, Elisabeth.
2. K Agerbæk, Karen.
3. N Andersen, Eva Holm. Gram.
4. N Beier, Elin.
5. N Berke, Peter.
6. N Christensen, Frida Caroline Schmidt. Arnum.
7. M Christiansen, Dorte. Skærbæk.
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8. N Følster, Karin. Gram.
9. N Hoeck, Monika-Elisabeth.

10. N Jakobsen, Ulla Helnæs. Rødding.
11. N Jensen, Susanne. Rødding.
12. N Jessen, Christian Juul. Bramming.
13. K Jørgensen, Hanne Gyde. Gredstedbro.
14. N Kleiminger, Elisabeth Gerda Ilse.
15. M Larsen, Lone Rigmor Kjær.
16. M Nielsen, Kirsten Bruun. Bramming.
17. N Lindequist, Klavs Bo. Rødding.
18. N Pedersen, Vagn Bruun.
19. N Petersen, Hans Henrik Greising. Skærbæk.
20. M Svith, Lone. Gredstedbro.
21. N Tryk, Ellen Margrethe. Rødding.

3.x
1. Andersen, Lars Lüth. Rødding.
2. Bendorff, Carl-Johan. Gredstedbro.
3. Brabrand, Bo.
4. Bruun, Anette Emma.
5. Clausen, Gitte.
6. Erichsen, Solveig Falkenløve. Gram.
7. Høgh, Else Katrine, Bramming.
8. Jacobsen, Bo Bjerre. Skærbæk.
9. Jakobsen, Thorkild. Gredstedbro.

10. Larsen, Thorkild Rejkjær. Skærbæk.
11. Mørk, Henrik. Gram.
12. Reimer, Paul Roland. Gram.
13. Rix, Henri. Skærbæk.
14. Skriver, Lone. Skærbæk.
15. Sørensen, Karin. Skærbæk.
16. Terkelsen, Helene Margrethe. Skærbæk.
17. Terkelsen, Inga. Skærbæk.
18. Øllgaard, Lise. Gredstedbro.
19. Hjuler, Marie Johanne. Skærbæk.

3.y
1. Abildtrup, Knud.
2. Bjerre, Christian Holger. Skærbæk.
3. Bjerrum, Christa. Gørding.
4. Buck, Peder. Rødding.
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5. Hansen, Lone Herbst. Skærbæk.
6. Jensen, Ole Nordahl. Gredstedbro.
7. Kjeldsen, Kjeld Erik.
8. Knudsen, Preben Marius. Skærbæk.
9. Mathiesen, Jørn. Gram.

10. Nielsen, Inga. Gredstedbro.
11. Okholm-Hansen, Bolette Kirsten. Gram.
12. Pedersen, Mai-Britt Holdt. Skærbæk.
13. Skjødt, Karen.
14. Skriver, Helle. Skærbæk.
15. Teller, Nina. Skærbæk.
16. Thyssen, Christian Juhl. Gram.
17. Villadsen, Søren Peter. Gredstedbro.
18. Wind, Ole. Rødding.
19. Fitters, Johannes Jacobus. Brørup.
20. Schultz, Torben.

2. Lærerne
Th. Alvad (Av) studielektor: musik, tysk.
H. Andersen (Ad) studielektor: matematik, fysik, kemi.
P. Arndal (A) studielektor: engelsk, dansk.
O. Balslev (OB) adjunkt: oldtidskundskab, latin, græsk.
P. Bøgeholdt (B) adjunkt, indre inspektor: fysik, kemi.
Ellen Rahbek Christensen (C) adjunkt: fransk.
Inger Marie Dahl (D) adjunkt: engelsk, religion.
L. Edelberg (E) lektor: biologi, geografi.
J. O. Hansen (JOH) adjunkt: fysik, matematik.
P. Hansen (PH) lektor, administrativ inspektor: dansk, tysk.
S. Hansen (SH) adjunkt: musik, tysk.
K. A. Hjorth (Ht) timelærer: drengegymnastik.
H. Staunstrup Jeppesen (S) adjunkt: engelsk, formning.
Aa. Kæstel (Kæ) lektor: religion, dansk, oldtidskundskab.
H. Larsen (L) lektor: historie, engelsk.
Dorte Stig Madsen (M) adjunkt: fransk, russisk.
Lisbet Marcussen (LM) adjunkt: biologi.
K. Nielsen (N) adjunkt: fysik, matematik, studievejledning.
H. Kastberg Nielsen (KN) lektor: religion, dansk.
Anna Margrethe Paludan (P) adjunkt: dansk, historie.
Th. M. Rasch (Ra) rektor: tysk, fransk.
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H. C. Rasmussen (R) adjunkt: matematik.
Grethe Skjødt (Skj) gymnasieoverlærer: pigegymnastik.
Annette Vind (Vi) adjunkt: oldtidskundskab, græsk, latin.
J. Vind (JV) lektor: religion, oldtidskundskab, græsk, latin.

I efterårssemesteret havde skolen to lærerkandidater:
Cand. mag. Bente Bjorholm Petersen (dansk), vejledere lektor Aage 

Kæstel og adjunkt Anna Margrethe Paludan.
Cand. mag. Eli Hansen Sørensen (dansk, religion), vejledere lektor 

Poul Hansen, lektor Hans Kastberg Nielsen og lektor Jens Vind.
I forårssemesteret havde skolen en lærerkandidat:
Cand. mag. Agnete Holm (dansk, religion), vejledere lektor Aage 

Kæstel, lektor Hans Kastberg Nielsen og lektor Jens Vind.

3. Af skolens dagbog
1977

8. aug. Skoleåret starter.
11. aug. Aftenmøde for nye elever med forældre.
18. äug. Det årlige elevmøde.
26. aug.-2. sept. 2y på lejrskole i Skinnerup (m. Lennart Edelberg og 

Steen Hansen).
31. aug. Boldspilstævne i Sønderborg.

2. sept.-9. sept. 2x lejrskole i Skinnerup (m. L. Edelberg og Dorte 
Stig Madsen.

15. sept. Regionalidrætsstævne i Sønderborg.
28.-30. okt. 2 og 3K til København - Pompeji udst. på Louisiana - 

(med Annette Vind og Ole Balslev).
14. nov. Fællesarrangement. Braad Thomsen: »Herfra min verden 

går« i Ribe Bio med efterfølgende diskussion.
30. nov. Rektor V. Vestergaard går af efter 20 år som rektor for sko

len. En kort højtidelighed i festsalen.
1. dec. Rektor Thomas Mathias Rasch (tidligere Århus Akademi) 

tiltræder.
8. dec. Fællestime. Dan Tureli.
9. dec. Heimdals julefest.

20. dec. Skolenævnsmøde (forberedelse til valg).
21. dec. Efter skoletid juleafslutning i domkirken. Juletale af dom

provsten. Korsang. Legatuddeling.
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Juleferien. Kontoret flyttes til pigernes gymnastiksal. Nedrivning af 
gi. administrationsbygning.

1978
9. jan. Fællesarrangement. Christiania.

18. jan. Forældremøde 1., 2. og 3. g.
24. jan. Fællestime. Dr. phil. Bo Grønbech. Lysbilledforedrag om 

Etruskerne.
Orienteringsmøde for nye l.g’ere med forældre.

8. febr. Skolekomedie. Thornton Wilder: »Vor by« opført af elever 
fra 2.g, instrueret af adj. Inger Marie Dahl og adj. Anna Margr. 
Paludan.

10. febr. Skolefest.
14., 15. og 16. marts fælleskoncerter med Sønderjyllands Symfoni

orkester og de syd- og sønderjyske gymnasiekor og Duborgskolens 
kor (Sønderborg, Kolding, Tønder). Der opførtes Joseph Haydn: 
Årstiderne.

14. marts. Fællestime. Vestjysk Kammerensemble opfører Schuberts 
Oktet.

24. april-30. april, la på lejrskole på Venø (m. Lennart Edelberg og 
Ole Balslev).

16. maj-22. maj. Ib på lejrskole på Hallig Hooge (m. Lennart Edel- 
berg og Dorte Stig Madsen).

4. Legater m. v.
Skolens legater

A. Stipendiefonden: ca. 4.500 kr. i flere portioner.
B. Nis Nissens legat: ca. 2.000 kr. i flere portioner.
C. Ole Borchs legat: 2 portioner å 24,70 kr.
D. Lektor Amorsens legat: 1 portion å ca. 100 kr.
E. Rentier Schmidtz’ og hustrus legat: 1 portion å 70 kr.
F. Rektor Øllgaard og hustru, f. Forsbergs legat: 2 portioner ä 

150 kr.
G. Det Moltkeske legat for sønner af kgl. embedsmænd: 2 portioner 

å 150 kr.
H. Aage Haunstrup Andresens legat: 1 portion å ca. 150 kr.
I. Overlærer Secher og hustrus legat: 1 portion å 300 kr.
J. Ellen Reinckes ærespræmie: 1 portion å ca. 80 kr.
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K. Kaptajn Rasmus Nelsons legat: 4 portioner å 250 kr. til studen
ter. Resten i en eller flere portioner til elever, hvis forældre bor 
i Ribe kommune.

L. Ribe byråds legat: ca. 850 kr. - 2/3 til student, 1/3 til elev.
M. Jens Thue Jensens legat: 1 portion å 150 kr.
N. Konsulent Jens Thorsen og hustrus mindelegat: ca. 5.540 kr. til 

deling mellem 2 (3) studenter.
O. Ribe Katedralskoles jubilæumslegat: ca. 7.000 kr. i flere por

tioner.
P. Søløjtnant Vilhelm Hincheli Grønbæks mindelegat: 50 kr. til en 

student.
Q Højesteretsassessor J. Chr. Petersens legat: ca. 450 kr. til en 

student.
R. Gymnastiklegatet: 1 portion å 20 kr.
S. Ribelegat: 1 portion å ca. 250 kr. til en student (elev) fra Ribe 

kommune.
T. Købmand Prehn Greisen og hustru Caroline Greisen, f. Hau

schildts mindelegat: ca. 500 kr. til en student.
U. Helge Brock Iversens legat: ca. 200 kr. til en student.
Desuden gaver fra byens pengeinstitutter og Ripenser-Samfundet fra 
200 kr. og opefter.
A.-F. søges i december efter opslag på skolen (F. kun af elever i l.g). 
G. søges ved ledighed (opslag på skolen). K. uddeles af Ribe byråd 
og opslås i de lokale blade hver sommer.
De øvrige legater og gaver søges ikke.

Statens uddannelsesstøtte
Stipendier kan tildeles elever, der er fyldt 18 år, på grundlag af an
søgerens og dennes forældres økonomiske forhold.

Ansøgningsskemaer udleveres på kontoret og indsendes gennem 
skolen.

Befordringsgodtgørelse
Uddrag af undervisningsministeriets bekendtgørelse 30/8 1974:

§ 1. Amtskommunen yder efter de i nærværende bekendtgørelse 
indeholdte regler befordringsgodtgørelse til følgende grupper af ud
dannelsessøgende:

1 . Elever, der forbereder sig til studentereksamen på gymnasie
skoler og anerkendte studenterkursus.

2 . Elever på anerkendte kursus til højere forberedelseseksamen.
§ 2. Det er en betingelse for at opnå befordringsgodtgørelse, at 
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uddannelsen er tilrettelagt som heltidsundervisning, og at eleven ikke 
samtidig får befordringsgodtgørelse i henhold til andre regler.

§ 3. Godtgørelse af befordringsudgifter ydes, hvor elevens samlede 
skolevej beregnet fra bopæl til skole (kursus) og tilbage er 14 km 
eller derover. Det er normalt en forudsætning for at opnå befor
dringsgodtgørelse, at eleven har valgt nærmeste skole eller kursus.

Stk. 2. Der skal i videst muligt omfang benyttes offentlige befor
dringsmidler. Amtsrådet kan godkende, at en elev benytter eget 
befordringsmiddel helt eller delvis, hvis der ikke findes offentlige 
befordringsmidler, eller hvis amtsrådet finder, at benyttelse af så
danne befordringsmidler vil medføre urimelige store ulemper for den 
pågældende.

Ribe Katedralskoles Støttefond
har til formål at yde eleverne økonomisk hjælp til lejrskoleophold og 
andre af skolen arrangerede udflugter i undervisningsøjemed. Fon
dens regnskabsfører er adjunkt J. Olaf Hansen. Der er i skoleåret 
1976/77 indkommet 20 bidrag på til sammen kr. 1.420. Til elever er 
der i samme tidsrum udbetalt kr. 3.050. Fondens formue var pr. 
12/8 1977 kr. 35.265,02.

5. Skolenævn og forældremøde
I februar 1978 afholdtes der valg af forældremedlemmer til skole
nævnet. Valgte blev:

Emilie Bruun, Jedsted Mark.
Poul Bredsdorff, Højskolen, Rødding.
Lauritz Nissen-Schmidt, Ribe.
Anne Bothilde Schmidt, Ribe.

Suppleanter blev:
Margrethe Eriksen, Gram.
Paul Brun, Rødding.
C. Møller, Rødding.
Aage Andersen, Ribe.

Som lærerrådets repræsentanter indvilgede lektor Andersen og lektor 
Vind i at fortsætte.

Der blev i år holdt to forældremøder, et for 1. g’ernes forældre og 
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et for forældrene til 2. og 3. g’ere. Rektor Rasch præsenterede sig og 
gav ved kaffebordet en kort redegørelse for byggesagen. Derefter var 
der konsultation hos de enkelte lærere.

Udover de nævnte møder blev der i begyndelsen af skoleåret af
holdt et møde for de nye elever og deres forældre, hvor faglærere gav 
en redegørelse for deres fag, og hvor der fandt en rundvisning på 
skolen sted.

6. Linjer, grene, valgfri fag m. m.
1. gymnasieklasse er delt i to linjer: den sproglige og den matemati
ske. Efter l.g deles den sproglige linje i en nysproglig gren, en klas
sisk sproglig gren og en musiksproglig gren. Eleverne fra l.g mate
matisk kan for tiden kun fortsætte på den matematisk-fysiske gren, 
der til gengæld er adgangsgivende uden tillægsprøver til samtlige 
uddannelser, der forudsætter matematisk studentereksamen.

Såvel på den sproglige som på den matematiske linje kan der væl
ges russisk eller fransk. Det fra begyndelsen valgte sprog undervises 
gennem hele det treårige forløb.

På den matematiske linje kan eleverne desuden vælge mellem 
engelsk og tysk. Det valgte sprog afsluttes med eksamen efter l.g.

I l.g har alle elever musik, i 2. og 3.g kan der vælges mellem 
musik og formning.

Hvis der i forvejen findes hold i disse valgfri sprog på skolen, 
kræves 7 elever, for at et nyt hold kan oprettes. Er der ikke hold på 
skolen (det gælder for tiden fagene russisk for alle og tysk for mate
matikere) kan et hold kun oprettes, hvis mindst 10 elever melder sig.

Undervisningen er gratis og lærebøger udlånes gratis til eleverne. 
Bortkomne bøger skal dog erstattes med fuld nyanskaffelsespris. 
Også hæfter, papir o.l. materialer udleveres i et vist omfang gratis. 
Brugte bøger kan efter endt skolegang undertiden købes, men det er 
inspektors skøn, om skolen kan undvære bøgerne, ligesom inspektor 
fastsætter prisen alt efter bøgernes alder og tilstand.

Gymnastiktøj og træningsdragter må eleverne selv anskaffe.

7. Sygdom og forsømmelser
Eleverne har mødepligt til al undervisning, og de har pligt til at 
aflevere skriftlige opgaver på den af læreren fastsatte dag.

Elever, som har måttet forsømme på grund af sygdom, skal den 
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første dag, de igen kommer i skole, medbringe en seddel med angi
velse af fraværets årsag og varighed. Denne seddel afleveres på kon
toret.

Elever, der på grund af sygdom må gå hjem i løbet af en skole
dag skal først meddele til rektor eller inspektor, at de går hjem. Hvis 
det undtagelsesvis er nødvendigt, at en kammerat følger den syge 
hjem, skal dette også meddeles rektor eller inspektor før skolen for
lades.

Også for forsømmelser, der har varet mindre end en hel skoledag, 
skal der afleveres seddel.

Bortset fra sygdomstilfælde må ingen forsømme skolen uden 
rektors tilladelse, der kun kan gives undtagelsesvist og kun efter 
skriftlig henvendelse fra hjemmet.

Rektor kan give fritagelse fra gymnastik, badning og sport, men 
kun efter skriftlig anmodning fra hjemmet. Rektor kan kun give fri
tagelse én uge ad gangen, og højst fire uger i træk. Længere fritagelse 
kræver lægeattest på særlig blanket, der udleveres på kontoret.

Enhver varig adresseforandring skal straks meddeles på kontoret.

8. Ringetider, ferieplan m. v.
1. lektion
2. lektion
3. lektion
4. lektion

5. lektion
6. lektion
7. lektion

8.00- 8.50
8.55- 9.40
9.50-10.35

10.45-11.30 

11.55-12.40
12.50-13.35
13.45-14.30

For skoleåret 1978-79 er der for statens gymnasieskoler fastsat føl
gende fridage og ferier (de nævnte dage iberegnet):

1978
Mandag den 16. oktober til fredag den 20. oktober: Efterårsferie.
Onsdag den 27. december til fredag den 5. januar 1979: 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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Rektors træffetid
Rektor træffes som regel på skolens kontor (midlertidigt flyttet til 
Sviegade 9 (tidligere rektorbolig)) skoledage kl. 12.00-13.00. Konto
rets telefon (05) 42 02 66. Pedellens telefon (05) 42 20 82. Rektor 
privat (05) 42 33 79.

9. Ribe Katedralskole og Stifts Bibliotek
(bibliotekar: lektor J. Vind)

Regler for lån at bøger
1. Hjemlån af bøger kan kun finde sted i bibliotekets åbningstid, 
hvilket almindeligvis vil sige alle normale skoledage, og kun gennem 
bibliotekaren. Ønskes hjemlån af bøger uden for denne tid, skal hen
vendelse ske til bibliotekaren, med hvem nærmere aftale kan træffes. 
Det er under alle omstændigheder forbudt at hjemlåne bøger på egen 
hånd uden speciel tilladelse.

2. Hjemlånstiden er for div. opslagsværker 14 dage, for andre bø
ger 1 måned. Hvor særlige forhold eller ønsker gør sig gældende, 
kan en længere lånetid i hvert enkelt tilfælde på forhånd aftales med 
biblioteket. Forlængelse af en bogs lånetid kan til enhver tid ske, men 
kun ved personlig henvendelse til biblioteket, og kun for så vidt ingen 
andre har bestilt den pågældende bog til hjemlån.

3. Aflevering af lånte bøger kan ligeledes kun ske ved henvendelse 
til bibliotekaren i lånetiden. Det er ikke tilladt selv at stille bøger på 
plads.

4. Overskridelse af den fastsatte hjemlånstid vil medføre hjem
kaldelse og bøde til dækning af de hermed forbundne udgifter.

5. Hjemlån sker på lånerens ansvar, hvorfor denne er fuldt erstat
ningspligtig i tilfælde af bøgernes beskadigelse eller bortkomst.

10. Bogdepot
Regler for boglån

Ved modtagelsen:
1. kontroller, at du har fået de samme bøger som dine klassekam

merater.
2. bring bøgerne hjem i forsvarlig emballeret stand.

Første dag:
3. udstreg eventuelle tidligere låneres navne.
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4. skriv dit eget navn med blæk eller kuglepen på den første side 
efter omslaget.

5. indbind bøgerne i solidt papir, tøj eller plastic, sådan at navnlig 
ryg og hjørner er beskyttede.

Inden udgangen af august:
6. undersøg, om bøgerne er i orden, f.eks. at der ikke er løse blade, 

fejlhæftning fra forlaget, tilsmudsninger el. lign.
7. eventuelle skavanker rettes, eller bogen forelægges inspektor til 

ombytning eller udbedring.
I årets løb:

8. beskyttelsesomslaget fornyes, inden det på noget sted er gen- 
nemslidt.

9. der må ikke lægges hæfter eller andre bøger inden i bøgerne.
10. der må ikke skrives eller streges noget som helst i bøgerne, 

udover hvad faglæreren bestemmer i form af rettelser af trykfejl 
eller tilføjelser.

11. bortkomne, beskadigede eller tilsmudsede bøger skal erstattes 
med nye bøger af låneren, uanset om de er blevet forkert be
handlet med forsæt eller ved uheld.

12. overtrædelse af nævnte regler kan medføre tab af retten til lån 
af bøger.

13. hæfter til stile og opgaver udleveres på bogdepotet 2 gange ugent
lig: mandag og torsdag i 2. frikvarter. Rationeringskort skal med
bringes. Samme sted og tid udleveres til ordensdukse nye bøger, 
hovedværker og lign, efter rekvisition fra faglærerne.

11. Studievejledning og erhvervsorientering
Et cirkulære om studievejledning og erhvervsorientering er for tiden 
under udarbejdelse i ministeriet.

Det er meningen, at der skal gives orienterende timer i brug af det 
materiale, som findes på skolen, og at der også skal gives vejledning 
til enkeltelever, der måtte have behov for og ønske om det. I skole
året 1977/78 har ordningen kun omfattet 3.g. I det kommende skole
år udvides ordningen også til at omfatte l.g.

Studievejledning varetages af adjunkt Klaus Nielsen, men med 
ordningens udvidelse kan det forventes, at endnu en lærer går ind i 
dette arbejde.

Der vil blive orienteret om den nye studievejledningsordning ved 
begyndelsen af det nye skoleår.
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12. Skolens råd og udvalg
Den overordnede ledelse af skolen har undervisningsministeriet, hvis 
repræsentant på skolen er rektor. Der er stramme regler for, hvordan 
undervisningen skal forme sig, og pengene til at sætte kolorit på hver
dagen for er meget begrænsede. Dog har skolen selv en vis indfly
delse på den daglige ledelse. Denne indflydelse prøver man at dele, 
så både lærere og elever bliver hørt.

Eleverne har deres eget elevråd, hvortil hver klasse sender 2 repræ
sentanter. På elevrådets konstituerende møde vælges et præsidium, 
bestående af: ordstyrer, 1 sekretær og 1 kasserer. Dette præsidium 
indkalder til elevrådsmøder hver 3. uge. Møderne er offentlige, og 
enhver opfordres til at sige sin mening. Elevrådet tager sig af elever
nes daglige problemer og prøver at deltage i og orientere om uddan
nelsespolitik. Det anbefales repræsentanterne at fordele klassens elev
rådsarbejde på alle fagene.

Lærerrådet, som består af rektor og alle ved skolen fast ansatte 
lærere, holder møder efter behov, dog mindst hver anden måned. 
Lærerrådets medlemmer har mødepligt, og derudover kan indbydes 
elevrepræsentanter, når det skønnes hensigtsmæssigt. Lærerrådet af
gør spørgsmål om anskaffelse og fornyelse af undervisningsmidler 
og større inventargenstande, fordeling af stipendier m.m. I en række 
sager (fag- og timefordeling, ekskursioner, byggesager m.m.) har 
lærerrådet ikke nogen beslutningsret, men skal høres, før beslutning 
træffes.

Lærerforsamlingen behandler problemer af pædagogisk karakter, 
herunder forhold omkring den enkelte klasses og den enkelte elevs 
undervisningssituation.

Ligeledes behandles i lærerforsamlingen de enkelte elevers stand
punkter med henblik på, om man bør råde elever til at gå en klasse 
om.

På skolen findes endvidere et samarbejdsudvalg, bestående af 3 
elever, 3 lærere samt rektor. Dette udvalg arrangerer i årets løb op 
til 8 fællesarrangementer hvor skemaet brydes, og et par timer går 
med foredrag, musik, diskussion osv. Samarbejdsudvalget fungerer 
også som bindeled mellem lærere og elever. De fleste elevinitiativer 
skal således igennem samarbejdsudvalget, før de tages op i lærer
rådet.

Endelig findes et stipendienævn vedrørende stipendier fra Statens 
uddannelsesstøtte. Elevrepræsentanterne opstilles som kandidater ved 
et fællesmøde og vælges en uge senere.

Alle disse udvalg ser måske meget stive og teoretiske ud, men efter
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som skolen er lille, og de samme mennesker er med i flere udvalg, 
skrider arbejdet for det meste let.

I begyndelsen af skoleåret vil der blive informeret grundigere om 
elevråd og udvalg. I klasserne findes klassemapper, som indeholder 
gymnasiehåndbøger etc., hvor man kan få information om ens rettig
heder som gymnasieelev. Desuden tilrådes det enhver elev at erhverve 
sig gymnasiehåndbogen, som bliver solgt i begyndelsen af året.

13. Heimdal
Heimdal er skolens elevforening. Denne forenings opgave er at 
arrangere foredrag, fester, koncerter o.l. Hvordan og hvornår disse 
arrangementer skal finde sted, afgøres af en bestyrelse, der vælges 
ved en generalforsamling i begyndelsen af skoleåret. Alle elever har 
adgang til og stemmeret på generalforsamlingen. Det skal bemærkes, 
at de fremmødte har pligt til at melde sig ind i foreningen, da de 
er med til at vælge bestyrelsen, og betale kontingent, der er 15 kr.

Enhver kan stille sig selv eller sine kammerater op som kandidater 
til bestyrelsesposterne.

Valget, der foregår ved håndsoprækning, vil derefter afgøre, hvem 
der skal fungere som:

Præsident (3)
Vicepræsident (1)
Kasserer (1)
Bestyrelsesmedlem (2)

Desuden vil posterne som:
Prækantor (forsanger, 1)
Referent (1)
Pedel (4)

ved samme lejlighed blive besat. Bemærk: pedellerne indgår ikke i 
bestyrelsen. I vil undre jer over, at vi har en forsanger, men det 
skyldes, at vi rent traditionsmæssigt før hvert møde afsynger »Hane
gal«. I vil finde den trykt på bagsiden af jeres medlemskort.

14. Skolekoret m. m.
I skolens kor kan enhver elev være med. Der er normalt prøve hver 
torsdag umiddelbart efter skoletid. Koret synger ved juleafslutningen, 
ved translokationen synger det skolens kantate, og endelig deltager 
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det i de store fælleskoncerter sammen med de syd- og sønderjyske 
kor og Sønderjyllands Symfoniorkester. I år opførtes Jos. Haydn: 
»Årstiderne«.

Der forsøges etableret en smule kammermusikalsk aktivitet, hvori 
deltager både lærere og elever. Elever, der spiller et (transportabelt) 
instrument, bedes fortælle det til sanglæreren.

Ripenser - Samfundet
Ripenser-Samfundet er foreningen af elever udgået fra Ribe Kate
dralskole. Foreningen er en af landets ældste og største i sin art, og 
»når man går ud af skolen, går man ind i Ripenser-Samfundet«, har 
igennem de senere år været en fast tradition, idet så godt som alle 
dimittender indmelder sig i foreningen. Medlemstallet er derfor om
kring 1.100, hvilket giver foreningen gode muligheder for at opfylde 
sit formål: at bevare og udbygge kontakten mellem tidligere elever af 
Ribe Katedralskole.

Foreningen udgiver et medlemsblad, der udkommer hvert kvartal. 
Det er udkommet gennem mere end 60 år. Det bringer nyt fra Ribe 
og omegn samt fra skolen og efterretninger om kammeraterne, så 
man kan følge disse.

Foreningen afholder hvert år på katedralskolen i forbindelse med 
translokationen en reception for årets jubilarer. Endvidere holdes i 
Ribe et stort julebal, ved hvilket medlemmer især af de yngre årgange 
træffes i stort tal. Ved denne lejlighed uddeles ca. kr. 25.000 af 
Lauridsens store legat for studenter fra skolen. Legatet kan søges 
efter opslag i Ripenser-Bladet.

Foreningen er også aktiv i forbindelse med fremskaffelse af adres
ser til de forskellige jubilarårgange, hvorfor det er vigtigt, at den 
enkelte årgang er rigt repræsenteret på medlemslisten.

Ripenser-Samfundets næstformand, oberstløjtnant E. M. Veisig, 
Krogen 3, 3060 Espergærde, tlf. 03-23 42 50, modtager indmeldelser.

Ribe Katedralskole, juni 1978.
Thomas Rasch.
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