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Ordrup Gymnasium
Skolen indeholder et gymnasium, et HF-kursus og et gym
nasialt suppleringskursus, GSK, der giver adgang til Dan
marks tekniske højskole.
Det 3-årige gymnasium. Inden eleverne begynder i det
3-årige gymnasium, vælges mellem de 2 linier, den sprog
lige og den matematiske. Fagfordelingen fremgår af ske
maet nedenfor. Yderligere skal eleverne i den matematiske
linie vælge mellem engelsk og tysk, og for begge linier kan
man som nyt begyndersprog vælge mellem fransk, russisk
og spansk. Disse sprogvalg kræver dog en vis tilslutning,
nemlig mindst 7 elever, for spansk's vedkommende endda
16, idet der her er tale om forsøgsundervisning, som vi har
fået tilladelse til at oprette.
Efter l.g er der nye valgmuligheder. I l.g gives under
visning 2 timer ugentlig i sang og musikforståelse; i 2.g
kan der vælges, om man ønsker at fortsætte med dette eller
om man foretrækker at anvende disse 2 timer til formning
og kunstforståelse.
For eleverne på den matematiske linie kan vælges mel
lem 2 grene, den matematisk-fysiske og den matematisk
naturfaglige gren.
Det 2-årige HF-kursus adskiller sig fra gymnasiet ved at
tillade langt mere valgfrihed. Man skelner mellem fælles
fag og tilvalgsfag. De første er som navnet selv siger ob
ligatoriske, de andre frivillige, men der kræves af disse et
samlet minimum på 20 points. Points fremkommer ved at
addere de ugentlige timetal, for engelsk f.eks. 1+3+ 3 = 7.
Til HF-kursus er knyttet en speciel studievejleder som råd
giver for elevernes valg af tilvalgsfag. I forrige skoleår
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havde vi den glæde at dimittere vort første hold HFere.
Alle bestod, så vi tager med fortrøstning imod dette skole
års mange ansøgere. For første gang får skolen 3 parallelle
1. HF-klasser.
Det 1-årige GSK er et meget koncentreret kursus i de for
civilingeniørstudiet karakteristiske fag. På det ene år gen
nemgås hele gymnasiets pensum i de pågældende fag.

Fag- og timefordeling 1974-75
M E

Kristendomskundskab ...........................
Dansk ......................................................
Engelsk ...................................................
Tysk ........................................................
Fransk .....................................................
Russisk ....................................................
Latin ........................................................
Oldtidskundskab ....................................
Historie ...................................................
Geografi ..................................................
Biologi og biokemi ...............................
Fysik ........................................................
Kemi ........................................................
Matematik og regning..........................
Legemsøvelser ........................................
Formning og kunstforståelse ...............
Sang og musik.......................................
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11
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Fag- og timefordeling for Højere Forberedelses
eksamen (HF) ifølge Undervisningsministeriets
bekendtgørelse af 24. april 1974.

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

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

...

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

....
....

....
....
....

Antallet af ugentlige timer
4. se2. se3. se1. semester
mester
mester
mester
4
3
4
3
3
0
3
0
3
3
3
3
0
2
0
3
0
2
0
3
0
5
0
5
4
3
4
4
0
3
0
3
2
0
0
2
0
2
2
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

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

* p.t. fransk og spansk; russisk muligt. Betingelsen for oprettelsen af
et tilvalgshold er tilmelding af mindst 7 elever.
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Lidt om bygningsændringer
Næsten hver årsberetning har haft en artikel med denne
overskrift. Tit har det drejet sig om ønsker for næste sko
leår, tit om beklagelser. Denne gang kan artiklen blive
kort: Sidste år sluttede den med følgende afsnit:
»Vi ser frem til nyt bibliotek, nye formnings- og ke
milokaler — og derefter til omdannelse af samtlige klas
selokaler til faglokaler«.
I år kan vi glæde os over vort nye og smukke bibliotek,
der selvfølgelig har afhjulpet et stort savn. Til gengæld
medfører det et andet savn: vi har måttet stryge den dag
lige morgensamling. I stedet holder vi en ugentlig - hver
fredag er der morgensamling i kantinen efter første lek
tion. Deltagelse er frivillig og ordet er frit.
Formningslokalet er også blevet færdigt og forsynet med
stærkt ønskede faciliteter, blandt disse skal især nævnes en
keramikovn. Faget har hidtil fristet de ringest tænkelige
vilkår, så vi nyder i fuldeste mål, at denne tilstand er æn
dret til det meget bedre.
Kemilokale: Et meget stort ønske hos kemilærerne var
indretning af et præparationslokale, som nu er placeret i
det gamle bogdepot.
Klasselokaler til faglokaler: Nu er 7 klasser færdiggjort,
3 er i øjeblikket ved at blive det og de resterende 5 kom
mer i indeværende finansår.
Det er aldrig muligt at sige, at man er færdig — men det,
der er sket i dette skoleår, har i hvert fald bragt os langt i
den gode retning.
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Skolenævn og forældremøder
Skolenævnet ved en statsskole består af 4 forældrevalgte
medlemmer, 2 valgt af lærerrådet samt rektor som født
formand. Valgene finder sted om efteråret i ulige årstal.
Lærerrepræsentanter er lektorerne Elva Stenestad og Ib
Tage Andersen, og forældrerepræsentanter er fru Grethe
Hessner (3.s), ingeniør Tom Westenholz (3.s), grosserer
Poul Wohlmuth (3.x) og generalmajor Erik v. Hoick (2.y).
Reglerne siger, at et medlem forlader nævnet, når ved
kommende ikke mere har børn i skolen. Som det vil frem
gå af ovenstående, forlader de 3 førstnævnte medlemmer
nævnet med dette skoleårs udgang. De erstattes af ekvipe
ringshandler Bernhard Ginsborg (2.y), fru Elsie Thor Ja
cobsen (2.s) og fru Bente Ilium (2.y).
Der har på skolen været afholdt følgende møder:
Det sædvanlige velkomstmøde for forældre til eleverne
i l.G. den 26. november, det obligatoriske møde om orien
tering for nye elever til gymnasiet d. 14. januar, det til
svarende møde for vordende elever i HF d. 18. marts og
endelig det årlige forældremøde for samtlige gymnasieklas
ser d. 25. februar.

Ordrup Gymnasiums Venner
»Ordrup Gymnasiums Venner« er en støtteforening, hvis
medlemskreds består af forældre til elever på skolen, af
lærere, elever samt andre med tilknytning til skolen. Be
styrelsen består af 3 medlemmer, 2 forældre + 1 lærer.
Foreningens indtægter bruges udelukkende til formål,
hvor skolen ikke på anden måde kan få støtte.
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I kalenderåret 1974 var det O.G.s Venner, der sikrede
det økonomiske grundlag for Studieugens gennemførelse
ved at yde 2.300 kr. til dækning af udgifter til f.eks. eks
kursioner.
Desuden har foreningen i det forgangne år ydet bidrag
til Klitgårdens drift (1.500 kr.), og da skolens gamle biblio
tek blev nedlagt, blev der taget en serie fotografier. Ud
gifterne hertil (102 kr.) betaltes også af foreningen.
Hvis De har lyst til at støtte foreningen og blive med
lem, bedes De venligst meddele det til skolens kontor.
Hvert år før det årlige forældremøde afholdes generalfor
samling.
P. f. V.
Ib Eilenberg

Lejrskolen »Klitgården«
Klitgården pr. Dyssekilde st. er en selvejende institution
»Ordrup Gymnasiums Lejrskole, Weekend- og Feriehytte«,
som er stiftet den 3. december 1946.
Bestyrelsen består af skolens rektor (formand), to af
skolenævnet udpegede forældrerepræsentanter: direktør
Lauritzen og fru Grete Kihl samt to af lærerrådet valgte re
præsentanter: lektor Ib Tage Andersen og lektor H. W.
Agger. Velvillig bistand ydes af statsautoriseret revisor H.
Bøge og kasserer fru G. Kjersgaard.
Bestyrelsen takker tillige pedel Poul Rindholm og frue
samt stud, polyt. Dirch Bager og stud, polyt. Bjarne Chri
stensen for megen hjælp. »Ordrup Gymnasiums Venner«
takker vi for pengegave.
I året, der er gået, er der blevet installeret to elopvarme
de brusebade.
Udlejning til andre skoler har i 1974/75 været god. Da
Klitgården er blevet stærkt beskattet, arbejder bestyrelsen
på forskellige løsninger med hensyn til den vanskelige øko
nomi.
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Den selvejende institution
Ordrup Gymnasiums Lejrskole, Weekend- og
feriehytte
Regnskab for året 1974
Resultatopgørelse 1. januar-31. december 1974

INDTÆGTER
Lejrskoleindtægter .................................................
Indtægter ved udlejning ......................................

Gaver og tilskud
Ordrup Gymnasiums Venner ..............................
Overskud, elevmodtagelse ...................................
Ekstraordinær afskrivning på prioritetsgæld ....

UDGIFTER
Prioritetsrenter ........................................................
Skatter og afgifter ...............................................
Elektricitet ...............................................................
Forsikringer .............................................................
Kontingenter ...........................................................
Vedligeholdelse afejendomme ...............................
Vedligeholdelse af inventar ..................................
Diverse .....................................................................
Renteudgifter........................................
4.231
Renteindtægter ....................................
1.835
Nettoresultat ...........................................................

1.305
12.460

1.500
265

13.765

1.765
127
15.657

402
14.888
2.743
966
25
3.406
815
614
2.396

26.255
—10.598
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Balance pr. 31. december 1974

FORMUE
Ordrup Bank, bankbog..........................................
Postgirokonto ........................................................

Obligationsbeholdning
16.400 Østift. Kreditf. 18. s. 1993, købspris ....
12.000 Østift. Kreditf. 18. s. 1993, købspris ....
(kursværdi 31/12 1974 kr. 15.959)

Ejendommen, Klitgården matr. nr. 8DF, 8AR, 8CY
og 8CB; af Hald By, Torup Sogn.
(Ejendomsværdi kr. 575.000)
Bogført værdi 1/1 1974 ........................................
Afholdte udgifter 1974 ........................................

GÆLD
Ordrup Bank, checkkonto......................................
Ordrup Bank, kassekredit......................................
Diverse kreditorer ...................................................
Prioritetsgæld ........................................................
Egenkapital ..............................................................

Der specificeres således:
Saldo pr. 1. januar 1974 ......................................
Nettoresultat iflg. resultatopgørelse ...................

518
5

523

14.965
8.292

23.257

143.899
15.359

27.137
18.020
13
8.238

159.258
183.038

53.408
129.630

140.228
-10.598
129.630

Foranstående resultatopgørelse og balance har jeg revideret og fundet
i overensstemmelse med Lejrskolens bøger. Indtægter ved lejrskole og
udlejning samt gaver og tilskud er opført på grundlag af foreliggende
bilag og meddelte oplysninger.

København, den 8. april 1975.
H. Böge
statsautoriseret revisor
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Afsluttende eksamener
I sommeren 1974 bestod 74 elever
Studentereksamen
Nysproglig retning

a-kiassen

Peer Abrahamson
Erik Amelung
Mona Volkmann Christensen
Bo Corvinius
Karin Gudmundsen
Charlotte Hviid
Judy Jacobsen
Lene Jee

Jette Jerl Jensen
Kaj Egelund Jensen
Lise Lerche-Svendsen
Margit Lindstrøm
Claus Sørensen
Hans Wedel-Jørgensen
Ida Wernberg

b-klassen

Lisbeth Andersen
Ingelise Brodersen
Anne-Grethe Bruun
Annette Carlsen
Birgitte Christensen
Dorrit Christensen
Puk Danielsen
Annegrete Friis
Heidi Hansen
Birgitte Kjær

Kim Lyshøj-Sørensen
Christine Mathiesen
Linda Minnark-Iversen
Birgitte Nygaard-Andersen
Gert Posselt
Jan Rosberg
Lise Schröter
Kirsten Springborg
Christine Weinberger
Jens Zilstorff

Matematisk-fysik og -naturfaglig retning

x-klassen

Jesper Beckmann
Claus Ginsborg
Flemming Bo Hansen
Henrik Louis Hansen
Torben Bo Hansen
Michael Helstrup
Jesper von Hoick
Stig Høgh
Børge Jensen
Morten Johansen
Peter Kjellberg

Ken Kristensen
Mette Langkjær
Flemming Meyer
Steffen Munch
Anders Nørregaard
Lars Pedersen
Jan Børge Petersen
Henry Poulsen
Hanne Steinicke Sørensen
Hemming Van
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y-klassen

Eskild Nielsen
Helle Vibeke Ottesen
Birgit Petersen
Stig Vang Petersen
Preben Riis
Anne Sebbelov
Jakob Skaarup
Søren Steenberg

Michael Amelung
Per Bach Andersen
Ulla Brink-Kjær
Henrik Fordsmand
Johnny Houman
Niels Alstrup Jensen
Jon Johansen
Henrik Jørgensen
Lene Eltang Jørgensen

41 elever bestod
Højere Forberedelseseksamen
H-klassen

Henrik Lørup Andersen
Kathrine Bodenhoff
Christine Broe
Susanne Brommann
Dorte Christensen
Mette Skibye Christensen
Bo Ejnar Davidsen
Jens Hammer
Stephen Segelche Hansen
Janne Hartmann

Jill Henriksen
Anette Jørgensen
Anna Margrethe Larsen
Pia Dahlberg Larsen
Charlotte Laursen
Lars Brun Nielsen
Peter Oldenburg
Anne Rievers
Hanne Zacho
F-klassen

Sonja Christensen
Henning Duelund
Esben Holm
Lone Gregaard Jensen
Klavs Koppel
Axel Kristensen
Jens Landerslev
Inken Fyhn Lassen
Jette Lernø
Kaj Kammer Madsen
Susanne Nicolaisen

Mette Nielsen
Bitten Warrer Olesen
Ida Pedersen
Georg Roldan
Bo Rødding
Preben Sterling
Susan Thøgersen
Sven Valentin
Sandra Wiesener
Ida Aagaard-Svendsen

GSK

Ruth Ahlquist
Thomas Hansen
Poul Jacobsen

Poul Erik Johansen
Jørgen Kjærulff
Bjarne Mortensen

Disse bestod den samlede eksamen, der giver adgang til ci
vilingeniørstudiet. Derudover har flere taget enkelte fag.
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Eleverne
(klasselæreren er anført i parentes)
3. s

(lektor Ib Tage Andersen)
1. Daniel Blytner
2. Pia Hessner
3. Per Tommerup Knudsen
4. Pernille Krobæk
5. Maria Krogsgaard
6. Michael Kølving
7. Chris Bangert Larsen
8. Kirsten Lauritzen
9. Søren Løppenthin
10. Elisabeth Manford-Hansen
11. Annegrete Nissen
12. Steen Pliniussen
13. Annelise Rosenkrantz
14. Lisbeth Rørdam
15. Flemming Sonne
16. Susanne Sørensen
17. Søren Victor
18. Ditte Villumsen
19. Hans Westenholz
20. Mette Westergaard
21. Sonja Wiesener
3. mx

(adjunkt Ole Jørgensen)
1. Morten Dahl
n
2. Jens Dinesen
3. Poul Fabricius-Bjerre
4. Jan Erik Gottlieb
5. Henrik Chrintz Hansen n
6. Keld Hilding Hansen
n
7. Torsten Hoffmeyer
8. Torben Haase
9. Viggo Jessen
n
10. Jette Johansen
11. Else Margrethe Jørgensen

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Klaus Jørgensen
Henrik Bo Mathiesen
Claus Moe
Kjell Ryholm Nielsen
Anders Olsen
Henrik Pedersen
Claus Petersson
Philip Sonne
Niels Thøgersen
Hans Wohlmuth

n
n

n

n
n

3. my

(adjunkt Hanne Amsinck)
1. Michael Andersen
2. Henrik Munkholm Bech
3. Esther Carstensen
4. Susanne Damm
5. Bjørn Eliasen
6. Peter Gjørtler
7. Ralf Hartkopf
8. Marianne Finsen
9. Jens Hoff-Lund
10. Hanne Holm
11. Torsten Rugholm Jensen
12. Anne Grete Kjersgaard
13. Peter Knudsen
14. Peter Krogsgaard
15. Peter Kæmpe
16. Henrik Laursen
17. Ole Levring
18. Peter Mortensen
19. John Ortmann Nielsen
20. Annemarie Røssel
21. Dorte Steenberg
22. Henrik Såbye
23. Ole Wriedt

n
n

n

n

n
n
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Kim Bjørnstrup Christensen
Per Ginsborg
Carsten Haurum
Finn Heiberg
Anne von Hoick
Kirsten Ilium
Anne Stæhr Johansen
Stig Katznelson
Jesper Kihl
Nina Kümmel
Poul Liliegreen
Alexander Löhr
Niels Mark
Stig Mikkelsen
Bente Nielsen
Lars Petersen
Lone Sørensen
Peter Trabolt
Bolette Tuxen

(lektor Kirsten Ryder)
1. Lone Krüger Andersen
2. Mogens Broe Andersen
3. Allan Brinch
4. Helle Frederiksen
5. Olav Hergel
6. Charlotte Thor Jacobsen
7. Michael Kjær
8. Dorte Kristensen
9. Annette Larsen
10. Helle Lindholt
11. Karin Magnussen
12. Berit Nielsen
13. Claus Borg Nielsen
14. Lisbeth Tofte Nielsen
15. Annette Schiørring Pedersen
16. Karin Benzon Petersen
17. Jane Sinding Sørensen

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

2. mx

1. S

(adjunkt Michael Glockmann)
1. Henning Bech
2. Claus Edelgren
3. Jesper Grønvold
4. Hans Blicher Hansen
5. Torben Gandrup Hansen
6. Peter Klug-Andersen
7. Rita Larsen
8. Henrik Wiberg Larsson
9. Gunnar Lomborg
10. Erik Moe
11. Charlotte Møllerhøj
12. Esben Hammershøy Nielsen
13. Mogens Rething Pedersen
14. Peter Pelt
15. Knud Cletus Petersen
16. Morten Reeslev
17. Jørgen Rehné
18. Erik Toft
19. Lars Valbak
20. Peter Kruse Vestergaard
21. Hanna Wendt

(adjunkt Jørgen Hansen)
1. Caroline Alfthan
2. Annette Bertelsen
3. Carsten Brerup
4. Brita Christensen
5. Mohamed Ghouse
6. Lene Green
7. Peter Hunæus
8. Lise Eyrich Høgh
9. Michael Kræfting
10. Pernille Lyre
11. Marianne Nielsen
12. Anne Pia Herrmann Pedersen
13. Anne-Marie Pliniussen
14. Mette Sonne

2. s

2. my

(adjunkt Elva Stenestad)
1. Henrik Dybdal Carlsen
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1. mx

(lektor Ib Eilenberg)
1. Glenn Andersen
2. Jan Bejssiakow
3. Carsten Dahl
4. Ole Chrintz Hansen
5. Philip Holm-Madsen
6. Peter Møller Jensen
7. Pia Josefsson
8. Anette Jarl Jørgensen

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Helle Kawa
John Kindt-Larsen
Kim Juul Lindinger
Henning Funck Nielsen
Kim Meinertz Nielsen
Mette Mark
Kasper Mosen
Kevin Müller
Anders Park
Jørgen Kaustrup Petersen
Paul Berendt Petersen
Claus Rosengaard
Jan Rørdam
Søren Mølgaard Sørensen

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Gitte Bjørn Hansen
Trein Hermansen
Lillian Juhlin
Gert Hjorth Kristensen
Mette Serlev
Claus Stricker-Nielsen
Jørgen Bo Thaysen
Bent Tofte
Hanne Hansen

2. F

(adjunkt Kjeld Mazanti Sørensen)
1. John Hoby Andersen
2. Kenn Hoby Andersen
3. Ole Juul Christiansen
4. Per Sanderhoff Eklund
1. my
5. Kurt Fuursted
(adjunkt Ole Østerberg)
6. Charlotte Helquist
1. Finn Beldring
7. Birgit Huus
2. Lene Brøndal
8. Vibeke Jacobsen
3. Lars Christophersen
9. Peter Jensen
4. Peter Grandjean
10. Lau Johansen
5. Susan Lieberkind
11. Bente Jørgensen
6. Annemarie Martinussen
12. Hanne Kirstein
7. Peter Munck Mortensen
13. Uffe Søstrup Larsen
8. Torben Mulbjerg
14. Ninna Lenshøj
9. Birgitte Nauntofte
15. Thorkild Lund
10. Kristian Vilhelm Nielsen
16. Hans Jørgen Møller
11. Bente Søderstrøm Pedersen
17. Jens Nørager
12. Lars Pedersen
18. Jan Warrer Olesen
13. Steffen Pedersen
19. Michael Parvang
14. Hanne Lykke Petersen
15. Jeannette Schrøder Rasmussen20. Asger Skjold Rasmussen
16. Søren Overgaard Rasmussen 21. Peter Rasmussen
22. Michael Reffs
17. Peter van der Recke
23. Tine Lerdorff Rye
18. David Rubin
24. Jesper Skak-Nielsen
19. Erik Bolt Sørensen
25. Michael Stuhr
20. Michael Tingberg
21. Ole von Wowern
1. H

2. H

(adjunkt Helle Rasmussen)
1. Allan Andersen
2. Iben Danielsen
3. Pia Elmin
4. Per Fallesen

(lektor Karen Buch)
1. Tue Abelskov
2. Lone Andreasen
3. Eva Bøgeby
4. Dorte Bloch Christensen
5. Karsten Espholm
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

John Overby Hansen
Anne Holm
Jeppe Reipurth Jensen
Lisbeth Jensen
Lisbeth Ingrid Jensen
Jeanne Stabeli Jørgensen
Jesper Kristiansen
Kirsten Langgaard
Johanne Meyland
Gitte Nielsen
Steffen Nielsen
Michael Petersen
Michael Kjøge Rasmussen
Irene Schwartz
Lone Sneholt
Annemette Sørensen
Eva Sørensen

1. F

(adjunkt Alice Munck)
1. Tom Bektved
2. Pernille Bohn
3. Dorte Christiansen
4. Hanne Christoffersen
5. Susanne Friis-Holm
6. Carsten Weinreich Hansen
7. Helle Hansen
8. Marianne Hansen
9. Vibeke Henriksen
10. Vibeke Holst
11. Bjarne Jensen
12. Lisbeth Lassen
13. Holger Ingemann Madsen
14. Christian Gylling Mortensen
15. Jan Otte
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16.
17.
18.
19.
20.
21.

Hanne Pedersen
Birte Petersen
Søren Rechnagel
Lene Rendboe
Hanne Tobias
Winni Toftum

Selvstuderende

Birgitte Christensen
Judith Fischer-Hansen
Jens Jørgen Hoffmann
Kate Marker Jensen
Anne Johansen
Bente Lind
Frank Hjorth Madsen
GSK

(lektor Henry Agger)
1. Ruth Ahlquist
2. Marianne Andreasen
3. Kaj Asbak
4. Ralph Balling
5. Flemming Fredlykke
6. Susanne Hvass
7. Lene Jensen
8. Sten Meiner Jensen
9. Allan Knolk
10. Michael Koppelhus
11. Benedikte Kruse
12. Karen Nielsen
13. Jens Nørstad
14. Sonja Smerl
15. Torben Schmidt
16. Peter Høstgaard Them

Lærerkollegiet
Lektor Henry Agger:
kemi: 2y, GSK; formning og kunstforståelse: 2. g.

Adjunkt Hanne Amsinck:
dansk: 3y, 2s, 2x, ly; oldtidskundskab: 2x, 2y.
Adjunkt Finn Andersen:
gymnastik: 3sy, 3x, 2sx, 2y, lsy, lx, 2HF tilv., Ih, 1F;
biologi: GSK.

Lektor Ib Tage Andersen:
historie: 3s, 2y, ly, 2H, IH; formning og kunstforståelse:
2HF tilvalg.

Adjunkt Lotte Antonsen:
biologi: 3fx, 3fy, IH, 1F; geografi: 2fy, 2nxy.
Cand. scient. Aksel Bertelsen:
matematik: 2s, 2nxy, Ix, GSK.

Lektor Karen Buch:
matematik: ly, 2F fæil., IH fæli.
Adjunkt Eva Christensen
engelsk: 3s, 2HF fæil., IH tilv.; gymnastik: Isxy.

Adjunkt Niels Damsgaard:
dansk: 2y, 2F, IH; formning og kunstforståelse: 3g, IH,
1F.
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Lektor Ib Eilenberg:
dansk: 3s, 3 x, Is, lx, 2H.
Organist Mogens Erritzøe:
sang og musik: 3g, 2g, 1g.

Lektor Vibeke Fogh:
fransk: 1HF tilv.; dansk: IF.
Adjunkt Niels Erik Foldberg:
fysik: 3fx, 3nxy, 2fx, Ix; kemi: 2x.

Adjunkt Michael Glockmann:
fransk: 2x, Is; tysk: ls, ly, IH, IF.

Cand. psyk. Kirsten Hald:
psykologi: 2HF tilv.

Adjunkt Jørgen Hansen:
engelsk: ly, 1F tilv.; latin: 2s, Is; oldtidskundskab: 2s, Is,
lx, ly.

Lektor Jakob Jensen:
matematix: 2fx.

Cand, scient. Steffen Jensen:
matematik: Is; fysik: ly, GSK.

Adjunkt Ole Jørgensen:
historie: 3x, 2s, 2x, lx; geografi: 3nxy, 2fx, 2H, 2F.
Adjunkt Bolette Klaksvig:
russisk: 3sx, ly; engelsk: lx, 2H tilv., 1HF fæli.
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Stud, theol. Birthe Madsen:
religion: 3s.

Adjunkt Henning Marcussen:
fysik: 2fy, 2F tilv.; matematik: 2F tilv., GSK.
Adjunkt Alice Munck:
matematik: 3fx, 2fy, 2H fæli., IF fælT.
Stud, scient. Anne Louise Mørk:
gymnastik: 3sxy, 2sx, 2y, IH, 1F.

Adjunkt Kim Olesen:
matematik: 3fy.
Stud, scient. Anders Væver Petersen:
geografi: Is, IH, 1F, GSK.

Adjunkt Helle Rasmussen:
fransk: 3 x, 3y, 2s, lx, ly, 2H tilv.; spansk: 1HF tilv.
Rektor Erling Rossing:
matematik: 3nxy.

Lektor Kirsten Ryder:
engelsk: 2s, ls, 2F tilv.
Lektor Esther Sander:
biologi: 3s, 3nxy, 2nxy.
Lektor Elva Stenestad:
tysk: 3s, 2s, 2HF tilv.; fransk: 3s, 2y.
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Adjunkt Kjeld Mazanti Sørensen:
historie: 3y, 2F, 1F; samfundsfag: 2HF tilv., IH, 1F; reli
gion: 3x, 3y, 2s, 2x.
Cand. phil. Kirsten Toksvig:
sang og musik: 2HF tilv., IH.

Adjunkt Ole Østerberg:
fysik: 3fy, 2nxy, 1HF tilv., GSK; kemi: Ix, ly.

Administrativ inspektor: adjunkt Eva Christensen.
Inspektion i øvrigt: adjunkt Steffen Jensen og cand. scient.
Aksel Bertelsen.
Bibliotekar: adjunkt Alice Munck.
Boginspektor: adjunkt Eva Christensen.
Studievejleder for HF-klasserne: lektor Vibeke Fogh og
adjunkt Ole Østerberg, fra næste skoleår adjunkt Øster
berg alene.
Rektors sekretær: Grethe Kjersgaard.
Pedel: Poul Rindholm.
Lektorerne Ib Tage Andersen og Ib Eilenberg er skolens
studielektorer, der bl.a. bistår rektor med hensyn til byg
ningsspørgsmål. Desuden leder de de praktisk-pædagogiske
kurser på skolen. I dette skoleår har nedenstående deltaget
i et sådant kursus:
Cand. mag. Michael Carlsen i historie (lektor Ib Tage
Andersen, adj. Kjeld Mazanti Sørensen og adjunkt Ole
Jørgensen).
Cand. scient. Birger Friis matematik og fysik (rektor Er
ling Rossing, lektor Jakob Jensen, adj. Ole Østerberg, adj.
Alice Munck, adj. Henning Marcussen).
Cand. mag. Birgit Christiansen i fransk (lektor Vibeke

20

Fogh, lektor Elva Stenestad og adj. Helle Rasmussen).
Cand. mag. Bente Legarth i tysk og spansk (lektor Elva
Stenestad, adj. Michael Glockmann, adj. Helle Rasmussen).
Cand. mag. Birthe Hjort Nielsen i russisk og tysk (lek
tor Elva Stenestad, adj. Michael Glockmann, adj. Bolette
Klaksvig).
Cand. scient. Bjarne Højerup i kemi (lektor H. Agger,
adj. Ole Østerberg, adj. Niels Foldberg).

Lektor Svend Aage Petersen fyldte 70 år i juli 1975 og
måtte derfor tage afsked med skolegerningen med udgan
gen af forrige skoleår. Lektor Petersen virkede 21 år ved
O.G., men havde en lige så lang virketid ved Herning gym
nasium. Her så man hurtigt den unge adjunkts evner, så
han meget snart blev en meget ung lektor. Hans undervis
ning lå i fagene dansk og engelsk, men også opgaver ud
over det undervisningsmæssige har været pålagt ham.
Umiddelbart før dimissionen 1967 blev rektor Hendriksen
syg og med dags varsel overtog lektor Petersen dels selve
dimissionen dels det arbejde, der hører til rektorembedet.
Det blev til over et halvt års arbejde som konstitueret rek
tor.
Adjunkt Pia Houlberg blev ansat som adjunkt august 1973
og forlod os efter eget ønske ved udgangen af oktober
1974. Det blev således et meget kort virke, men tilstræk
keligt længe til at vi lærte at sætte overordentlig stor pris
både på hende selv og hendes fremragende egenskaber som
lærer. Hendes mand er ansat i udenrigsministeriet og ud
sendtes til Lisboa.
Adjunkt Morten Stenbæk blev offer for den formindskelse
af sproglige klasser, vi desværre har været udsat for gen
nem de sidste år. Fra 6 sproglige klasser kom vi ned på 3.
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Der blev således ikke timer nok i fagene latin og oldtids
kundskab, og vi kom ud for en direkte afskedigelse. Selv
følgelig blev adjunkt Stenbæk ikke sat på gaden, han fik
stilling ved Nørre Gymnasium, men vi beklager, at udvik
lingen satte en stopper for hans virke her.

Lektor Henry Agger blev 70 d. 20. november og måtte så
ledes søge afsked pr. 30. november. Han fortsatte dog med
at bestride de fleste af sine timer skoleåret ud. Lektor Ag
ger er cand, pharm, og var i mange år provisor ved Ordrupvej apotek. Først for 14 år siden fik han lyst til at prø
ve lærergerningen. I de år har skolen jo ændret struktur.
Lektor Aggers hovedfag er selvfølgelig kemi, men derud
over har han undervist i biologi i den daværende realaf
deling, ligeledes i kristendom og fysik, og i både gymna
sium og HF har han bestredet et stort antal timer i form
ning og kunstforståelse. Han har været skolens inspektor i
mange år og bestredet dette hverv og lærergerningen med
samme gode humør, der har gjort ham til et festligt med
lem af lærerkollegiet.
Ved skoleårets begyndelse ansattes Finn Andersen, Jørgen
Hansen, Steffen Jensen og pr. 1. januar tillige Niels Damsgaard som adjunkter ved Ordrup Gymnasium. Cand. scient.
Aksel Bertelsen har som årsvikar bestredet et fuldt skema,
idet adjunkt Kim Olesen har aftjent værnepligt Som ny
timelærer ansattes cand, phil Kirsten Toksvig.

Ved kongelig resolution af 23/5 er der meddelt rektor Er
ling Rossing afsked pr. 1. august.

Lærerråd og lærerforsamling
Ifølge undervisningsministeriets bekendtgørelse af 23. de
cember 1969 er der ved alle statsskoler 3 institutioner, nem
lig lærerråd, lærerforsamling og samarbejdsudvalg.
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Lærerrådet består af rektor og de ved skolen som tjenestemænd eller på overenskomst ansatte lærere. Andre læ
rere, der har virket ved skolen i mindst 2 år, og som i det
pågældende skoleår har en beskæftigelse ved skolen, der
svarer til mindst halv stilling, er ligeledes medlemmer af
lærerrådet.
Lærerrådet vælger af sin midte en formand (rektor kan
ikke vælges), en næstformand og en sekretær. Rådet ind
kaldes af formanden, og der skal holdes møde mindst hver
anden måned. Elevrepræsentanter kan indbydes til uden
stemmeret at deltage i lærerrådets møder.
Rådets vedtagelser sker med almindelig stemmeflerhed.
Dets kompetence er meget omfattende. Den omfatter fak
tisk alle spørgsmål skolen vedrørende, når lige undtages
det under lærerforsamlingen anførte. I bekendtgørelsen gø
res nærmere rede for, i hvilke tilfælde lærerrådet har afgø
relse, i hvilke det afgiver indstilling og i hvilke det skal
høres.
Adjunkt Kjeld Mazanti Sørensen er formand, adjunkt El
va Stenestad næstformand og lektor Ib Eilenberg er sekre
tær.
Lærerforsamlingen består af rektor og samtlige lærere
ved skolen. Eneste forhandlingsemne er elevernes stand
punkter.

Samarbejdsudvalget
Samarbejdsudvalget består af lærerrådsformanden, 3 lærere
valgt af lærerrådet samt 4 elever, hvoraf mindst én fra HFklasserne valgt af elevforsamlingen, med rektor som født
formand.
Samarbejdsudvalgets opgave er gennem gensidig infor
mation og forhandlinger at fremme samarbejdet mellem
lærere og elever, fremskynde sagers løsning og koordinere
læreres og elevers bestræbelser.
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Samarbejdsudvalget træffer inden for de bevillingsmæs
sige rammer afgørelse vedrørende fællestimer og studie
kredse samt i følgende sager, der vedrører elevernes trivsel:
a) faciliteter, b) praktiske forhold, c) fritidsaktiviteter, d)
fællesarrangementer så som skoleballer, skolekomedier,
sportsstævner m.m.
Samarbejdsudvalget affatter desuden skolens ordensreg
ler. Kan der ikke opnås enighed herom i samarbejdsudval
get, træffer rektor afgørelse i sagen. Denne afgørelse kan
af ethvert af samarbejdsudvalgets medlemmer forelægges
for undervisningsministeriet, direktoratet for gymnasiesko
lerne og højere forberedelseseksamen.
Samarbejdsudvalget kan ikke udtale sig om eller på dags
ordenen optage sager, som vedrører skolens fag- og time
fordelingsplan eller den enkelte lærers forhold eller under
visning. Sager vedrørende enkelte elever kan kun behand
les, hvis den pågældende elev er indforstået hermed.
Der holdes møder nogenlunde hver anden uge. Kontakt
til alle elever etableres ved, at såvel dagsorden som møde
referater opslås i samtlige klasseværelser, ligesom et af med
lemmerne mundtlig beretter om mødet ved en morgensam
ling.

Cirkulære
om evaluering og meddelelser til hjemmene

I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af
12. marts 1973 om eksamensordningen og karaktergivnin
gen m.v. ved studentereksamen og i gymnasiet, §§ 21 og
22, fastsættes følgende bestemmelser:
A. Når læreren og eleverne i en klasse har planlagt arbej
det i et fag for en vis periode under lærerens ansvar for,
at bestemmelserne for faget i undervisningsministeriets be
kendtgørelse nr. 322 af 16. juni 1971 om undervisningen i
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gymnasiet og om fordringerne ved og eksamensopgivelser
ne til studentereksamen overholdes, skal undervisningen i
den pågældende periode løbende evalueres, så elever og læ
rer får information om udbyttet af undervisning og arbej
de. Metoder og midler til evaluering af den enkelte elev og
elevgruppes udbytte af undervisningen må aftales mellem
lærer og elever, således at man dels skaffer sig evaluerings
resultater med henblik på den videre tilrettelæggelse af un
dervisningen og dels giver læreren mulighed for — for ek
sempel ved samtale, iagttagelse og diagnostiske prøver - at
skaffe sig indtryk af den enkelte elevs faglige standpunkt.
B. I hvert af de fag, hvori der til studentereksamen gives
årskarakterer, skal der mindst én gang om året — gives
meddelelse til hjemmet om elevens standpunkt. Såfremt ele
ven er fyldt 18 år eller har indgået ægteskab gives meddel
elsen dog til eleven selv. Standpunktsmeddelelse skal senest
gives i marts måned og udtrykkes ved en karakter fra den
til studentereksamen benyttede karakterskala og kan led
sages af et i ord affattet vidnesbyrd om elevens anlæg og
arbejde i faget. Karakteren skal ledsages af et vidnesbyrd,
dersom elevens standpunkt bedømmes til under 6, eller hvis
den betegner en væsentlig nedgang i faget i forhold til den
forudgående bedømmelse af standpunktet. For at sikre ro
om den første tids undervisning i gymnasiet må der i 1.
gymnasieklasse ikke afgives standpunktsbedømmelse inden
december. Umiddelbart før der afgives standpunktsbedøm
melse skal elevernes forhold i relation til standpunktet drøf
tes på et lærerforsamlingsmøde. Kontakten mellem gymna
sieskolen og hjemmene sikres i øvrigt ved forældremøder
med deltagelse af lærere, elever og disses forældre.
C. Skolen skal føre nøje regnskab over elevernes forsøm
melser. Dersom en elevs forsømmelse antager et sådant
omfang, at rektor nærer betænkelighed over for elevens
mulighed for fortsat at følge undervisningen, skal rektor
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underrette eleven herom. Fortsætter en elevs forsømmelser
herefter, skal rektor skriftlig underrette eleven og forældre
myndighedens indehaver om, at der kan blive tale om at
tage forbehold ved elevens tilmelding til eksamen ved skole
årets slutning. Umiddelbart før endelig tilmelding til eksa
men den 20. marts drøftes på et lærerforsamlingsmøde for
holdene for de elever, der har modtaget skriftlig advarsel.
Såfremt lærerforsamlingen finder, at det for en af disse ele
ver i et eller flere fag på grund af elevens forsømmelser
ikke vil blive muligt at give årskarakter, skal rektor i hen
hold til § 7 i undervisningsministeriets bekendtgørelse af
12. marts 1973 om eksamensordningen m.v. indsende en
erklæring, som giver oplysning om disse forhold, og direk
toratet afgør da, om eleven kan deltage i eksamen ved
skoleårets slutning.
D. Ved skoleårets slutning gives årskarakterer i de af
klassernes fag, hvori der ved studentereksamen gives års
karakter. Der afholdes en årsprøve som mindst omfatter
samtlige skriftlige fag. Lærerrådet fastsætter ordning og
omfang af eventuelle mundtlige årsprøver og klassernes
arbejde i tiden efter, at undervisning efter normalt skema
er ophørt og indtil sommerferien. Den skemamæssige til
rettelæggelse foretages af rektor under hensyntagen til ele
vers og læreres deltagelse i eksaminer fastsat af direktora
tet.
E. En elev, der ikke har fået direktoratets tilladelse til at
deltage i eksamen efter 1. eller 2. gymnasieklasse, kan ikke
fortsætte i næste klasse.
På et lærerforsamlingsmøde ved skoleårets slutning be
handles de øvrige elevers fortsættelse i næste klasse. Der
som der ikke er enighed om, at en elev bør fortsætte i næ
ste klasse, holdes afstemning herom. Ved denne afstemning
har hver lærer lige så mange stemmer, som hans/hendes fag
har års- og eksamenskarakterer; derudover har lærerne i
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legemsøvelser og musik/formning hver 1 stemme. Hver af
de lærere, der underviser vedkommende elev, fremsætter en
motiveret udtalelse om, hvorvidt eleven i faget er egnet til
at fortsætte, og stemmer foreløbig på dette grundlag for el
ler imod. Derefter foretages, eventuelt efter en yderligere
drøftelse, en anden og skriftlig afstemning, ved hvilken
den enkelte lærer skal stemme i overensstemmelse med sin
opfattelse af elevens helhedsstandpunkt. I tilfælde af stem
melighed træffer rektor afgørelsen.
Dersom lærerforsamlingen således vedtager, at en elev
ikke bør fortsætte i næste klasse, drøftes hvad man vil til
råde eleven. Dette råd meddeles skriftlig til eleven og for
ældremyndighedens indehaver, der derefter træffer afgørel
sen af, om eleven skal fortsætte i næste klasse.
F. Disse regler træder i kraft 1. april 1973 og afløser reg
lerne i direktoratets cirkulære nr. 139 af 20. juli 1967 om
karaktergivning og meddelelser til hjemmene.
Rikard Frederiksen
I Henning Nielsen
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Gymnasieforeningen
Igen i år meldte to lister sig, og det gav os lejlighed til at
holde en god gammel OG-tradition i hævd: kampvalget.
Der var lagt op til den helt store dyst, men naturligvis gik
de bedste af med sejren.
Vi har gennem hele skoleåret prøvet at overholde vores
valgprogram, så vidt det nu var muligt. I efteråret afholdt
vi det traditionelle dyrehaveløb og 2 diskoteksaftener med
gratis entré inden kl. 20,00. Endvidere bød vi på Peruna
jazzmen til skolens fødselsdag. I foråret lavede vi hattefest
med gruppen Fog, arrangerede hypnoseaften med Frithiof
August og sluttede årets fester af med en fest hvor Ricardos'
jazzmen underholdt til kl. 00,30. I årets løb har vi derud
over sørget for arrangement af bridge- og fotokonkurrence
og vi indførte skolemesterskab i kombineret dame-herrefodbold.
Vi takker for megen velvillighed fra rektors og samar
bejdsudvalgets side, men må desværre udtrykke stor be
klagelse over manglende lærer- og særlig elevdeltagelse i
vore arrangementer.
Vi håber alle i GYF, at elevernes indstilling bliver for
bedret for ellers er det umuligt at lave de helt store arran
gementer.
Medlemsliste ved årets slutning :
Kasper Mosen
Christian W. Nielsen
Pernille Lyre
Nina Künel
Claus Borg
Michael Kjær
Olav Hergel
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Vibeke Holst
Søren Victor
Jens Hoff-Lund
Keld Hilding Hansen
Henrik Bo Mathiesen
Claus Moe
Hans Wohlmuth

Skak og bridge
Atter i år deltog Ordrup Gymnasium i Københavnsmester
skabet for gymnasieskakhold. Da der i år er oprettet en
studiekreds i skak på skolen, var der forventning om en
god placering. Dette håb blev dog skuffet, idet holdet kun
fik 2V2 points af 6 mulige og dermed en 7. plads. Holdet
bestod i år af Peter Munck Mortensen, der var leder, Mi
chael Tingberg, Finn Beldring og Lars Pedersen, alle ly,
samt Per Ginsborg og Jesper Kihl, begge 2y.
Også bridge er blevet dyrket og bridgesæsonens højde
punkt er som sædvanlig matchen mod lærerne. Efter en
indledende turnering bestod elevernes hold af Anne Grete
Nissen (3.s.), Dorthe Steenberg (3.y), Ole Levring (3.y),
John Ortmann-Nielsen (3.y), Henrik Bech (3.y) og Michael

Andersen (3.y).
Lærerne mødte med følgende hold: Fru Grethe Kjersgaard, lektor Ib Eilenberg samt adjunkt Østerberg og rek
tor.
Resultatet blev - desværre som sædvanlig - lærersejr
med cifrene 106-57.

Vedr. besøg på O.G. af tyske lærere
Den 3. februar 1975 havde skolen besøg af 3 tyske lærere,
en rektor og en adjunkt fra Lübeck samt en docent fra Ham
burg, der alle er beskæftiget ved Deutsche Auslandsgesell
schaft i Lübeck. De 3 gæster overværede undervisningen i
tysk i forskellige gymnasieklasser, og besøget afsluttedes
med kollegialt samvær med rektor og fagkolleger.
Deutsche Auslandsgesellschaft, der virker for udbredelse
af tysk sprog og kultur i de nordiske lande, inviterer hvert
år 20 folkeskolelærere fra hvert af disse lande til efterud

29

dannelseskursus i Lübeck. Som modgestus inviterer det
danske undervisningsministerium 3 af de tyske lærere, der
er beskæftiget ved denne efteruddannelse til Danmark på
en uges besøg, hvor de på forskellige skoler hører på un
dervisningen i tysk på de niveau'er, der er repræsenteret
inden for det danske uddannelsessystem. Ordrup Gymnasi
um var i år valgt til at repræsentere gymnasieniveauet.

Fællesarrangementer
Fællesarrangementer tilrettelægges nu af samarbejdsudval
get. Vi har i det forløbne år haft følgende arrangementer:
1-2. LAK og DGS' repræsentanter.
3-4. Filmen i propagandaens tjeneste.
5-6. Adv. Carl Madsen. Dansk Strafferetspleje.
7—8. Oberstløjtnant Borbjerg. Efterretningstjenesten.

Skolens fødselsdag
3. november fyldte vi 101 år. Denne dag var søndag, og
efter almindelig skik fejrede vi så »dagen« den følgende
fredag, dels ved skolebal om aftenen, dels ved et helt usæd
vanligt arrangement om formiddagen kl. 11. Vi havde be
søg af »Den opsøgende opera« dvs. en række kongelige
kunstnere, der bringer operaen ud til folk, i dette tilfælde
altså OG. Under operasanger Ove Verner Hansens fornøje
lige ledelse hørte vi om uddannelse til og arbejdet som ope
rasanger, og sanglig bistand ydedes af ovennævnte samt
kollegerne Bodil Gøbel, Ole Jensen og Mogens Schmidt
Johansen med operarepetitør Torben Petersen ved flygelet.
Vi sender en varm tak til teatret, de omtalte kunstnere
samt fru Anne Grethe Hoppe, der stod for det praktiske
arrangement for den dejlige formiddag.
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Legater
Til skolen er knyttet nedenstående legater:
Kristian Branners Mindelegat:
(Bestyrelse: fru Grethe Hessner, lektor Esther Sander og
rektor). I 1974 tildelt: Jesper Kiil.
Daniel Pundiks Mindelegat:
(Bestyrelse: fru Pundik, lektor H. Agger og rektor). I 1974
tildelt: Charlotte Hviid og Heidi Hansen.
Jørgen og Elses Ferielegat:
(Bestyrelse: fru Grethe Hessner og rektor). I 1974 tildelt:
stud, scient. Anders Væver Petersen.
5. maj legatet:
Tildeltes i 1974: Morten Johansen og Michael Helstrup.

Ordrup Gymnasiums jubilæumsfond
§ 1
Kapitalen
Fondet råder over ca. 20.000 kr., der er fremkommet som
overskud ved udgivelse af jubilæumsskriftet »Ordrup
Gymnasium gennem 100 år«, samt over de indtægter, som
fremtidig indgår til fondet som indehaver af forfatterretten
(rettighederne) til nævnte værk.
§ 2
Styrelse
Fondet administreres af en styrelse, der består af de på på
gældende tidspunkt »nuværende« og tidligere lærere og
elever ved Ordrup Gymnasium, der udpeges på følgende
måde:
1. Skolens rektor er »født formand«.
2. 2 medlemmer, valgt af samarbejdsudvalget.
3. 2 medlemmer, valgt af festskriftudvalget.
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Valgene gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted.
Efter udløbet af første toårige periode indtræder lærer
rådet i stedet for festskriftudvalget som udpegende for
samling.
Styrelsen vælger en kasserer og en sekretær.
Det årlige regnskab revideres af en af bestyrelsen valgt
revisor.
Valg af kasserer, sekretær og revisor afgøres ved sim
pelt flertal.

§ 3

Virksomhed
Af fondets midler kan ydes støtte til løsning af konkrete
opgaver til gavn for livet på skolen, hvortil der ikke kan
skaffes bevilling ad anden vej.
Forslag kan stilles af enhver.
Afgørelsen træffes af styrelsen ved en afstemning, hvor
der til vedtagelse kræves, at mindst ét medlem af hver af
grupperne 1), 2) og 3) stemmer for forslaget, eller at alle
4 medlemmer af grupperne 2) og 3) stemmer for det.

§ 4

Vedtægtsændringer
Disse vedtægter kan ændres ved afstemning i styrelsen ef
ter reglerne i forrige stykke.
Således vedtaget af deltagerne i mødet 12. juni 1974:
(sign.) Ib Tage Andersen
Karen Buch
Jakob Jensen
Mogens Nissen.
Godkendt af lærerrådet i mødet 19. juni 1974.
Nuværende bestyrelse: Lektor Jakob Jensen, lektor Karen
Buch, Dorte Bloch Christensen (l.H), Kasper Mosen (1.x)
samt rektor.
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Statens Uddannelsesstøtte
Elever i gymnasiet og HF over 18 år har mulighed for at
søge hjælp gennem Statens Uddannelsesstøtte.
Ved tildelingen tages udelukkende økonomiske hensyn
bortset fra den enkle kendsgerning, at elever af skolen skal
skønnes egnet til at gennemføre uddannelsen.
Ud over den egentlige støtte kan elever i HF og gymna
siet optage statsgaranterede lån.
Nærmere oplysninger om dette samt om Statens Ud
dannelsesstøtte i det hele taget fås hos stipendieudvalget,
der i indeværende skoleår består af: lektor Vibeke Fogh,
fru Grethe Kjersgaard, Jeanne Stabeil Jørgensen (l.H),
Karsten Espholm (l.H), Hans Westenholz (3.s) og rektor.

Befordringsgodtgørelse
Ansøgningsskema om befordringsgodtgørelse rekvireres på
skolen.
Godtgørelse af befordringsudgifter ydes, hvor elevens
samlede skolevej beregnet fra bopæl til skole (kursus) og
tilbage er 14 km eller derover.
Der skal i videst muligt omfang benyttes offentlige be
fordringsmidler; eget befordringsmiddel kan dog benyttes,
hvor dette af amtsrådet godkendes som mest hensigtsmæs
sigt.

Biblioteket
Skolens bibliotek er i dette skoleår flyttet til den blå sal,
der nu fungerer som arbejdsrum for eleverne i mellemti
mer. Opsætning af reoler og flytning af bøger er udført
med velvillig assistance fra skolens elever.
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Biblioteket tæller over 10.000 bind skøn- og faglittera
tur, hvoraf en del faglitteratur findes i de forskellige fag
lokaler og udlånes af faglærerne. En del håndbøger findes
på lærerværelset og udlånes kun i særlige tilfælde til ele
verne.
Udlån fra biblioteket har i dette skoleår fundet sted i
9-frikvarteret, samt fredag i 10-frikvarteret.
Bibliotekar er adjunkt Alice Munck assisteret af Kasper
Mosen, Ix.

Bogdepotet
Hvervet som boginspektor har i indeværende skoleår været
bestredet af adjunkt Eva Christensen, assisteret af Hans
Westenholz, 3.s og Alexander Löhr, 2.y.
Enhver elev på Ordrup Gymnasium har ret til at låne
skolebøger af staten, et lån, der formidles gennem skolen
ved boginspektoren.
Bøgerne udleveres på skolen i løbet af de første skole
dage.
Ved skoleårets afslutning afleverer eleverne i 3. g og
2. HF samtlige bøger, ordnet efter fag efter den forteg
nelse, som umiddelbart før eksamen er blevet udleveret. De
øvrige elever afleverer bøger efter nærmere meddelelse.
De tidspunkter, der opgives for afleveringen, skal nøje
overholdes.

Regler for benyttelse af lånte skolebøger
Bøgerne må behandles med omhu og skal straks ved mod
tagelsen forsynes med beskyttelsesbind.

Bøgerne skal forsynes med navn og klassebetegnelse i
det dertil indrettede stempel.
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Der må ikke indlægges notesbøger eller kommentarhæf
ter i bøgerne.
Når eleven forlader skolen, er han (hun) pligtig at af
levere bøgerne ledsaget af en komplet fortegnelse over dis
se. Forinden afleveringen må beskyttelseshindene fjernes,
og bøgerne renses for papirlapper og lignende.
Bortkomne og ødelagte bøger må erstattes af eleven.
Fortolkningen af bestemmelsen om erstatning for øde
lagte bøger tilkommer skolen.
Enhver elev, der afbryder undervisningen i årets løb,
skal hurtigst muligt aflevere de lånte bøger på skolen.
Bogdepotet er åbent mandag-tirsdag i 13-frikvarteret,
onsdag-fredag i Il-frikvarteret.

Teater
I skoleårets løb har eleverne gennem ARTEs ungdomsra
bat aftaget ca. 1500 billetter.
Et »teaterråd«, bestående af 3 elever og lektor Eilenberg,
har formidlet billetterne.
Fra næste sæson kommer også Ungdommens Teater med
i ARTE-ordningen.
Lærerpersonalet har nogle gange gjort brug af ARTEs
grupperabatordning.
Yderligere har skolen, takket være særlige tilbud, haft
lejlighed til at overvære forestillinger i Det Kgl. Teater.

Gentofte kommunes skoletandpleje
Med Gentofte kommune er der truffet den ordning, at kom
munens skoletandpleje også udstrækkes til elever i stats
skolen. Tilbudet gælder alle i Gentofte kommune hjemme
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hørende børn indtil slutningen af det skoleår, hvori børne
ne fylder 16 år. Tandbehandlingen finder sted på Kilde
gård Gymnasium. Adjunkt Eva Christensen har påtaget sig
at være forbindelsesled mellem skoletandklinikken og sko
len.

Årets afslutning
Elevernes forældre og værger og alle, som interesserer sig
for skolen, indbydes til at overvære de mundtlige eksami
ner og årsprøver.
Afslutning for 3. g og 2. HF finder sted fredag d. 20.
juni kl. 10. De øvrige klassers afslutning finder sted tors
dag d. 19. juni kl. 8. Desværre medfører pladsforholdene,
at der til dimissionen om fredagen kun er adgang mod ad
gangskort.
Det nye skoleår begynder mandag d. 11. august.
Eleverne i 1. g og 1. HF møder kl. 8. Alle øvrige elever
kl. 10.

Ordrup Gymnasium, 21. maj 1975.

Erling Rossing
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