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HOLTE GYMNASIUM

1970-71



Forsidebilledet er en gengivelse af et maleri, udført af en elev i 3 g.



INSTITUTIONENS ORGANISATION

Den selvejende institution Holte Gymnasium

Fra 1. august 1969 ændredes Holte Gymnasium fra at være et aktieselskab 
til at være en selvejende institution.

Aktieselskabet havde siden 1915 ikke alene stået for driften af Holte Gym
nasium men tillige udbygget dette i takt med de skiftende tiders krav. Den 
omdannelse, som har fundet sted, må ses på baggrund af samfundets syn på 
den private skole, som dette senest er kommet til udtryk i lov om statsstøtte 
til visse private skoler vedtaget af folketinget den 18. juni 1969.

Vedtægterne for den selvejende institution Holte Gymnasium, som er ved
taget af stifterne og af den nye institutions styrelse, har nu opnået undervis
ningsministeriets foreløbige godkendelse.

Vedtægter for den selvejende institution Holte Gymnasium

§ 1.
Institutionens navn er Holte Gymnasium. Den er oprettet af aktieselskabet 

Holte Gymnasium og er en fortsættelse af den af frk. Henny Algreen Ussing 
i 1899 stiftede pogeskole og den i 1914 deraf opståede „Holte højere Almen
skole“. Institutionens hjemsted er Søllerød kommune.

§ 2.
Institutionens formål er at drive en individuelt præget undervisning fra den 

undervisningspligtige alders begyndelse frem til real- og studentereksamen 
eller tilsvarende eksamina. Undervisningen sker i henhold til de til enhver tid 
gældende love og bestemmelser.

§ 3.
1. Institutionens anlægskapital er tilvejebragt som gave fra aktieselskabet 

Holte Gymnasium og omfatter det pr. 31. juli 1969 af Holte Gymnasium 
benyttede inventar, samlinger, bibliotek og andet løsøre til en samlet 
værdi af kr. 1.300.000,00 skriver en million trehundrede tusinde kroner, 
det Holte Gymnasium A/S tilgodehavende statstilskud, anslået til 4.000.000 
kroner skriver fire millioner kroner, samt den pr. 31. juli 1969 værende 
likvide driftskapital, der ligeledes stilles til rådighed af aktieselskabet 
Holte Gymnasium. Den nævnte driftskapital udgjorde pr. 31. juli 1969 



kr. 151.230,49 kroner skriver ethundredeenoghalvtres tusinde tohundre- 
deogtredive kroner.

2. Institutionens drift dækkes gennem tilskud fra staten, ved bidrag fra 
kredse omkring skolen og gennem skolepengene. Skolepengene udgør 
egendækning i henhold til principperne i tilskudsloven samt bidrag til 
dækning af ikke-tilskudsberettigede udgifter.

§ 4.
Den del af institutionens kapital, der ikke bindes i institutionen tilhørende 

fast ejendom, eller som ikke er nødvendig for institutionens drift, skal an
bringes efter reglerne for anbringelse af umyndiges midler.

§ 5.
Overskud ved institutionens drift kan alene komme institutionen tilgode, 

jfr. dog § 12.

§ 6.
1. Institutionens styrelse består af:

a. Formanden, der er den til enhver tid værende borgmester for Sølle
rød kommune.
Har formanden forfald, indtræder den fungerende borgmester eller 
et andet af kommunalbestyrelsen udpeget medlem af denne, som 
formand i hans sted.

b. 3 medlemmer udpeget af Søllerød kommunalbestyrelse, hvoraf 
mindst 2 skal være medlemmer af kommunalbestyrelsen.

c. 7 medlemmer valgt af medlemmerne af Holte Gymnasiums for
ældrerepræsentantskab blandt gymnasiets forældre, idet dog forældre
repræsentantskabets formand og næstformand altid er fødte med
lemmer. Det skal tilstræbes, at alle afdelinger af gymnasiet er re
præsenteret. Såfremt der oprettes en forening af tidligere elever fra 
Holte højere Almenskole og fra Holte Gymnasium, skal denne have 
adgang til at vælge 1 af de i dette punkt nævnte 7 medlemmer inden 
for sin medlemskreds.

d. Et juridisk og/eller økonomisk sagkyndigt medlem, der vælges af 
styrelsen efter indhentet udtalelse fra lærerkollegiet ved Holte 
Gymnasium.

2. De under b nævnte medlemmer vælges efter hvert kommunevalg.
3. De under c nævnte medlemmer vælges for en 4-årig periode. Dog afgår 

— efter lodtrækning — 3 forældrerepræsentanter i 1971 på det i § 4 i 
vedtægterne for forældrerepræsentantskabet omhandlede konstitueren
de møde. Det er dog en forudsætning for medlemskab under gruppe c, 
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3 my (Ha): I løbet af de tre skoleår er læst: Mauger: Cours de Langue et de Civi
lisation françaises I. Dumas: Dantès. Hugo: Cosette et Marius. Pierre Fourré: 
Médecin sous les Tropiques. Sartre: Les Jeux sont faits. Maupassant: La Parure. 
Simenon: Maigret se défend.

3 m z (Sn): I løbet af de tre skoleår er læst: Bruun, Holst J. og Roskjær: Elemen
tært fransk, Forskolen; L’épingle; Le tricycle. Au service du roi og Au service 
de la reine (De tre musketerer). Textes en français facile, Hachette. P. Fourré: 
Médecin sous les tropiques (Didier). G. Hersay: Les méssagers mystérieux 
(Didier). Kaj Heurlin: Nous les Jeunes. J.-P. Sartre: Huis clos. Line promenade 
dans Paris (skoleradioen). La famille Dupont (skoleradioen). A. Camus: 
L’Étranger. Arrabal: Picnic en campagne (skoleradioen). Georges Michel: 
Promenade de Dimanche (skoleradioen). Dele af J.-P. Sartre: Les jeux sont 
faits.

3 raogb: Hellstrøm og Johansson: On parle français, I stk. 20-51, Il stk. 1-23.

Russisk
3 s b + m z (Va): I løbet af de tre skoleår er læst: Penguin Russian Course s. 1- 

135. Svane: Håndbog i russisk grammatik. Fables etc. after Lev Tolstoj (Kav- 
kazskij piennik). Mal’cik s kon’kami, s. 21-37, 44-56, 63-65, 71-86. Rasskazy 
sovjetskix pisatelej, s. 20-25, 45-48, 52-62. Selections from Gorky, s. 7-18. 
Tolstoj: Anna Karenina I, kap. XIX. Cexov: Slycaj iz praktiki; Djadja Vanja, 
akt IV. Short Stories by Soviet Writers, s. 7-37. Khavronina: Russian As We 
Speak It. Skoleradioudsendelser -f- en del stencileret materiale efter Russkij 
jazyk . .. (m. plader).

Latin
2 ns a og b (Hø): Caesar: De bello Gallico I 1-11; IV 20-26; V 26-37. Foss etc.: 

Lat. teksthæfter, Cicero: II 7; III 81-17, 10§51; V 1, 2, 3, 15. Seneca, ep. mor. 
V 6. Efter Krarup: Horats 15, Ovid 5. Én elev opgiver samme pensum som den 
øvrige klasse, dog af Gallerkrigen I 1-4; V 1-14, 26-37.

2 r a, b og c: Mikkelsens latinske læsebog, stk. 1-33.

Oldtidskundskab
2 s a (Sø): Euripides: Elektra eller Sofokles: Ødipus. Iliaden I og VI. Odysseen 

VI. Herodot (v. Hastrup), s. 7-27, 31-34, 49-59. Apologien. Faidon.
Følgende kunstværker er specielt gennemgået: Templerne på Akropolis. Teatret 
i Epidauros. Vaser: kretisk, geometrisk, sort- og rødfiguret stil. Kleobis. Kalve
bærer. Kore. Rayethoved. Vognstyrer. Artemision. Niobide. Spydbærer. Diskos
kaster. Hermes. Nike. Fægter. Laokoon. Metope og gavlfelt fra Olympia. 
Metope og detalje af rytterfrise fra Parthenon.

2 s b (Sø): Euripides: Elektra eller Aischylos: Agamennon. Iliaden I, II 132-277, 
IV 313 - ud. Odysseen VI og XXIII. Herodot (v. Hastrup), s. 7-27, 31-34, 
49-59. Apologien. Kriton.
Kunstværker som for 2 s a angivet.
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2 m x (Sø): Antigone (v. Niels Møller) eller Medeia (v. Garff). Iliaden II s. 31-33, 
VI, XXIV. Odysseen VI. Herodot (v. Hastrup), s. 7-27. 31-34, 49-59. Apo
logien, Kriton.
Følgende kunstværker er specielt gennemgået: Templerne på Akropolis. Teatret 
i Epidauros. Vaser: kretisk, geometrisk, sort- og rødfiguret stil. Skulpturer: 
Løveport. Kleobis, Kore. Kalvebærer. Rayethoved. Vognstyrer. Zeus Artemi- 
sion. Bueskytte. Spydbærer. Diskoskaster. Metope og gavlfelt i Olympia. 
Metope og frise fra Parthenon. Hermes. Nike. Fægter. Bokser. Døende galler.

2 in y (Rm): Euripides: Medea (v. Garff og Hjortsø). Iliaden I og VI. Odysseen 
VI. Herodot (v. Hastrup), s. 7-27, 31-34, 49-56, 75-95. Apologien. Kriton. 
Faidon. Sokrates' domfældelse og død, s. 25-106.
Følgende kunstværker er specielt gennemgået: Knossos. Akropolis. Teatret. 
Fra Btmdgaards kunsthistorie: Kretisk billede s. 10, blækspruttevase s. 12, 
løveport s. 13, gravvase s. 15-16, vase s. 18, kande s. 20, blandingsbolle s. 21, 
tempel på Korfu s. 24-26, Kleobis s. 32-33, kalvebærer s. 37, drikkeskåle s. 44 
og 47, Poseidon s. 55, vognstyrer s. 56-57, Hermes s. 99, Nike s. 108-109. 
Laokoon (Klassisk kunst nummer 118).

2 m z (Sø): Antigone (v. Niels Møller) eller Hippolytos. Iliaden I og VI. Odysseen 
VI. Herodot, s. 7-27, 31-34, 49-59. Apologien. Faidon eller Kriton.
Kunstværker som for 2 m x angivet.

Historie
3 s a (Go):

Før 1900: 1. Roms historie: republik og principat. Lund 1, s. 244-255, 300- 
350. II. Danmark og Tyskland 1050-1250. Lund 2, s. 135-142, 178-238. III. 
Europa og Norden 1660-1720. Lund 3, s. 325-429. Kilder: Af Augustus’ 
Selvbiografi. Lund 1, s. 459-461. Tacitus’ Annaler. Rudi Thomsen, s. 33-36. 
Ludvig XIV. Elin Bach, s. 26-30, 73-82. Billeder: Andrup m. fl. 83. 84. 88. 
92. 96. 97. 102.
Efter 1900: Gads verdenshistorie 4. bd. 1. og 2. del: s. 150-164, 175-218, 248- 
258, 261-269, 274-311, 369-404, 439-451, 631-639. Kilder: Bøgebjerg og 
Elmelund: Kilder til Mellemkrigstidens Historie. Czekoslovakiet, s. 60-90. 
Billeder: Ilsøe og lonsen: Verdenshistoriske Billeder (stor udgave) nr. 339, 
349, 350 (Adolf Hitler); nr. 340, 352 (Locarno og München). Gad 4, 1. del, s. 
203, 2. del, s. 404 (Lenin og Stalin), 2. del, s. 394 (Truman og Churchill).
Samfundslære: Kierkegaard, Lomholt-Thomsen og Winding: Danmark i dag: 
Familie og Samfund, s. 18-26. Økonomiske og sociale familieproblemer, s. 
32-49. Undervisning, Kirke, Borgerrettigheder og pligter, Folkestyrets opbyg
ning, Statsstyre og kommunestyre, Skatter, Lov og ret, Danmark og udlandet, 
s. 50-150.

3 s b (Li):
Før 1900: 1. Periode: Rom ca. 750 f. Kr. - ca. 96 e. Kr. Monumentum Ancyra- 

num. Tacitus: Annales. Ara pacis og Primaportastatuen.
2. periode: Det tysk-romereske rige, den katolske kirke og Norden ca. 1050- 
ca. 1250. Steenberg, nr. 1, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
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26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 71, 72, 
73, 74, 75, Andrup (9. udg.), nr. 100, 101, 106.
3. periode: Enevælden i Europa 1660-1720. Bach: Ludvig XIV, s. 26-30. 63- 
67, 73-82. Andrup: 207, 226, 228.

Efter 1900:
Storpolitik før 1. verdenskrig, 1. verdenskrig, Sovjetunionen 1917-1939, Tysk
land 1918-1939, England 1920-1939, verdenskrisen, Danmark 1920-1939, 
storpolitik i mellemkrigstiden, 2. verdenskrig, Sovjetunionen, Kina og U.S.A. 
1945-1965, stormagternes indbyrdes forhold 1945-1965, Danmark 1945-1960, 
internationale organisationer og alliancer, økonomisk samarbejde i Europa 
efter 1945.
Tekster og tal I (7. oplag), s. 7-35. Imperialisme og Nationalisme I (1. udg.), 
s. 9-23, 50-54, 67-73, 76. Danmark 1920-1939 (2. opl.), s. 8-52. Bøgebjerg og 
Elmelund (6. opl.), s. 5-37, 60-66, 70-77, 78-86, 88-93. Ikke-angrebspagten 
(1. udg.), s. 101-108, 126-127. Sovjetunionen og vestmagterne (3. oplag), s. 
38-58, 69-71, 83-101.

Samfundslære: Borgerrettigheder og borgerpligter, de politiske partier, den 
lovgivende, den udøvende og den dømmende magt, Danmarks forhold til ud
landet, penge, banker, kreditforeninger m. m., arbejdere og arbejdsgivere, øko
nomisk politik.

3 m X og y (Rm): Gads historie for gymnasier og seminarier.
Før 1900:

I. Grækenland og Rom før 31 f. Kr.
II. Europa 1648-1750 og den europæiske ekspansion 1648-1790. E. Bach: 
Ludvig XIV s. 38-39, 62-82.
III. Nordens historie 1648-1750 (y-klassen dog 1648-1788). Danmarks historie 
i billeder, numrene 197, 198 ab, 199, 203, 208 a b c d, 221, 222.

Efter 1900:
Fra udbruddet af første verdenskrig til afslutningen af anden verdenskrig. 
Bøgebjerg og Elmelund: Kilder til mellemkrigstidens historie: Czekoslovakiet, 
s. 62-93?

Samfundslære: Kierkegaard m. fl.: Danmark i dag: Familie og samfund. Social
lovgivningen. Sundhedsvæsenet. Undervisning og oplysning. Kirke og folk. 
Borgerrettigheder og borgerpligter. Folkestyrets opbygning. Skatter. Lov og ret. 
Danmark og udlandet.

3 in z (Sn):
Før 1900:

L Danmarks forhistorie. Lund I, s. 44-69, 384-89, 429-32. Ved eksaminatio
nen anvendes billedhæftet.
2. Roms kejsertid fra 30 f.-180 e. Lund I, s. 330-67. Kilder: Plinius’ breve nr. 
7-22; Monumentum ancyranum kap. 1, 2, 3, 26, 27, 34, 35; Tacitus kap. 2, 4, 
9, 10. Billeder: Prima Porta statuen, Titusbuen (3 billeder), Colosseum (2 bil
leder).
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3. Europæernes fremtrængen uden for Europa fra ca. 1600 til første verdens
krig. Lund III, s. 286-89 Rus. i Asien, 292-94 Europ. i Østen og Indien, 309- 
25 Afrika og Amerika, 450-51 Dansk kolonihandel, 458-60 Kolonikrige, 
463 n-64 Kolonikrige, 468-73 England og Nordamerika, 486-500 England- 
Nordamerika, Sydamerika, Østen, 552-53 Grønland. Lund IV, s. 177-215 
Sydam., Vestindien, Stillehavet, USA m. m., 388-90 Imperialisme. Kilde: Im
perialisme og nationalisme i Mellemste Østen I, 1. kap. nr. 1-10.

Efter 1900:
Verden 1917-39. Gad IV, 1. del, s. 175-307. Kilde: Mellemkrigstidens hist., 
kap. om Czekoslovakiet.
Global konfrontation. E. Reske-Nielsen: Verdenshist. siden 1945, s. 137-54. 
Kilder: Kennedys tale til den amer. nation d. 22.10.1962 og Hrustjovs beretn. 
i uddrag for Den øverste Sovjet, dec. 1962.

Samfundslære: Danmark i dag, 8. udg. s. 18-150. Kapitlerne om Familie og 
samfund, Samfundet og befolkningens velværd, Undervisning o g oplysning, 
Kirke og folk, Borgerrettigheder og borgerpligter, Folkestyrets opbygning, 
Skatter, Lov og ret, Danmark og udlandet.
Én elev opgiver af 1. g.’s pensum:
Lund I, s. 244-367. Roms historie til ca. 180 efter Kr. Kilde: Plinius’ breve, 
ed. Rosenberg. Lund II, s. 124-229. Danmarks og Tysklands historie ca. 1050- 
1250.

3raogb: Kierkegaard og Lomholt-Thomsen: Historie for realafdelingen III 
(Hagerups forlag 1965), side 9-166.

Samfundskundskab: Kierkegaard, Lomholt-Thomsen og Winding: Borger og 
Samfund (8. ændrede udg., Hagerups forlag 1964) - hele bogen minus petit- 
stof.

Geografi
3 mn xyz (Sc):
Første emne: Poul Chr. Matthiessen: Befolkningens vækst, årsager og konse

kvenser, 1965.
Andet emne: Verdens ernæringsproblemer. Grundbøger: Jørgen Andersen: Fri

hed for sult, 1967; Rich. Ege: U-landenes ernæringsproblemer, 1965.
Tredje emne: Gruppeudarbejdet kompendium.

Biogeografi: J. Troels-Smith: Muldbjerg-bopladsen, Nat. Verden, juli 1957, og 
Johs. Iversen: Naturens udvikling siden sidste istid. Danmarks Natur, bind 1, 
1967.

2 m xy (Sd):
Lærebøger og atlas: Hermod Andersen, Rikard Frederiksen og W. F. Hellner: 

Geografi for det matematiske gymnasium, s. 5-143, 161-212 + udvalgte af
snit af resten af bogen. W. F. Hellner: Atlas 3.

Valgfrit emne:
2 m x: Børge Frestrup: Grønlands geografi.
2 m y: C. Tscherning: Landbrugsmuligheder jorden rundt. R. Ege: U-landenes 
ernæringsproblemer.
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2 m z (RH):
Lærebøger og atlas: Hermod Andersen, Rikard Frederiksen, W. F. Hellner: Geo

grafi for Matematisk Gymnasium, 1963 (1-143: mindre vægt på kystudform
ning (83-96) og flodudvikling (63-69); 161-268: mindre vægt på Danmarks 
landbrug, skovbrug samt strømningsmeteorologi.) Gyldendals Atlas.

Valgfrit emne: Danmarks minedrift. Humlum: Danmarks Minedrift. Danmarks 
Natur, bind I.

1 s aogb (Sd): Martin O. Nielsen og Carl Tscherning: Geografi for det sprog
lige gymnasium (1963), s. 32-108, 126-181, 182-190, 210-220. W. F. Hellner: 
Atlas 3.

1 s c (Sc): Martin O. Nielsen og Carl Tscherning: Geografi for det sproglige gym
nasium, s. 32-88, 123-181, 204-209 (industri), 210-219.

3 r a og b: St. B. Bøcher og Th. Holm: Land og Virke 3. S. 9-130.

Biologi
3 s a, s b, mf x, mf y (Ra): Mogens B. Lange og Knud V. Ravn: Biologi for gym

nasiet, 1. udg. 1964, s. 15-257 med overspringelser: 36-40, 48-53, 56-62, 88- 
89, 91-98, 136-142, 143-147, 161-164, 173-176, 201-213, 231-237. (Bogens 
2. del brugt som håndbog.) Maskinskrevne tillæg, bl. a. øvelsesvejledninger.

3m/z(RH): Lange og Ravn: Biologi for gymnasiet, s. 17-230, muskler, skelet, 
mindre vægt lagt på planternes næringsoptagelse, stof- og energiskifte, plan
ternes bevægelse, systematik, delvis udeladt nervesystem og sanser.

3 mn x, mn y, mn z (Ra): Lange og Ravn: Biologi for gymnasiet, 2. udg. 1969. 
Enkelte afsnit i 2. del brugt som håndbog. John Graae: Biokemi for gymna
siet, 1. udg. 1965. Som håndbøger og til udvidet læsning er bl. a. anvendt: E. 
Baldwin: Biokemi, 1964. Maskinskrevne tillæg. Atlas zur Biologie 1-2, 1968. 
Bent Christensen m. fl.: Biologisk forskning, 1968. Balslev og Andersen: Lære
bog i zoologi, 1962. Balslev og Simonsen: Lærebog i botanik, 1961. Wing
strand og Øye: Encellede dyr, 1965. Lange: Dansk flora, 1966.

3 r a: Helge Dall og Ove Hammer-Pedersen: Biologi - Naturhistorie 4 - Livet 
og mennesket - 1963. Helge Dall, Henry Bayer, Ove Hammer-Pedersen og V. 
Nedergaard Jørgensen: Biologisk atlas 1968.

3 r b: Mogens Lund: Biologibog for realklassen (sidste udgave).
Til eksamen opgives hele bogen bortset fra paragraffer og afsnit med småt 
tryk.

Orientering
9. klasse:
Hjælpemidler: F. Clausen: Viden om Verden I—II. I serien Orienteringsbøgeme 

er læst „Israel“ og „Arabernes Verden“. Tidsskriftet „Columbus“ - avisartik
ler - film. Endvidere er læst: Sveidahl og Sørensen: Familien.

Arbejdsformer: Overvejende klasseundervisning - samtale - diskussion. Lejr
skoleophold (på Bornholm). Erhvervesorientering og erhvervspraktik.
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Kemi
2 mf x + mnxz(Al): E. Rancke-Madsen: Lærebog i kemi, 7. udg., §§ 6, 10, 17- 

23, 25-27, 30-32, 34, 36, 37, 53, 54, 61-65, 70-74, 84-86, 93. 2 mnz opgiver 
dog §§ 784i5 og § 79 i st. f. § 32.

2 mf y + mny (Ss): Rancke-Madsen: Lærebog i kemi, 7. udg., s. 41-82, 92-94, 
100-110, 112-118, 121-131, 148-154, 162-168, 175-184, 212-219.

2mfz(M): Rancke-Madsen: Lærebog i kemi, 7. udg., §§ 6, 10, 14, 16, 18-23, 
25-27, 29-32, 35, 40-42, 49, 53, 54, 61-63, 65, 70-74, 77, 83-85, 93.

2 sm xy (M): Rancke-Madsen: Lærebog i kemi, 7. udg., §§ 6-10, 18-23, 27, 29, 
30, 31, 40-42, 65.

2 sm z (Al): Rancke-Madsen: Lærebog i kemi, 7. udg., §§ 6, 10, 17-23, 26, 27, 
29, 30, 31, 40-42, 65, 70.

Fysik
3 mf x (Ss): Andersen, Bostrup, Halkjær og Hansen: Fysik 1-3, Bind 1 (1. udg.) 

16-27, 46-57, 69-74, 84-94, 99-114; Bind 2 A (1. udg.) 54-65, 68-83, 98-105, 
116-123 (-r- småt), 179-185; Tillæg til 3 A: 7-36; Bind 3 A (1. udg.) 76-80, 
88-91, 103-106, 160-166, 190-194 (-»- Geiger-Müller tælleren).

Til eksamen opgives følgende praktiske øvelser: Mættet vanddamps tryk ved 
forskellige temperaturer. Vands fortætningsvarme. Wheatstones bro. Bestem
melse af resistans ved substitutionsmetoden. Elektrisk strøms varmeudvikling. 
Goniospektrometret. Det matematiske pendul. Faldende plade; frekvensbestem
melse. Inertimoment for et plant legeme. Det fysiske pendul. Rotationsenergi. 
Forholdet mellem elektronens ladning og masse. Linjespektre. Elektroniske 
ækvivalenter. Leder i magnetfelt.

3 mn xyz (Ss): Andersen, Bostrup, Halkjær og Hansen: Fysik 1-3, Bind 1 (1. udg.) 
46-57, 84-89, 99-111; Bind 2B (1. udg.) 33-58, 62-67, 80-88, 114-120; Til
læg til 3 A: 7-22, 32-36; Bind 3 B (1. udg.) 66-70, 76-83.

Til eksamen opgives følgende praktiske øvelser: Mættet vanddamps tryk ved 
forskellige temperaturer. Vands fortætningsvarme. Wheatstones bro. Gonio
spektrometret. Eftervisning af Newtons 2. lov. Inertimoment for et plant 
legeme. Rotationsenergi. Det fysiske pendul. Faldende plade; frekvensbestem
melse. Joules lov.
Én elev opgiver i stedet for disse følgende øvelser: Mættet vanddamps tryk. 
Bestemmelse af resistans ved substitutionsmetoden. Wheatstones bro. Samle
linser. Måling af brydningsforhold. Rotationsenergi. Varmeenhedens mekaniske 
ækvivalent. Prytz’ svingningsapparat. Joules lov.

3 mf y (Al):
Andersen, Bostrup, Halkjær og Hansen: Fysik 1 (1963), s. 18-30, 37-41, 46- 
57. Fysik 2 A (1964), s. 44-65, 68-84, 85-89, 93-102, 103-105, 109-111, 
116-120, 121-125. Fysik 3 A (1965), s. 104-105, 160-166, 190-194, 196-200. 
Tillæg 3 A (1967), s. 7-23, 32-37, 40-47, 56-57.

Til eksamen opgives følgende praktiske øvelser: 1. Lufttermometret. 2. Atm. 
lufts normalmassefylde. 3. Isens smeltevarme. 4. Mættede vanddampes tryk. 5. 
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Daniell-elementet. 6. Wheatstones bro. 7. Leybolds faldforsøg. 8. Faldende 
plade, frekvensbestemmelse. 9. Matematisk pendul. 10. Fysisk pendul. 11. 
Prytz’s svingningsapparat. 12. Elektrisk strøms varmeudvikl. 13. Leder i mag
netisk felt. 14. e/m-røret. 15. Radioaktivitet.
Én elev opgiver i st. f. nr. 1 Luftarternes tilstandslign.
En anden elev opgiver i st. f. nr. 2: En vædskes massefylde, 5: Kompensations
metoden, 7: Timeren, 8: Varmeenhedens mek. ækv., 12: Strømforgrening.

3 mf z (Bo): Andersen, Asmussen, Bostrup og Hansen: Fysik for Gymnasiet, 
Bind 1 (2. oplag), s. 10-18, 22-28, 33-36, 43-45, 46-52, 84-92, 101-105. 
Fysik for Gymnasiet, Bind 2 A (2. oplag), s. 50, 52-63, 68-84, 93-106, 108— 
111, 116-120, 142-146. Tillæg til Fysik for Gymnasiet, Bind 3 A (1. oplag), 
s. 7-23, 26-29, 32-37, 40-45, 50-52, 56-57. Fysik for Gymnasiet, Bind 3 A, 
s. 78-83, 103-105, 109-110, 160-165, 180-183, 190-195, 196-205.

Til eksamen opgives følgende praktiske øvelser: Væskers udvidelse ved opvarm
ning. Dilatometermetoden. Atmosfærisk lufts standardmassefylde. Isens smelte
varme. Elektrokemiske ækvivalenter. Daniell-elementet. Wheatstones bro. Må
ling af spændingsforskel ved kompensation. Faldende plade. Roterende skive. 
Varmeenhedens mekaniske ækvivalent. Harmoniske svingninger. Elektrisk 
strøms varmevirkning. Leder i magnetisk felt. Jævn cirkelbevægelse. Elektron- 
strålerøret.

3 r a og b:
Kobberø og Rosenberg: Fysik og kemi for 3. real. (Hele bogen minus: for
dampningsvarme, forbrændingsvarme, forbrændingsmotorer, og ensretterrør.)

9. klasse (valgfrit):
S. A. Bo, Mogens Pihl, Poul Hanghøj etc.: Fysik og kemi for 8. og 9. kl. S. A. 
Bo, Poul Hanghøj, Karl Larsen: Elevforsøg 8. og 9. skoleår.
Klasseundervisning, diskussion, demonstration, elevforsøg.

Matematik
3mfx(Tp): Kristensen og Rindung: Matematik I (2. rev. udg.), II §§ 5-19; VI 

§§ 8-30.1, 34-38; VII §§ 11-26.5; X §§ 1-15.
Samme II: V §§ 1-4, 6-8, 12-21 (dog ej 13.5 og 15.7); VI §§ 15-20 (dog 
ingen eksempler i § 18); VII §§ 1-9; X §§ 1-10 (dog ej 8.1, 9.1 og 10.1).
Samme III: II §§ 6-10; III §§ 2-14; IV §§ 7-20, 24-25, 30-37; V §§ 7-14. 
(Alle paragraffer inclusive.)

3 mf y (Dk): Kristensen og Rindung: Matematik I (2. udg.), Kap. IV §§ 11-26, 
Kap. V §§ 1-13, Kap. VI §§ 1-30 undtagen 19.2 og 30.2, Kap. VII §§ 11-32. 
Samme II, Kap. V §§ 1-2, § 4, §§ 6-30 undtagen 10.8, 13.5, 16.4, 17.3, 19.6- 
19.10, 21.6 og 28.4, Kap. VI §§ 5-22 undtagen 18.4, 18.5, 19.7 og 21.3, Kap. 
X §§ 1-10.
Samme III, Kap. III §§ 1-14, Kap. IV §§ 24-27, §§ 29-37 undtagen 32.5- 
32.7 og 37.4.

3 mf zÇTo): Kristensen og Rindung: Matematik, Bog I (2. udg. 1968), II 5-8, 
10-17; IV 11-19; V; VI 13-18, 20-30i; VII 11-22, 28-34; VIH 4-6; IX 1-5, 
7, 8; X 1-9, 14-15.5.
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Bog II (1963): IV 1-12 (-t- 1.6 og 4.7); V 1, 2, 4-8, 12-16 (+ 13.5 og 16.4). 
18-19.5, 33; VI 3-9, 11, 15-20.2 (-r- 18.4); VII 1-3; X 1, 3-5, 8.
Bog III (1964): II 6-10; III 1-14; IV 10-18; V 7, 9, 13.
(Alle øvelser overspringes.)

3 mnxyz (Kt): Kristensen og Rindung: Matematik I (2. rev. udg., 1968), II NG 
(1968), Sandsynlighedsregning (1965).
Bog I, Kap. IV § 1-25, s. 70-103; Kap. V s. 105-120; Kap. VI § 13-14, 20- 
22, 25-30, s. 141-145, 151-154, 156-164; Kap. VII § 11-23, 28-31, 33-34, s. 
191-205, 212-215, 216-219; Kap. X § 14-15, s. 273-277.
Bog II, Kap. V § 1-4, 6-24 (^- eks. 9.3; 10.8; 10.9; 10.10; 13.5; 16.4; 17.3; 
19.7; 19.9; 19.10), s. 62-69, 71-111; Kap. VI § 18-20 (-*- eks. 18.4; 18.5; 18.7), 
§ 22-25 (-i- eks. 23.1; 23.2; 23.3; 23.4; 23.5), s. 142-146, 148-157.
Bog III, Kap. II § 1-12, 15, s. 8-31, 33-36.
(Alle paragraffer inclusive.)

2 sa(Ss): Bülow, Handest m. fl.: Matematik for sprogligt gymnasium 1 og 2 (1. 
udgave).
Bog 1: §§ 12-15, 18, 22.10-22.26, 24-25, 30-30.33, side 165 (logaritmiske 
formler) - bogen ud.
Bog 2: §§ 5-10, 13, 16 (til 16.14), 20, 23-25.

2 s b (Tp): Bülow, Handest m. fl.: Matematik for sprogligt gymnasium 1 og 2 (1. 
udgave).
Bog 1: §§ 7-15, 17-18, 22.10-22.26, 24-25, 30-30.33. 30.47-30.55, 31.
Bog 2: §§ 5-8, 10, 13-14, 15, eks. 1, 16, fra 16.4, 23-25.

3 r a:
Nygaard og Risom Pedersen: Matematik og regning 3. real (ny udg.), s. 72- 
167. (Erlangs fircifrede logaritmetavler C.)

3 r b: Nygaard og Risom Pedersen: Matematik og regning 3. real: Afbildning - 
Funktion. Interpolation. Potens. Udvidelse af potensbegreber. Rodstørrelser. 
Logaritmefunktionen. Regnestok. Trigonometri. Omv. proportionalitet. Anden
gradspolynomium. (Erlangs fircifrede logaritmetavler C.)

Skrivning
9 . klasse (valgfrit): Der er i 8. kl. blevet undervist i håndskrift og blokskrift. End

videre har eleverne udfyldt blanketter til post-, skibs- og fragtmandsforsendel
ser. Checks, værdibreve, telegrammer. Faktura, kredit-nota og dags-dato. 
Brevopstilling. Nielsen og Baunsgaard: Blanketbogen er anvendt. I mindre 
omfang er der givet en orientering om almindelige trykskriftformer.
I 9. kl. vil der blive givet en kort repetition før prøven.
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EDB på Holte Gymnasium
Midt i forrige årti trængte de spørgsmål sig på:

Hvornår skal EDB (elektronisk databehandling) ind i den danske skole - 
hvordan - hvorfor? Det sidste var vel allerede halvt forstummet; thi det har 
længe stået klart, at dette tekniske værktøj i fremtiden bør udnyttes i alle 
grene af vort samfund for at holde det bedst muligt kørende.

Den nugældende gymnasieordning, der løb af stabelen 1963, gav mulig
hed for oprettelse af studiekredse, og i efteråret 1965 fik vi på Holte Gym
nasium med storartet bistand fra A/S Regnecentralen startet studiekredse i 
programmering af datamater, hvorunder enkelte aftenbesøg på Regnecen- 
tralen med øvelser på maskinerne, der blev af helt væsentlig betydning. Vi 
var ikke de eneste; mon ikke en hel del skoler ret hurtigt på lignende måde 
fik begyndt.

En forbedring med hensyn til maskinkørsel af programmer blev det for 
os, at vi ved velvilje fra NEUCC i 1969 fik et projektnummer til dettes store 
anlæg på DTH i Lundtofte; der kan vi indlevere og få kørt programmer 
skrevet i sprogene FORTRAN og ALGOL; vi har benyttet det sidste. Dog, 
det helt ideile måtte være en maskine hjemme på skolen.

Allerede i 1968 kom ØKDATA og KEC med tilbud om leje af såkaldte 
terminaler - særlige elektriske skrivemaskiner, der installeres hos brugeren 
og via telefonnettet over vilkårlig afstand står i forbindelse med en central
enhed af en sådan dimension, at den samtidig kan betjene flere kunder. 
Først Rønne, senere adskillige skoler fik bevillinger til sådanne lejemål, der 
i princippet går ud på. at brugeren betaler for den tid, hvori terminalen er 
tilsluttet centralenheden (i lighed med betaling for telefonsamtaler). Billigt 
eller dyrt? Det kan man ikke svare på uden at have noget at sammenligne 
med. 50.000 kr. årligt, når der økonomiseres godt med tiden. Hvad er ud
dannelse værd?

En tredie mulighed viste sig. Nogle mindre systemer kom på markedet, 
og hos „Hewlett-Packard“ indhentede vi tilbud. Resultatet blev, at Holte 
Gymnasium takket være en forstående styrelse sidste sommer hos dette 
firma, der har hovedkontor i Birkerød i vor umiddelbare nærhed, købte et 
anlæg bestående af centralenhed, konsolskrivemaskine og strimmellæser.

De førnævnte terminaler har den pædagogiske fordel, at man straks kan 
få besked om og rettet syntaktiske fejl, der begås under programmeringen, 
idet ØK med BASIC og KEC med APL råder over såkaldte konverserende 
sprog. I den henseende er vi dog ikke ringere stillet med vort anlæg, der og
så kører med konverserende BASIC og desuden har oversættere til ALGOL 
og FORTRAN. Men et særligt fortrin ved at have eget anlæg er dette, at 
der ikke bliver tale om betaling for tid. Eleven eller læreren behøver ikke 
at føle sig tynget ved den tanke, at der soldes med minutterne, 2-3 kr. pr. 
minut? Maskinen - og dermed tiden - er betalt, og enhver kan øve sig af 
hjertens lyst, når der ellers er ledigt. Vi tør være lige så ubekymrede, som 
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når vi skriver med kridt på tavlen - uden frygt for, at kridtet skal slippe op 
og budgettet være sprængt - og i de måneder, hvori vi har haft vor HP, har 
den gået mere end 3 timer dagligt.

Med hensyn til økonomien må vi forudse udgifter til papir og vedlige
holdelse. Et service-abonnement er tegnet på skrivemaskinen, hvis mekani
ske dele må regnes for de mest udsatte for slid.

„Dyrt legetøj“ har man sagt. Ja, legetøj er alle de instrumenter i skolens 
samlinger, der tjener til undervisning og dermed til at ruste eleven, så han 
eller hun kan klare sig i tilværelsen - set under én synsvinkel - og gøre fyl
det i samfundet - set under en anden synsvinkel.

Hvordan udnytter vi så her i Holte dette værdifulde legetøj?
Det gamle mønster med studiekredse har været fortsat og timerne delvis 

henlagt til de ellers nu skolefrie lørdage, fire studiekredse i efteråret, fem i 
foråret. Desuden har 2 ss som forsøgsordning fast 1 ugentlig time i data
logi: klassen har arbejdet på en sociologisk opgave, hvor EDB kom med i 
billedet. Og så har maskinen jævnligt været brugt i fysik-, kemi- og mate
matikundervisningen som et hjælpemiddel. Ved udarbejdelse af fysikrap
porter har den fundet systematisk anvendelse, og usikkerhedsoverslagene 
går anderledes glat end før i tiden.

Ved at bruge maskinen som værktøj i en undervisningssituation - som 
forlænget regnestok har man sagt - kan vi have held til at slå to fluer med 
ét smæk; vi kan f. eks. i en matematiktime komme ud for, at et problem 
med de traditionelle midler må angribes på en ganske bestemt måde, men 
så finder vi, at maskinens enormt hurtige tal- og logikbehandling giver os 
mulighed for at komme igennem ad en helt anden vej ; problemet bliver der
ved anskuet fra flere sider og altså bedre oplyst. Men samtidig har kend
skabet til maskinens brug ganske stille og sådan set gratis fået et plus. I 
øvrigt tør man vist forudsige, at dette nye medium på grund af de nævnte 
egenskaber vil få indflydelse på valg af stof og opbygning i gymnasiemate- 
matikken, som jo allerede regnestokken fik det.

Giver EDB lettelser, fordi mængden af overkommelige operationer i 
enorm grad forøges, så stiller den dog også sine strenge krav til brugeren, 
krav om præcision. I en sædvanlig opgavebesvarelse vil f. eks. en forkert 
grammatisk tegnsætning eller en halvsløj ortografi sjældent være helt me
ningsforstyrrende; men i et EDB-program kan man ikke tillade sig unøj
agtigheder, så går det galt. Og ikke alene syntaksen skal være helt i orden, 
også løsningsmetoden, algoritmen, må nøje gennemtænkes og nedbrydes i 
helt overskuelige afdelinger; thi logiske brist bliver snart fatale. Det er 
måske ikke et forfængeligt håb, at tilvænnet orden og præcision fra arbejde 
med EDB-programmering vil smitte af på andre områder.

Man kunne så tænke, at de strenge krav gør det vanskeligt at komme i 
gang. Men nej, det går forbavsende hurtigt, for allerede efter ganske få 
timers instruktion har eleverne fat i de vigtigste begreber og fingrene på de 
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rigtige knapper. Nogle er forsigtige, andre er ivrige, og de mest vågne og 
energiske gennempløjer den tilhørende litteratur til gavn for dem selv, 
deres kammerater og lærere, for hele samfundet.

Her kommer så et køproblem. I fritimer og mellemtimer kappes de meget 
interesserede om at komme til, i frikvarterer og efter skoletid, man tegner 
sig på et fremlagt skema. Men vort anlæg står i et undervisningslokale, og 
skriveenheden støjer en del. Vi har foreløbig indrettet os således, at skrive
maskinen på ruller og med særlig forlængerledning kan køres ud på gan
gen. Bedst ville det være at have et særligt rum indrettet til EDB-arbejde 
og så centralt beliggende i forhold til lokaler for fysik og matematik som 
vel muligt, for det vil nok stadig være disse fag, der får størst gavn af 
maskinen.

En hjælp i køproblemet vil det være at anskaffe endnu en skriveenhed, 
der er en forholdsvis billig del. En kortlæser (valgt af gymnasiet i Skive, 
hvor man også har anskaffet HP-anlæg) i stedet for eller ved siden af hul
strimmellæseren kan også komme i betragtning. Man kan da på kort med 
blyantsmærker notere sine programmer i stedet for at hulle strimmel på 
skrivemaskinen.

Er den stor nok, vor centralenhed? Ferritlager 8000 ord à 16 bits siger 
kun noget for fagfolk. Det sker, at vi støder hovedet mod loftet af dens 
kapacitet med for stort program eller for stor datamængde; men det sker 
ikke hver dag, og i påkommende tilfælde har vanskelighederne kunnet om
gås; man må under programmeringen økonomisere med lagerpladsen. En 
nøjagtighed på 6 betydende cifre synes også tilstrækkelig for vort brug. Der 
er mulighed for at tilslutte et baggrundslager med væsentlig forøgelse af ka
paciteten, og det lader sig også gøre at koble en kurvetegner på eller meget 
andet. Dog koster det alt sammen penge.

Datalogi, læren om data, omfatter underbegrebet datamatik, læren om be
handling af data ved hjælp af elektroniske maskiner, også i det foregående 
benævnt datamater. Datalogi har nu sin lærestol ved Københavns Universi
tet, og der er tanker om at indføre faget i gymnasiet som et valgfrit fag, når 
med tiden den bebudede ændring i gymnasiestrukturen hen imod tilvalgs
systemet bliver til noget, og når lærere i faget er uddannede. Det tør håbes, 
at forsøgene, der i dag finder sted på skoler landet over, vil være en hjælp, 
når beslutninger om disse nye planer skal tages og ved overvejelser om æn
dringer af undervisningsform og indhold i skolen i det hele taget.

EDB må ind. EDB er et gennembrud i vor kultur. Terminaler vil måske 
blive udbredt, som telefonen er det i dag. Den vision skal ikke udmales 
her; men en elev i en første gymnasieklasse sagde efter få timers arbejde 
ved vort anlæg; „Jeg kan ikke forstå, at de ikke har en sådan maskine på 
alle gymnasier!“

Marts 1971. F. P. Dahlkild.
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Fællesarrangementer og studiekredse i „de frie timer"
i 2 og 3 g

Formålet med fællestimerne er at give eleverne i 2 og 3 g adgang til kunst
neriske oplevelser og indføring i særlige emnekredse og aktuelle problemer. 
Følgende arrangementer har været afholdt i skoleårets løb:

Foredrag:
Redaktør, mag. art. John Danstrup har holdt 4 foredrag om udenrigs
politiske spørgsmål.
Hr. Bjørn Andersen, ledsaget af direktør Joseph Shany har holdt et 
foredrag om israelske kibutzer.
Mr. Ernest Goodman har fortalt om USA’s hjemlige problemer i 70’erne.

Studiekredse:
Civilingeniør Dinsen-Hansen: Databehandling (1 studiekreds i efteråret, 
2 i foråret).
Skolepsykolog, cand. psych. Børge Olsen: Gruppepsykologi (1 studiekreds 
i foråret).
Cand. mag., fru Stubkjær: Filmskundskab (1 studiekreds både i efterår 
og forår).
Lektor, fru Alkjær: Datalogi (1 studiekreds i efteråret), Laserstråler 
(1 i efteråret), Forureningsproblemer (1 i foråret). Datamater (1 i for
året).
Lektor Dahlkild: Databehandling (2 studiekredse i efteråret).

Studiekredsene giver eleverne mulighed for at fordybe sig i emner, der 
ligger i fortsættelse af skolens undervisning. Studiekredsene strækker sig 
over 8 à 9 timer. Deltagerantal 10-25.

Erhvervsorientering
I 2 r er brugt én time til orientering om den fortsatte skolegang i 3 r, HF 
eller gymnasiet. Alle elever har fået arbejdsdirektoratets bog „Student eller 
realist“. Timerne i erhvervsorientering i realafdelingen er varetaget af hr. 
Lindstrøm og hr. Schiff.

I 1 g er der brugt 7 timer til gennemgang af læse- og studieteknik (i sept.), 
grenvalget (i marts) og andre problemer angående den fortsatte undervis
ning i 2 g (april).

I 2 g er der brugt ca. 5 timer til studie- og erhvervsorientering. Desuden 
har disse klasser sammen med 3 g haft lejlighed til en aften i marts at over
være det af den offentlige erhvervsvejledning arrangerede møder angående 
studieforhold ved universiteterne og andre højere læreanstalter.

Timerne i erhvervsorientering i gymnasieklasserne er blevet ledet af hr. 
Ravn og hr. Snitker.
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Erhvervspraktik for 2 og 3 r
For 3 r er erhvervspraktik obligatorisk; skønt den ikke er det for 2 r, prøve
des den dog i år også i denne klasse. Praktiktjenesten var 15.—20. februar 
1971.

En forsigtig statistisk bearbejdelse af spørgeskemaer besvaret af deltager
ne tyder på, at 3 r’s elever var tilfredse med arrangementet, medens eleverne 
i 2 r gennemgående understregede, at deres praktikplads ikke havde megen 
relation til deres fremtidsplaner (som i stor stil sigter mod en uddannelse, 
der kræver studentereksamen).

Erfaringer fra de andre skoler i Søllerød kommune tyder på det samme, 
hvorfor kommuneskolernes elever fra 2 r ikke kommer i erhvervspraktik.

Bibliotekskundskab
lig gives i forbindelse med den til erhvervsorientering hørende vejledning i 
læseteknik en grundig gennemgang af skolens bibliotek.

Klasselærertimer
Der blev i skoleåret 1970/71 indført klasselærertimer på Holte Gymnasium 
i følgende klasser: 2., 3., 4., 5., 7. På grund af fagtrængsel lod det sig des
værre ikke gøre at lægge en lignende time i 6. klasse. I 1. klasserne er der 
ret mange timer - og specielt deletimer — i dansk, så man mente at tilgodese 
tidskravet for udøvelse af klasselærerfunktioner på dette trin ved at tildele 
dansklæreren hvervet som klasselærer.

Ved en klasselærertime forstås en time, der tillægges klasselæreren i 
dennes klasse, hvorved der på forsvarlig måde skulle opnås tid til at tage 
sig af de i klassen forekommende tilfælde af behov for klasselæreraktivitet. 
Dette behov kan ifølge sagens natur ikke altid tilpasses time og klokkeslet. 
men da det er en klasselærers sag at give sig tid, hver gang behovet viser sig, 
og da der i hvert enkelt tilfælde må anvendes den fornødne tid, hvad enten 
det drejer sig om 5 minutter eller 2 timer, må konsekvensen i praksis være, 
at klasselærertimen lægges som en ekstra time til det fag, den pågældende 
lærer har i sin klasse. Derved opnås, at en klasselærer sjældent på grund af 
faglige hensyn behøver at afskære frugtbare diskussioner og samtaler - 
faget har jo ved indførelse af klasselærertime fået tildelt den ugentlige time, 
som normalt forventes brugt til klasselæreraktivitet.

Skolepatruljer
Skolepatruljer (SP) - til regulering og sikring af elevernes færdsel til og fra 
skolen - oprettedes for Holte Gymnasiums vedkommende i efteråret 1951.

Deres opgaver er for tiden fordelt på følgende poster:
Skolevejs udmunding i Rønnebærvej: fodgængerfeltet ved Holte Gymna

sium; indgangen til knallertskuret.
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SP’erne, som alle må forpligte sig til mindst et års tjeneste, møder daglig 
10 min. før og bliver 10 min. efter skoletid på deres poster. Posterne er og
så besat, når 1. klasse forlader skolen.

I eksamenstiden ophæves patruljernes funktion.
Foruden SP’erne er der uddannet elever, som har til opgave at sørge for, 

at ind- og udstigning samt ophold i vore skolerutebiler foregår på tilbørlig 
måde.

Inspektion af SP'ernes arbejde foretages af lærer Flemming Kroll samt af 
Holte politi, medens den til ordningen knyttede administration sorterer 
under hr. Kroli.

SP’erne får hver måned skolepatruljernes blad „Trafikanten“.
Følgende elever har i skoleåret 1970-71 gjort skolepatruljetjeneste:
Erik Kjærsgaard Eriksen, 1 m x, Søren Mogensen, 3 r b, Elisabeth Meyer, 

3 r b, Nils Wodschou, 2 r c, Lars Storch-Nielsen, 9. kl., Bjarne Rasmussen, 
9. kl., Torben Rosenørn, 9. kl., Bente Scherffenberg-Møller, 1 r c, Pia Høg- 
berg Andersen, 8. kl., Mette Alkjær, 7 a, Per Helstrup Christiansen, 7 a, 
Henrik Arnold, 7 a, Joe Høgberg Andersen, 6 a, Ole Viborg Andersen, 6 a, 
Peter Fønss, 6 a, Kim Stahnke Hansen, 6 a, Jesper Dahl, 5 a, Jes Christen
sen, 5 a, Christopher Gabel-Jørgensen, 5 a, Lars Rostgaard Christensen, 5 a.

Frivilligt elevarbejde
Følgende elever har i årets løb haft samaritervagt i skadestuen:

John Iversen 3 s a, Eva Lindhoff Christensen, 1 m x, Inger Hove, 3 r a, 
Elisabeth Meyer, Bente Kock Sørensen, Hanne Hørud-Madsen, Otto Jacob
sen og Anders Winther, 3 r b, Michele Sørensen, 9. kl., Berit Senn, 2 r c.

Inspektion foretages af fru Dethmer og adm. inspector.
Følgende elever har hjulpet med arbejdet i hovedbiblioteket:

Marianne Bardenfleth. Susanne Bus, Inge Carlé og Anette Lage (alle fra 
1 s a).

Følgende elever har udført biblioteksarbejde på realafdelingens bibliotek:
Bo Jacobsen og Vagn Olesen. 2 r b, Helge Jacobsen og Anne Kamper, 

1 rb.
Som hjælpere ved hovedskolens bibliotek har følgende elever fungeret:
Marie Louise Schlegel og Lone Wulf-Andersen, 1 r c.
Som hjælpere i spisefrikvarteret i hovedskoleklasser har følgende elever 

fungeret:
Birgitte Pfeiffer og Lone Wulf-Andersen (1 r c) i 1 a; Anne Dorte Chri

stensen og Mariann Andersen (8. kl.) i 1 b; Jannie Pedersen og Helena Senn 
(7 b) i 2 a; Birte Schwarz-Nielsen og Helle Rosenørn (7 b) i 2 b; Ditte Stok- 
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holm (2 r c) og Anne Mailund Pedersen (2 r b) i 3 a: Susan Jørgensen og 
Annette Goldschmidt (7 a) i 3 b.

Hjælper med ordning og udlevering af fundne sager:
Pia Høgberg Andersen, 8. kl.
Skolen takker alle disse elever for den ydede hjælp.

O. E. F.
Bestyrelsen bestod i år af: Søren Petersen, 1 m y (formand), Jan Aagaard, 
3 mf y (næstformand), Jens Parker Petersen, 3 mf y (kasserer), Niels Westh, 
3 mf z (sekretær) og som menige medlemmer: Kim Peiter Jørgensen, 3 mf z, 
Mette Petersen, 2 mn x, Marianne Roulund Hansen, 2 s a, som blev valgt 
ved generalforsamlingen d. 24.-9.

Der har været en mængde arrangementer i årets løb:
24/9: Generalforsamling med efterfølgende discoteque-fest.
2/10: Koncert med Burren Flora + Andrew John m. v.

11/10: Discoteque-fest.
16/12: De smås jul.
18/12: De stores julefest.
26/1: Discoteque-fest.
26/2: Discoteque-fest.
24/3: Debatteater med en „opera-musical“, der hed „Noget“ 

(DUT’s forårsturné).
Og til den 16/4 har vi planlagt den sidste fest for i år.

Interessegrupper under fritidsloven:
Skak: Under ledelse af hr. Hemmingsen har en del elever - med en gen
nemsnitlig deltagelse af 20 - lært at spille skak. 15 øvede havde lejlighed 
til at spille i et tilstødende lokale.

Frimærker: Lærer, fru Høgh har ledet en frimærkeklub.

Frivillig sløjdundervisning:
Hr. Theisen har ledet 2 hold (med gennemsnitlig 15 elever pr. hold), som 
har arbejdet uden for den normale skoletid.

Biblioteket
Biblioteket er delt i tre afdelinger: 1. Hovedbiblioteket, der består af fag
litteratur for elever fra 6. klasse og opefter samt skønlitteratur, især for de 
ældste elever. 2. Realafdelingens bibliotek, der især indeholder skønlitteratur 
for elever fra 6. klasse til 2. real, men også rummer en del rejseskildringer 
og faglitteratur. 3. Hovedskolens bibliotek, der har skønlitteratur for elever 
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fra 1.-5. klasse. - Hovedbiblioteket ledes af hr. Ravn, de to andre afdelin
ger af fru Schultz.

Hovedbiblioteket. Forslag om nyanskaffelser kan af lærerpersonalet og 
eleverne stilles ved aflevering af skriftligt ønske på et kartotekskort af stør
relse A (én bog på hvert kort) til bibliotekaren. Biblioteket modtager ca. 160 
tidsskrifter, hvoraf en del er gaver. Tidsskrifterne fremlægges på biblioteks
gangene (L 2 og V 2), naturfagsgangen (L 3), fysikgangen (L 4) eller på 
lærerværelset; de kan normalt ikke hjemlånes i den tid, de er fremlagt. Når 
et nyt nummer udkommer, lægges det gamle ind på tidsskriftreolen i biblio
tekskontoret (L 24) eller henlægges i skabe på naturfagsgangen, fysikgangen 
eller i de respektive faglokaler. Når årgangen er afsluttet, anbringes den på 
plads i biblioteket.

Håndbiblioteket er indrettet på biblioteksgangen (V 2) og kan benyttes af 
elever fra gymnasieklasserne og 3. real i alle frikvarterer og 10 min. før 
skoletid, samt i fritimer. Elever fra de andre klasser skal have tilladelse i 
hvert tilfælde. Håndbibliotekets bøger kan ikke hjemlånes. Bøgerne er delt 
i grupper, der så vidt muligt er anbragt i nærheden af de respektive fag
lokaler (se opslag på reolerne). Bøgerne skal efter brug straks sættes på plads 
og må ikke medtages i gymnasiestuerne. Endvidere findes håndbøger i eller 
ved faglokalerne.

De øvrige af hovedbibliotekets bøger kan hjmelånes. Dette sker i timerne, 
når lånet noteres under faglærerens ansvar eller i 4. frikvarter. Fremmed
sprogenes begyndersamling registreres i bibliotekskontoret. Bøger fra V 26 
og V 27 udlånes ved notering i en protokol, der findes i stenøkseskabet; 
bøger fra naturfags- og fysikgangen noteres i protokoller ved de respektive 
reoler, og de restetrende bøger på hvide lånekort, begyndersamlingens 
bøger dog på blå kort. Lånetiden er 1 måned, men fornyelse kan ske én 
gang, uden at bogen medbringes, hvis ikke en anden låner ønsker den. Må 
bogen hjemkaldes, betales en bøde på en krone pr. bog, eventuelt to kroner, 
hvis hjemkaldelsesfristen ikke overholdes. Bortkomne bøger eller ødelagte 
bøger kan kræves erstattet.

Angående hovedbibliotekets ordning henvises til det maskinskrevne hæfte 
„Vejledning i bibliotekets benyttelse“, som er uddelt til samtlige elever fra 
6. kl. til 3 g, og som disse er forpligtet til at opbevare.

Bogbestanden udgør pr. 1. maj ca. 37.000 numre.

Realafdelingens bibliotek omfatter ca. 1450 bøger. Biblioteket, der er ind
delt i en fag- og en skønlitterær afdeling, er ordnet efter decimal-klasse-syste- 
met og har til huse i mellembygningens øverste etage. Elever fra 5. klasse og 
opefter kan låne bøger her.

Hovedskolens bibliotek omfatter ca. 850 bøger af såvel skønlitterær som 
faglig art. Bogsamlingen er tilvejebragt dels ved køb og dels ved gaver. Det 
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ugentlige udlån forestås af bibliotekaren, men herudover har 2.-4. klasse 
hver en lille samling bøger, som udlånes af dansklæreren.

Skolens tre biblioteksafdelinger har det bedste samarbejde med Søllerød 
kommunebibliotek; således er mange bind stillet til rådighed for os som 
langtidslån. ligesom vi låner mange klassesæt.

Gaver
Gaver til hovedbiblioteket:
Yrlid: Svenska diktarhem 1965. Ångermanland 1969 (foreningen Norden). 
Sokkelund herreds tingbøger (Søllerød kommune). Hammerich: Nyere hol
landsk prosa (Dansk-hollandsk Selskab). Bjerre: Atomenergien og forsknin
gen 1970. Beretning om Atomenergikommissionens virksomhed (Atomener
gikommissionen). Bundestheater Almanack 70 (Østrigs turistbureau). Mid- 
gaard: Norges historie (den norske ambassade). Hamel: Das Atlantisbuch 
der Musik. Johs. Larsen: Tegninger og grafik (hr. Skorpik). 44 indbundne 
engelske bøger, omfattende skønlitteratur, historie og personalhistorie (kon
torchef K. Bossing).

Andre gaver til skolen:
10 (brugte) amperemetre (Danmarks tekniske Højskole). En samling fløjte
litteratur (hr. Hessellund). Lærebøger til anvendelse i hovedskolen (mange 
forældre).

For disse gaver og for de til flidspræmier ved translokationen anvendte 
boggaver bringer skolen herved giverne en hjertelig tak.

Indkøb af kunst
Skolen har købt et maleri af maleren I. P. Groth Jensen; billedet er ophængt 
på V 2-gangen.

Sport og idræt
Den 6. september spilledes de årlige fodboldkampe mellem gamle og nuvæ
rende elever. Årgang 1968/69 blev vinder af turneringen, som blev afviklet 
med 10 kampe i alt. I pausen efter 5. kamp gav nogle af Danmarks bedste 
springere en opvisning i skolens nye redskab: trampolin.

Den 7. september udkæmpedes skolens atletikmesterskab. 18 drenge og 
12 piger fra 2. real og opefter deltog i kampene. Pokalerne blev vundet af 
Anne Marie Rasmussen, 3 m y, for første gang, mens Bo Rasmussen fra 
1 m y erobrede drengenes pokal for 2. år i træk.

1000 m løb indførtes som ny disciplin.
Den 23. september (efter aflysning p. g. a. regn den 15. og 16.) deltog 

eleverne i Søllerød kommunes idrætsdag på Rudegård stadion. Også her 
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gennemførtes for første gang et langdistanceløb over 1500 m, som Lars 
Konradsen fra 7 a vandt overlegent med godt 300 m forspring!

Den 17. september deltog både piger og drenge fra overskolen i gymna
sieskolernes atletikstævne i Helsingør. HG’s drenge blev vinder af gr. I-11 + 
III. Gr. IV blev nr. 2. og HG blev regionens bedste skole og modtog fane
pladen.

Den 25. september deltog vinderne fra regionsstævnet (gr. l+III) i fina
lestævnet i Svendborg.

Den 12. december spilledes en volleyball-juleturnering mellem gymnasiets 
elever og lærere.

Skolemesterskabet i volleyball spilledes den 6. februar. Vinder blev 3 m z.
Den 13. februar deltog pigerne i gymnasieskolerne volleyball-turnering. 

HG var arrangør.
Den 6. marts gennemførtes skolemesterskabet i basketball. Her blev 

3 m y vinder.
Den 20. marts deltog et yngste og et ældste hold i gymnasieskolernes 

volleyballturnering på Gladsax e Gymnasium.
Den 30. marts deltog et udvalgt hold „morgenpiger“ fra 7. kl.—3 g i en 

redskabskonkurrence på Falkonergårdens Gymnasium.
I perioderne 5.-16. oktober og 5.-15. januar havde skolen besøg af 2 

kvindelige og 2 mandlige elever fra Højskolen for legemsøvelser som prak
tikanter. Cand. scient. Orla de Saint-Aubain gennemførte i efterårsseme
stret sin prøve som gymnastiklærer.

Der opnåedes i løbet af skoleåret 146 idrætsmærkediplomer i atletik. En 
elev, Hans Lauritzen, 2 g, erhvervede guldfakkel.

I hele vinterhalvåret gennemførtes ekstratræning i basketball, volleyball 
og trampolinspring.

Hans Christian Skovgaard Poulsen. 5 b, forærede skolen 3 diskos.
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SÆRLIGE MEDDELELSER TIL HJEMMENE

Besøg på skolen
Forældrene indbydes til at overvære den daglige undervisning og på denne 
måde danne sig et skøn om skolens arbejde. Ønsker man at drøfte de en
kelte elever med en lærer, er det naturligt at henvende sig til skolen og 
træffe aftale om et møde med den pågældende.

Enhver, som ønsker at overvære undervisningen, anmodes om forinden 
at anmelde sit besøg på rektors kontor.

I 1.-5. klasse arrangeres specielle forældredage, hvorom meddelelse vil 
tilgå de pågældende forældre.

Om fritagelser og forsømmelser
Som gyldig grund til udeblivelse fra skolen regnes i almindelighed kun 
sygdom.

Alle meddelelser fra hjemmene om forsømmelser, deres årsag og varig
hed, eller motiverede meddelelser om, at eleven møder uforberedt til én eller 
flere timer, samt anmodninger om eventuel fritagelse for deltagelse i under
visningen for kortere eller længere tid, ledsaget af en motivering for anmod
ningens fremkomst, eller om at måtte forblive inde i frikvartererne gives - 
over hele skolen - i en for hver enkelt elev oprettet meddelelsesbog mellem 
hjem og skole, hvilken bog eleven er pligtig at medbringe på skolen hver 
dag. Fritagelse for at gå ud i frikvartererne gives af almenhygiejniske grun
de ikke til forkølede elever, idet skolen må kræve, at disse kun møder på 
skolen, når de kan tåle at færdes ude i frikvartererne.

Enhver anmodning om fritagelse for deltagelse i undervisningen, også for 
enkelte timer, skal bringes i meddelelsesbogen senest dagen før.

Vi henstiller indtrængende til hjemmene kun med særlig magtpåliggende 
grund at anmode om sådan fritagelse, som skader det regelmæssige skole
arbejde og virker som et uheldigt eksempel. Tilladelse til at forsømme sidste 
time for med et tidligere tog at kunne tage til København for at prøve tøj 
eller lign, vil ikke blive givet, ligesom der i almindelighed heller ikke vil 
blive givet tilladelse til at forsømme skolen for at deltage i fødselsdagsfester, 
selskabelighed, juleudstillinger eller lign.

Elever, som møder på skolen én eller flere timer senere end fastsat på 
timeplanen, er pligtige til i det 1. eller 4. frikvarter at henvende sig til 
rektor, subsidiært inspector, med meddelelse (i meddelelsesbogen) om år
sagen til forsømmelsen.

Fritagelse for deltagelse i legemsøvelser kræver lægeattest, når fritagelsen 
strækker sig ud over 4 uger (jvf. min. cirkulære af 8. april 1968). Attesten 
skal for gymnasie- og realafdelingens vedkommende udfærdiges på en sær
lig blanket, som fås på skolens sekretærkontor.

Elever, som er fritaget for deltagelse i gymnastikundervisningen, skal 
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normalt overvære denne, også i sådanne tilfælde, hvor den finder sted i 
første og sidste undervisningstime. Kun med gymnastiklærerens eller rektors 
særlige tilladelse kan denne regel fraviges.

Hjemmene anmodes indtrængende om at sætte sig i forbindelse med 
skolen, når en elev har forsømt mere end 5 dage, og yderligere forsøm
melse kan ventes.

Elever, der har forsømt skolen ud over en uge, skal, når de atter kom
mer i skole, henvende sig til rektor i 4. frikvarter.

Ingen elev vil kunne opnå tilladelse til at spise frokost hjemme uden 
skriftlig anmodning fra hjemmet. Tilladelse kan kun gives til elever, som 
bor i skolens umiddelbare nærhed.

Skolen påtager sig intet ansvar for elevernes cykler.
Det er eleverne forbudt at medbringe bøjler til deres overtøj.

Konfirmationsforberedelse
I Søllerød kommune foregår al konfirmationsforberedelse i vinterhalvåret, 
men der afholdes konfirmation både forår og efterår.

Børnene går normalt til konfirmationsforberedelse i det 7. skoleår, sva
rende til 7. klasse.

Mandagen og tirsdagen efter konfirmationen har konfirmanderne fri fra 
skolen.

Smitsomme sygdomme
Ifølge undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. maj 1968 skal den 
behandlende læge give skolen underretning, når en af følgende sygdomme 
har vist sig i en husstand, i hvilken der findes skolesøgende børn: tyfus, 
paratyfus, paradysenteri, difteri, skarlagensfeber, smitsom hjernehindebe
tændelse (meningitis), akut børnelammelse (polio) eller sådanne sygdom
me, som er genstand for offentlig behandling. Et barn, der selv har været 
angrebet af en af de nævnte sygdomme, må ikke søge skolen, før det ved 
lægeattest er godtgjort, at det ikke kan antages at udbrede smitte. Et barn, 
i hvis husstand en af de nævnte sygdomme er forekommet, uden at det selv 
har været angrebet, må ikke søge skolen, før det ved lægeattest er godtgjort, 
at det ikke kan antages at udbrede smitte. En lærer eller en anden person, 
der er beskæftiget ved skolen, og som angribes af, eller i hvis husstand der 
forekommer tilfælde af en af de nævnte sygdomme, må ikke være beskæf
tiget med eleverne i skolen, før det ved lægeattest er godtgjort, at den på
gældende ikke kan antages at udbrede smitte.

Med hensyn til tuberkulose træffer tuberkulosestationen bestemmelse om. 
hvorvidt barnet må søge skolen. Et barn, der lider af mæslinger, må ikke 
modtages i skolen før 5 dage efter udslettets fremkomst og i øvrigt først 2 
dage efter, at temperaturen er blevet normal. Et barn, der lider af kighoste, 
må ikke modtages i skolen før 4 uger efter, at kighosteanfaldene er begyndt.

85



Et barn, der lider af røde hunde, fåresyge eller skoldkopper, må modtages i 
skolen, når temperaturen er normal, og barnet er rask. Et barn med smit
som gulsot, må ikke modtages i skolen, før gulsoten er svundet. Et barn, 
der lider af smitsomme hudsygdomme, herunder udbredte børnesår, rosen, 
fnat eller skurv, må ikke modtages i skolen, før det er helbredt.

Om skolelukning på grund af smitsomme sygdomme kan epidemikom
missionen træffe bestemmelse.

Inkubationstiden for nedennævnte infektionssygdomme regnes i alminde
lighed til:

difteri ..........................  
fåresyge ......................  
halsbetændelse ...........  
influenza .................... 
kighoste ......................  
meningitis ....................  
mæslinger ....................

2- 7 dage paratyfus .................... 5-14 dage
14-21 dage polio ............................. 9-14 dage
1- 4 dage røde hunde .................. 14-21 dage
1-4 dage skarlagensfeber ............ 2-5 dage
5- 8 dage skoldkopper ................ 14—19 dage
2- 4 dage tyfus ............................. 7-21 dage

10-14 dage

Skolelæge
Skolelægeordningen ved Holte Gymnasium bygger på lov af 12. juli 1946, 
i kraft af hvilken en sådan ordning gjordes obligatorisk for alle landets 
skoler.

Som skolelæge fungerer siden 1. juli 1962 Erik Bertram. Som skole
sundhedsplejerske virker siden efteråret 1968 frk. Frida Rasmussen.

Tandpleje og tandregulering
Alle de af Holte Gymnasiums elever, som er hjemmehørende i Søllerød 
kommune, har - uanset alder - ret til delvis refusion fra kommunen af ud
gifter til tandbehandling hos egen tandlæge efter nærmere fastsatte regler.

Også til tandregulering kan der ydes tilskud. Ordningen omfatter alle 
skolesøgende børn, der er hjemmehørende i Søllerød kommune, og gælder 
indtil det fyldte 16. år. Søllerød kommune betaler alle behandlingsudgifter, 
herunder udgifter til undersøgelse af, om tandregulering er nødvendig, me
dens udgifter til apparatur delvis afholdes af hjemmet. Blanketter til brug 
for optagelse under tandreguleringsordningen udleveres på skoleforvaltnin
gens kontor, Morlenesvej 33 (telefon 42 21 33; ekspeditionstid kl. 10-15. 
torsdag tillige kl. 16.30-18.30; lørdag lukket).

Refusion ydes mod forevisning for skoleforvaltningen af kvitteret regning 
fra tandlæge for den foretagne behandling.

Mælk til eleverne
Alle elever i børnehaveklassen, hovedskolen samt 1. og 2. real, kan få gratis 
mælk til deres frokost, når de tilmelder sig i begyndelsen af skoleåret.
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Elever i 3. real og i gymnasieklasserne kan købe mælk på skolen ved at 
forudbestille og betale mælken for en uge ad gangen.

Leveringen finder sted fra ca. midten af september til udgangen af maj.

Træffetid:
Rektor træffes normalt tirsdag og torsdag kl. 13.15-14.00 samt 1. og 3. 
torsdag i måneden kl. 18.15-19.00. I særlige tilfælde kan rektor i regelen 
træffes privat kl. 18.45-19.15 på telf. 80 35 11.

Eventuel anden træffetid kan aftales telefonisk i kontortiden.

Administrativ inspector træffes som regel hver skoledag kl. 13.15-14.00, 
undtagen onsdag.

Skolens telefoner er:
42 08 44 * (rektor, adm. inspector, sekretærerne, regnskabskontoret); 

telefonen svarer i almindelighed på skoledage mellem 9 og 15.
42 12 02 (skolebetjent).

Ferier og fridage i skoleåret 1971-72:
Efterårsferie: 16.-24. oktober inkl.
Juleferie: 23. december-4. januar inkl.
Påskeferie: 25. marts-4. april inkl.
Grundlovsdag: 5. juni.
Desuden alle lørdage og søn- og helligdage, som 

ikke er omfattet af ovenstående.

Det nye skoleår
begynder mandag den 9. august 1971 kl. 10.00.

Hovedskolens 1. klasse og børnehaveklassen begynder dog først onsdag 
den 1. september kl. 10.00.

Holte, den 1. april 1971.
Vagn Haarst ed, 

rektor.
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HOLTE GYMNASIUMS MUSIKSKOLE

Skoleåret 1970-71

Musikskolen ledes af Holte Gymnasiums rektor.
Musikskolens arbejdsår og ferier er som gymnasiets.
Indmeldelse af elever sker til skolens kontor normalt inden skoleårets be

gyndelse og er bindende for et skoleår, for så vidt eleven vedbliver at være 
elev i skolen.

Som nye elever i musikskolen kan kun optages elever, som er skole
søgende i Holte Gymnasium. Når eleven er udgået af gymnasiet, kan under
visningen normalt ikke fortsættes i musikskolen.

Med hensyn til forsømmelser gælder samme regler som for gymnasiets 
elever.

Musikskolens elevhonorar indkræves af Privatbankens Holte-afdeling.
Elever i musikskolen kan i begrænset omfang låne instrumenter. Alle 

skolens elever, uanset om de modtager undervisning i musikskolen, kan del
tage i skoleorkesteret. Deltagelsen er gratis. Mindre sammenspilsgrupper i 
musikskolen danner grundlaget for skoleorkesteret.

For undervisning i musikskolen - som er bindende for hele skoleåret - 
betales for tiden følgende beløb i hver af månederne september-juni inkl.:

a) 36 kr. pr. måned for hold på 3 elever ...................... 1 time ugenti.
b) 54 kr. pr. måned for hold på 2 elever ...................... 1 time ugenti.
c) 72 kr. pr. måned for hold på 3 elever ...................... 2 timer ugenti.
d) 108 kr. pr. måned for en enkelt elev ........................ 1 time ugenti.
e) 108 kr. pr. måned for hold på 3 elever ........................... 3 timer ugenti.
f) 216 kr. pr. måned for en enkelt elev .......................... 2 timer ugenti.

Holte Gymnasium tildeler årligt musikskolen et antal halve og hele fri
pladser. Ansøgning herom kan indgives til skolens rektor. Fripladser er gæl
dende for ét musikskoleår, men kan fornys på grundlag af en fornyet an
søgning. En hel friplads andrager kr. 54,- pr. måned, en halv friplads 
kr. 27,-.

Ansøgninger om friplads for det følgende skoleår må indgives senest 
1. juni.

Musikskolens årsregnskab forelægges for skolens styrelse samtidigt med 
skolens øvrige driftsregnskaber og revideres af skolens revisor.

Telefonisk henvendelse til musikskolen kan i kontortiden (kl. 9-15) ske 
til skolens telefon 42 08 44. efter kl. 15 til 42 16 48.

Musikskolens faglige leder: 
lektor Jörgen Due.
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Musikskolens lærere:
Klaver: pianisten Axel Arnfjord.

fru Nadia Langhoff, statsprøvet musikpædagog.
Violin og 
bratsch:

violinisten Slavko Skorpik.
fru Esther Skorpik, statsprøvet musikpædagog.

Cello: fru Else Valders, statsprøvet musikpædagog.
Tværfløjte: fløjtenisten, fru Inge Fog Malmgren.
Blokfløjte og 
klarinet:

hr. Preben Folkmann-Andersen, statsprøvet 
musikpædagog.

Trompet: trompetisten Carsten Wegner.
Guitar: guitaristen Søren Hjort og 

guitaristen Jonas Molhech.

Musikskolens regnskabsfører: 
adm. inspector Jørgen Schunck.

Musikskolens elever
Musikskolen, som søges af elever på alle alderstrin fra 1. kl. til 3 g, havde 
pr. 1. april 1971 i alt 174 elever, nemlig:

Klaver:
Elisabeth Barfod 
Thomas Barfoed 
Kethy Berg 
Turid Berg 
Birgitte Bestie 
Jens Bruhn-Petersen 
Birgitte Brødsgaard 
Inge Bus
Thomas Børresen 
Søren Christensen 
Grith Fjeldmose 
Mette Gundel 
Birgit Hansen 
Erik Bo Hansen 
Jens Kern Hansen 
Anders Hejlsberg 
Thomas Hejlsberg 
Lise Hohwy 
Thomas Høgh 
Anders Bjørn Jensen 
Lene Bjørn Jensen 
Mogens Juhl 
Christian Jørgensen 
Bo Koch 
Sanne Lassen

Allan Mortensen 
Claus Mortensen 
Karen Elisabeth Mortensen 
Stig Mortensen 
Hanne Mouritzen 
Fin Tomy Nielsen 
Ken Tomy Nielsen 
Annette Nørgaard 
Henrik Pedersen 
Jens Gabriel Petersen 
Ulla Ebsen Petersen 
Helle Børs Petersson 
Axel Pfeiffer 
Birgitte Pfeiffer 
Henrik Prip 
Peter Rørdam 
Jeanette Rosenqvist 
Helle Rosenøm 
Marianne Rostgaard 
Frederik Rostrup 
Nils Ruben
Jesper Holm Schlichtkrull 
Elsebeth Schmidl 
Mette Schmidl 
Ulla Schmidt
Anne Staal
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Peter Staal 
Klaus Steen 
Mette Svalastoga 
Bente Svendsen 
Anne Søeborg 
Mette Søeborg 
Pernille Sønnichsen 
Henrik Wedell-Neergaard

Violin:
Helle Vaaben Andersen 
Susanne Kaare Andersen 
Karen Daugaard Bentzen 
Jacob Blom 
Søren Boesgaard 
Carsten Bøje 
Jes Christensen
Lars Rostgaard Christensen 
Nils-Ulrik Christensen 
Birte Darting 
Charlotte Dawids 
Hartvig Ekner 
Anne-Mette Faurskov 
Eva Fjellerup 
Jan Fjellerup 
Anette Frandsen 
Anne Marie Fridorf 
Christopher Gabel 
Anette Goldschmidt 
Helle G revy 
Mads Gundel 
Mette Gundel
Marie Louise Gøtterup 
Mikaela Hagen
Hanne Berit Hahnemann 
Jens August Hassel 
Ulla Helstrup-Christiansen 
Naomi Henius 
Ann Elisabeth Jensen 
Lone Dahlsgaard Jensen 
Pia Jensen 
Flemming Juhl 
Inger Maria Jørgensen 
Hanne Bodil Jørgensen 
Kim Peiter Jørgensen* 
Stig Mikael Jørgensen 
Ulla Jørgensen 
Lars Kaiser

Hans Karsten* 
Hanrik Karsten 
Nils Knakkergaard 
Klavs Kofod 
Lars Købke 
Kirsten Mikkelsen 
Henrik Otzen 
Claus-Henrik Petersen 
Bella Pitzner-Jørgensen* 
Vibeke Prime 
Henrik Prip 
Karen Lotte Reinhold 
Helle Rosenørn 
Elsebeth Schmidl 
Mette Schmidl 
Thomas Schmidt 
Ida Seehusen 
Berit Senn 
Martin Senn 
Bettina Steen Hansen 
Mette Søeborg 
Ole B. Søndergaard- 
Petersen 
Pernille Sønnichsen 
Ole Thers 
Liz Thranegaard 
Ellen Yde-Andersen 
Cleo Weisser
Anja Blinkenberg Willadsen 
Mette Blinkenberg Willadsen
De med *mærkede elever 
spiller tillige bratsch

Cello:
Hannah Clemensen 
Erik Bo Hansen 
Klaus Koch 
Ole Skyum Nielsen 
Per Allan Olsen

Blokfløjte:
Astrid Christensen 
Lars Dahl
Vibeke Jacobsen 
Lene Sparre Jensen 
Ane Knaur 
Mette-Margrethe Larsen
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Trine Lindskov 
Nils Falck Olsen 
Anne Scwarz 
Charlotte Solberg 
Christine Waldmann 
Anne Marie Vangsgaard

Klarinet:
Ellen Gomard
Elisabeth Jensen 
Hans Chr. Schon

Tværfløjte:
Nina Clemensen 
Carsten Eriksen 
Bente Riis Hansen 
Klaus Mølgaard 
Michael Krambech Nielsen 
Per Nørgaard
Anni Schmidt

Trompet:
Flemming Dyhr 
Peter M. Jensen 
Morten Liisberg

Guitar:
Mette Alkjær 
Laila Pia Bay 
Anette Bestie 
Christian Broberg 
Peter Damm 
Kim Stahnke Hansen 
Charlotte Hersaa 
Bente Knakkergaard 
Anette Lage 
Sanne Lassen 
Annelise Meier 
Hanne Bechgaard Olsen 
Jannie Pedersen 
Henrik Paaby 
Claus Quitzau 
Susanne Quitzau 
Bjarne Rasmussen 
Torben Rosenørn 
Birte Schwarz-Nielsen 
Helena Senn 
Ole Sigetty 
Helle Staberg 
Kirsten Uhre 
Anne Wilken

Musikskolens årlige opvisninger fandt sted den 24., 25. og 26. marts 
1971.
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