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HOLTE GYMNASIUM
1973 -74

Forsidebilledet er en gengivelse af en tegning, udført af en elev i 2 g.

INSTITUTIONENS ORGANISATION

Den selvejende institution Holte Gymnasium
I 1969 omdannedes aktieselskabet Holte Gymnasium til en selvejende in
stitution.
Ifølge de af undervisningsministeriet godkendte vedtægter for den selv
ejende institution Holte Gymnasium er institutionens formål „at drive en
individuelt præget undervisning fra den undervisningspligtige alders be
gyndelse frem til real- og studentereksamen eller tilsvarende eksamina.
Undervisningen sker i henhold til de til enhver tid gældende love og be
stemmelser“. Økonomisk dækkes driften „gennem tilskud fra staten, ved
bidrag fra kredse omkring skolen og gennem skolepengene“.
Institutionens styrelse består af formanden, som er den til enhver tid
værende borgmester for Søllerød kommune, 3 medlemmer udpeget af Søl
lerød kommunalbestyrelse, 7 medlemmer valgt af medlemmerne af Holte
Gymnasiums forældrerepræsentantskab blandt gymnasiets forældre (dog
har HG Samfundet, som består af tidligere elever, adgang til at vælge 1 af
disse 7 medlemmer inden for sin medlemskreds), og endelig af et juridisk
og/eller økonomisk sagkyndigt medlem, valgt af styrelsen efter indhentet
udtalelse fra skolens lærerkollegium.
Styrelsen ansætter og afskediger skolens rektor. Rektor har som inde
haver af eksamensretten det fulde, selvstændige ansvar for skolens pæda
gogiske ledelse i overensstemmelse med de af undervisningsministeriet og
undervisningsdirektoraterne givne bestemmelser. Rektor foretager indstilling
til styrelsen vedrørende ansættelse og afskedigelse af skolens lærere.
Institutionens økonomiske ledelse varetages af styrelsen. Rektor træffer
dog de nødvendige dispositioner i forbindelse med skolens daglige drift og
lader udarbejde et udkast til det årlige budget efter at have indhentet øn
sker fra lærerne og det øvrige personale, fra elevråd og forældrerepræsen
tantskab.
I øvrigt henvises til skolens årsskrifter fra årene 1971, 1972 og 1973,
hvor vedtægterne er aftrykt in extenso.

Styrelsen består for tiden af følgende medlemmer:
H. Nordkild, borgmester, fabrikant (suppleant: Birgitte Broberg, viceborg
mester), Bent Møller Hansen, direktør, cand. jur., MK (suppleant: F. K. Syl
vestersen, oberstløjtnant, MK), E. Hyldstrup, generalsekretær, cand. jur., MK
(suppleant: Vila Hansen, fuldmægtig, cand. polit., MK), Edele Kruchow, rek-
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tor, MF, MK (suppleant: Gytte Burgess, MK), Erik Øigaard, landsretssag
fører, Knud Bjørn Jensen, bankinspektør, Torben Senn, direktør, E. Rostgaard Christensen, overlæge, Hans Steinmetz, direktør, Karsten Rubow,
læge, J. Bangert, landsdommer (suppleant for forældrerepræsentanterne:
Agnete Gotfredsen) samt som repræsentant for HG Samfundet: Jørn AnkerSvendsen, stud. jur.
Som observatører deltager i styrelsens møder lærerrådsformanden og en
repræsentant for elevråd A.

Forældrerepræsentantskabet
Forældrerepræsentantskabet har til formål at medvirke til det bedst mulige
samarbejde mellem skolen, dens forældre, lærere og elever. Det er sam
mensat af én repræsentant for hver af klassernes forældre. Valg af repræ
sentanter og suppleanter finder sted ved hvert skoleårs begyndelse. Valg
perioden er 1 år ved valg i børnehaveklassen, 1. klasse, 10. klasse, 3. real
og 1 g, i de øvrige klasser 2 år.
Forældrerepræsentantskabet vælger ud af sin midte en ledelse, bestående
af formand, næstformand samt 4 medlemmer og 3 suppleanter - alle for
en etårig periode. Ledelsen fører på forældrerepræsentantskabets vegne for
handling med Holte Gymnasiums forskellige organer. Mindst 2 gange i
skoleårets løb skal ledelsen lade afholde forældrerepræsentantskabsmøder,
herudover såfremt 14 af forældrerepræsentantskabets medlemmer skriftligt
anmoder formanden derom. Ledelsen udpeger blandt klasserepræsentanter
ne medlemmer til Holte Gymnasiums samarbejdsudvalg. Ved valget til den
selvejende institutions styrelse er forældrerepræsentantskabets formand og
næstformand fødte medlemmer.
Forældrerepræsentantskabet og dets ledelse kan ikke drøfte den enkelte
elevs eller lærers forhold. Rektor har adgang til, men ikke pligt til at del
tage i alle møder.
Klasseforældrerepræsentanterne kan med rimeligt varsel indkalde deres
klassers forældre til klasseforældremøder og skal gøre dette såfremt 14 af
klassens forældre skriftligt fremsætter ønske derom. Klasselæreren og klas
sens øvrige lærere har adgang, men ikke pligt til at deltage i klasseforældre
møder.
Vedtægterne for forældrerepræsentantskabet er aftrykt in extenso i sko
lens årsskrifter fra årene 1972 og 1973.

Beretning om
Forældrerepræsentantskabets virksomhed 1973-74
En af repræsentantskabets opgaver er valg af medlemmer til forskellige af
Holte Gymnasiums organer. Det mest betydningsfulde valg her er nok
valget af 6 medlemmer til den selvejende institution Holte Gymnasiums
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styrelse, der har ansvaret for skolens økonomi, ansætter lærere m. v. Her
udover vælger repræsentantskabet medlemmer til forskellige samarbejds
udvalg.
Forældrerepræsentantskabets ledelse vil gerne på dette sted understrege
en speciel side ved Holte Gymnasium, der gør et samarbejde i særlig grad
nødvendigt. Skolen er en privatskole, organiseret som en selvejende insti
tution. For at staten vil yde tilskud til skolen i denne form, er det en
betingelse, at en stor del af styrelsens medlemmer er valgt blandt for
ældrene. Det er derfor klart, at det er af den største betydning for skolens
virksomhed, at forældrene slutter op om skolen og går aktivt ind i sam
arbejdet med dens øvrige parter. Om repræsentantskabets aktivitet i årets
løb kan kort berettes følgende:
Antallet af klassemøder har været stigende, og samarbejdet mellem for
ældre og lærere i de enkelte klasser, navnlig i hovedskolen, er blevet ud
bygget.
Samarbejdsudvalg A (lærere, elever og forældre) har haft flere møder,
hvor man bl. a. tog stilling til bevillinger til ekskursioner og rejser.
Repræsentantskabets 3 møder har været overværet af mange repræsen
tanter og suppleanter, idet vi gerne ser, at også suppleanterne følger med i
arbejdet.
Hans Steinmetz
Formand for forældrerepræsentantskabet
Forældrerepræsentantskabet har valgt skoledirektør H. Holm til pæda
gogisk tilsynsførende med undervisningen i børnehaveklassen, 1.—7. klasse
samt 8.-10. klasse.
Forældrerepræsentantskabets ledelse består for tiden af Hr. Hans Stein
metz (formand), hr. Karsten Rubow (næstformand), hr. E. Rostgaard
Christensen, fru Agnete Gotfredsen, hr. Johs. Bangert og hr. August Chr.
Petersen.

Lærerrådet
Lærerrådet ved Holte Gymnasium er organiseret i overensstemmelse med
undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12. juli 1972 om lærerråd,
lærerforsamlinger og samarbejdsudvalg ved private gymnasieskoler m. m.,
dog således, at også de lærere, som har timer i børnehaveklassen, hoved
skolen og/eller 8., 9. og 10. klasse svarende til mindst halv stilling er med
lemmer af lærerrådet.
For skoleåret 1973-74 valgtes til lærerrådsformand hr. Jacobsen, til
næstformand hr. Hans Henrik Jensen, til sekretær fru Terp. Til de øvrige
poster i forretningsudvalget valgtes fru Hohwy, hr. Birger Nielsen og hr.
Snitker. Suppleanter blev hr. Schiff og hr. Marcher.
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Lœrerforsam Ungen
Lærerforsamlingen består af rektor og samtlige lærere ved skolen.
Lærerforsamlingen indkaldes og ledes af rektor.
På møder i lærerforsamlingen behandles bl. a. spørgsmål om elevernes
forhold i relation til deres standpunkt, herunder om deres opflytning i en
højere klasse. Afgørelse om oprykning eller ikke-oprykning finder sted efter
faste regler, som blandt andet indebærer skriftlig afstemning.

Elevråd
A-rådet (8. kl.-3 g) har fungeret efter nye vedtægter og har deltaget i sko
lens arbejde på mange områder.

I B-rådet (bh.kl. og L—7. kl.) har der indtil midten af marts været af
holdt fire almindelige møder. Foruden et antal mindre forbedringer må
det nævnes, at rådet har fået gennemført et forslag om koste i alle klasser.
B-rådets formand, Anders Hejlsberg udtaler: „Man kan trods alt sige,
at B-rådet i år har været til nogen nytte, og det håber jeg at det vil ved
blive at være“.

Samarbejdsudvalg
Holte Gymnasium har fire samarbejdsudvalg, nemlig:
Samarbejdsudvalg A:
Samarbejdsudvalg B:
Samarbejdsudvalg C:
Samarbejdsudvalg D:

rektor - 3 lærere - 3 forældre - 3 elever
rektor - 6 lærere
rektor - 6 lærere - 6 elever
rektor - 6 lærere - 6 forældre

Samarbejdsudvalg C fungerer som det i undervisningsministeriets be
kendtgørelse af 12. juli 1972 omtalte kontaktorgan mellem rektor, lærerråd
og elever. Ifølge bekendtgørelsen træffer udvalget inden for de bevillings
mæssige rammer afgørelse vedrørende fællestimer og studiekredse, facili
teter, fritidsaktiviteter og fællesarrangementer samt affatter skolens ordens
regler.
H.G. Samfundet
H. G. Samfundets formål er at samle tidligere elever fra Holte Høiere Al
menskole og Holte Gymnasium til underholdende og oplysende arrange
menter sammen med skolens nuværende og tidligere lærere. Tillige har
foreningen til formål at gavne eleverne på Holte Gymnasium og at repræ
sentere de tidligere elever.
H. G. Samfundet har adgang til, inden for sin medlemskreds, at vælge
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et medlem af den selvejende institution Holte Gymnasiums styrelse. Siden
1970 har stud. jur. Jørn Anker-Svendsen beklædt denne post.
Som medlem kan optages enhver, der har været elev på Holte Høiere
Almenskole og Holte Gymnasium, samt Holte Gymnasiums nuværende og
tidligere lærere.
Årskontingentet er 20 kr. for uddannelsessøgende og 30 kr. for andre.
H. G. Samfundets love er aftrykt i skolens årsberetning 1971.
Formand for H. G. Samfundet er for tiden fuldmægtig, cand. mere. Per
Villum Hansen, Skyttebjerg 25, 2850 Nærum, tlf. 80 16 46.
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SKOLENS OPBYGNING OG FUNKTION
Skolens klasser
Holte Gymnasium omfatter børnehaveklasse, hovedskole, 8., 9. og 10.
klasse, en realafdeling og en gymnasieafdeling.
Gymnasieafdelingen har to linier, en sproglig (s) og en matematisk (m).
Ved oprykning til 2. gymnasieklasse videreføres 1 s som nysproglig gren
(N), samfundssproglig gren (S) og musiksproglig gren (M), mens 1 m
videreføres som matematisk-fysisk gren (F), naturfaglig gren (N), sam
fundsmatematisk gren (S) og musikmatematisk gren (M). Valget af gren
finder sted inden 15. april og er bindende.

9. og 10. klasse kan afsluttes med en statskontrolleret prøve, 3. realklasse
afsluttes med realeksamen, 3. gymnasieklasse med studentereksamen.

Standpunktsbedømmelse og karakterer
Bedømmelse af elevernes standpunkt, flid og anlæg udtrykkes i karakterer,
vidnesbyrd eller på anden måde. Standpunktsbog (karakterbog) forevises i
hjemmet og afleveres underskrevet på skolen senest den 3. skoledag efter
udleveringsdagen. For elever, der er fyldt 18 år, kræves dog ikke påtegning
om forevisning i hjemmet.

I hovedskolens 1.—7. klasse gives ikke karakterer, men hjemmene vil
nogle gange i skoleårets løb modtage meddelelse om deres børns stand
punkt.
I 8., 9. og 10. klasse samt i real- og gymnasieafdelingen gives karakterer,
eventuelt ledsaget af vidnesbyrd.

Elever, som aflægger den statskontrollerede prøve ved afslutningen af
9. eller 10. klasse, modtager et særligt bevis derfor.

For fastsættelsen af års- og eksamenskarakterer i 3. realklasse gælder
følgende regler: I december og i marts gives der terminskarakterer, for de
skriftlige fags vedkommende efter afholdelse af terminsprøver. Før eksamen
begynder, gives der årskarakterer i alle fag undtagen religion, samt for
orden med skriftlige arbejder. For fag, der afsluttes med 1. eller 2. real
klasse, gives årskarakterer ved undervisningens afslutning. I årskarakteren i
3. realklasse i skriftlig dansk indgår en ved slutningen af 2. realklasse givet
årskarakter i diktat med 16. Eksamenskarakterer gives i alle fag, med und
tagelse af religion, skrivning, formning, håndarbejde, sløjd, legemsøvelser og
sang, samt for orden med skriftlige arbejder. Efter nærmere bestemmelse
bortfalder dog eksamen i 3 eller 4 af de mundtlige fag, og årskaraktererne
i de pågældende fag overføres tillige som eksamenskarakterer. - Ved bereg
ningen af, om en elev har bestået realeksamen, medtages alle årskarakterer
og eksamenskarakterer undtagen årskarakteren i sang. (Ars- og eksamens
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karakter i latin fra 2. realklasse opføres på realeksamensbeviset, men med
regnes ikke i eksamensresultatet. Særlige beviser for bestået latinprøve kan
udstedes.) Til at bestå realeksamen kræves, at summen af samtlige karak
terer er mindst 5,5 gange karakterernes antal, og at summen af de to laveste
karakterer plus gennemsnittet af de øvrige karakterer er mindst 13. Dette
krav skal være opfyldt såvel for årskarakterernes som for eksamenskarak
terernes vedkommende.

For bestået realeksamen udstedes et eksamensbevis, på hvilket der angives
alle års- og eksamenskarakterer, men ingen gennemsnitskarakterer.

Vedrørende karaktergivningen til studentereksamen henvises til de ud
drag af de gældende bestemmelser, som udleveres til eleverne, herunder
regler om eventuel dispensation ved real- og studentereksamen begrundet i
særlige handicap. Oplysninger om disse regler kan for øvrigt indhentes på
skolen.

Valgfri fag
For elever i 8., 9. og 10. klasse er kun følgende fag obligatoriske: dansk,
orientering, regning og legemsøvelser, i 8. og 10. klasse dog tillige religion.
Herudover vælger eleverne selv blandt de øvrige fag (engelsk, tysk, fysik,
matematik, husgerning, håndarbejde, sløjd, formning og maskinskrivning)
således, at de får op til 30 ugentlige timer ialt. Skolen forbeholder sig ret
til at afvise skemamæssigt vanskelige kombinationer.

I realafdelingen er der nogle fag, hvori deltagelse ikke er obligatorisk.
I 1. realklasse vælger eleverne selv 2 ugentlige timer i gruppen musik, form
ning, håndarbejde, sløjd, husgerning og maskinskrivning. I 2. realklasse er
latin valgfrit, men der kræves en prøve i faget før optagelse på gymnasiets
sproglige linie. I 3. realklasse er fransk og matematik (men ikke regning)
valgfri for alle elever.

Elever, der deltager i undervisningen i et valgfrit fag (altså også mate
matik i 3. r), fritages for prøve i faget, hvis forældrene skriftligt over for
rektor fremsætter ønske derom senest den 20. marts (for latins vedkom
mende dog senest 3 uger før prøven).

På gymnasiets matematiske linie samt på den sproglige linies samfunds
sproglige gren kan hver elev vælge mellem fagene engelsk og tysk. Det
herefter trufne valg er bindende for den enkelte elev i de klasser, hvori
denne sprogundervisning foregår.
På begge gymnasiets linier kan der tilbydes elever i 1, 2 og 3 g undervis
ning i russisk i stedet for fransk, i 2 og 3 g undervisning i formning-kunstforståelse i stedet for musik.
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Specialundervisning for læseretarderede
(ordblinde undervisning) samt i regning
Siden 1941 har der ved skolen været indrettet specialundervisning for læse
retarderede børn. Undervisningen har fungeret som et supplement til elevens
normale danskundervisning, og timerne har derfor ofte ligget uden for den
normale undervisningstid.
Fra 1973 er der på lignende måde indrettet specialundervisning i reg
ning.
Forældre til børn, som menes at have behov for sådan supplerende un
dervisning, opfordres til at henvende sig til skolen. Initiativet vil i mange
tilfælde blive taget af skolen.
Specialundervisningen er gratis.

Optagelse i skolen
Som regel sker optagelse af elever kun i børnehaveklassen, i 1. hovedskole
klasse, i 1. realklasse og i 1. gymnasieklasse.
I børnehaveklassen og 1. kl. sker der fortrinsvis optagelse af elever fra
Søllerød kommune, og det har af pladshensyn endog været nødvendigt at
gøre optagelse afhængig af, hvor længe forældrene har boet i Søllerød kom
mune.

Oprykning i højere klasser
For elevers oprykning i højere klasser gælder følgende regler:
I 1.-6. hovedskoleklasse træffer rektor afgørelsen efter forhandling med
lærerne.
Efter at have gennemgået 7. klasse kan eleverne efter forældrenes ønske
oprykkes enten i 1. realklasse eller i 8. klasse. Forældrene får, før valget
skal træffes, en udtalelse fra skolen om elevens egnethed og muligheder.
I 8. og 9. klasse sker oprykning efter afgørelse i lærerforsamlingen.
Også for 1. realklasses vedkommende er det lærerforsamlingen, som
træffer afgørelse om oprykning i næste klasse. Skolen tilsender forældre
til elever, som ikke kan oprykkes, en meddelelse herom. På grundlag af
et senest i marts måned afholdt lærermøde vil hjemmene blive orienteret,
hvis skolen allerede på dette tidspunkt nærer tvivl om, at den pågældende
vil kunne oprykkes i næste klasse.
Afgørelsen af, om elever fra 2. realklasse kan optages i 1. gymnasieklasse,
træffes ved samarbejde mellem skolen og et ifølge undervisningsministe
riets bekendtgørelse af 28. januar 1963 oprettet fordelingsudvalg for hoved
stadsområdet. (Om oprykning i 3. realklasse kan lærerforsamlingen træffe
afgørelse på egen hånd under hensyntagen til den nedenfor omtalte opryk
ningsprøve.) Optagelse i 1 g er betinget af, at den pågældende elev dels be
står en af ministeriet foranstaltet oprykningsprøve med et tilfredsstillende
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resultat, dels - ifølge sin skoles erklæring - kan forventes at kunne følge
undervisningen på tilfredsstillende måde og fuldføre undervisningen på
normal tid. Elever, der har bestået realeksamen med et tilfredsstillende re
sultat, har mulighed for at kunne optages i 1 g, ligeledes under forudsæt
ning af, at skolen erklærer den pågældende for egnet til at følge undervis
ningen og gennemføre uddannelsen på normal tid. - Prøve i latin kræves af
elever, der skal optages på den sproglige linie. Prøven, der benævnes „den
lille latinprøve“, skal enten være bestået inden optagelsen i 1 g eller senest
i oktober måned i optagelsesåret. (Jvf. bekendtgørelse af 10. juli 1964.)
En elev, der i 1 eller 2 g efter skolens indstilling og direktoratets af
gørelse ikke kan deltage i de afsluttende prøver ved studentereksamen ved
skoleårets slutning, kan ikke oprykkes i næste klasse. Beslutning om opryk
ning træffes i øvrigt efter lærerforsamlingens rådgivning enten af forældre
myndighedens indehaver eller, hvis eleven ikke er undergivet forældremyn
dighed, af eleven selv.
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ØKONOMISKE SPØRGSMÅL

Skoleafgift m. m.
For alle elever, som er bosat i Søllerød kommune, kan der for det kom
mende skoleår ventes fastsat følgende betalingsregler:
1) Af skattepligtige indkomster under 32.000 kr. betales ingen skole
afgift.

2) Af skattepligtige indkomster over 32.000 kr. betales skoleafgift efter
nedenstående skala:

Skattepligtig indkomst
Skoleafgift
kr. 32.000-32.499
kr. 32.500-34.999
kr. 35.000-36.499
kr. 36.500-37.999
kr. 38.000-39.499
kr. 39.500-41.499
kr. 41.500-43.499
kr. 43.500 og derover........................

for hver elev pr. skoleår
kr. 117,kr. 216,kr. 279,kr. 333 kr. 387kr. 450,kr. 504,kr. 594-

Det samlede beløb betales i 9 månedlige rater (oktober-juni inkl.), hvor
om nærmere oplysning tilsendes hjemmene fra Privatbankens Holte-afdeling.
For de elever, som har deres hjem uden for Søllerød kommune, og som
er optaget efter l.okt. 1969, bliver den årlige skoleafgift kr. 2520,-. For
elever optaget før 1. oktober 1969 gælder de for elever bosiddende i Søl
lerød kommune fastsatte regler.
Nedsættelse af eller fritagelse for skoleafgift kan eventuelt opnås efter
begrundet ansøgning: der vil blandt andet kunne tages hensyn til antallet af
børn under uddannelse. Den nævnte ansøgning må være skolen i hænde
senest den 20. august og må fornys for hvert skoleår.
Oplysning om den nærmere specifikation af den enkelte elevs skoleafgift
kan fås ved henvendelse på skolens sekretærkontor, fru Lise Andersen.

Indbetalingen: Ingen form for skoleafgift modtages direkte af skolen,
hverken kontant, pr. giro eller i checks, idet Privatbankens Holte-afdeling
indkasserer alle Holte Gymnasium tilkommende beløb. Det månedlige
beløb indbetales i banken senest inden den 10. i hver måned. Er beløbet
ikke indkommet til den tid, vil inkassation ske gennem banken for ved
kommendes regning.
Om indbetalingen henvises i øvrigt til nedenstående:
1. Indbetalinger modtages i Privatbankens Holte-afdeling, Stationsvej
20, Holte, eller en anden af Privatbankens afdelinger. Ekspeditions
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tid: mandag, tirsdag, onsdag og fredag 9.30-16.00, torsdag 9.3018.00.

2. Såfremt man måtte føre konto i Privatbanken, vil der kunne træffes
aftale med banken om, at beløbet hver måned hæves på kontoen.
3. Betalingen vil endvidere kunne tilsendes Privatbankens Holte-afdeling
eller indbetales på bankens postgirokonto - under opgivelse af den
elevs navn og klasse, for hvem betalingen sker.
Udmeldelse skal altid ske skriftligt med mindst én måneds varsel. Der
betales fuld skoleafgift til og med det tertial, i hvilken udmeldelsen bliver
effektiv.

Bogdepot for lærebøger og undervisningsmaterialer
Elever i samtlige klasser kan vederlagsfrit låne lærebøger, ordbøger og
andet undervisningsmateriale.
Skolen udleverer tillige gennem bogdepotet notesblokke, stilehæfter,
lektiebøger m. m. Det har af sparehensyn været nødvendigt at indføre en
vis rationering af papirforbruget, således at der kun 2 gange om året ud
leveres et beregnet, rimeligt antal A4-blokke. Stilehæfter m. m. udleveres,
når behovet dokumenteres.
I de lånte bøger må der ikke uden særlig tilladelse skrives eller tegnes.
Bøgerne skal afleveres i rimelig stand, og skolen vil gøre erstatningskrav
gældende, hvis de beskadiges.
Elever og hjem opfordres til at hjælpe med, så at der kan spares på de
meget store bogudgifter. Bøgernes levetid kan forlænges, hvis eleverne
altid har omslag om dem.
Gymnastikdragt
Skolens gymnastikdragt for drenge består af blå kortærmet skjortebluse med
påsyet skolemærke. Dertil hvide gymnastikbukser. Til indendørsbrug anven
des gymnastiksko (ikke gymsokker), til udendørsbrug gummisko. Tøjet også håndklæde - skal forsynes med stropper, og alt skal mærkes med
fulde navn (øverst — bagest). Eleverne skal selv anskaffe deres gymnastik
tøj. Skolen har aftale med herreekviperingshandler Bargisen, Stationsvej 3,
Holte, om at han fører de nævnte manufakturvarer. Om pigernes gymna
stiktøj vil læreren give besked i første time af det nye skoleår.

Legater og understøttelser

Det Billensteinske Legat
Til minde om den indsats, ingeniørkaptajn, direktør Carl Soelberg Billen
stein ydede i forbindelse med Holte Gymnasiums start og udbygning i
årene 1911—33 stiftede Holte Gymnasium og direktør Billensteins arvinger
i året 1970 et mindelegat i hans navn.
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Legatet uddeles normalt én gang årligt til en elev eller lærer, der har
gjort en indsats, som har fået blivende betydning for Holte Gymnasium.
Legatets styrelse består af Holte Gymnasiums rektor og 4 medlemmer,
udpeget henholdsvis af direktør Billensteins direkte og myndige arvinger,
af forældre til elever på Holte Gymnasium, af lærerne og af eleverne.
Holte Gymnasiums Fond
Fonden, som er en videreførelse af den i 1942 stiftede Holte Gymnasiums
Studiehjælp, råder over midler, som kan anvendes til studie- og uddannel
sesformål for elever og tidligere elever i Holte Gymnasium, såvel i form af
stipendier som lån, endvidere til præmier og påskønnelser til skolens elever,
og endelig til sådanne formål, som ikke umiddelbart omfattes af offentlige
bevillinger til skolen.
Fondens bestyrelse udgøres af samarbejdsudvalg D. Bevillinger af fon
dens midler skal indstilles af rektor efter konference med lærerrådet. Fon
dens administratorer er for tiden direktør Kay Darting og skoleinspektør
Jørgen Schunck.

Statens Uddannelsesstøtte
Statens Uddannelsesstøtte stiller årligt beløb til rådighed for elever i gym
nasieklasserne. Elever over 18 år kan tillige opnå statsgaranterede studie
lån.
Der kan efter nærmere meddelelse rekvireres ansøgningsblanketter, som
udfyldt og forsynet med skattevæsenets påtegning tilbagesendes til skolen.

Fhv. Kjøbmand i Swansea i England Jacob Peter Larsens Legat
for trængende Drengebørn i Søllerød, Gentofte og Lyngby Sogne
Berettigede til at komme i betragtning er sådanne trængende drengebørn i
de nævnte sogne, som efter at have opnået 10 års alderen viser opvakthed
og evne til at modtage en højere undervisning end den, der ydes i de almin
delige skoler, navnlig i sproglig og teknisk retning.
Ansøgninger indsendes inden 15. november til Købmand Jac. P. Larsens
Legat, Amtskontoret, Blegdamsvej 27, 2100 København 0.
„American Field Service“ og „Youth for Understanding”
Tilbud om ophold i udlandet i uddannelsesøjemed vil blive videregivet til
eleverne ved opslag på skolen.

Ulykkesforsikring
Alle skolens elever er kollektivt ulykkesforsikrede. Forsikringen gælder for
ulykkestilfælde, som finder sted i skolen, på vej til og fra skolen samt under
ekskursioner og andre skoleudflugter.
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Timefordelingen for HOVEDSKOLEN og REALAFDELINGEN i skoleårer 1974/75.
Der angives de ugentlige timetal på de forskellige klassetrin. Tallene i parenteser betegner: »heraf deletimer«.
(I deletimer er klassen delt i to hold).
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Timefordelingsplan for GYMNASIEAFDELINGEN i skoleåret 1974/75.
Der angives de ugentlige timetal i hvert fag på de forskellige linier og grene.
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EKSAMENER 1973

Følgende elever bestod studentereksamen:

Den sproglige linie, nysproglig gren:
(a)
Hans Hjulmand
Jette Horn-Møller
Suzanne Alsen
Else Hove
Søren Hviid Arildsbo
Gertrud Hven
Marianne Bardenfleth
Annette Larsen
Niels Boesen
Poul Laursen
Susanne Bus
Anne-Vibeke Lyngesen
Anders Busch-Jensen
Kirsten Nielsen
Inge Carlé
Dorte Olsen
Hannah Clemensen
Jeppe Olsen
Susanne Ebbe
Dorrit Pedersen
Lene Hurup Felby
Anette Rudkjøbing
Sannie Foxberg
Annemarie Hadvig
Kristian Halskov
(c)
Berit Haut
Bente Juel Riis
Elisabeth Jensen
Hanne Schleisner-Petersen
Michael Kiaby
Benedikte Silcowitz-Hansen
Anette Lage
Joan Stabeil
Mette Svalastoga
(b)
Ane Thomassen
Birgit Kjærgaard Hansen
Beate Stensler Thomsen
Den sproglige linie, samfundssproglig gren:
(a)
(c)
Heidi Alsing
Helle Strande Andersen
Jens Anker Clausen
Jesper Balslev
Niels Daugaard Bentzen
Steen Østrup Jørgensen
Peter Buntzen
Finn Pørksen
Ulrik Peter Dahlin
Anne-Grete Rasmussen
Flemming Dyhr
Lise Rasmussen
Per Schmidl
(b)
Henriette Seehusen
Susanne Skou
Karen Roel Jørgensen
Henning Stolpe
Bo Møhl
Jens Otto Søderberg
Uffe Nagel
Jens Michael Thetmark
Vibeke Merete Nielsen
Lene Tiemroth
Eva Persson
Christian Urne
Torben Vigh
Den sproglige linie, musiksproglig gren:
(b)
(c)
Ulla Pitzner-Jørgensen
Merete Kylle Jensen
Per Sjøgren
Marianne Kofoed
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Den matematiske linie, matematisk-fysisk gren:
Jes Reinholdt Petersen
(x)
Bo Valdemar Rasmussen
Birgit Andersen
Hanne Rathje
Thomas Bry
Eric Schmidt
Anne-Marie Carlsen
Per Udsen
Jakob Franck
Per Hellmers Gunslev
(z)
Peter Høybye
Per Morsing
Peter Dons-Møller
Claus Thøgersen
Anders Bjørn Jensen
Michael Jørgensen
(y)
Morten Kielland
Flemming Bo Jessen
Susanne Kjær
Birthe Brøndum Josephsen
John Menå
Henrik Larsen
André de Neergaard
Pia Vivien Larsen
Henrik Seest
Gertrud Monrad
Torsten Sterndorff
Klaus Møllgaard
Jørgen Strabo
Svend Erik Nielsen
Hanne Svanholm
Den matematiske linie, naturfaglig gren:
Jesper Arved Nielsen
(x)
Søren Rendby
Henrik Andersen
Peter Rørdam
Michael Andersen
Jan Sabroe
Morten Bjørn
Pernille Schultz
Jean Steffen Brunés
Jannik Buchgaard
Klaus Christiansen
(z)
Jesper von Scholten
Jan Høg
Tove Melson
(y)
Jette Nilausen
Kirsten Jersild Kristensen
Peter Viltoft

Den matematiske linie, samfundsmatematisk gren:
Vibeke Lave Nissen
(x)
Søren Aage Petersen
Preben Bernitt
Henrik Sidenius Paaby
Henrik Bruun
Anette Schleisner
Henrik Duer
Inger Worsøe-Schmidt
Lars Fock
Frank Hansen
Tom Hefting
(z)
Benedicte Pécseli
Henrik Balslev
Bolette Eskesen
(y)
Mikael Grathwohl
Lisbet Jensen
Flemming Juhl
Den matematiske linie, musikmatematisk gren:
Astrid Vestergaard
(x)
Niels Brønnum-Hansen

(y)
Ulla Toftager-Larsen
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(z)
Marianne Damgaard Jensen

Følgende elever bestod realeksamen:

(a)
Jette Bigum
Lars Birch
Ole Birch
Hans Christian Bry
Mads Engelstoft
Carsten Foldbæk
Nils Frandsen
Jens Lind Gregersen
Marianne Watson Hansen
Frants Hovmand
Allan Høg
Knut Iversen
Vibeke Jacobsen
Ane Knauer
Ole Knoop
Gert Hjorth Kristensen
Søren Loldrup
Jørgen Lund
Jørgen Madsen
Michael Münter
Kirsten Nielsen
Holger Reenberg
Søren Lyngklip Worm

(b)
Vibeke Andersen
Maryann Berle
Lene Hansen
Peter Hall Kempf
Ole Lassen
Christian Munthe
Knud Nielsen
Janet Pedersen
Kristine Petersen
Eva Preisler
Lise Pørksen
Bjarne Rasmussen
Torben Rosenørn
Morten Rostved
Carsten Rykow
Marie Louise Schlegel
Berit Senn
Birgitte Søkvist
Anne Sørensen
Gitte Sørensen
Marianne Thranow
Eva Thygesen

Følgende elever aflagde den statskontrollerede prøve ved afslutningen af 10. kl.:
Nils Kristian Ludvigsen
Pia Høgberg Andersen
Susanne Frik Petersen
Anne Dorte Lindhoff Christensen
Michael Juncker Poulsen
Tom Colfach
Jørgen Ruben
Nina Dewulff
Karin Schultz
Ariann Larsson
Mikael Vigrup
Morten Lüsberg
Følgende elever aflagde den statskontrollerede prøve ved afslutningen af 9. kl.:
Lene G lud Konradsen
Lars Andersen
Sophie Laraignou
Frans Bech
Jens Erik Nielsen
Henrik Boyander
Pernille Schultz-Jørgensen
Bettina Collen
Birthe Schwarz-Nielsen
Niels Lund Gregersen
Susanne Wedell-Neergaard
Christel Günther
Anne Wilken
Hjørdis Jacobsen
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SKOLEÅRET 1973-74
Af skolens dagbog

(April-juli 1973)
Onsdag den 18. april solgte elever fra 1 r Dybbølmærker for 3.430 kr.
Onsdag den 9. maj arrangeredes forskellige forlystelser i anledning af 3 g’s
sidste skoledag.
På afgangsklassernes sidste skoledage afholdtes fester for klasserne og deres
lærere.
Onsdag den 20. juni var der årsafslutning for børnehaveklassen, 1.-8. kl. og
1-2 r.
Samme dag gav musikgrupper fra hovedskolen under ledelse af fin Salling
musikalsk underholdning ved Danmarks Lærerhøjskoles årsafslutning. Musik
afdelingen modtog som tak et beløb til hjælp til anskaffelse af en basxylofon
til skolen.
Fredag den 22. juni holdtes translokation i festsalen. Legater tilfaldt følgende:
Tømrerformand Viggo Olsen modtog det Billensteinske legat som anerkendelse
af hans indsats under opførelse af festsalen; Hanne Svanholm, 3 m x, fik Anders
Hedens legat; Morten Bjørn, 3 m x, og Søren Petersen, 3 m y, modtog Studie
fondens legater; Pernille Schultz, 3 m y, Torben Vig, 3 s b, og Susanne Bus, 3 s a,
fik andre legater; og Ingrid Boye, 2 a r, fik præmien for bedste præstation i
årets skolekomedie. OEF’s formand, Søren Kaster rettede en tak til skolen, især
til hr. Schunk, hr. Sander og hr. Schiff for hjælp ved foreningens fester.
Af ekskursioner, besøg på museer o. lign, kan nævnes: Ise til Frederiksborg
slot i forbindelse med periodelæsning i Danmarks historie 1513-1648 (Li);
formningsholdet af 3 x z til Statens Museum for Kunst (Kl); 2 s a til Rosenborg
og byvandring i København (Li); 2 s b til København for at gennemgå Frederiksstaden, Charlottenborg, Christiansborg, GI. Strand, Gråbrødretorv m. m. (Li);
1 m V og 1 m z på arkæologisk-geologisk ekskursion til Mors, hvor amanuensis,
mag. art. Søren Andersen, Arhus Universitet indførte eleverne i teoretisk og
praktisk arkæologi, hr. Haarsted fortalte om Ertebøllekulturens geologiske og
naturhistoriske forudsætninger, hr. Dahlhild ledede nivelleringsarbejde, triangu
lering og udarbejdelse af kortskitser - hele ekskursionen som led i et tværfagligt
undervisningsprojekt centreret om studiet af primitiv jæger-, fisker-, og samler
kultur (Sn); 2 b r på lejrskole i Fuglsøcentret, Mols (Je, Sm); lab og 2 b til
Zoologisk Have (Hr, Sg).
(August 1973-marts 1974)
Fredag den 17. august fejredes lektor Niels Nielsens 40 års jubilæum og over
lærer Peter Hemmingsens 25 års jubilæum.
Fredag den 7. september holdtes velkomstfest for 1 g.
Fredag den 7. december solgte elever fra 6 a b og 7 a „Julestjernen“ for ialt
3.584,75 kr.
Den 20. og 21. december holdtes juleafslutninger; for børnehaveklassen samt
1.-7. kl. opførtes julespillet, 8.-10. kl. og realafdelingen underholdtes af pastor
Johs. Møllehave, og skuespiller Søren Elung Jensen læste for gymnasieafdelin
gen.
Fredag den 22. februar holdtes fastelavnsfest for børnehaveklassen og 1.-3. kl.
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Den 14.-17. marts opførte elever fra 2 g „Laser og Pjalter“ af Bert Brecht
med musik af Kurt Weill. Musik- og sanginstruktion: Poul Pock-Steen. Scene
instruktion: Jesper Tovgaard.
Af ekskursioner, skolerejser, museumsbesøg o. lign, kan nævnes:
2 m V, 2 m z, og 2 s a til Grenoble (i august), hvor de deltog i et 10 dages spe
cielt tilrettelagt sprogkursus (Hj, Sn, Tø); 3 m N til Madeira på 8 dages geologisk
geografisk ekskursion (RH, Pn); 2 abc S til Arles på 8 dages geografisk ekskur
sion i forbindelse med speciallæsning om Rhone-deltaet (Sc); 2 s bc til Rom og
Pompei på 8 dages studierejse i efterårsferien (Hø); 9. kl. på lejrskole i Norge
i 8 dage (Go, Mr); 7 b på lejrskole i Norge i 8 dage (Hw, Mr).
3 m S til Bornholm på 5 dages kulturgeografisk ekskursion (Bk, Sc); 1 m y og
Imv til Vikingeskibshallen i Roskilde og Trelleborg (Gæ, Hj); 3 sa, 3 sb, 2 sa,
2 m V til Nationalmuseets udstilling i Brede: Den hvide gud og mennesker i
Latinamerika (Nc, Gæ, Sn); 3 cu til Filmmuseet, hvor filmen „Jøden Süss“ fore
vistes (Gæ); 1 bc r har set på kalkmalerier i Lyngby kirke (Nb); 1er har stu
deret dyreknogler på Zoologisk Museum (Nb); 10 kl. til „Nils Klims underjor
diske rejse“ på Gladsaxe Teater og til „Tænk på et tal“ i Center Bio i Nærum
(Nb); 3 a til orienteringsøvelser på „Troldehøj“ i Brede og besøg på National
museets udstilling (Hg).
3 a har holdt klassefest med deltagelse af elever og forældre (Hg).

Eleverne
Den 1. april 1974 var elevtallene som følger:
Børnehaveklasserne
1.-7. klasse
8.-10. klasse
1.-3. realklasse
1.-3. gymnasieklasse

Hele skolen:

25
301
36
183
527
1072

Efter nogen tids alvorlig sygdom døde Niels Falck Olsen, 6 a, den 5. maj
1973. Vi og hans kammerater mindes en lille drengs glade og venlige smil.
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SKOLENS LÆRERPERSONALE 1973-74

Nedenfor er angivet fagfordelingen samt de på skolens timeplaner
anvendte navneforkortelser
Rektor, cand. mag. Vagn Haarsted (RH): Geografi 3xyN, 3zvnN, 2zvN.
Lektor, cand. polyt. Karen Alkjær (Al): Kemi 2zvF, 2 xy N, 2xyS, 2 zv S,
ly, Iz. Fysik 3zvuF, Iz.

Adjunkt, cand. scient. Erik Bye Andersen (By): Historie lar, 1 b r, 6 a.
Legemsøvelser 3 acx, 2 cv, 1 ay, 3 abr + 10, 2 ab.
Adjunkt, cand. mag. Lisbet Bastrup-Birk (Bb): Samfundsfag 2 xy S, 2 zv S.
Fransk 2x.

Adjunkt, cand. scient. Mette Behrendt (Be): Biologi 3zFS, 7 b. Legems
øvelser 3 vu, 3 z, 2 bx, 1 cx, 1 u v.
Timelærer, stud, scient. Rosemarie Boeck (Bk): Legemsøvelser 2 cv, 1 bz,
3 abr + 10, 1 cr + 8. Svømning 6 b, 5 a, 4 b, 3 b.
Lektor, cand. mag. Ole Bus (Bs): Engelsk 3aN, 3 abc M, 2 abc S, lu.
Fransk 1 x.

Adjunkt, cand. scient. Allan Cortzen (Co): Fysik 2 zv S, ly, 1 u, 1 v. Mate
matik 2 zv NM xy M.
Lektor, cand. mag. Frederik Ploug Dahlkild (Dk): Matematik 2 zv F, 2 zv S,
Isa, 1 s b, 1 X.

Lærer Kirsten Dam (Dm): Latin 2 c r. Fransk 3 b r. Matematik 2 a r, 8.

Børnehavelærerinde Inga Danø (Dn): Bh. kl. b.
Timelærer Else Dethmer (De): Skrivning 4 a, 4 b.

Lektor, cand. mag. Jørgen Due (Du): Sang og musik 3 s a, 3 y, 2 s m M,
1 s b, 1 z, lu, 1 v. Fransk 3 x.
Lektor, cand. mag. Ruth Gram Elmby (El): Tysk 3aN, 3bcN, 2aN,
1 s a, 2 b r.

Lærer Birgit Evaldsen (Ev): Håndarbejde 1 abc r + 9 + 8, 7 a, 7 b, 6 b.

Adjunkt, cand. philol. Gerd Goldschmidt (Go): Engelsk ly, 2 b r, 9. Hi
storie 2 x, 2 y, 1 s b, 1 u.
Lærer Elise Gross (Gs): Engelsk 3 b r, 10, 6 b. Klasselærertime 6 b.

Adjunkt, cand. mag. Karen Just Græbe (Gæ): Historie 3 c u, ly, 1 v. Samfundsksb. 3 c u (4- S). Religion 3 sb, 3 x, 3 cu, 3 z, 2 s c, 2 x, 2 v.
Adjunkt, mag. art. Märta Grønlund (Gr): Dansk 3 s b, 3 c u, Isb, 1 z.
Oldtidskundskab Isb, 1 z.
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Ordblindepœdagog Astrid Hald: Specialundervisning for læseretarderede.
Overlærer Jens Hamre (Hr): Dansk 7a, 2a. Engelsk 6a, 5a, 5b. Klasse
lærertime 7 a.

Timelærer, cand. phil. Birte Strange Hansen (Hb): Historie 3 x, 3 v, 2sb,
Ise, 1 x. Samfundsksb. 3 x FNM, 3 v FNM.
Lektor, cand. mag. Ellen Hansen (Ha): Engelsk 2 a r. Fransk 3 s b, 3 v,
2 s a, 1 s b.

Adjunkt, cand. mag. Ole Hansen (Hn): Biologi 3 s b, 3cuFSM, 3xFSM,
lar. Geografi 2 zv F, 2 xy N, Ise, 1er. Legemsøvelser 3 v u, lex.
Adjunkt, cand. scient, pol. Louise Hastrup (Fis): Samfundsfag 3abcxyS,
3 zvu S, 2 abc S.
Adjunkt, cand. phil. Estrid Heerup (Hu): Sang og musik 3 sm M, 3xFNS,
3 vz FNS, 3 bc NS u FNS, 2 c NS, 2 z FNS, 2 v FNS, 1 sa, 1 x, ly.

Overlærer Peter Hemmingsen (Hg): Geografi 5a, 5b, 4a, 4b, 3a, 3b.
Biologi 5 a, 5 b, 4 a, 3 a, 3 b. Iagttagelse 2 a, 2 b, la, Ib. Matematik 3 a,
1 a. Religion 3 a. Sløjd 6 b. Klasselærertime 3 a.
Lektor, cand. mag. Karsten Henriksen (Hk): Engelsk 3 b c N, 2 c r, lar.
Fransk 3 y, 2 s b, Isa, 3 a r.
Lektor, cand. mag. Knud Herløv (Hø): Engelsk 2bcN. Latin 2bNMcM,
2 c N, Ise.
Lektor, cand. mag. Eyolf Hessellund (Hl): Dansk 3 x, 2 s b: Tysk 1 s b, 7 b.
Latin 2 a r.

Adjunkt, cand. mag. Mona Hjortdal (Hj): Fransk 2z, 1 v. Legemsøvelser
2 a z, 2 y.
Overlærer Kirsten Hohwy (Hw): Dansk 7 b. Matematik 6 a, 5 b, 4 b. Klasse
lærertime 5 b.

Lærerinde Inge Høgh (Hz): Biologi 4 b. Matematik 4 a, 2 a, Ib.
Lektor, cand. mag. Jørgen Louis Jacobsen (Jb): Kemi 2zvNxyzvM, 1 x,
1 u, 1 v. Fysik 8. Matematik 2 s c, 2 x y N, ly, lu.

Adjunkt, cand. mag. Jytte Ovist Jansen (Ja): Dansk 3 s a, 3 z, 2 s c, 2 b r.
Fransk 3 s a.

Lærer Hans Henrik Jensen (Je): Religion 2 a r, 4 b. Dansk 2 ar, 2 c r, 1 b r,
9, 4 b. Legemsøvelser 7 a, 4 a, 4 b. Klasselærertime 4 b.

Børnehaveklasseleder Inge Mølbak Jensen (Js): Bh. kl. a.
Lektor Oskar Børløs Jensen (BJ): Tysk ly, 3 ar. Latin 2 b r.

Overlærer Agnete Kjær (Kj): Dansk 5 a, 3 a. Religion 2 a, 2 b. Klasselærer
time 5 a.
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Lærer Anne Kjœr-Jensen (Kæ): Dansk 1 b. Religion la, 1 b. Geografi 7 a,
7 b, 6 b. Biologi 7 a. Sang 6 a, 6 b, 3 a, 2 a, la, 1 b.

Lærer, billedhugger Astrid Klenow (Kl): Formning 2x, 2 y, 7 b, 6 b, 5 a,
4 a, 3 b, 2 b, 1 b.
Overlærer, faglærer Flemming Kroll (Kr): Historie 3 ar, 3 b r, 2 a r, 2 b r,
2 er, 1er. Orientering 10, 9. Legemsøvelser 1 ay, 3abr + 10, 2 cr +
9, 2 ab r, 1 cr + 8, 6 ab. Svømning 6 a.
Lærer Gustav Kræmer (Km): Legemsøvelser 3 vu, 3 by, 2az, 2cv, 2y,
lay, 1 b z, 1 u V, 2 ab r, 1 ab r, 5 a b, 3 a b. Svømning 5 b. Sløjd 1 abc r
+ 8 + 9, 5 a, 4 a.

Adjunkt, cand. mag. Jørgen Kaat (Kt): Kemi 2xyF. Matematik 3xyF,
3 xy N xyv M. 3 zvu N, 3 xy S, 2 sb, 1 v.
Lærer Marie Larsen (La): Dansk lar, 6b. Religion 7a, 7b, 6a. Historie
7 a, 7 b. Biologi 6 a. Orientering 8.

Adjunkt, cand. mag. Jørgen Henrik Lindstrøm (Li): Dansk 2 x, 2y. Hi
storie 3 sa, 3 sb, 3 y, 2 sc, 1 sa. Samfundsksb. 3 a NM, 3 b NM, 3 y FNM.
Oldtidsksb. 2 sb, 2 x, 2 z, 1 sa.
Lærer Ole Marcher (Mr): Matematik 3 ar, 9, 7 b, 5 a, 2b. Legemsøvelser
lay, 1 c x, 7 b. Klasselærertime 7 b.

Overlærer Lith Neerbek (Nb): Dansk 10, 8. Religion 2 br, 2 cr, 1 br, 1 cr,
8. Biologi 2 ar, 2br, 2 cr, 1 br, 1 cr.
Lærer Irene Nemeth (Nm): Dansk 5 b, 3 b. Geografi 6 a. Klasselærertime
3 b.
Viceinspektør Birger Nielsen (Ns): Tysk 1er. Matematik 10, lar. Regning
3 ab r, specialundervisning.

Adjunkt, cand. mag. Claus Nielsen (Nc): Religion 3 sa, 3 y, 3 v, 2 sa, 2 sb,
2 y, 2 z. Latin 1 sa, 1 sb. Oldtidsksb. 2 sa, 2 sb, 2 y, 2 v, 1 u.
Lektor, viceinspektør Hans Nielsen (NI): Dansk 3 m v, 2 m z. Tysk 2bcN,
Ise, 3 b r.

Lektor, cand. mag. Niels Nielsen (Ni): Dansk 3 m y, 2 s a, Is c. Tysk 2 a r,
1 br.

Lektor, cand. mag. Emmy Olsen (Ol): Engelsk 2 abc M, 1 v. Sang og mu
sik 2 s ab, 2 xy, 1 sc.
Adjunkt, cand. scient. Per-Göran Persson (Pn): Biologi 3 y FSM, 3 xy N,
3 v FSM, 3 sa, 2 zv N. Legemsøvelser 3 aex, 2 bx, 1 cx, 1 uv.

Lærer, tegner Arne Hilding Petersen (HP): Skrivning 9, lar, 1 b r, 1er,
5 b. Formning 3 s bc, 3 axy, 3 zv, 2 s abc, 2 v, 1 abc r + 8 + 9, 7 a, 6 a,
5 b, 4 b, 3 a, 2 a, 1 a.
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Adjunkt, cand. phil. Steen Hagen Petersen (Pt): Dansk 2 v, 1 y, 1 u, 1 v.

Overlærer Knud Villy Rasmussen (Rs): Fysik 3 ar, 3 b r, 10, 2 er, 9, lar,
1 b r, 7 b. Matematik 2 er, 1er.
Studielektor, cand. mag. Knud V. Ravn (Ra): Biologi 3 zvu N, 2xyN. Er
hvervsorientering (1 time).

Overlærer Kirsten Salling (Sg): Dansk 2 b. Matematik 3 b. Sang 1 abc r +
8 + 9, 5 a, 5 b, 4a, 4b, 3 b, 2b.
Studielektor, cand. mag. Aage Salling (Sa): Engelsk 3 abc S, 2 a N, Isa.

Lektor, cand. mag. Egon Sander (Sd): Geografi 1 s b, 3 a r, 3 b r, 2 a r,
1 b r. Legemsøvelser 3 a c x, 2 a z, 1 b z, 2 a b r, 1 a b r.

Adjunkt, cand. scient. Palle Schiff (Sc): Geografi 3 xy S, 3zvuS, 3 abc S,
2 xy S, 2 xy F xyzv M, 2 zv S, 2 abc S, 1 sa, 2 br, 2 er. Legemsøvelser 3 z,
2 bx.
Lektor, cand. mag. Ulla Schmidl (Si): Engelsk 1 sb, 1 z, 1 br, 8. Tysk lar.
Lektor, cand. mag. Margrete Schultz (Sz): Dansk 3 ar, 1 er. Tysk 2 er, 9, 8.

Lærer Eva Schumann (Su): Dansk 1 a. Engelsk 1 c r, 7 a, 7 b. Biologi 6 b.
Legemsøvelser 1 ab r, 7 ab, 5 ab, 2 ab.

Skoleinspektør Jørgen Schunk (Sk): Geografi lar. Biologi 3 a r, 3 b r.

Adjunkt, cand. mag. Annelise Schønnemann (Sj): Engelsk Ix, 3 a r. Fransk
i y.
Overlærer Karl Smidt (Sm): Fysik 2 ar, 2br, 1er, 7 a. Matematik 3br,
2 b r, 1 b r, 7 a. Sløjd 7 a.
Lektor, cand. mag. Hans Snitker (Sn): Fransk 3 z, 2v, 1 z. Historie 3 z,
2 z, 2v, 2 sa, 1 z. Samfundsksb. 3zFNM. Erhvervsorientering (1. time).
Lærer Margit Struve (St): Dansk 6 a, 4 a. Religion 5 a, 3 b. Historie 6 b,
5 a, 5 b, 4 a, 4 b, 3 a, 3 b. Matematik 6 b. Klasselærertimer 6 a, 4 a.

Husholdningslærerinde Else Svendsen (Sv): Husgerning 1 ab r, 1er + 8
+ 9.

Adjunkt, cand. mag. Poul Svenning Sørensen (Ss): Fysik 3 xy F, 3xyN
xyv M, 3 xy S, 3 zvu N, 3 zvu S, 2 xy F, 2 zv N xyzv M, 2 xy S, 2 zv F.
Lektor, cand. mag. Tove Terp (Tp): Matematik 3zvuF, 3 zvu S, 2xyF,
2 sa, 1 sc.
Timelærer, fhv. lektor Viggo Theisen (Th): Sløjd 7 b, 6 a, 5 b, 4 b.

Adjunkt, cand. scient. Jan Thrane (Tr): Fysik 2 xy N, 1 x. Matematik 1 z.
Adjunkt, cand. phil. Bille Thøgersen (Tø): Tysk 10, 7 a. Fransk 3 cu, 2y,
2 sc, 1 sc, 1 u.
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Timelærer, stud. mag. Michael Toubro (Tu): Latin 2aNM. Religion 9,
lar.

Lektor, cand. mag. & art. Helge Vangmark (Va): Dansk Isa, 1 x, 3 br.
Russisk 3 a z, 2 a x, 1 c y.

Lærer Birgit Weygaard (Wg): Håndarbejde 6 a, 5 a, 5 b, 4 a, 4 b, 3 a, 3 b.
Legemsøvelser 3 by, 3acx, lay, 2 ab r, 2cr + 9, 6 ab, 4 ab, 3 ab.
Svømning 4 a, 3 a.
Lærer Annette Øvlisen (Øv): Religion 6 b, 5 b, 4 a.

Skoleinspektør Schunk er i det daglige rektors stedfortræder, varetager
institutionens regnskabsføring, fører tilsyn med de indre forhold og med
undervisningen i børnehaveklassen, hovedskolen og 8.—10. klasse.
Viceinspektør, lektor Hans Nielsen er viceinspektør for gymnasieklas
serne og - i samarbejde med viceinspektør Birger Nielsen - for realafde
lingen.

Viceinspektør Birger Nielsen er viceinspektør for hovedskolen, 8.-10.
klasse og - i samarbejde med viceinspektør Hans Nielsen - for realafde
lingen.
Lektor Herløv er skolens arkivar og udarbejder årsskriftet.
Studielektor Ravn og lektor Snitker varetager erhvervsvejledningen i gym
nasieklasserne.
Adjunkt Lindstrøm og overlærer Rasmussen er boginspektører.

Fru Benedicte Schou er rektors sekretær. Sekretærer for skoleinspektø
ren og viceinspektørerne er fru Lise Grønbeck Andersen, fru Solveig Peder
sen, fru Margrethe A asted, fru Grete Christensen og fru Kirsten Lund.
Fru Andersen fører tillige skolepengeregnskabet. Andet kontorarbejde har
været udført af overlærer fru Kjær. Regnskab føres af bogholder Kaj An
dersen, lønningsregnskab af fru Marianne Dandanell.

Ledende skolepsykolog ved Søllerød kommunes skolevæsen, cand. psych.
Henning W. Nielsen har foretaget psykologiske undersøgelser af enkelte
elever. Holte Gymnasiums elever kan i det hele taget søge hjælp hos de
skolepsykologer og specialister på forskellige felter, som er knyttet til Søl
lerød kommunes skolevæsen.
Inspektionen på legepladsen har i skoleåret 1973-74 været varetaget af
hr. Hans Henrik Jensen.
Inspektion i frikvarterer på gangene har været udført af hr. Henriksen,
hr. Hans Henrik Jensen, hr. Kroli, hr. Rasmussen, hr. Ravn og hr. Sander.
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I børnehaveklasserne har som medhjælper virket Dorte Ulff-Møller.
Lærerkandidater i efterårshalvåret 1973: Wera Kelstrup, Karin Lynggaard, Karin Nielsen, Christian Ursin, Anna-Lise Malmros.
Lærerkandidater i forårshalvåret 1974: Kirsten Selchau, Allan Lyline,
Søren Kristensen, Grete Mortensen, Thomas Koch, Mogens Rukow.

Skolebetjent: Peter Wilms. Teknisk assistent: H. Stofberg Nielsen. Skole
betjen t-medhjælp: Erik Højhus.

Adjunkt Anne Margrethe Rasmussen, der blev ansat på Holte Gymna
sium i august 1962, døde i juli 1973.
Ved Anne Margrethe Rasmussens bortgang mistede Holte Gymnasium
en lærer, for hvem hensynet til elevernes ve og vel langt overskyggede hen
synet til hende selv og hendes egen person.

Når lektor Margrete Schultz ved dette skoleårs udgang forlader Holte
Gymnasium på grund af alder, har vi grund til at takke for mere end 20
års arbejde ved skolen. I fagene tysk og dansk har hun ikke alene bibragt
sine elever faglig viden, men også lært dem menneskelig forståelse. Hendes
egen opfattelse af lærergerningen var, at eleverne næsten burde behandles,
som var de hendes egne børn.
Lektor Ellen Hansen forlader i år Holte Gymnasium efter 30 års virke
i fagene engelsk og fransk. Hendes undervisning og krav til eleverne har
været præget af en livsholdning, hvor flid i det daglige og præcision i ar
bejdet med sprogene altid har stået forrest, selvom dette ikke altid har
været et lige populært krav. Mange elever kan således ikke alene takke for
at have erhvervet de nødvendige sprogkundskaber, men også for at have
fået en holdning til mange ting, en holdning af en art, der kan gavne i en
forvirret ungdomsperiode, og som altid skaber respekt omkring sig i en
mere moden alder.
Fru Else Dethmer forlader ved dette skoleårs slutning definitivt skolen
som lærer. Hermed afsluttes en livslang periode på mere end 40 år, hvor
Else Dethmers hverdag har været Holte Gymnasium og dens elevers ve og
vel. Vi kan med god grund sige tak for denne indsats, og vi vil i det dag
lige savne den levende forbindelse, som fru Dethmer har dannet mellem
Holte Gymnasium af i dag og almenskolens opståen i 1914 på initiativ af
fru Dethmers far, ingeniørkaptajn, direktør C. Billenstein.

27

Lærer Anne-Margrethe Rydam, som ansattes ved skolen i 1959, har
efter en orlovsperiode ønsket at forlade Holte Gymnasium. Vi har god
grund til at sige tak for de mange års gode indsats for skolen og dens
elever.
Lærer Annette Øvlisen har været ansat ved skolen siden 1968, men har
i en periode haft delvis orlov. Fru Øvlisen ønsker nu til sommer at forlade
undervisningsarbejdet for helt at hellige sig opgaver i privatlivet. Vi forstår
dette ønske og takker hende for en god indsats i de forholdsvis få år.

Længere vikariater har været besørget af fru Kirsten Lund og fru Birgit
Frandsen.
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AKTIVITETER I TILKNYTNING TIL SKOLEARBEJDET

Kor og orkester
Gymnasiekoret ledes af fru Heerup og hr. Due.
Hovedskolekoret ledes af fru Salling.
Skolens orkester ledes af hr. Due.
Studiekredse
Praktisk programmering: 2 kredse i efteråret ledet af hr. Jacobsen og 1
ledet af hr. Kaat.
Algol: 1 kreds i foråret ledet af Niels la Cour Benzon.
Laser: 1 kreds i efteråret og 1 i foråret, begge ledet af fru Alkjær.
Elektronik: 1 kreds i efteråret ledet af ingeniør Bøgholm-, 1 i efteråret og
1 i foråret, begge ledet af Per Lundgreen.
Astronomi: 1 kreds i efteråret og 1 i foråret, begge ledet af hr. Svenning
Sørensen.
Farvelære: 1 kreds i foråret ledet af kunstpædagog Søren Petersen.

Databehandling
Til skolens EDB-anlæg er der i år blevet indrettet et særligt lokale. EDBanlægget finder anvendelse i studiekredse og i forbindelse med den dag
lige undervisning i matematik og fysik, og interesserede elever benytter det
flittigt i mellemtimer eller efter normal skoletid.
Anden frivillig undervisning
I sløjd har hr. Theisen undervist et frivilligt hold i hele skoleåret.
I boldspil og trampolin har følgende lærere givet undervisning til frivil
lige hold af gymnasiets og til dels hovedskolens elever: hr. Ole Hansen, hr.
Hans Henrik Jensen, hr. Kræmer, hr. Marcher, hr. Persson og hr. Sander.
Skak
Tirsdag den 22. januar 1974 deltog 6 af Holte Gymnasiums dygtigste skak
spillere i gymnasieskolernes årlige turnering og blev placeret som nr. 4 af
10 hold.
Erhvervspraktik
9. kl. og 3 r har i februar-marts været i erhvervspraktik, hver klasse 1 uge.

Bibliotekskundskab
I 1 g gives i forbindelse med den til erhvervsorientering hørende vejledning
i læseteknik en grundig gennemgang af skolens bibliotek.
Klasselærertimer
Ved en klasselærertime forstås en time, der tillægges klasselæreren i den
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nes klasse, hvorved der på forsvarlig måde skulle opnås tid til at tage sig
af de i klassen forekommende tilfælde af behov for klasselæreraktivitet.
Klasselærertimer er normalt lagt i 2.-7. klasse og 10. klasse. I 1. klasse
er der ret mange timer - og specielt deletimer - i dansk, så tidskravet for
udøvelse af klasselærerfunktioner menes tilgodeset, derved at dansklæreren
varetager hvervet som klasselærer. I indeværende skoleår har klasselærer
timerne i 2. klasse været strøget i overensstemmelse med ministeriets spare
krav. Ligeledes er antallet af deletimer blevet reduceret.
Skolepatruljer
Skolepatruljernes opgave er at sikre elevernes færdsel til og fra skolen.
SP’erne, som alle må forpligte sig til mindst et års tjeneste, møder dag
lig 10 min. før og bliver 10 min. efter skoletid på deres poster.
I eksamenstiden ophæves patruljernes funktion.
Inspektion af SP’ernes arbejde foretages af overlærer Flemming Kroli
samt af Holte politi, medens den til ordningen knyttede administration
sorterer under hr. Kroli.
SP’erne får hver måned skolepatruljernes blad „Trafikanten“. Endvidere
har SP’erne i år fået hver tre 20-gangskort til Rundforbi svømmehal.

Følgende elever har i skoleåret 1973-74 gjort skolepatruljetjeneste:
Lars Konradsen (1 mv), Claus Kern-Hansen, Hans Henrik Feldby, Peter Fønss,
Lars Christensen, Kirsten Lyngklip, Lise Andersen, Annegrethe Hansen (2 ar),
Christian Krabbe, Claus Lund (2 br), Steen Scherffenberg, Poul Johnsen, Jesper
Dahl (1 cr), Jes Christensen (8), Jens Kern-Hansen (7 a).
Frivilligt elevarbejde
Følgende elever har i årets løb haft samaritervagt i skadestuen:
Berit Senn (1 mx), Kristine Petersen (1 sc), Bente Svendsen, Mette Tvener,
Thomas Barfoed og Morten Wittenkamp (1 ar), Caroline Heerup og Cleo Weis
ser (7 b).
Liz Thranegaard og Jeanette Rosenqvist (7 b), har - fortsat på fremragende
måde - holdt orden på fundne sager.
Følgende elever har udført biblioteksarbejde på realafdelingens og hoved
skolens bibliotek:
Jesper Møllgaard og Jens Gabriel Petersen (2 cr).
Som hjælpere i spisefrikvarteret i hovedskoleklasser har følgende elever fun
geret:
T 1 a: Berit Hahnemann og Anne Cathrine Bülow-Olsen (7 a).
Ilb: Michaela Hagen og Naomi Henius (7 a).
I 2 a: Lars Købke og Bjørn Johansen (7 a).
I 2 b: Mette Qvist (1 br) og Karen Strandgaard (1 cr).
I 3 a: Pernille Schultz-Jørgensen og Christel Günther (10).
I 3 b: Birte Schwarz-Nielsen og Anne Wilken (10).
Skolen takker disse elever for den ydede hjælp.
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OEF 73-74
Den 27. august 1973 afholdt OEF sin årlige generalforsamling. Fremmødet var
kolossalt i forhold til tidligere år, og det blev således et yderst spændende valg.
Resultatet blev følgende:
Organisatorisk formand: Ole Carøe, 3 ssb. Administrerende formand: Eva
Thygesen, 1 mv. Næstformand: Torben Erlund, 3 my. Kasserer: Jan Kaasbjerg,
2 ssb. Sekretær Elsebeth Møller, 2 ssc. Menigt medlem: Carsten Høving, 3 ssb.
Menigt medlem: Peter Godtfredsen, 2 my.
I løbet af året har følgende arrangementer været afholdt:
28/9: Discoteque-fest. 2/11: Discoteque-fest. 20/12: Julearrangement: Stikordet
- Sebastian - discoteque-fest. 1/3: Discoteque-fest. 5/4: Gigant discoteque-fest.
For at komme så hurtigt i gang som muligt i sæsonen 74-75 beder vi even
tuelt interesserede henvende sig til Peter Godtfredsen allerede nu.
På OEF’s vegne
Ole Carøe
Biblioteket
Biblioteket er delt i tre afdelinger.
Hovedbiblioteket, som ledes af hr. Ravn, omfatter faglitteratur for ele
ver fra 6. klasse og opefter samt skønlitteratur, især for de ældste elever.
Bogbestanden udgør for tiden ca. 40.000 numre. Hertil kommer et antal
tidsskrifter.
Realafdelingens bibliotek, som ledes af hr. Hamre, indeholder især skøn
litteratur for elever fra 6. klasse til 2. real, men rummer også en del rejse
skildringer og faglitteratur. Elever fra 5. klasse til 2. real og 10. klasse kan
låne bøger i bibliotekslokalet i mellemfløjens øverste etage. Bogbestanden
udgør ca. 1450 bøger.

Hovedskolens bibliotek, som ligeledes ledes af hr. Hamre, består af skøn
litteratur for 1.-5. klasse og en del bøger af faglig art. Det ugentlige ud
lån forestås af bibliotekaren, men herudover har 1.-4. klasse hver en lille
samling bøger, som udlånes af dansklæreren. Bogsamlingen, som omfatter
ca. 850 bøger, er tilvejebragt dels ved køb og dels ved gaver.
Skolens tre biblioteksafdelinger har et udmærket samarbejde med Sølle
rød kommunebibliotek. Således er mange bind stillet til rådighed for skolen
som langtidslån.

Indkøb og udstilling af kunst
I skoleåret 1973—74 er der indkøbt et maleri af Preben Jørgensen og gra
fik af Arne Johannesen.
I februar har der på skolen været ophængt en udstilling af Arne Johan
nesens grafik.
Gave fra en elev
Et par samestøvler (Preben Tynell, 4 a).
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Sport og idræt
Den 2. september 1973 spilledes den årlige fodboldkamp mellem gamle og
nuværende elever. Ældste deltager var en elev fra 1937. Skolens hold blev
vinder.
Den 11. september deltog hovedskolen i Søllerød kommunes boldspildag.

Den 13. september gennemførtes HG’s egen idrætsdag i atletik for over
skolen (2 r-3 g). HG-pokalerne blev vundet af Susana Flensborg, 3 g, som
vandt sin pokal til ejendom, og af Mikkel Sørensen, 1 g.
Den 20. september deltog 15 piger og 35 drenge i gymnasieskolernes
regionsstævne i Birkerød.
Den 29. september deltog yngste gruppe i atletik i gymnasieskolernes
25-års jubilæumsstævne i Odense. Ved dette finale-stævne opnåede HG en
meget fornem 1. plads af ialt 79 deltagende gymnasieskoler fra hele landet.
I højdespring satte vore drenge endda stævnerekord.

Den 1. december afholdtes den årlige volleybold-turnering for gymnasiet
og lærere, hvoraf de sidste vandt.
Hele skoleåret igennem gennemførtes frivillig træning i volleybold, basketbold og trampolinspring.
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SÆRLIGE REGLER OG MEDDELELSER

Besøg på skolen
Forældrene kan normalt få lejlighed til at overvære den daglige undervis
ning. Ønsker man at drøfte de enkelte elever med en lærer, er det natur
ligt at henvende sig til læreren eller 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.

Om fritagelser og forsømmelser
Som gyldig grund til udeblivelse fra skolen regnes i almindelighed kun
sygdom.
I meddelelsesbogen, som eleven er pligtig til at medbringe på skolen
hver dag, giver hjemmet skolen de nødvendige oplysninger om forsømmel
ser, deres årsag og varighed samt om årsagen til manglende forberedelse
til en eller flere timer. Hvis en elev ønskes fritaget for undervisnnig i
enkelte timer eller dage, må anmodning - med begrundelse - gives i med
delelsesbogen dagen før fritagelsen ønskes. Drejer det sig om fritagelse af
længere varighed bedes brev herom tilsendt rektor med udførlig begrun
delse, normalt senest 14 dage før.
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 skoleinspektøren, med meddelelse (i meddelelsesbogen)
om årsagen 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
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.
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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
Undervisningsministeriet har fastsat bestemmelser om, hvorledes den be
handlende læge og hjemmet skal forholde sig, når der i et hjem forekom
mer alvorlige sygdomme. Som eksempler på sådanne sygdomme nævnes
difteri, meningitis, akut børnelammelse (polio) og tuberkulose.
Nærmere oplysninger kan fås hos lægerne eller ved henvendelse på
skolen.
Skolelæge
Skolelægeordningen ved Holte Gymnasium bygger på lov af 7. juni 1972,
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 oktober 1972 fru Karen Teisen.
Tandpleje og tandregulering
Følgende regler gælder i indeværende skoleår:
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.
De nævnte regler vil muligvis blive revideret.

Mælk til eleverne
Alle elever kan købe mælk til deres frokost, når de tilmelder sig i be
gyndelsen af skoleåret.
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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.
Skolens telefoner er:
42 08 44 * (rektor, skoleinspektøren, viceinspektørerne, sekretærerne);
telefonen svarer i almindelighed på skoledage mellem 9 og 15.
42 28 85 (regnskabs- og lønningskontor).
42 12 02 (skolebetjent).

Ferier og fridage i skoleåret 1974—75:
Efterårsferie: 12.-20. oktober inkl.
Juleferie: 21. december-5. januar inkl.
Påskeferie: 22. marts-1. april inkl.
Dronning Margrethes fødselsdag: 16. april.
Grundlovsdag: 5. juni.
Desuden alle lørdage og søn- og helligdage, som ikke er omfattet af
ovenstående.
Sommerferien 1975: 21. juni-10. august inkl.
Det nye skoleår (1974—1975)
begynder mandag den 12. august 1974; 2. kl.—3 r møder kl. 9, lg kl. 10,
2-3 g kl. 11.
Hovedskolens 1. klasse begynder dog først mandag den 19. august kl. 10
og børnehaveklassen mandag den 26. august kl. 10.
Holte, den 1. april 1974.
Vagn Haarsted
rektor
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HOLTE GYMNASIUMS MUSIKSKOLE
Skoleåret 1973-74

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 er der for skoleåret 1974-75 fastsat følgende beløb i hver af månederne
september-juni inkl.:
a)
45kr. pr. måned for hold på 3 elever........................
b)
70kr. pr. måned for hold på 2 elever........................
c)
90kr. pr. måned for hold på 3 elever........................
d) 140kr. pr. måned for en enkelt elev ..........................
e) 140kr. pr. måned for hold på 3 elever........................
f) 280 kr. pr. måned for en enkelt elev ..........................

1
timeugenti.
1
timeugenti.
2
timerugenti.
1
timeugenti.
3
timerugenti.
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 i 1974-75 70 kr. pr. måned, en halv fri
plads 35 kr.
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 Jørgen Due.
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Klaver:

Brugsklaver:
Violin og
bratsch:
Cello:
Kontrabas:
Tværfløjte:
Blokfløjte:

Klarinet:
Guitar:

Musikskolens kerere:
pianisten Axel Arnfjord.
Nadia Langhoff, statsprøvet musikpædagog.
Anette Voss, statsprøvet musikpædagog.
violinisten Slavko Skorpik.
Esther Skorpik, statsprøvet musikpædagog.
Else Valders, statsprøvet musikpædagog.
Lars Malther, kgl. kapelmusikus.
fløjtenisten Inge Fog Malmgren.
Eva Bo Jensen, statsprøvet musikpædagog.
Birgitte Friis-Nielsen, statsprøvet musikpædagog.
Leif Dalgård, statsprøvet musikpædagog.
guitaristen Jonas Molbech.
Leif Dalgård, statsprøvet musikpædagog.
Suzanne Ibstrup, statsprøvet musikpædagog.

Slagtøj:
Messing
blæsere:
organist Arne Christensen.
Sang (stemme
Dorrit Hammer, statsprøvet musikpædagog.
lægning):
Harmonika:
lærer Kurt Larsen.
Musikskolens regnskabsfører:
skoleinspektør Jørgen Schunck

Musikskolens elever
Musikskolen havde i februar 1974 220 elever, der fordelte sig således:
Klaver............................. 66
Violin ............................. 70
Cello ............................... 5
Tværfløjte......................
8
Guitar ............................. 24
Klarinet ........................
3

Blokfløjte ...................... 27
Sang ............................... 7
Messingblæsere ........... 4
Slagtøj ..........................
4
Harmonika .................... 2

Musikskolens årlige opvisninger fandt sted den 25., 26. og 27. marts
1974.
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