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HOLTE GYMNASIUM

1975 -76



Forsidebilledet er en gengivelse af et maleri, 
udført af en elev i 7. klasse.



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 
Gymnasium 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.

Nedenstående vedtægter er godkendt af undervisningsministeriet.

Vedtægter for den selvejende institution Holte Gymnasium
§ 1.

Institutionens navn er Holte Gymnasium. Den er oprettet af aktiesel
skabet Holte Gymnasium og er en fortsættelse af den af frk. Henny Al
green Ussing i 1899 stiftede pogeskole og den i 1914 deraf opståede 
„Holte højere Almenskole“. Institutionens hjemsted er Søllerød kommune.

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

den undervisningspligtige alders begyndelse frem til real- og studenter
eksamen 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 Gymnasi
um 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 tohundredeogtredive kroner.
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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 tilhø

rende fast ejendom, eller som ikke er nødvendig for institutionens drift, 
skal anbringes 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 Søl
lerød 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 for
ældrerepræsentantskabets formand og næstformand altid er fødte 
medlemmer. Det skal tilstræbes, at alle afdelinger af gymnasiet er 
repræsenteret. 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 medlem
mer 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 af

går - efter lodtrækning - 3 forældrerepræsentanter i 1971 på det i § 4 
i vedtægterne for forældrerepræsentantskabet omhandlede konstitue
rende møde. Det er dog en forudsætning for medlemskab under 
gruppe c, at medlemmet opfylder betingelsen ved fortsat at være for
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ældre (værge) til en elev i Holte Gymnasium eller medlem af den i 
stk. 1 c nævnte elevforening. Ved valg er alle forældre (værger) valg
bare, uanset om de vil være i stand til at forblive medlemmer i hele 
valgperioden.

4. For de under b og c nævnte medlemmer skal der på samme måde 
vælges suppleanter.

5. Såfremt et medlem udtræder af styrelsen i løbet af en periode, ind
træder suppleanten for den resterende del af perioden. Såfremt et med
lem har forfald i mindst 2 måneder, indkalder styrelsen suppleanten.

6. Det under d nævnte medlem udpeges for en 4-årig periode; første 
periode udløber den 31. marts 1974.

7. Til alle styrelsesposter kan genvalg finde sted.
8. Skolens rektor, lærere og øvrige ansatte kan ikke være medlemmer af 

styrelsen, selv om de har børn i skolen.
9. Styrelsens medlemmer skal være myndige og uberygtede.

10. Skolens rektor og administrativ inspektor deltager i styrelsens møder, 
men uden stemmeret. Administrativ inspektor deltager dog ikke i be
handling af sager, der vedrører ansættelse og afskedigelse af lærere.

11. Styrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan 
interesse i en sag, at han er udelukket fra at deltage i styrelsens for
handling og afstemning om sagen. Et medlem skal underrette styrel
sen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om 
hans habilitet.

12. Styrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for institutionens for
pligtelser, og de kan ikke få andel i institutionens eventuelle overskud.

13. Styrelsen skal holde møde så ofte det er nødvendigt — dog mindst én 
gang i løbet af hvert regnskabsår. Formanden er dog pligtig at ind
kalde til styrelsesmøde, når mindst 3 medlemmer forlanger det. Så
fremt han ikke efterkommer en sådan henstilling, kan de pågældende 
selv indkalde mødet, der da er beslutningsdygtigt, selv om formanden 
ikke måtte være til stede, idet dog betingelserne i pkt. 14 og 16 iøvrigt 
skal være opfyldt.

14. Formanden indkalder til møderne med mindst 14 dages varsel, og 
senest 8 dage før udsendes en dagsorden. Indkaldelsesvarslet kan dog 
undtagelsesvis forkortes i tilfælde, hvor en sags afgørelse ikke tåler 
opsættelse.

15. Alle spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflerhed; i det i stk. 14, 
2. pkt. omhandlede tilfælde kræves dog % majoritet. Ved stemmelig
hed er formandens stemme afgørende.
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16. Møderne er kun beslutningsdygtige, når mindst 9 af styrelsens med
lemmer - herunder formanden og mindst 2 medlemmer af hver af de 
under b og c nævnte medlemsgrupper - er tilstede. Er et møde ikke 
beslutningsdygtigt, kan formanden med mindst 8 dages varsel indkal
de til et nyt møde med samme dagsorden, ved hvilket der da, uden 
hensyn til de tilstedeværendes antal, kan tages bestemmelse om de 
spørgsmål, til hvis afgørelse det første møde indkaldtes.

17. Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og nedsætter et forret
ningsudvalg bestående af formanden, 1 medlem valgt af og blandt den 
under b nævnte gruppe, 1 medlem valgt af og blandt den under c 
nævnte gruppe samt det under d nævnte medlem. Rektor og admini
strativ inspektor deltager — efter samme regler som for styrelsesmøder 
- i forretningsudvalgets møder, og forretningsudvalget kan indkalde 
anden sagkyndig bistand, herunder lærerrådsformanden, der i øvrigt 
altid modtager dagsorden for møderne.

18. Over styrelsens og forretningsudvalgets møder føres en protokol, som 
underskrives af de tilstedeværende, og der udsendes et referat, som 
godkendes på næste møde.

§ 7.
Institutionen forpligtes af formanden for styrelsen i forbindelse med 

skolens rektor.
Ved væsentlige dispositioner, herunder køb, afhændelse, bortforpagtning 

og pantsætning af fast ejendom, kræves dog underskrift af yderligere 2 
styrelsesmedlemmer.

Ved dispositioner over fast ejendom kræves tillige undervisningsmini
steriets godkendelse.

På samtlige de institutionen tilhørende ejendomme skal bestemmelsen 
om, at ministeriets godkendelse kræves til salg og pantsætning, tinglyses 
som dispositionsindskrænkning.

Med ovennævnte begrænsninger kan der meddeles rektor og/eller admi
nistrativ inspektor prokura.

§ 8.
Institutionens regnskabsår er finansåret. Regnskabet føres og aflægges af 

en af bestyrelsen ansat administrativ inspektor, der i det daglige fungerer 
under gymnasiets rektor. Ved ledighed indstiller rektor til styrelsen, hvem 
han ønsker udnævnt. Indstillingen skal omfatte flere personer. Regnskabet 
revideres af en af styrelsen udpeget statsautoriseret revisor og underskrives 
af styrelsen, rektor samt revisor.

§ 9.
Styrelsen ansætter og afskediger skolens rektor.
Rektor har som indehaver af eksamensretten det fulde, selvstændige an
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svar for skolens pædagogiske ledelse i overensstemmelse med de af under
visningsministeriet og undervisningsdirektoraterne givne bestemmelser. Rek
tor foretager i overensstemmelse hermed indstilling til styrelsen vedrørende 
ansættelse og afskedigelse af skolens lærere. Rektor kan dog på egen hånd 
ansætte timelærere, vikarer samt andet midlertidigt ansat lærerpersonale.

Pedellen ansættes af styrelsen efter indstilling fra rektor, der i øvrigt 
alene ansætter andet servicepersonale.

§ 10.
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 
ønsker fra lærerne og det øvrige personale samt fra elevrådene og foræl
drerepræsentantskabet, til hvem henholdsvis elever og forældre i forvejen 
kan henvende sig. Budgettet vedtages af styrelsen senest 1 måned før 
regnskabsårets begyndelse.

§ 11.
Ændringer i nærværende vedtægter kan foretages af styrelsen med % 

majoritet og med undervisningsministeriets godkendelse.

§ 12.
Såfremt forholdene bevirker, at institutionen ophører med at drive skole

virksomhed, opløses institutionen.
Styrelsen har dog pligt til, inden opløsning besluttes, at forsøge skole

virksomheden fortsat eventuelt ved omdannelse til en offentlig institution. 
Ophører institutionen med sin virksomhed, træffer styrelsen med undervis
ningsministeriets godkendelse bestemmelse om at opløse institutionen og 
om fremgangsmåden ved likvidationen. Institutionens formue bliver i så 
fald, efter at al gæld er dækket, at anvende efter styrelsens nærmere be
stemmelse og efter indhentet godkendelse fra undervisningsministeriet til 
fremme af unges uddannelse.

Styrelsen består for tiden af følgende medlemmer:

Holger Nordkild, borgmester, fabrikant (suppleant: Birgitte Broberg, 
viceborgmester), Bent Møller Hansen, direktør, cand. jur., MK (suppleant: 
F. K. Sylvestersen, oberstløjtnant, MK), Erik Hyldstrup, generalsekretær, 
cand. jur., MK (suppleant: Ulla Hansen, fuldmægtig, cand. polit., MK), 
Edele Kruchow, rektor, MF, MK, (suppleant: Gunnar Rasmussen, inge
niør), Erik Øigaard, landsretssagfører, A. C. Petersen, major, Torben Senn, 
direktør, Erik Rostgaard Christensen, overlæge, Hans Steinmetz, direktør, 
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Kirsten-Agnete Gotfredsen, Johannes Bangert, landsdommer samt som re
præsentant for HG Samfundet: Jørn Anker-Svendsen, cand. jur.

Som observatører deltager i styrelsens møder lærerrådsformanden og en 
repræsentant for elevråd A.

Forældrerepræsentantskabet
Forældrerepræsentantskabet har til formål at medvirke til det bedst mu
lige samarbejde mellem skolen, dens forældre, lærere og elever. Det er 
sammensat af én repræsentant for hver af klassernes forældre. Valg af re
præsentanter og suppleanter finder sted ved hvert skoleårs begyndelse. 
Valgperioden 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 forældre repræsentantskabets 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 klasseforæl
dremøder.

Vedtægterne for forældrerepræsentantskabet er aftrykt in extenso i sko
lens årsskrifter fra årene 1972 og 1973.

Beretning om
Forældrerepræsentantskabets virksomhed 1975-76

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 
styrelse, der har ansvaret for skolens økonomi, ansætter lærere m. v. Her
udover vælger repræsentantskabet medlemmer til forskellige samarbejds
udvalg.
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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 igen været stigende, og denne direkte kon
takt mellem elever, lærere og forældre i de enkelte klasser er uden tvivl 
af den allerstørste betydning. Disse møder har på bedste måde løst mange 
klasseproblemer. Initiativet til afholdelse af disse møder er kommet fra 
alle tre parter.

Samarbejdsudvalg A (lærere, elever og forældre) har haft flere møder, 
hvor man bl. a. tog stilling til bevillinger til ekskursioner og rejser.

Repræsentantskabets 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), fru Kirsten-Agnete Gotfredsen (næstformand), hr. Johan
nes Bangert, hr. August Chr. Petersen (sekretær), hr. Finn Røgind og fru 
Hanne Høeg.

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 alle de lærere, som er medlemsberettigede i Danmarks 
Lærerforening og alle de lærere, der er medlemsberettigede i Gymnasie
skolernes Lærerforening, er medlemmer af lærerrådet. Andre ved skolen 
for tiden beskæftigede lærere kan deltage i rådets møder uden stemmeret.

For skoleåret 1975-76 valgtes til lærerrådsformand hr. Jacobsen, til 
næstformand fru Salling, til sekretær fru Terp. Til de øvrige poster i for
retningsudvalget valgtes fru Gross, fru Hohwy og hr. Snitker. Suppleanter 
blev hr. Marcher og hr. Schiff.
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Lærerforsamlingen
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
Elevrådsarbejdet startede i dette år med et elevmøde, på hvilket der blev 
vedtaget en strukturændring, samt nye vedtægter for elevrådet. Elevråd A 
kom således i skoleåret 75/76 til at bestå af 27 elever; samtlige klasser fra 
10. klasse til 3 g repræsenteret med hver én repræsentant. Den fra 
nogen side på forhånd fremsagte skepsis over et elevråd på 27 medlemmer 
viste sig allerede fra det første egentlige elevrådsmøde den 22.9 at være 
uberettiget.

Af ting som elevrådet i årets løb har arbejdet med på baggrund af 
elevønsker, kan blandt andet nævnes:

- Flytning af telefon. (Kommer på budgetforslaget i april).
- Klokkeringning kl. 09.55 for de elever der ikke går til morgensang. 

(Ordningen blev gennemført og trådte i kraft den 1.12).
- Ordning, således at kommende 1 g’er på HG vil få uddelt gymnasie- 

håndbøger, indeholdende div. praktiske oplysninger om gymnasiet. 
(Ordningen gennemført og håndbøgerne vil blive delt ud fra næste 
skoleårs start).

— Skolens evt. medlemskab af Danske Gymnasieelevers Sammenslut
ning (DGS). (Der blev — efter orienterende møder med repræsentanter 
fra DGS og GLO - afholdt urafstemning blandt alle skolens elever. 
Afstemningsresultatet blev et klart „nej“, hvilket vil sige, at skolen i 
skoleåret 75/76 ikke har været medlem af DGS).

- Forbedringer af gymnasiestuerne.
- Afholdelse af evt. emnedag(e). (Emnedagsgruppen opnåede skolens 

tilladelse til et sådant eksperiment).
(Det egentlige resultat af de to sidstnævnte ting, er endnu ved dette 
indlægs udarbejdelse (den 16.2.) ukendt).

Den 16.2 afholdtes det andet halvårlige elevmøde på hvilket, der udover 
elevrådsarbejde, blev drøftet det aktuelle spørgsmål om evt. adgangsbe
grænsning til universiteterne. Som oplæg til mødet talte nogle tilhængere 
og modstandere af adgangsbegrænsningen, der var blevet inviteret til mø
det udefra.

Elevrådet har endvidere i årets løb deltaget aktivt i debatten om opret
telsen af en ny gren, samt om hvorledes grenorienteringen for kommende 
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1 g’er skal foregå. Endelig har elevrådet repræsenteret eleverne i følgende 
organer: Styrelsen, samarbejdsudvalg A (og C), lærerrådet, forældrerådet, 
samt oprykningsudvalget.

Til sidst vil jeg bemærke den positive opbakning af elevrådet, der har 
været fra elevside, og som har gjort det nødvendigt med et elevrådsmøde 
ca. hver fjortende dag, samt det gode samarbejde der har været elevrådet 
og skolens ledelse imellem.

Jacob Hjortshøj 
Medlem af elevrådet 75/76

Elevråd B

Der har i dette skoleår, indtil midten af marts, været afholdt 4 normale 
møder. På skoleårets første møde blev det vedtaget, at 8. og 9. klassetrin, 
der tidligere var medlemmer i A-rådet, nu skulle tilhøre B-rådet. I øvrigt 
har vi også lavet et sæt vedtægter samt deltaget i en revidering af ordens
reglementet.

Anders Hejlsberg
B-rådets formand

Samarbejdsudvalg
Holte Gymnasium har fire samarbejdsudvalg, nemlig:

Samarbejdsudvalg A: rektor - 3 lærere - 3 forældre - 3 elever
Samarbejdsudvalg B: rektor - 6 lærere
Samarbejdsudvalg C: rektor - 6 lærere - 6 elever
Samarbejdsudvalg D: rektor - 6 lærere - 6 forældre
Samarbejdsudvalg A har i dette skoleår haft mange problemer at ar

bejde med. Her mødes elevers, forældres og læreres interesseområde, og 
her behandles mange emner første gang.

Emner, der bør nævnes, er skolerejser til udlandet, ordensregler, un
dervisningsplaner, samarbejdsregler, skoleblad, grenvalgsorientering og an
dre problemer i skolens hverdag.

Det eneste, der kan ærgre et udvalgsmedlem lidt, er måske, at eleverne 
kan bruge 2-3 måneder til at finde ud af, hvorledes de vil lade sig 
repræsentere. Derfor må man håbe, at næste skoleårs møder i samarbejds
udvalg A kan starte allerede i september 1976.

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 
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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 
et medlem af den selvejende institution Holte Gymnasiums styrelse. Siden 
1970 har cand. 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.

I april 1975 blev der afholdt en fest for de sidste 10 årgange af tid
ligere elever.

I festen deltog et meget stort antal gamle elever.
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EKSAMEN 1975

Følgende elever bestod studentereksamen:

(a)
Lilian Albeck M
Birgitte Korsager Andersen N 
Else Andersen S
Tove Schon Andersen N 
Michael Axelsen M 
Niels Barfoed S
Ghita Beckendorff N 
Kirstin Christiansen M 
Michael Dabeisteen M 
Carl Johan Erichsen N 
Line Groth-Andersen N 
Anette Riis Hansen N
Birgit Hansen N
Hanne Vibeke Hansen N 
Lone Hansen S
Tine Møller Hansen S 
Mads Johansen M 
Florence Laraignou N 
Nini Møller N
Anne Bruun Rasmussen N

(b)
Jette Baagøe-Nielsen N 
Lone Baagøe-Nielsen N 
Dorte Dupont S
Vibeke Halek N
Henrik Overgaard Hansen S 
Bente Karlsen N
Karsten Kielland S 
Jan Kaasbjerg S 
Susan Larsen S 
Annelise Bang Nielsen S

Den sproglige linie:
Tine Spang Nielsen N 
Isabel Skovgaard Poulsen N 
Christian Prip S 
Elisabeth Ramer M 
Henrik Rudkjøbing N 
Liselotte Schleisner N 
Anni Schmidt M 
Gerd Sørensen S 
Jesper Sørensen N 
Lisbeth Worsøe-Schmidt N 
Marianne Sloth S

(c)
Morten Agerskov N 
Kirsten Kassø Andersen S 
Annelise Christensen M 
Michaela Forchhammer N 
Birgit Frandsen S 
Michael Gaarman S 
Edib Hansen S 
Hanne Høybye N 
Klavs Ibsen-Bjerget N 
Hanne Jans N 
Eva Jørholt N 
Anne Kamper N 
Dorte Manschet N 
Niels Moisted N 
Anne Munk N 
Berit Møller N 
Elsebeth Møller S
Merete Rønnebæk Pedersen N 
Peter Schjøttz S 
Karin Thalbitzer M

Den

Kim Helst Christensen F
Henrik Feidinger F
Enver Hansen S
Kirsten Lundsby Hansen N
Peter Michael Steen Jacobsen N
Lene Sparre Bjørn Jensen F
Ole Jørgensen S
Klaus Klinge S
Jes Knudsen S
Jesper Ludvigsen N
Anders Neimann-Sørensen N

matematiske linie:
Helle Børs Petersson S 
Birgitte Pfeiffer F
Jesper Rathje N 
Kim Sabroe N
Bente Scherffenberg-Møller F
Ulla Schmidt M
Lars Stern do rff F
Anne Søeborg F
Susanne Søholt-Hanscn N 
Niels Anders Thorn N 
Lone Wulf-Andersen F 
Peter Aagaard F

13



(y)
Per Holst Andersen F 
Jakob Back N 
Karl Erik Bagger S 
Henrik Bay S 
Peter Damm F 
Ronnie Carsten Danielsen F 
Jens Draibye N 
Charlotte Frigast N 
Peter Gotfredsen S 
Helle Grothenborg M 
Kari Wulff Hansen N 
Anne-Lis Helsholt N 
Anne-Marie Stigård Jensen N 
Grete Kerrn-Jespersen S 
Bente Kjærgaard S 
Kim Bjørn Møller N 
Birgit Olsen S 
Hans-Olaf Pedersen S 
Hans-Henrik Baun Rasmussen F 
Per Rasmussen F 
Jesper Rønager N 
Torben Skov F
Jeppe Strenov S 
Bo Jørgen Jacobsen F

(z)
Bjarne Andreasen F
Finn Rebien Christensen F 
Henrik Willads Christensen F 
Lars Fjeldmose F 
Anne Helms N
Helge Jacobsen F 
Morten Bæk Jensen F 
Birgit Johansen S 
Anne Mette Kristiansen S 
Mette Krøigaard N 
Michael Løvgren F 
Henrik Bach Mortensen S

Lone Møller F 
Peder Møller N 
Henrik Nielsen F 
Jan Cilius Nielsen F 
Mette Thiel Nielsen F 
Finn Oemig N
Jesper Tovgaard Pedersen M 
Klaus (Riskær) Pedersen S 
Poul Pock-Steen M
Christian Stybert F 
Sven Wiggers-Jeppesen F 
Dorthe Woming S

(v)
Annegrete Bertram N 
Jens Bruun N
Henrik Monberg Carlsen N 
Flemming Gjedde-Nielsen S 
Willy Glitfeldt N 
Birgitte Hindevad N 
Jesper Holm S 
UllaJarulf S 
Erik Kall F
Peter Kramer F 
Bente Larsen N 
Niels Monberg F 
Allan Mortensen F 
Nina Ostenfeldt S 
Anne Grethe Birch Pedersen N 
Nils Christian von Scholten F 
Benedicte Schousboe N 
Peter Sønnichsen N 
Carsten Sørensen N 
Dorte Thomsen S 
Niels Bang Ullner M 
Steen Villemoes S
Anthony Gordon Woolrich F 
Jan öhrström F 
Anders Aalund F

Følgende elever bestod realeksamen:

(a)
Pia Abildgaard 
Mette Alkjær 
Vibeke Alsen 
Lene Arentoft 
Lars Christensen 
Hans Henrik Felby 
Peter Fønss 
Ruth Granild 
Annegrethe Hansen 
Kim Stahnke Hansen

Ulrik Hven
Jens Haag
Kim Gerner Jacobsen
Anette Kiaby
Marian Nielsen 
Charlotte Rasmussen 
Jørgen Holst Rasmussen 
Pernille Schleisner 
Hanne Tynell
Vibeke Valentin
Henrik Wedell-Neergaard
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(b)
Lars Andersen
Henrik Boyander 
Charlotte Bremer 
Ole Just Christensen 
Bettina Collen 
Henrik Fabricius 
Christel Günther 
Birgitte Thorberg Hansen 
Hjørdis Gro Jacobsen 
Claus Jeppesen 
Lene Glud Konradsen

Gitte Otar Kristiansen
Sophie Laraignou
Trine Larsen
Klavs Lund
Helle Manscher
Jens Erik Nielsen
Pernille Schultz-Jørgensen 
Birthe Schwarz-Nielsen 
Susanne Wedell-Neergaard 
Anne Wilken
Inger Ødum
Birgitte Rykov

Følgende elever aflagde den statskontrollerede prøve ved afslutningen af 10. kl.:

Eva Andersen
Ole Robert Viborg Andersen 
Martin Andreas Brethvad 
Ulla Bække

Lotte Wendel Christensen
Melitta Keldebæk
Susanne Olsen
Tina Mejlvang Pedersen

Følgende elever aflagde den stateskontrollerede prøve ved afslutningen af 9. kl.:

Helene Elisabeth Berg 
Eva Maria Brethvad 
Kirsten Gotfredsen 
Mads Mogens Gundel 
Per Laurs Hansen

Jan Myling-Petersen
Anette Rubow
Henrik Strabo
Jan Sørensen
Anders Gudme Thomsen
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SKOLEÅRET 1975-76

Af skolens dagbog
April—juli 1975

Fredag den 18. april blev der holdt en fest for gamle elever. H. G. Sam
fundet stod som arrangør, og ca. 360 gamle elever deltog.

Onsdag den 7. maj arrangeredes forskellige forlystelser i anledning af 
3 g’s sidste skoledag.

Tirsdag den 30. maj blev der afholdt en orienteringsidrætsdag for 2.-7. 
klasse.

Onsdag den 18. juni var der afslutning for hovedskolen og 1. og 2. real. 
Ved denne lejlighed opførte elever fra 6 a og 7.-klasserne under ledelse af 
Kirsten Salling folkevisen „Riseli går i bure“.

Fredag den 20. juni holdtes translokation. Rektor bød velkommen, og 
translokationskantaten (af Finn Høffding og Oskar Schlichtkrull) frem
førtes; derefter talte rektor til dimittenderne og uddelte eksamensbeviser. 
Fordelingen af legater blev i år således:

Mads Johansen (3 aM) modtog Anders Hedens legat. Morten Agerskov 
(3 sc) fik Studiefondens legat. Niels Ullner (3 vM) og Anne Bruun Ras
mussen (3 sa) fik legat fra Holte Bank og H.G. Mette Schmidl (2 sc) mod
tog et legat fra en tidligere elev for den bedste præstation i årets skole
komedie. - Lektor Knud Herløv fik det Billensteinske legat. — Til slut 
talte rektor for de afgående lærere hr. Herløv, hr. Børløs Jensen, hr. Ove 
Pedersen og hr. Nørbygaard.

Af ekskursioner, udflugter og lignende kan nævnes:
I dagene 7.-11. april var 2xyzuvF og M på natur-kulturgeografisk 

ekskursion til Bornholm (Hn, Sc, Su). I ugen 29. april - 5. maj var 
2 uv N på biologisk-geografisk ekskursion til Skallingen (RH, Hn). - 
2 sa har overværet en nævningesag i Østre Landsret (Li). - 4 a har med 
hr. og fru Hemmingsen været på lejrskole på Møn (Liselund Slot) i dagene 
21.—23. maj. 4 b var på lejrskole i Borrevejle Vig (Nm og Hw). — Mange 
af hovedskoleklasserne var på udflugt den 9. juni: 1-klasserne var i Zoo og 
2.-klasserne på Teknisk Museum. 3 b var på tur til Næsseslottet og ude at 
sejle på Furesøen. 5 a beså Tuborgbryggerierne og senere Æbelholt kloster. 
5 b var i Dyrehaven og 6.-klasserne på Teknisk Museum.

August 1975 - marts 1976
Fredag den 22. august holdtes velkomstfest for 1. g-klasserne.

Lørdag den 29. november afholdtes en koncert. Medvirkende ved denne 
var foruden Holte Gymnasiums kor og orkester samt Holte Gymnasiums 
forældrekor også det tyske kor „Blinder Kantorei“.
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Torsdag den 4. december hørte 3 g et foredrag af redaktør Jens Naun- 
tofte om konflikten i Mellemøsten.

Fredag den 5. december solgte 6 a og 6 b „Julestjernen“ for i alt 4.718 
kr.

I dagene 18. og 19. december holdtes juleafslutninger. For børnehave
klasserne og 1.-7. klasse opførtes julespillet. Sangeren Eddie Skoller un
derholdt klasserne 8.-10. og 1.-3. real med et one-man show med guitar. 
Ved gymnasieklassernes afslutning var der musikalsk optræden af skolens 
eget kor og orkester.

I dagene 6.-9. februar havde Holte Gymnasium besøg af Blinde musik
skoles orkester, som sammen med Holte Gymnasiums kor og orkestre 
afholdt en koncert på Holte Gymnasium og i Christianskirken i Lyngby.

Den 12. februar modtog skolen i anledning af 100-året for stiftelsen af 
Dansk Røde Kors besøg af en af de hvide busser. På M2-gangen var 
opstillet plancher med billeder af Røde Kors-arbejde, og i teatersalen fik 
eleverne forevist en film. Desuden fik alle elever en Røde Kors-avis. - 
Holte Gymnasiums elever har i lighed med andre danske skoler på for
skellig måde samlet penge ind til Røde Kors’ katastrofefond og opnået et 
smukt resultat.

I dagene 23.-26. februar opførte elever fra 2 g „Barselstuen“ af Hol
berg. For instruktionen stod Jan Thrane og eleverne Lis Damm og Jannah 
Christensen.

Mandag den 1. marts holdtes fastelavnsfest for børnehaveklasserne og 
1.-3. klasse. Som led i underholdningen opførte elever fra 4 b, 5 b og 7 b 
„Prinsessen, som ikke kunne le“ (musik af Bernhard Christensen, tekst af 
Sven Møller Kristensen), instrueret af Kirsten Salling. - Som et led i ind
samlingen til Røde Kors blev forestillingen opført igen den 12. marts. Der 
kom et pænt beløb ind.

Mandag den 22. og tirsdag den 23. marts medvirkede Aurehøj Stats
gymnasiums kor og Holte Gymnasiums kor og orkester med Bent Olsen 
som dirigent ved en koncert på Holte Gymnasium og en koncert i Virum 
kirke.

Af ekskursioner, skolerejser, museumsbesøg og lignende kan nævnes:
3 a på ekskursion til Roskilde Domkirke og Lejre forsøgscenter (Su), 6 b 

på lejrskole i Fuglsøcentret på Mols (Je og Su), 3 sa på ekskursion til 
København for at studere barokarkitektur (Li), 3 xyzuv S på natur-kultur- 
geografisk ekskursion til Wales og London (Sc, Un), 3 abc S på natur- 
kulturgeografisk ekskursion til Holland (Be, Sc), 2 xyz N på geografisk 
ekskursion til Bornholm (Hn, Px), 3 u til Berlin (Pt og Km), 2 x til Rom (Kg 
og Nw), 3 uv N abc S til olieraffinaderiet Esso i Kalundborg (Sc og RH), 
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3 sa til Rundforbi renseanlæg (Be), 2 sc på Vallekilde Højskole (Gr, Hk, 
Nw og RH), 2 mv til London (Sr og Gs), 7 b på Gålåsæter fjellkursus (Hw 
og Mr) og 2 br til Lerbjergcentret i Hvalsø (Un og Mr). - Et hold musik- 
udøvende elever fra forskellige klasser har besøgt Bünde (Du). - Flere af 
formningsholdene fra 2 og 3 g har besøgt Edvard Munch-udstillingen på 
Louisiana (HP). - Nogle formningshold fra 3 g har besøgt Anna Ancher 
og Astrid Noack-udstillingen på Sophienholm (Kl).

3 g-klasserne har deltaget i drøftelse af erhvervsproblemer med lektor 
Jacob Lange, leder af studievejledningen ved Københavns Universitet, og 
ved en senere lejlighed med kontorchef H. Glendrup, Arbejdsgiverforenin
gen.

Der har for 2 og 3 g været afholdt et studieorienterende møde på Virum 
Statsskole.

Eleverne
Den 1. april 1976 var elevtallene som følger:

Børnehaveklasserne 22
1.-7. klasse 277
9.-10. klasse 32
1 .-3. realklasse 181
1 .-3. gymnasieklasse 550

ÏÔ62
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SKOLENS LÆRERPERSONALE 1975-76

Nedenfor er angivet fagfordelingen samt de på skolens timeplaner 
anvendte navneforkortelser

Rektor, cand. mag. Vagn Haarsted (RH): Geografi 3 uv N, 2 xyzv M, 1 sc.
Lektor, cand. polyt. Karen Alkjær (Al): Kemi 2 xu F, 2 xu NM, 1 x, 1 u. 

Fysik 3 yz F, 1 y.
Lærer, cand. pæd. Steen Renard Andersen (An): Dansk 3 br, 2 ar, 2 dr, 

1 br. Historie 7 b. Orientering 10.
Adjunkt, cand. scient. Erik Bye Andersen (By): Historie 3 x, 2 sc, 1 z, 2 dr. 

Samfundskundskab 3 x. Legemsøvelser 3 ay, 2 by, 2 cz, 1 cz, 5 ab, 4 ab, 
3 ab, 2 ab.

Adjunkt, cand. mag. Lisbet Bastrup-Birk (Bb): Fransk 1 sb, 1 u. Sam
fundsfag 3 auv S, 2 sS.

Adjunkt, cand. scient. Mette Behrendt (Be): Biologi 3 sa, 3 xyz N. Legems
øvelser 3 cx, 3 uv, 2 by, 1 ax, 1 uv, 2 abr.

Timelærer, cand. scient. Kaj Bjerre (Px): Biologi 3 x F + m M, 3 uv S, 
1 cr, 6 a, 6 b, 5 a.

Timelærer, stud, scient. Rosemarie Boeck (Bk): Legemsøvelser 4 ab, 2 ab. 
Svømning 5 b, 4 a, 4 b.

Lektor, cand. mag. Ole Bus (Bs): Engelsk 2 b N, 1 sc, 1 u. Fransk 3 x, 
2 sa, 1 z.

Adjunkt, cand. scient. Allan Cortzen (Co): Fysik 3 uv F, 3 uvNM, 3 uv S. 
Matematik 3 xyz S, 1 v.

Lektor, cand. mag. Frederik Ploug Dahlkild (Dk): Matematik 3 x F, 1 sa, 
1 sb, 1 u.

Overlærer Kirsten Dam (Dm): Latin 2 ar, 2 cr. Matematik 10, 2 cr, 1 ar.
Børnehaveklasseleder Inga Danø (Dn): Bh.kl.b.
Adjunkt, cand. mag. Birgit Davidsen (Dv): Tysk 1 xy, 3 br, 2 cr.

Studielektor, cand. mag. Jørgen Due (Du): Fransk 3 sb. Musik 3 sb, 3 xyu, 
3 z, 1 sb, 1 x, 1 z, 1 u, 1 v, 5 a.

Lektor, cand. mag. Ruth Gram Elmby (El): Tysk 3 a N, 2 c N, 1 sa, 2 ar, 
1 cr.

Lærer Birgit Evaldsen (Ev): Håndarbejde 7 a, 7 b, 6 a, 6 b, 5 a, 5 b, 3 a, 
3 b.
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Seminarieelev Birgit Frandsen (Fr): Støtteundervisning 2 a, 2 b.
Lektor, cand. philol. Gerd Goldschmidt (Go): Engelsk 1 y, 1 ar, 8. Historie 

3 u, 2 y, lu, 1 V. Samfundskundskab 3 u.
Overlærer, cand. pæd. Elise Gross (Gs): Engelsk 3 ar, 3 br, 2 br, 2 dr, 

1 br, 9. Fransk 3 ar.
Adjunkt, cand. mag. Karen Just Græbe (Gæ): Religion 3 sc, 3 y, 2 u, 2 v. 

Historie 3 y, 3 v, 2 u, 2 v. Samfundskundskab 3 y, 3 v.
Lektor, mag. art. Märta Grønlund (Gr): Dansk 3 sb, 3 z, 2 sc. Oldtids

kundskab 2 sc.
Timelærer Vera Gunge (Gu): Maskinskrivning 1 r.
Ordblindepædagog Astrid Hald: Specialundervisning for læseretarderede.
Overlærer Jens Hamre (Hr): Dansk 4 a. Engelsk 7 a, 7 b. Klasselærer

time 4 a.
Adjunkt, cand. mag. Ole Hansen (Hn): Biologi 3 yz F, 3 uv N, 2 xu N. 

Geografi 3 xyz N. Legemsøvelser 3 cx, 2 uv.
Adjunkt, cand. scient, pol. Louise Hastrup (Hs): Samfundsfag 3 bc S, 

3 xyz S, 2 m S.
Overlærer Peter Hemmingsen (Hg): Geografi 5 b, 4 a, 4 b, 3 a, 3 b. Biologi 

5 b, 4 b, 3 a. Iagttagelse 2 a, 2 b, 1 a, 1 b. Matematik 5 a, 3 a. Sløjd 5 a, 
5 b. Klasselærertime 5 a.

Lektor, cand. mag. Karsten Henriksen (Hk): Engelsk 2 c N, 1 v, 2 cr. 
Fransk 3 sa, 2 y, 2 z.

Lektor, cand. mag. Eyolf Hessellund (Hl): Dansk 2 sa. Tysk 3 be N, 
2 b N. Latin 2 dr.

Adjunkt, cand. mag. Mona Hjortdal (Hj): Fransk 3 v, 2 sb, 1 x. Legems
øvelser 1 cz, 1 uv.

Overlærer Kirsten Hohwy (Hw): Matematik 7 b, 6 a, 6 b, 5 b. Klasselærer
time 7 b.

Lærer Inge Høgh (Hz): Biologi 4 a, 3 b. Matematik 4 a, 3 b, la.
Lektor, cand. mag. Jørgen Louis Jacobsen (Jb): Matematik 3 yz F, 2 sa, 

2 sb, 2 sc, 1 sc, 1 z.
Adjunkt, cand. mag. Jytte Qvist Jansen (Ja): Dansk 2 sb, 2 y, ly, 2 br. 

Fransk 2 x.
Lærer Hans Henrik Jensen (Je): Religion 6 b. Dansk 3 ar, 9, 7 a, 6 b. 

Legemsøvelser 7 a, 6 a, 6 b. Orientering 8. Klasselærertime 6 b.
Børnehaveklasseleder Inge Mølbak Jensen (Js): Bh.kl.a.
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Lærer Ove Christen Jørgensen (Jø): Dansk 2 cr. Tysk 10, 9, 7 a. Historie 
4 a. Geografi 1 cr, 7 b, 6 a, 6 b, 5 a.

Adjunkt, cand. mag. Susanne Keiding (Kg): Musik 2 sb, 2 M, 2 x, 2 y, 
1 sc. Engelsk 2 s S be M.

Adjunkt, cand. mag. Birgit Keller (Ke): Dansk 3 sa, 1 sc, 1 v, 1 cr. Religion 
3 u, 2 sb, 2 y.

Overlærer Agnete Kjær (Kj): Dansk 5 a, 2 a. Religion 2 a, lb.
Lærer Anne Kjær-Jensen (Kæ): Dansk 3 b. Religion 3 a, 3 b. Geografi 

2 ar, 7 a. Matematik 2 b. Musik 3 a, 3 b, la. Legemsøvelser 3 ab. 
Svømning 3 a, 3 b. Klasselærertime 3 b.

Lærer, billedhugger Astrid Klenow (Kl): Formning 3 bc, 3 zv, 6 a, 5 b, 3 b, 
2 b.

Lærer Marianne Krarup (Kp): Dansk 1 ar, 1 b. Tysk 8. Religion 5 a, 
5 b, 4 a, 4 b. Geografi 2 cr. Orientering 9.

Overlærer, faglærer Flemming Kroll (Kr): Religion 2 ar, 2 cr, 1 ar, 1 br, 
7 a. Historie 3 ar, 3 br, 2 ar, 2 br, 2 cr, 1 ar, 1 br, 7 a. Legemsøvelser 
2 abr, 2 cdr, 1 abr, 1 cr + 8.

Gymnasieoverlærer Gustav Kræmer (Km): Legemsøvelser 3 ay, 3 bz, 3 uv, 
2 ax, 2 cz, 2 uv, 1 ax, 1 by, 1 cz, 1 uv. Sløjd 7 a, 6 a, 4 a, 4 b.

Adjunkt, cand. mag. Jørgen Kaat (Kt): Religion 6 a. Fysik 2 yz F. Mate
matik 3 uv F, 3 xyz N xy M, 3 uv S, 2 yzv NM.

Lektor, cand. polyt. Arnold Lansner (Ls): Kemi 2yzF, 2 m S, 1 y, 1 z. 
Fysik 2 xu F, ly, 1 cr. Regning 3 abr.

Timelærer Bente Lemche (Lm): Formning 5 a, 4 b, la.
Lærer Marie Larsen (La): Dansk 8, 2 b. Historie 6 b, 3 a, 3 b. Matematik 

1 b.
Timelærer, cand. phil. Birte Lindstrøm (Hb): Historie 3 sc, 2 sb. Sam

fundskundskab 3 sc. Latin 1 sc. Oldtidskundskab 1 sc, 1 x, 1 v.

Adjunkt, cand. mag. Jørgen Henrik Lindstrøm (Li): Dansk 1 u. Historie 
3 sa, 2 sa, 1 sa, 1 sb. Samfundskundskab 3 sa. Oldtidskundskab 2 sa, 
2 sb, 2 x, 2 v, 1 sa, 1 sb.

Adjunkt, cand. phil. Karin Lynggaard (Ly): Engelsk 1 sa, 1 x.

Lærer Ole Marcher (Mr): Matematik 2 br, 8, 7 a, 4 b. Legemsøvelser 3 ay, 
2 by, 3 abr, 7 b. Klasselærertime 7 a.

Adjunkt, cand. mag. Ulla Mølsted Møller (Ml): Dansk 1 sb, 1 x, 1 z. 
Legemsøvelser 3 cx, 3 uv, 2 ax, 3 abr, 1 cr + 8, 7 ab.
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Overlærer Kirsten Lith Neerbek (Nb): Dansk 10. Religion 2 br, 2 dr, 1 er. 
Biologi 2 ar, 2 br, 2 cr, 2 dr, 1 ar, 1 br, 7 a. Klasselærertime 10.

Lærer Irene Nemeth (Nm): Dansk 7 b, 5 b. Fransk 3 br. Klasselærertime 
5 b.

Viceinspektør Birger Nielsen (Ns): Matematik 2 ar, 9.
Adjunkt, cand. mag. Claus Nielsen (Nc): Latin 2aN + ab M, 2 b N, 1 sa, 

1 sb, 2 br. Oldtidskundskab 2 y, 2 z, 2 u, 1 u.
Lektor, cand. mag. viceinspektør Hans Nielsen (NI): Dansk 2 v. Tysk 

2 a N s M, 1 sb, 1 sc, 3 ar.
Lektor, cand. mag. Niels Nielsen (Ni): Dansk 3 sc, 2 x. Tysk 2 br, 1 br.
Adjunkt, cand. theol. & mag. Tyge Woetmann Nielsen (Nw): Religion 

3 sa, 3 sb, 3 x, 3 z, 3 v, 2 sa, 2 sc, 2 x, 2 z. Historie 3 sb, 2 x, 1 x, ly. 
Samfundskundskab 3 sb.

Studielektor, cand. mag. Bent Olsen (Ob): Musik 3 M.
Lektor, cand. mag. Emmy Olsen (Ol): Engelsk 1 sb, 1 z, 1 cr. Musik 3 ac, 

1 sa, 1 y.
Studielektor, cand. scient. Per Göran Persson (Pn): Biologi 3 sb. Legems

øvelser 2 ax.
Overlærer, tegner Arne Hilding Petersen (HP): Formning 3 sa, 3 x, 3 y, 

3 u, 2 abc, 2 xzv, 2 yu, 1 r, 7 ab, 6 b, 4 a, 3 a, 2 a, Ib.
Adjunkt, cand. phil. Steen Hagen Petersen (Pt): Dansk 3 y, 3 u, 3 v, 2 z, 

1 sa.
Overlærer Knud Villy Rasmussen (Rs): Fysik 3 ar, 3 br, 2 ar, 2 cr, 2 dr, 

9, 8, 7 a, 7 b. Matematik 3 ar, 1 br.
Studielektor, cand. mag. Knud V. Ravn (Ra): Biologi 3 sc, 3 xyz S, 3 uv F, 

2 yz N.
Overlærer Kirsten Salling (Sg): Dansk 4 b. Musik 1 r + 8, 7 a, 7 b, 6 a, 

6 b, 5 b, 4 b, 2 a, 2 b, Ib. Klasselærertime 4 b.
Studielektor, cand. mag. Aage Salling (Sa): Engelsk 3a N, 3 aS + sM.
Lektor, cand. mag. Egon Sander (Sd): Geografi 1 sb, 3 ar, 3 br, 2 br, 

1 br. Legemsøvelser 3 bz, 1 ax, 2 abr, 1 abr.
Adjunkt, cand. scient. Palle Schiff (Sc): Geografi 3 as, 3 bc S, 3 xyz S, 

3 uv S, 2 s S, 2 xu F, 2 xu N, 2 yzu N, 2 m S.
Lektor, cand. mag. Ulla Schmidl (Si): Engelsk 3 be N, 10, 2 ar. Tysk 1 ar.
Lærer Eva Schumann (Su): Dansk 3 a. Engelsk 6 a, 6 b, 5 a, 5 b. Legems

øvelser 2 cdr. Klasselærertime 3 a.

22



Skoleinspektør Jørgen Schunck (Sk): Biologi 3 ar, 3 br, 7 b.
Adjunkt, cand. mag. Annelise Schønnemann (Sø): Engelsk 3 bc S, 2aN. 

Fransk 3 y.
Overlærer Karl Smidt (Sm): Fysik 2 br, 1 ar, 1 br. Matematik 3 br, 2 dr, 

1 cr.
Lektor, cand. mag. Hans Snitker (Sn): Fransk 3 z, 2 sc, 1 sa, 1 y. Historie 

3 z, 2 z, 1 sc, 1 cr. Samfundskundskab 3 z.
Lærer Margit Struve (St): Dansk 6 a, la. Religion 2 b, la. Historie 6 a, 

5 a, 5 b, 4 b. Matematik 2 a. Klasselærertime 6 a.
Husholdningslærerinde Else Svendsen (Sv): Husgerning 1 abr, 1 cr + 8.
Adjunkt, cand. scient. Karl Sørensen (Sr): Kemi 2 v F, 2 yzv N. Fysik 

2 V F, 2 xu N + m M, 2 m S, 1 v, 10.
Adjunkt, cand. mag. Poul Svenning Sørensen (Ss): Kemi 1 v. Fysik 

3 xyz S, 2 yzv N, 1 x. Matematik 2 yz F, 1 y.
Lektor, cand. mag. Tove Terp (Tp): Matematik 3 uv NM, 2 xu F, 2 m S, 

1 X.
Timelærer, fhv. lektor Viggo Theisen (Th): Sløjd 1 r, 7 b, 6 b.
Adjunkt, cand. scient. Jan Thrane (Tr): Fysik 3 x F, 3 xyz NM, 1 z.

Matematik 2 v F, 2 xu N + mM.
Adjunkt, cand. mag. Bille Thøgersen (Tø): Tysk 7 b. Fransk 3 sc, 2 u, 2 v, 

1 sc, 1 V.
Adjunkt, cand. phil. Kirsten Toksvig (To): Musik 3 v, 2 sc, 2 z, 2 u, 2 v, 

2 sa, 4 a.
Timelærer, stud. mag. Michael Toubro (Tu): Latin 2 c NM. Oldtidskund

skab ly, 1 z. Religion 8, 7 b.
Adjunkt, cand. scient. Birgitte Unmack (Un): Geografi 2 yz F, 2 v F, 1 sa, 

2 dr, 1 ar. Legemsøvelser 3 bz, 1 by.
Lektor, cand. mag. & art. Helge Vangmark (Va): Dansk 3 x, 2 y. Russisk 

3 y, 2 av, 1 ax.
Timelærer Søren Westerholm (Py): Legemsøvelser 3 abr +10, 2 cdr + 9.
Gymnasieoverlærer Birgit Weygaard (Wg): Håndarbejde 4 a, 4 b. Legems

øvelser 3 ay, 2 cz, 2 uv, 1 by, 1 abr, 6 ab, 5 ab. Svømning 6 a, 6 b, 5 a.
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Skoleinspektør Schunck er i det daglige rektors stedfortræder, varetager 
institutionens regnskabsføring, fører tilsyn med de indre forhold og med 
undervisningen i børnehaveklassen, hovedskolen og 8.-10. kllasse.

Viceinspektør, lektor Hans Nielsen er viceinspektør for gymnasieklasserne 
og - i samarbejde med viceinspektør Birger Nielsen - for realafdelingen.

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.
Lektor Tove Terp har udarbejdet årsskriftet.

Rektor Haarsted og lektor Snitker varetager erhvervsvejledningen i gym
nasieklasserne.

Adjunkt Lindstrøm og overlærer Rasmussen er boginspektører.

Fru Benedicte Schou er rektors sekretær. Fru Lise Grønbeck Andersen 
er skoleinspektørens sekretær og fører skolepengeregnskabet. Kontor
personalet omfatter tillige fru Solveig Pedersen, fru Margrethe Aasted, fru 
Grete Christensen og fru Kirsten Lund. Kontorarbejde har også været ud
ført af overlærer fru Kjær. Regnskab føres af bogholder Kaj Andersen, 
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 1975-76 været varetaget af 
hr. Hans Henrik Jensen og hr. Bye Andersen.

I børnehaveklasserne har som medhjælper virket Anne-Lise Jørgensen.

Lærerkandidater i efterårshalvåret: cand. scient. Lars Jensen, cand. phil. 
Vibeke Lundh, cand. mag. Anette Birgitte Honoré, cand. mag. Niels Børge 
Christiansen.

Lærerkandidater i forårshalvåret: cand. mag. Ole Lund Knudsen, cand. 
scient. Steen Thygesen, cand. mag. Per Jensen, cand. mag. Allan Kristof
fersen, cand. mag. Steen Bülow-Hansen, cand. scient. Jens Runge, cand. 
mag. Birgitte Dencker-Sørensen.

Skolebetjent: Peter Wilms. Teknisk assistent: H. Stofberg Nielsen. Skole- 
betjent-medhjælp: Erik Højhus.
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Lektor Frederik Ploug Dahlkild tager afsked med Holte Gymnasium 
ved dette skoleårs slutning efter 40 års virke som lærer i matematik. 
Eleverne vil ikke alene kunne huske Dahlkilds helt ægte glæde ved at 
undervise, men også klart erindre, hvordan hans krav til dem og endnu 
mere til sig selv gav dem udbytte, der rækker langt ud over skoletiden. 
Dahlkild var Holte Gymnasium en ypperlig vejleder, da datalogien ud
viklede sig til et fagområde, som eleverne kunne nyde godt af. Gennem 
sine rigt varierede interesser, ikke mindst i idrætten og arkæologien 
vandt han sig mange venner og inspirerede mange til at yde det bedste, 
de kunne.

Adskillige vil finde, at lektor Dahlkild var streng, men det var mest 
mod sig selv, for andre inspirerede han blot til at yde, hvad de kunne, 
fordi det var hans egen indsats, vi altid måtte respektere.
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AKTIVITETER I TILKNYTNING TIL SKOLEARBEIDET

Kor og orkester
Gymnasiekoret og forældrekoret har været ledet af Bent Olsen, Susanne 

Keiding og Kirsten Toksvig.
Hovedskolekoret har været ledet af Kirsten Salling.
Skolens 2 orkestre har været ledet af Jørgen Due.

Studiekredse
Basic-programmering (Jb).
Basic-programmering (Kt).
Basic-programmering for viderekomne (Kt).
Algol (Kt).
Pladetektonik (Sc).
Holografi og foto (Al og Sten Carlsen).
Moderne journalistik (Sø).
Nyere fransk politik (Colette Schunck).
Filmkundskab (J. Øbirk).
Arkæologi (Peter Vang Petersen).

Søllerød børnefilmklub
hvortil også eleverne fra Holte Gymnasium har adgang, har i dette skole
år i Center Bio, Nærum gennemført 21 forestillinger for 6-18 årige for
delt på tre hold. Tilslutningen har været meget stor på de to yngste hold 
og pæn på det ældste hold.

Frivillig undervisning
I sløjd har hr. Theisen undervist et frivilligt hold, og i håndarbejde har 
Birgit Evaldsen undervist et frivilligt hold hele skoleåret.

Erhvervspraktik
8., 9., 10. kl. og 3 r har været i erhvervspraktik, hver klasse 1 uge.

Bibliotekskundskab
lig gives en grundig gennemgang af skolens bibliotek.

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.
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I eksamenstiden ophæves patruljernes funktion.
Inspektion af SP’ernes arbejde foretages af overlærer Flemming Kroil 

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 to 20-gangskort til Rundforbi svømmehal.

Følgende elever har i skoleåret 1975—76 gjort skolepatruljetjeneste:
Claus Kern-Hansen (2 x), Jens Kern-Hansen (2 ar), Jesper Ærø (9), 

Martin Hansen (1 ar), Jesper Schlichtkrull (1 ar), Michael Bligaard (1 br), 
Martin Dahl (1 br), Jacob Petersen (1 br), Christian Vang (1 br), Bettina 
Steen Jacobsen (1 cr), Dorthe Møller (1 cr), Michael Bo Nielsen (1 cr) og 
Lone Dalsgaard Jensen (7 a).

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

Berit Senn (3 x), Marianne Jensen (1 y), Kirsten Skougaard (1 y), Mette 
Tvener (1 y), Lasse Kaiser (2 ar), Jens Kern-Hansen (2 ar), Helene Dons- 
Møller (1 cr) og Bettina Steen Jacobsen (1 cr).

Liz Thranegaard og Jeanette Rosenqvist (2 ar), har holdt orden på 
fundne sager.

Som hjælpere i spisefrikvarteret har følgende elever fungeret:
I Bh. kl. b: Asbjørn Kroil (7 a) og Thomas Høgh (7 a).
I 1 a: Nina Broberg (6 a), Vibeke Lente (6 a) og Anne Charlotte Dawids 
(6 a).
Ilb: Ulf Hahnemann (6 a), Jens A. Hassel (6 a) og Søren Helmer (6 a).
I 2 a: Marianne Pedersen (7 a) og Susanne Kaare Andersen (7 a).
I 2 b: Hanne Larsen (8.) og Mette Kliim (1 ar).
I 3 a: Caroline Heerup (2 dr).
I 3 b: Naomi Henius (2 cr) og Mikaela Hagen (2 ar).

Skolen takker disse elever for den ydede hjælp.

OEF
Den 21. august afholdt OEF sin årlige generalforsamling. En mindre 
gruppe elever havde stillet forslag til ændring af OEF’s struktur, således 
at de enkelte beslutningsprocesser skulle lægges i hænderne på en større 
gruppe end den sædvanlige syvmandsbestyrelse. Forslaget blev dog for
kastet, og følgende bestyrelse efter de gamle retningslinier valgt for skole
året 1975-76:

Anders Bak Christensen, 3 my (adm. formand), Marianne Wiinblad, 3 sc 
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(næstformand), Per Tretow-Loof, 2 my (kasserer), Sanne Hansen, 3 sa 
(sekretær), Niels Frederiksen, 2 my (menigt medlem), Jens Neirup, 1 mu 
(menigt medlem) og Jan Wintersø, 2 my (menigt medlem), som senere 
på året blev erstattet af Ole Andersen, 3 my (menigt medlem).

Som et forsøg på at få forslag til sæsonens aktiviteter er der i løbet af 
skoleåret blevet afholdt to fællesmøder, dog uden succes.

I løbet af året er følgende arrangementer afviklet:
12/9-75 fest med gruppen Palles Nosser — 10/10-75 discoteque fest - 

31/10-2/11-75 teatertur til Ribe - 14/11-75 fest med gruppen Sacifice - 
18/12-75 julearrangement med gruppen Shu-bi-dua - 30//1-76 jazzfest 
med gruppen Tove Tulle og hendes tullemænd - 15/2-76 koncert med 
gruppen Secret Oyster - 23/3-76 aften med hypnotisøren Frithiof August 
- 26/3-76 fest med gruppen Tyggegummibanden.

Bestyrelsen takker alle, der har gjort det muligt at afholde festerne; 
specielt en tak til Egon Sander, Palle Schiff, Erik Bye og Jørgen Schunck.

På OEF’s vegne
Anders Bak Christensen

Skolebladet
Orkanen er HG’s skoleblad og fungerer som kommunikationsorgan for 
såvel elever som for lærere, forældre og skolens ledelse. Orkanen udkom
mer en gang om måneden, og har nu eksisteret i 116 år, men bladets 
fortsatte eksistens er naturligvis betinget af den interesse, der vises, spe
cielt fra elevside!

Alt det praktiske arbejde vedrørende Orkanen varetages af elevredak
tionen, der er sammensat af elever fra flere forskellige klasser - redak
tionen er naturligvis åben for nye, interesserede medlemmer. Denne redak
tion indsamler bl. a. materiale til bladet, og alt lige fra tegninger og 
opgaver til debatoplæg og referater er meget, meget velkomne.

Det er foreløbig lykkedes at udsende 11 numre af Orkanen, men for
håbentlig vil bladet få en lang levetid!

På elevredaktionens vegne
Lene Hesse

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. 42.000 numre. Hertil kommer ca. 200 
tidsskrifter.

28



Registrering og ordning af tidsskrifterne er foretaget af bibliotekar fru 
E. Markvardt. Registrering af bibliotekets bøger efter decimalklassesyste
met foretages af afdelingsbibliotekar H. Hostrup.

Hovedskolens og realafdelingens bibliotek, som ledes af hr. Hamre, inde
holder såvel faglitteratur som skønlitteratur. Udlån foregår hver dag i fro
kostfrikvarteret samt i et vist antal ugentlige timer, hvor klasser kan låne 
bøger både til brug i timerne og til hjemlån. Bogbestanden udgør ca. 2500 
bøger. Bibliotekaren ordner tillige hjemlån fra Søllerød kommunes fælles
samling til lærere, der har brug for klassesæt til undervisningen.

Under hr. Hamres sygdom har fru Markvardt overtaget det daglige 
arbejde med hovedskolens bibliotek.

Fra 1. august 1974 deltager bibliotekaren i de ugentlige bogudvalgs
møder sammen med Søllerød kommunes skolebibliotekarer, ligesom bog
bestillinger og bogklargøringsarbejdet foregår via Søllerød kommunes 
skolebiblioteker.

Indkøb af kunst
I skoleåret 1975—76 er der indkøbt en lille bronceskulptur udført af 

maleren og billedhuggeren professor Erling Frederiksen.

Idræt
Den fælles idrætsdag for alle kommunens skoler med deltagelse af hoved
skolens og realafdelingens elever blev ikke gennemført i år. Idrætsudval
get fandt, „at tiden var løbet fra arrangementer af denne størrelse.“ Til 
erstatning herfor vil idrætslærerne på H.G. og Ny Holte skole søge at 
etablere en idrætsdag, som skal omfatte atletik, boldspil og terrænløb.

Skolens interne idrætsdag blev gennemført som planlagt. Eleverne fra 
hovedskolen og realafdelingen deltog i orienteringssportens „glæder og 
forbandelser“. Elever fra ovennævnte klasser har ligeledes deltaget i et 
basketballstævne arrangeret for skolerne i Københavns amt.

Endvidere har skolen deltaget med et hold i dagbladet B.T.s bord
tennisturnering.

I gymnasieskolernes atletikstævner var skolen arrangør for region 5 på 
Rudegård stadion. Det ældste drengehold (der deltog 3 drengehold og et 
pigehold fra H.G.) kvalificerede sig til finalestævnet i Holstebro. Her blev 
holdet placeret som nummer 4.

Gymnasieelever af begge køn har desuden deltaget i flere regionsstævner 
indenfor basketball og volleyball.

Der har også været tid til at arrangere skolemesterskab i de to oven
nævnte boldspil.
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Et lærerhold deltog i Københavns amts lærer-volleyball-turnering, som 
det blev vinder af.

Skolen tilbød i det forløbne år fritidsidræt i flere discipliner. Det dreje
de sig om volleyball/basketball for gymnasiet og realen. Hovedskolens 
elever kunne vælge imellem basketball og trampolinspring.

På idrætslærernes vegne
Erik Bye

SÆRLIGE MEDDELELSER

T ræffetid:
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 1976-77:
Efterårsferie: 16.-24. oktober inkl.
Juleferie: 23. december - 4. januar inkl.
Dronning Ingrids fødselsdag: 28. marts.
Påskeferie: 2.-12. april inkl.

Desuden alle lørdage og søn- og helligdage, som ikke er omfattet af 
ovenstående.

Sommerferie 1977: 18. juni - 7. august (inkl.).

Det nye skoleår
begynder mandag den 9. august 1976.

Oplysninger om, hvornår hovedskolens 1. klasse og børnehaveklassen 
skal begynde, vil blive sendt til hjemmet.

Holte, den 1. april 1976.
Vagn Haar st ed 

rektor
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HOLTE GYMNASIUMS MUSIKSKOLE

Skoleåret 1975-76
Musikskolen ledes af Holte Gymnasiums rektor. 

Musikskolens faglige leder: 
lektor Jørgen Due.

Musikskolens lærere:
Klaver: pianisten Axel Arnfjord.

Nadia Langhoff, statsprøvet musikpædagog.
Brugsklaver: Anette Voss, statsprøvet musikpædagog.
Violin og violinisten Slavko Skorpik.
bratsch: Esther Skorpik, statsprøvet musikpædagog.
Cello: Else Valders, statsprøvet musikpædagog.
Kontrabas: Lars Malther, kgl. kapelmusikus.
Tværfløjte: fløjtenisten Inge Fog.

Blokfløjte:
Birgitte Friis-Nielsen, statsprøvet musikpædagog. 
Eva Bo Jensen, statsprøvet musikpædagog.

Klarinet:
Birgitte Friis-Nielsen, statsprøvet musikpædagog. 
Leif Dalgård, statsprøvet musikpædagog.

Guitar: guitaristen Jonas Molbech.

Slagtøj:
Leif Dalgård, statsprøvet musikpædagog.
Suzanne Ibstrup, statsprøvet musikpædagog.

Messing
blæsere: organist Arne Christensen.
Sang (stemme
lægning): Dorrit Hammer, statsprøvet musikpædagog.
Orgel: organist Ove Pedersen.

Musikskolens regnskabsfører: 
skoleinspektør Jørgen Schunck

Musikskolens elever
Musikskolen havde i februar 1976 228 elever, der fordelte sig således

Klaver ............................ 67
Violin ............................ 52
Kontrabas ..................... 1
Cello .............................. 4
Tværfløjte ..................... 12
Guitar ...........................  37

Klarinet ....................... 3
Blokfløjte ..................... 37
Sang .............................. 4
Messingblæsere ............. 5
Slagtøj ........................... 4
Orgel .............................. 2

Musikskolens årlige opvisninger fandt sted den 30. marts, 31. marts og 
1. april 1976.
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