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HOLTE GYMNASIUM 1978

HOLTE GYMNASIUM

1977-78

Modelskitserne på forsiden er udført af en elev i 3. g.

INSTITUTIONENS ORGANISATION
Den selvejende institution Holte Gymnasium

Fra 1. august 1969 ændredes Holte Gymnasium fra at være et aktieselskab
til at være en selvejende institution.
Aktieselskabet havde siden 1915 ikke alene stået for driften af Holte
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.
Styrelsen består for tiden af følgende medlemmer:

Holger Nordkild, borgmester, fabrikant, Bent Møller Hansen, direktør,
cand. jur., MK, Erik Hyldstrup, generalsekretær, cand. jur., MK, Edele
Kruchow, rektor, MK, Erik Øigaard, landsretssagfører, A. C. Petersen,
major, Torben Senn, direktør, Finn Røgind, tandlæge, Johannes Bangert,
højesteretsdommer, Hans Bohn Christiansen, overlærer, Svend Danielsen,
byretsdommer samt som repræsentant for HG Samfundet: Jørn AnkerSvendsen, cand. jur., kontorchef.

Den 1. april afløstes hr. Senn af Børge Aaslyng, civilingeniør og fru
Kruchow af Hanne Høeg, husholdningslærer, MK.
Som observatører deltager i styrelsens møder lærerrådsformanden og en
repræsentant for elevråd A.
Beretning om
Forældrerepræsentantskabets virksomhed 1977—78

En af repræsentantskabets opgaver er valg af medlemmer til forskellige
af Holte Gymnasiums organer. Det mest betydningsfulde valg her er
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.
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
3

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 afholdte klassemøder har i de senere år været tilfredsstil
lende, selv om der dog også i år har været klasser, hvor sådanne møder
ikke er blevet afholdt. Disse møder løser oftest på allerbedste vis eksiste
rende problemer og kan derfor ikke noksom anbefales.
Foredragsudvalget arrangerede i april 1978 foredrag af overlærer Kai
Warming vedrørende de 16.-19. åriges uddannelse.
Skolebladsudvalgets samarbejde med „ORKANEN“s redaktionskomité
er forløbet godt, men desværre har stofbidrag fra forældre til bladet væ
ret alt for beskedent.
Trafikudvalget afholdt møde den 30. januar 1978 vedrørende bussitua
tionen og forsikring af skolebørn.
Repræsentantskabets møder (i år 3) har været overværet af et rimeligt
antal repræsentanter og suppleanter.
Formand for forældrerepræsentantskabet
A. C. Petersen

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. A. C. Peter
sen (formand), hr. Hans Bohn Christiansen (næstformand), hr. Svend Da
nielsen, fru Birthe Sølling-Jørgensen, hr. Erik Kristensen og hr. Finn Røgind.
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 1977-78 valgtes til lærerrådsformand Palle Schiff, til næst
formand Kirsten Hohwy og til sekretær Jørgen Henrik Lindstrøm. Til de
øvrige poster i forretningsudvalget valgtes Anne Kjær-Jensen, Marie Larsen
og Tove Terp.
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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
På de første møder blev der med visse vanskeligheder afholdt valg til føl
gende udvalg: forretningsudvalget, samarbejdsudvalg A og C, byggeudvalget,
Billensteinlegatet og stipendienævnet. Desuden udpegedes observatører til
lærerrådet, forældrerådet og styrelsen. Der blev i hele skoleåret ikke frem
sat forslag om ændring af elevrådets vedtægter, hvorfor disse forbliver
uforandrede.
Af de ting, elevrådet har beskæftiget sig med, kan nævnes:
- Bibliotekets åbningstider. Der har været ønske om at få udvidet biblio
tekets åbningstider. Ledelsen behandler problemet.
- Konsultationssystem. Et forslag om at hver lærer en rum tid før hver
karakterbog skulle bruge 1-2 timer til orientering om elevernes faglige
niveau er tilstedt elever og lærere - dog med endnu uvist resultat.

— Udgang ved terminsprøver. Der var utilfredshed med, at man ved ter
minsprøver ikke måtte forlade lokalet før den sidste time. Denne ord
ning blev ændret til, at udgang var tilladt hele tiden undtagen i de
første tre kvarter af den sidste time. Der må desværre være en mis
forståelse ved 3. g’ernes terminsprøve april 78, da det her bare blev
henstillet til eleverne om ikke at gå den sidste halve time. Vi håber at
denne fejl vil rettes.
- Den nye klassebilledform med gruppebilleder blev foreslået ændret til
individuelle billeder opklæbet klassevis — gerne i farver. RH har lovet at
tale med fotografen.
- Elevmøde i februar. Mødet indledtes med en diskussion om Orkanen
— en diskussion, der i øvrigt ikke gav sig udslag i praktiske ændringer.
Dernæst indledtes en debat med og mellem repræsentanter for DGS
(Danske Gymnasieelevers Sammenslutning), GLO (Gymnasieelevernes
Landsorganisation), KG (Konservative Gymnasiaster) og Frit Forum,
der er tilknyttet Danmarks socialdemokratiske Ungdom. Mødet forløb
glat. Et forslag om skolens indmeldelse i DGS blev nedstemt to dage
efter ude i klasserne. Senere på året vedtog elevrådet i øvrigt ved en
afstemning at undlade at sende observatører til DGS’ landsmøde.
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- Et forslag om at eleverne dagen efter en valgaften får fri de første
tre timer er i skrivende stund (10.4.) blevet vedtaget og vil blive fore
lagt ledelsen.

Rygningen i gymnasiestuerne har været diskuteret ofte, og da henstillinger
til rygerne ikke har afhjulpet problemet, er mere kradse metoder blevet
debatteret. Den daglige post er enten sat op på opslagstavlen eller på anden
vis uddelt.
Fremmødet har især efter jul været uhyre ringe på møderne - til tider
under 30 %. Vi vil dog takke gengangerne, uden hvilke elevrådet ikke havde
eksisteret. Kommunikationen mellem elever, elevrådsrepræsentanter og
elevråd har også været meget dårlig på trods af elevrådets interne kommuni
kationssystem.
Til slut vil vi gerne rette en tak til skolens ledelse for den opbakning, vi
har fået i årets løb.
Forretningsudvalget.

Elevråd B
Der er i årets løb afholdt tre møder, hvilket kan opfattes som en tilkende
givelse af tilfredshed med forholdene. Den begrænsede mødeaktivitet skyldes
bl.a., at B-rådet skiftede formand i midten af skoleåret.
Der arbejdes bl.a. med følgende:
- Deling af B-rådet i et B- og C-råd,
- Rygetilladelse for 8.-9. klasse (til behandling i samarbejdsudvalg A),
- Undersøgelse (af en fysioterapeut) af møblementets hensigtsmæssig
hed for de større elever.
Siden min overtagelse af formandsposten er der fra én klasse indløbet
2 forslag, der kan betegnes som bagateller.
Det er mit oprigtige ønske, at den kommende formand må få et mere
aktivt råd at arbejde med.
Frederik Rostrup
Formand for B-rådet
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 ikke haft nye problemer at ar
bejde med, men her kan om fornødent elever, forældre og lærere mødes om
fælles interesseområde og drøfte opståede problemer sammen med skolens
ledelse.
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H. G. Samfundet
H. G. Samfundets formål er at samle tidligere elever fra Holte Højere 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.
Som medlem kan optages enhver, der har været elev på Holte Høiere
Almenskole og Holte Gymnasium, samt Holte Gymnasiums nuværende
og tidligere lærere.
Fredag den 4. november 1977 holdt H.G. Samfundet sin årlige fest for
de 10 sidste årgange af studenter, realister og 10. klasses elever. Festen blev
en stor succes med over 500 gamle elever og lærere som deltagere. Det er
nu næsten en tradition, at denne fest afholdes, og at festen holdes hvert år
den første fredag i november.

Eleverne
Den 1. april 1978 var elevtallene som følger:

Børnehaveklasserne
1 .—7. klasse
8 .-10. klassetrin
1 .-3. gymnasieklasse

26
276
198
558
1058
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EKSAMEN 1977
Følgende elever bestod studentereksamen:
Den sproglige linie:
(a)
Annette Sommerfeldt Andersen A
Hanne Folmer Andersen N
Lise Andersen N
Anders Berggreen N
Klaus Berthelsen S
Merete Blixencrone-Møller N
Benedicte Brockenhuus-Schack N
Tom Colfach N
Anne Damsgaard N
Mette Hanskov M
Kirsten Lyngklip Jensen N
Thomas von Jessen M
Susanne Secher Larsen N
Inger Lindberg N
Karen Elisabeth Mortensen N
Lasse Ekstrøm Petersen N
Flemming Krag Rasmussen S
Kirsten Rosenfjeld S
Charlotte Boysen Schmidt N

(b)
Steffen Arnt S
Jannah Ove Christensen M
Anne Christiansen N
Pia Birgitta Bohn Christiansen N
Allan Dörfelt N
Carsten Eilersen M
Lene Faursby M
Eva Gehrke Hansen M
Charlotte Bruhn Johansen N
Karen Svejstrup Jørgensen S
Ane Lando N
Marianne Harms Larsen N
Pernille Lunau N

Marianne Lund N
Susanne Moesgaard Nielsen M
Lotte Olausson N
Lene Kaysen Petersen N
Claus Rasmussen S
Dorte Rosvall M
Mette Schmidl M
Ulla Skall-Jensen S
Bigitte Susse Telmer N
Charlotte Thomsen N
Anne Wiik N
(c)
Mette Andersen N
Marianne Bayer N
Bolette Bondum N
Frank Brundstedt S
Anne Marie Buschardt S
Susanne Gaede N
Mette Helmer N
Håkon Hoffmann N
Anders Jespersen N
Ester Roel Jørgensen M
Lise Helmer Jørgensen N
Thomas Kurzenberger N
Marianne Meldgaard N
Mathilde Petri S
Maria Qvist N
Leif Schaap S
Bettina Schiørring N
Thomas Schmidt N
Marianne Silcowitz-Hansen M
Kirsten Margrethe Sørensen N
Anette Tuxen N

Den matematiske linie:
(x)
Bjarne Beck Alster S
Søren Kaare Andersen S
Lars Erik Basballe F
Jette Bjørn S
Jens Bruhn-Petersen F
Jan Michael Buschardt F
Per Carøe S
Lars Anker Clausen F
Henrik Dahl-Petersen F
Kristian Fristed M
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Claus Kern Hansen F
Pernille Hansen F
Laurids Hemmingsen M
Henrik Ingemann S
Henrik Jeppesen N
Ole Jonsson S
Erik Bohus Madsen F
Peter Michael Møller S
Bruno Lars Mård S
Vivien Papsøe N
Helene Uhre Pedersen N

(y)
Ole Andersen S
Peter Blindbæk F
Steffen Bro Christensen M
Niels Frederiksen S
Flemming Stassen Hansen F
Torben Haurum F
Claus Hefting N
Per Tejs Knudsen M
Martin Lester F
Michael Lund F
Benedict Magnussen F
Lillian Meyer F
Lars Nygaard M
Jan Pock-Steen N
Torben Svanholm F
Lars Sørensen F
Per Tretow-Loof N
Marianne Tuxen F
Henrik Uhre M
Peter Win Ândahl N

(z)

Dorte Leth Albertsen N
Jens Bugge Andersen F
Laila Baunn N
Flemming Brokhattingen F
Malene Brøndum-Nielsen N
Nils Hougaard Christensen N
Ulla Herner Fraenkel N
Jacob Hjortshøj S
Tine Hoff N
Bjarne Loof Johansen S
Firm Johansen F
Peter Ole Jørgensen M
Bent Michael Klitgaard N
Steen Møller S
Jesper Møllgaard F
Peter Berg Nielsen N
Jens Gabriel Petersen N
Bo Bjerregaard Rasmussen F
Lone Rechnagel N
Henrik Vibe Scheller N
Bjørn Krogh Sperling F
Lars Svendsen N
Henrik Thalbitzer N

(u)
Mette Andersen F
Ane Mette Belter N
Steen Carstens N
Anne Ertner N
Peter Jensen F
Brit Johansen N
Peter Lange F
Peter Lüders Lorenzen N
Lars Meier Mortensen N
Louise Mordhorst N
Niels Mynster N
Fin Nielsen N
Jens Thiel Nielsen F
Jørgen Werner Nielsen F
Kim Nielsen F
Leif Scherbe F
Erik Sundgaard F
Bent Thomsen S
Søren Lyngklip Worm S
(v)
Henrik Arnold F
Philip Dam F
Lis Damm M
Jan Davidsen F
Klavs Jakob Hansen F
Eric Hvolby F
Henriette Høeg F
Poul Hasbeck F
Bjørn Kamper F
Torbjørn Gerner Laursen F
Annelise Meier F
Svend Melbye F
Casper Münter F
Henrik Møller F
Bo Grundtmann Olsen N
Nils-Jørgen Øhrgaard Pedersen F
Max Petersen F
Ulla Ebsen Petersen F
Marianne Rostgaard F
Mette Rønne F
Merete Salmon F
Jens Schmidt S
Jørn Nørgaard Kock Sørensen F
Søren Kolbye Sørensen S

Følgende elever bestod realeksamen:
(a)
Helene Berg
Eva Brethvad
Anders Frandsen
Kirsten Gotfredsen

Henning Hasle
Kim Hugo Jensen
Lasse Jensen
Hanne Bodil Jørgensen
Jette Kierkegaard
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Caroline Kragh
Henriette Møller
Stig Mølsted Møller
Suzanne Madelaine Neesgaard
Palle Moesgaard Nielsen
Tine Nan Larsen Pedersen
Susanne Petersen
Jeanette Rosenqvist
Martin Senn
Jesper Sjögren
Søren Snitker
Mads Strenov
Anette Jensen
(b)
Gitte Bigandt
Steen Bondum

Tonny Kurt Christensen
Søren G otfredsen
Mads Gundel
Eva Holm
Anders Mølbak Jensen
Benedikte Lundstedt
Kirsten Meier
Jan Myling-Petersen
Nina Spang Nielsen
Christina Nyrop-Larsen
Anne Prieme
Helge Rosenberg
Eva Stenning
Henrik Strabo
Jan Sørensen
Ann Elisabeth Hage Thomsen
René Wärme

Følgende elever aflagde den statskontrollerede prøve ved afslutningen af
10. kl.:
Pia Elisabeth Brønnum
Eva Just Christensen
Lars Købke
Martin Nyrop-Larsen
Michael Simonsen

Helle Spangsberg
Henrik Søkvist
Jesper Ærø
Pernille Vibeke Østerlin

Følgende elever aflagde den statskontrollerede prøve ved afslutningen af
9. kl.:
Martin Barfoed
Sten Gustavsen
Peter Milbregt Jensen
Keld Kierkegard
Hanne Larsen
Cläel-Phillip Nørgaard
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Jens Odgaard Rasmussen
Charlotte Solberg
Anne Staal
Iben Piesner Søndergaard
Lisbeth Tynell
Christine Waldmann

SKOLEÅRET 1977-78
Af skokns dagbog
April-juni 1977
I april, maj og juni foretoges en række ekskursioner og udflugter. Således
var 2 zu FM på en natur- og kulturgeografisk ekskursion til Bornholm
(Un). 4 a var på lejrskole og boede på Liselund Slot på Møn (Bj, Hg og fru
Hemmingsen). 8 b havde lejrskole i Sømarke (RH, Bj og Kn). 7 a holdt
lejrskole i Fuglsø (Bu, St). 2 yv F var på 1-dags ekskursion til Stevns (Sc).
En del af hovedskoleklasserne var på udflugt den 2. maj. Nogle klasser var
på Teknisk Museum, mens andre var i Skåne. Den 7. juni var 5 b på ekskur
sion til Rygård (Hg), og den 8. juni var 3 a i Tivoli (Kj, Hg).
Den 18. april solgte 8. klasserne dybbølmærker. Der blev i år uddelt 12
sølvdybbølmærker.
Den 2. maj fejrede 3. g sidste skoledag med forskellige arrangementer i
skolegården.
Den 5. maj var der aftenfest for 3. g.
Den 16. maj holdtes idrætsdag for 2. kl. - 8. kl. Der blev organiseret
orienteringsløb, og de fleste af hovedskolens lærere deltog i arrangementet.
Den 18. maj var der aftenfest for 3. real og 10. kl.
Den 10. juni holdt 4 b en klassefest, hvor også elevernes forældre og
søskende var med (Kæ).
Den 15. juni var der årsafslutning for klasserne Bh. klasserne - 2. real.
Den 17. juni var der translokation. Rektor bød velkommen, og translo
kationskantaten (af Finn Høffding og Oskar Schlichtkrull) fremførtes. Der
efter talte rektor til dimittenderne og uddelte eksamensbeviserne. En student
(Thomas v. Jessen) holdt en tale for skolen. Herefter blev legater og stipen
dier uddelt. Anders Hedens legat blev i år givet til Claus Kern-Hansen 3 mx.
Fiolte Gymnasiums Fonds legat gik til Marianne Rostgaard (3 mv) og Jens
Gabriel Petersen (3 mz). Henrik Dahl-Petersen (3 mx) modtog et legat fra
Privatbanken i Holte, og Jannah Christensen (3 sb) fik Holte Gymnasiums
legat. For den bedste præstation i årets skolekomedie modtog Henrik Prip
(2 sb) et legat fra en tidligere elev. Billensteins legat blev givet til lektor Knud
Ravn og arkitekt Kryger. Rektor talte for de afgående lærere, lektor Hessellund, lektor Niels Nielsen, lærer Hans Henrik Jensen, adjunkt Mette
Behrendt, adjunkt Povl Holm og stud. mag. Karsten Tanggaard.

August 1977 - marts 1978
Mandag den 8. august begyndte det ny skoleår for alle klasser fra 2. kl. og
opefter. Der var lavet et særligt arrangement til modtagelse af de nye 1. gklasser. Dette var indledningen til introduktionsugen, som skolen hvert år
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gennemfører for alle 1. g-elever. I denne uge læste eleverne efter et særligt
skema, der var tilrettelagt sådan, at det rent fagligt blev en blid start. Til
gengæld var der sørget for, at eleverne så hurtigt som muligt lærte hinanden
at kende og blev fortrolige med en række forhold ved skolen. Som en af
slutning på disse arrangementer blev der den 19. august holdt en velkomst
fest, hvor også 3. real og 10. kl. deltog.
Mandag den 15. august var første skoledag for 1. klasserne. Ved mod
tagelsen i festsalen medvirkede bl.a. elever fra musikskolen og elever fra 4 a.
Den 6. oktober opførte elever fra 5 b »En Søndag paa Amager«. Forestil
lingen overværedes af elever i klasserne Bh. kl. - 7. kl.
Den 10. oktober havde 5 a en festaften for elever og forældre (Hg).
Den 4. november arrangerede skolen en fest for gamle elever og lærere
og nuværende 3. g’ere og lærere.
Den 7. november fejrede musikskolen sin 45-årsdag ved at afholde en
festkoncert. De medvirkende var tidligere og nuværende elever fra musik
skolen og skolens orkester.
Den 10. november viste politiassistent Erik Christensen, Lyngby Politi,
som et led i færdselsundervisningen nogle færdelsfilm for elever i grund
skolen.
Den 30. november afholdtes en koncert, hvor bl.a. et kor fra Aurehøj
Statsgymnasium og Nørre Gymnasium medvirkede.
Den 1. december arrangerede Kirsten Salling en folkedansaften for ele
verne i 4.-6. klasse. H.G.s skolelæge Oluf Hassing stillede med sit spille
mandsorkester og spillede og underholdt elever og lærere.
Den 2. december solgte elever fra 6.-klasserne »Julestjernen« for i alt
3.393 kr.
Den 16.-18. december havde vi besøg af elever fra Ålborghus Statsgym
nasium. Sammen med H.G.s orkester og bl.a. hovedskolekoret blev der den
16. december givet en julekoncert i Virum Kirke og den 17. december en
koncert på Holte Gymnasium.
Den 21. december var der juleafslutning for grundskoleklasserne, 10. kl.
og 3. real. Julespillet opførtes for de yngste klasser.
Den 22. december var afslutningsdag for gymnasieklasserne. Foruden
gymnasiekor og skolens orkester medvirkede et lille kor bestående af elever
fra 5 b. Dette kor opførte under Anne Kjærs ledelse en julekantate.
Den 3. februar blev der holdt en fest for 8. og 9. klasse.
Tirsdag den 7. februar holdt skolen fastelavnsfest for de yngste klasser,
d.v.s. fra Bh. kl. til 3. klasse.
I dagene 9.-11. februar havde vi besøg af elever fra Bünde. Den 11. fe
bruar medvirkede de sammen med bl.a. Holte Gymnasiums orkester ved
en koncert på skolen.
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Den 14. februar holdt 6 a klassefest.
Den 17., 18. og 19. februar var der skolekomedie. I år opførte 2. "-klas
serne Arisophanes’ Lysistrate. Instruktører var eleverne Thomas Barfoed,
Charlotte Borch og Dorte Petersen.
I ugen 27. februar — 3. marts havde klasserne Bh. kl. - 7. kl. emneuge.
Normal undervisning var i hele ugen erstattet med arrangementer, hvor alle
skulle beskæftige sig med hovedemnet »Vores lokalsamfund«. I stedet for
den sædvanlige opdeling af elever efter alder arbejdedes der i denne uge
i grupper, der hver især arbejdede med et delemne.
I dagene 28. februar - 1. marts havde resten af skolens klasser emne
dage. I princippet foregik det på samme måde som hos de små, men her
var hovedemnet »Ung i dag«.
Den 10. marts opførte 2 b »Snehvide« (Nm). Flere hovedskoleklasser over
værede forestillingen.
Den 13. marts afholdtes et studieorienterende møde for 2. g og 3. g.
Arbejdsformidlingen i København stod for arrangementet.
Den 14., 15. og 16. marts afvikledes musikskolens årlige opvisninger.

Af ekskursioner, skolerejser og lign, til udlandet kan nævnes:
Fra den 31. juli til den 12. august var elever fra skolens arkæologiske
studiekreds på udgravning i Rubercy i Normandiet i Frankrig. Sammen
med studenter fra universitetet i Caen frilagde man et borganlæg fra tidlig
middelalder. Udflugtsmål var bl.a. klostret på St. Michel og Bayeux-tapetet.
Turleder: lektor Snitker.
I september var 1 z på en 3-dages ekskursion til Skåne. Bl.a. besøgte
man Ystad (Sn). 1 y var på en lignende tur (Kn). I oktober var 1 v i en for
længet weekend på en tur til Sverige (Kt og fru Kaat). I dagene 19.-23. no
vember var 3 ra i Berlin (Aa, Jø). I dagene 8.-13. februar var 3 rb i London
(Aa og Per Carlsen).

Der har også været rejser inden for landets grænser:
I dagene 15.-19. august var 5 b og 6 b på lejrskole i Tjele (Kæ, La, Sg,
Hg og fru Hemmingsen). I dagene 12.-14. september var 4 b på lejrskole i
Særløse (La, Kæ). I nogle dage i oktober var 7 a i Fuglsø (Bu, St).
Af eendages ekskursioner, museumsbesøg og lign, skal nævnes, at de
fleste gymnasieklasser i efterårets løb har set den store Pompeji-udstilling
på Louisiana. I forbindelse med emnedagene blev der arrangeret ekskur
sioner til bl.a. Christiania og Novo. I forbindelse med emneugen for de
yngste klasser besøgte man bl.a. Søllerød vandtårn, Nærum vandværk, Bir
kegården og Næsseskoven. En del grundskoleklasser har i skoleåret besøgt
Rygaard. 6 a har været på ekskursion til Mothsgården og GI. Holtegård,
hvor de så udstillingen med Bøgebakkefundene fra Vedbæk.
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SKOLENS LÆRERPERSONALE 1977-78

Nedenfor er angivet fagfordelingen samt de på skolens timeplaner
anvendte navneforkortelser

Rektor, cand. mag. Vagn Haarsted (RH): Geografi 2 z FM. Samtidsorien
tering 9 b.
Lektor, cand. polyt. Karen Alkjær (Al): Kemi 2 uv N, 2 xyz N, 2 xy F, 1 z,
1 y. Fysik 1 u. Elektronik 9 ac, 9 b.
Lærer, cand. pæd. Steen Renard Andersen (An): Dansk 3 rb, 9 a, 8 a, 6 a.
Klassens time 9 a, 8 a.
Adjunkt, cand. scient. Erik Bye Andersen (By): Historie 3 z, 2 y, 1 u.
Legemsøvelser 3 uv, 2uv, 1 uv, 1 ax, 1 sc, 5 ab, 4 ab, 3 ab, 1 ab.
Adjunkt, cand. mag. Lisbet Bastrup-Birk (Bb): Fransk 3 u, 3 sb, 2 v, 2 sa,
1 sb. Samfundsfag 2 s S.
Adjunkt, cand. scient. Kaj Bjerre (Bj): Biologi 3 yv F, 3 sc, 2 uv N, 8 abc,
6 b.
Lærer, Mette Bure (Bu): Engelsk 8 a, 8 c, 6 b, 5 a, 5 b. Religion 9 b, 9 c,
7 a, 7 b. Klassens time 6 b.
Lektor, cand. mag. Ole Bus (Bs): Engelsk 3 c N, 2 c N, 1 sa. Fransk 3 z, 2 u.
Adjunkt, cand. scient. Allan Cortzen (Co): Fysik 3 m S. Matematik 3 yv F,
2 m S, 2 uv F, 1 sa.
Overlærer Kirsten Dam (Dm): Matematik 10, 9 b, 8 b, 7 a. Latin 9 a, 9 c,
8 a, 8 b.
Børnehaveklasseleder Inga Danø (Dn): Bh. kl. a.
Adjunkt, cand. mag. Birgit Davidsen (Dv): Tysk 2 a N, 1 sc, 9 c.
Studielektor, cand. mag. Jørgen Due (Du): Fransk 2 sc. Musik 3 sm M, 7 b.
Lektor, cand. mag. Ruth Gram Elmby (El): Tysk 3 ab N, 2 c N, 1 sb.
Overlærer Birgit Evaldsen (Ev): Håndarbejde 9 abc, 8 abc, 7 ab, 6 a, 6 b,
5 ab, 4 a, 4 b.
Seminarieelev Birgit Frandsen (Fr): Støtteundervisning 2.-5. kl.
Adjunkt, cand. scient. Niels Erik Frederiksen (Fr): Kemi 2 m M, 1 v, 1 x.
Fysik 2 m MS, 1 y, 9 a, 8 a. Datalære 9 abc, 8 c.
Lektor, cand. philol. Gerd Goldschmidt (Go): Engelsk 3 ra, 10, 9 abc G,
8 ab G. Historie 3 u, 2 z, 1 v.
Overlærer, cand. pæd. Elise Gross (Gs): Dansk 9 b. Engelsk 9 c. Fransk 3 ra.
Klassens time 9 b.
Adjunkt, cand. mag. Karen Just Græbe (Gæ): Religion 3 sa, 3 sb, 2 sb, 2 sc.
Historie 3 v, 2 u, 2 sc, 1 x, 1 sc.
Lektor, mag. art. Märta Grønlund (Gr): Dansk 2 z, 2 sc, 1 sb. Oldtids
kundskab 2 z, 2 sc.
Timelærer Vera Gunge (Gu): Maskinskrivning 9 abc, 8 ab, 8 c.
Ordblindepædagog Astrid Hald: Specialundervisning for læseretarderede.
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Adjunkt, cand. mag. Ole Hansen (Hn): Biologi 3 x F m M, 3 m N, 2 xyz N.
Legemsøvelser 2 uv, 2 cz.
Adjunkt, cand. scient, pol. Louise Hastrup (Hs): Samfundsfag 3 m S, 3 s S,
2 mS.
Overlærer Peder Hemmingsen (Hg): Religion 2 a, 2 b. Geografi 6 a, 6 b, 5 a,
5 b, 4 a, 4 b, 3 a, 3 b. Iagttagelse 1 a, 1 b. Biologi 5 a, 4 a, 4 b. Matema
tik 5 a. Sløjd 6 a, 5 b.
Adjunkt, cand. scient. Henning Henriksen (He): Kemi 2 m S, 1 u. Fysik
1 z, 1 V, 9 abc G. Matematik 8 abc G. Datalære 8 ab.
Lektor, cand. mag. Karsten Henriksen (Hk): Engelsk 1 y, 1 sb. Fransk 1 v,
1 sa.
Adjunkt, cand. mag. Mona Hjortdal (Hj): Fransk 3 x, 2 y, 2 sb, 1 x.
Overlærer Kirsten Hohwy (Hw): Matematik 7b, 6a, 5b, 2b, la. Støtte
undervisning 7. klasse.
Lærer Inge Høgh (Hø): Matematik 3 a, Ib. Biologi 5 b, 3 a, 3 b. Støtteun
dervisning 3.-6. klasse.
Lektor, cand. mag. Jørgen Louis Jacobsen (Jb): Matematik 3 zu F, 2 sa,
2 sb, 1 x, 1 sc.
Adjunkt, cand. mag. Jytte Ovist Jansen (Ja): Dansk 3 y, 2 y, 1 y, 1 sa.
Børnehaveklasseleder Inge Mølbak Jensen (Js): Bh. kl. b.
Adjunkt, cand. mag. Annette Juul-Hansen (Ju): Engelsk 1 v. Musik 1 sa,
7 b.
Lærer Ove Christen Jørgensen (Jø): Tysk 3 ra, 10, 9 b, 8 b, 7 b. Historie 6 a,
6 b.
Adjunkt, cand. mag. Birgit Keller (Ke): Religion 3 v, 3 sc. Dansk 3 v, 3 sc,
1 x, 1 sc.
Overlærer Agnete Kjær (Kj): Dansk 4 a, 2 a. Klassens time 4 a.
Lærer Anne Kjær-Jensen (Kæ): Dansk 5 b. Geografi 7 a. Musik 5 b, 3 a.
Matematik 4 b. Svømning 5 a, 5 b, 4 b. Legemsøvelser 5 ab. Klassens
time 5 b.
Gymnasieoverlærer, billedhugger Astrid Klenow (Kl): Formning 3 ac, 2 xy,
5 b, 4 b, 3 a, 2 b, 1 b.
Adjunkt, cand. mag. Ole Lund Knudsen (Kn): Historie ly, Isa. Russisk
2 ax, 1 ax. Tysk 9 a. Samtidsorientering 8 a, 8 b.
Lektor, Jørgen Krabek (Kb): Fransk 1 u. Musik 3 u, 3 yv, 3 xb, 3 ac, 2 z,
2 xy, 2 V, 2 au, 1 v, 1 u, 1 z, ly.
Lærer Marianne Krarup (Kp): Dansk 3 b, la. Engelsk 3 b. Klassens time
3 b, 1 a.
Lærer Lone Krausing (Kg): Dansk 8 b, 8 c, 3 a. Orientering 10. Historie 4 a.
Klassens time 8 c.
Overlærer, faglærer Flemming Kroil (Kr): Religion 9 a. Historie 3 ra, 3 rb,
9 abc, 8 abc, 7 a, 7 b. Legemsøvelser 3 rab + 10, 9 ab, 9 c, 8 ab, 8 c,
6 ab, 2 ab. Klassens time 7 a.
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Gymnasieoverlœrer Gustav Krœmer (Km): Legemsøvelser 3 ax, 3 by, 3 cz,
2 ax, 1 by, 1 u, 7 ab. Sløjd 7 ab, 6 ab, 5 a, 4 b.
Adjunkt, cand. mag. Jørgen Kaat (Kt): Fysik 3 m N, 2 uv N. Matematik
2 sc, 2 xy F, 1 v.
Leerer Marie Larsen (La): Dansk 10, 4 b. Historie 5 a, 5 b, 4 b, 3 b. Mate
matik 3 b. Religion 5 a, 5 b, 3 b. Støttematematik 1 .-6. kl. Klassens time
4 b.
Adjunkt, cand. mag. Birte Lindstrøm (Lb): Latin 2 a NM, 1 sc. Historie 3 sb,
2 V, 1 sb. Oldtidskundskab 2 sa, 2 v, 1 sb, 1 sc, 1 y.
Adjunkt, cand. mag. Jørgen Henrik Lindstrøm (Li): Dansk 3 u, 1 v. Historie
3 sa, 2 X. Oldtidskundskab 2 x, 2 y, 2 u, 1 sa.
Adjunkt, cand. phil. Karin Lynggaard (Ly): Engelsk 3 ab N, 1 x.
Viceinspektør, lærer Ole Marcher (Mr): Matematik 9 a, 6 b, 2 a. Støtte
matematik 6. kl. Klassens time 2 a.
Adjunkt, cand. scient. Ole Melson (Me): Fysik 3 m M. Matematik 3 m M,
3 m S, 3 m N, 2 xyz N, 2 uv N.
Adjunkt, cand. mag. Ulla Mølsted Møller (Ml): Dansk 3 sb, 3 z, 2 u.
Legemsøvelser 2 ax, 2 by, 2 uv, 3 rab + 10.
Overlærer Kirsten Lith Neerbek (Nb): Dansk 1 b. Religion 6 a, 4 b, 1 b.
Biologi 9 abc, 7 a, 7 b, 6 a. Klassens time 1 b.
Lærer Irene Nemeth (Nm): Dansk 7 b, 2 b. Fransk 3 rb. Klassens time 7 b,
2 b.
Adjunkt, cand. mag. Claus Nielsen (Nc): Latin 2 b NM, 2 c NM, 1 sa, 1 sb,
9 b, 8 b. Oldtidskundskab 2 sb, 1 x, 1 z, 1 u, 1 v.
Lektor, cand. mag. viceinspektør Hans Nielsen (NI): Tysk 3cNSM,
2 b NSM, 1 sa, 1 x.
Lektor, cand. mag. Niels Nielsen (Ni): Dansk 3 x.
Adjunkt, cand. theol. & mag. Tyge Woetmann Nielsen (Nw): Religion 3 x,
3 y, 3 z, 3 u, 2 sa, 2 x, 2 y, 2 z, 2 u, 2 v. Historie 3 x, 3 y, 2 sa.
Studielektor, cand. mag. Bent Olsen (Ob): Musik 1 sb, 1 x.
Lektor, cand. mag. Emmy Olsen (Ol): Engelsk 1 z, 1 u, 9 a. Musik 3 z.
Studielektor, cand. scient. Per-Göran Persson (Pn): Biologi 3 zu F, 3 ra.
Legemsøvelser 2 by.
Gymnasieoverlœrer, tegner Arne Hilding Petersen (Pe): Formning 3 bx, 3 y,
3 zu, 3 v, 2 au, 2 bc, 2 z, 2 v, 6 ab, 5 a, 4 a, 3 b, 2 a, 1 a. Religion 1 a.
Timelærer, cand. mag. Helle Munch Petersen (Mu): Legemsøvelser 1 by.
Adjunkt, cand. phil. Steen Hagen Petersen (Pt): Dansk 3 sa, 2 sa, 2 x, 2 v,
1 z.
Timelærer Carl Erik Rasmussen (Rm): Sløjd 4 a.
Overlærer Knud Villy Rasmussen (Rs): Fysik 3 ra, 3 rb, 10, 9 c, 8 c, 7 a.
Matematik 3 ra, 9 abc G, 8 a.
Studielektor, cand. mag. Knud V. Ravn (Ra): Biologi 3 sa, 3 sb, 3 m S.
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Overlærer Kirsten Salling (Sg): Dansk 6 b. Klassens time 6 b. Musik 6 ab,
5 a, 4 a, 4 b, 3 b, 2 a, 2 b, la, Ib.
Studielektor, cand. mag. Aage Salling (Sa): Engelsk 2 b N, 2 s SM, 1 sc.
Lektor, cand. mag. Egon Sander (Sd): Geografi 1 sa, 1 sb, 3 ra, 3 rb.
Legemsøvelser 3 uv, 2cz, 3 rab + 10, 9 ab, 8 ab.
Adjunkt, cand. scient. Palle Schiff (Sc): Geografi 3 s S, 3 m S, 2 m S, 2 xy F,
2 uv N, 2 uv F. Samtidsorientering 9 a, 8 c.
Lektor, cand. mag. Ulla Schmidl (Si): Engelsk 3 s SM, 2 a N, 9 b. Tysk 3 rb,
8 a.
Lærer Eva Schumann (Su): Dansk 5 a. Engelsk 7 a, 7 b, 6 a. Legemsøvelser
2 ax, 1 ab, 1 cz, 8 ab, 8 c. Svømning 4 a. Klassens time 5 a.
Skoleinspektør Jørgen Schunck (Sk): Biologi 3 rb. Samtidsorientering 9 c.
Overlærer Karl Smidt (Sm): Fysik 9 b, 8 b, 7 b. Matematik 3 rb, 9 c, 8 c.
Klassens time 8 b.
Lektor, cand. mag. Elans Snitker (Sn): Fransk 3 sa, 3y, 2 z, 1 z. Historie 3 sc,
2 sb, 1 z.
Overlærer Margit Struve (St): Dansk 7 a. Historie 3 a. Tysk 8 abc G, 7 a.
Religion 4 a, 3 a. Matematik 4 a. Klassens time 3 a.
Husholdningslærerinde Else Svendsen (Sv): Hjemkundskab 7 a, 7 b.
Adjunkt, cand. scient. Karl Sørensen (Sr): Kemi 2 z F, 2 uv F. Fysik 2 xy F,
2 uv F, 1 X.
Adjunkt, cand. mag. Poul Svenning Sørensen (Ss): Fysik 3 x F, 3 yv F.
Matematik 1 sb, 1 y.
Lektor, cand. mag. Tove Terp (Tp): Matematik 3 x F, 2 z F, 1 z.
Adjunkt, cand. scient. Jan Thrane (Tr): Fysik 3 zu F, 2 xyz N, 2 z F. Mate
matik 1 u.
Adjunkt, cand. mag. Bille Thøgersen (Tø): Fransk 3 sc, 3 v, 2 x, 1 sc, 1 y.
Tysk 9 abc G, 8 c.
Adjunkt, cand. phil. Kirsten Toksvig (To): Musik 2 bc, 2 sm M, 1 sc.
Adjunkt, cand. scient. Birgitte Unmack (Un): Geografi 3 m N, 2 xyz N,
2 s S, 1 sc. Legemsøvelser 3 ax, 3 by, 3 cz, 2 cz, 1 ax, 1 uv.
Lektor, cand. mag. & art. Helge Vangmark (Va): Dansk 2 sb, 1 u, 9 c.
Klassens time 9 c. Russisk 3 ax.
Gymnasieoverlærer Birgit Weyguard (Wg): Legemsøvelser 3 uv, 1 ax, 1 by,
1 cz, 3 rab + 10, 9 ab, 9 c, 7 ab, 6 ab, 4 ab, 3 ab, 2 ab. Svømning 3 a, 3 b.
Overlærer Bente Aarup (Aa): Dansk 3 ra. Engelsk 3 rb, 8 b, 8 c G. Regning
3 rab, 10. Geografi 7 b.
Faste vikarer i hele skoleåret:
Cand. mag. Per Carlsen og Vibeke Mygind.

Følgende har varetaget længere vikariater:
Cand. phil. Mette Bang (for Bb), cand. mag. Christian Dreyer (for Ml),
cand. scient. Per Kruuse-Jensen (for Bb og Hs), stud, scient. Hanne Nicolaj-
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sen (for Mu), cand. mag. Inger Nord (for Lb), cand. mag. Helle Munch Pe
tersen (for Ml), stud. mag. Michael Toubro (for Kp), cand. mag. Hannibal
Nielsen (for 01).
Skoleinspektør Schunck er i det daglige rektors stedfortræder, varetager
institutionens regnskabsføring, fører tilsyn med de indre forhold og med
undervisningen i børnehaveklassen, grundskolen og 10. klasse.
Viceinspektør, lektor Hans Nielsen er viceinspektør for gymnasieklasser
ne.
Viceinspektør Ole Marcher er viceinspektør for grundskolen og 10. klasse.
Lektor Tove Terp har redigeret årsskriftet.
Adjunkt Mona Hjortdal, adjunkt Ole Hansen, adjunkt Jan Throne og
lektor Hans Snitker varetager studievejledningen i 3. g, rektor Haarsted og
lektor Snitker i 1. og 2. g.
Adjunkt Lindstrøm og overlærer Rasmussen er boginspektører.
Fru Benedicte Schon er rektors sekretær. Fru Lise Grønbeck Andersen
er skoleinspektørens sekretær og fører skolepengeregnskabet. Kontorperso
nalet omfatter tillige fru Solveig Pedersen, fru Margrethe Aasted, fru Grete
Christensen, fru Kirsten Lund og hr. Egon Rasmussen. Kontorarbejde har
også været udført af overlærer fru Dam. Regnskab føres af bogholder Kaj
Andersen, lønningsregnskab af fru Marianne Dandanell.
Skolesundhedsplejen varetages af skolelæge Oluf Hassing og skolesund
hedsplejerske Annelise Skovgaard. Inger Ernst har vikarieret for A. Skovgaard.
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 Sølle
rød kommunes skolevæsen.
Inspektionen på legepladsen har i skoleåret 1977-78 været varetaget af
adjunkt Ole Lund Knudsen og adjunkt Kaj Bjerre.
I børnehaveklasserne har som medhjælper virket Helle Hjort.
Lærerkandidater i efterårssemestret 1977: cand. mag Helle Munch Peter
sen, cand. phil. Gunna Maria Steffensen, cand. phil. Karen Nilsson Helwigh,
cand. scient. Niels Christian Thostrup, cand. mag. Kirsten Cornelius, cand.
mag. Hans Christian Dreyer.
Lærerkandidater i forårssemestret 1978: cand. scient. Connie Karen Christrup, cand. scient. Søren Lykke Hansen, cand. phil. Helle Klem Thomsen,
cand. scient. Søren Christian Toft, cand. phil. Lars Heide Olsen, cand. scient.
Kim Itenov.
Teknisk leder: H. Stofberg Nielsen. Teknisk medhjælper: Roy Thomsen.
Medhjælpere: E. Højhus og Kurt Nielsen. Snedker: Orla Poulsen.
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Studielektor Knud Volmer Ravn
Det kan være mod tidens skik at fremhæve, hvilken afgørende betydning
for en institutions udvikling en enkelt lærer kan have haft. For lektor Ravns
vedkommende vil det imidlertid være helt urimeligt ikke at sige tak for en
utrættelig arbejdsindsats, der mere end nogen andens har bidraget til at
gøre Holte Gymnasium til det, denne skole har været, er og fortsat vil være.
Det bør nævnes, at lektor Ravn i alle byggeperioder har inspireret til at
give alle fag gode vilkår efter samme principper, som hans eget fag, biologi,
har haft det. Holte Gymnasium blev derved det første fagklassegymnasium.
En anden tradition, som lektor Ravn var med til at skabe, var de mange
ekskursioner med tværfagligt indhold. Holte Gymnasiums udstyr med au
diovisuelle hjælpemidler har været lektor Ravns store interesse, men denne
indsats overskygges dog af den udpræget selektive samlermani, ved hvilken
lektor Ravn på utallige ture til byen (d.v.s. til det indre Københavns antik
variater) har skabt Holte Gymnasiums bibliotek. Indholdet af dette vidner
tillige om lektors Ravns store ekspertise på næsten alle de kulturelle felter,
hvor en gymnasieskole, dens elever og lærere bevæger sig. Jeg har kun
sjældent mødt en person med en sådan interesse for sin arbejdsplads, sine
fag og for sine kollegers hverdag, som den, lektor Ravn har ladet Holte
Gymnasium nyde godt af i 46 år.
Til lektor Ravns udadvendte virksomhed hørte en afgørende andel i an
svaret for og oprettelse af den naturfaglige gren og et stort forfatterskab i
biologi samt arbejde i opgavekommissioner.
Det er glædeligt, at lektor Ravn stadig vil hjælpe Holte Gymnasium med
reorganisationen af gymnasiets bibliotek, og jeg håber, at han vil finde dette
en værdig opgave i et velfortjent otium.
Studielektor Aage Salling
Studielektor Aage Salling forlader med dette skoleårs udgang en mange
årig lærergerning ved Holte Gymnasium. Hans virke som lærer i faget
engelsk har sat sig dybe og varige spor i hele undervisningsmiljøet omkring
sprogfagene på Holte Gymnasium fra de laveste trin i grundskolen til gym
nasiets afgangsklasser. De mange hundrede elever, der personligt har nydt
godt af Aage Sallings undervisning, er gået ud herfra med en sprogfærdighed
og et kendskab til de engelsksprogede landes litteratur, historie og hele
kulturpræg, der må siges at være ganske usædvanlig.
Derudover har lektor Aage Sallings måde at behandle sprogundervisnin
gen på været en afgørende faktor i ændringer af hele folkeskolens sprog
undervisning. Som lærebogsforfatter, instruktør ved kurser og censor ved
seminarier og universiteter har Aage Salling på afgørende vis præget næsten
et halvt århundredes udvikling i engelskundervisningen. Med denne bag
grund er det naturligt, at lektor Aage Salling har haft en meget væsentlig
andel i hele Holte Gymnasiums udvikling gennem 44 år.
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Lektor Emmy Olsen
Lektor Emmy Olsen forlader ved dette skoleårs slutning Holte Gymnasium.
Hendes fag var musik og engelsk, i hvilke hun gennem mere end 13 år har
undervist sine elever på en måde, der var præget af menneskelighed og stor
forståelse for den enkelte elevs problemer. Emmy Olsen har været en uvur
derlig støtte for det musikliv, der altid har præget Holte Gymnasium, her
under hører en aldrig svigtende interesse for morgensangen, hvor Emmy
Olsen ofte har akkompagneret.
Den ægte glæde ved at gøre dagens arbejde, som lektor Emmy Olsen
altid selv har givet udtryk for til elever og kolleger, vil vi gerne gengælde
med en tak for god indsats på Holte Gymnasium.

Overlærer Peder Hemmingsen
Det er svært at sige farvel til de små børns ven på Holte Gymnasium. Ingen
elev har forgæves søgt overlærer Hemmingsen om råd og hjælp, ingen elev
vil nogensinde glemme den undervisning, hr. Hemmingsen gav; hans timer
i faget iagttagelse og i biologi og geografi var børnenes første virkelige møde
med det, han selv holdt af: naturen både hjemme og ude. Hvis elever, der
er udgået fra Holte Gymnasium i de 30 år, hr. Hemmingsen har virket her,
og som har haft ham i de små klasser, hidtil er sluppet levende gennem en
stedse stigende trafik, så skyldes det den viden og den holdning, han gav
dem i færdselsundervisning.
I alle årene har Peder Hemmingsen taget eleverne ud i naturen, ikke
blot omkring skolen, men også på lejrskole ude i landet. Han har lært dem,
hvad det vil sige at leve i Danmark og være dansk. Hemmingsen har altid
taget de små børn i hånden, og mon han nogensinde har sluppet dem? Der
er stadig mange af hans elever, der føler, at Hemmingsen er lige i nær
heden.
Det var en oplevelse, der gjorde dybt indtryk på mig, at høre overlærer
Hemmingsens kommentarer, da han fik at vide, at afskeden med Holte
Gymnasium ikke blev helt så brat, som han havde frygtet. Når det engang
er endelig slut her på skolen, vil hr. Hemmingsen givet savne hverdagen på
Holte Gymnasium, men vi vil savne ham endnu mere — og vi er mange
om det.

Overlærer Kirsten Dam
Overlærer Kirsten Dam forlader nu for anden gang Holte Gymnasium for
at følge sin familie — første gang var det til Grønland, denne gang til Ring
sted. Holte Gymnasium vil påny savne fru Dam som en meget dygtig lærer
i matematik og latin, en lærer der altid har sørget for, at eleverne var fag
ligt velfunderede, og formået at gøre dette, uden at timerne blev tyngende
for eleverne.
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Kirsten Dam har fået et varmt forhold til næsten alle grundskolens elever
ved at drøfte forsømmelser og fritagelser med dem gennem mange år, et
hverv, hvor Kirsten Dam har haft lejlighed til at vise den solide ballast af
menneskelig varme og respekt for skolearbejdet, som hun er i besiddelse af.

Overlærer Margit Struve
Overlærer Margit Struve forlader nu Holte Gymnasium for at slå sig ned
med sin familie i det sydfynske område. Holte Gymnasium vil savne Margit
Struve for den gode indsats, hun har ydet, særlig på de mindre klassetrin i
grundskolen, der havde hendes særlige interesse.
En levende og inspirerende lærer, der altid har holdt af sine elever, og
som gav disse både et fagligt og et menneskeligt grundlag at gå videre på.
Vi vil særlig mindes de gange, hvor det dramatiske i hendes danskunder
visning endte i skuespil, som vi andre kunne glæde os over i teatersalen.
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AKTIVITETER I TILKNYTNING TIL SKOLEARBEJDET
Kor og orkester
Gymnasiekoret og forældrekoret har været ledet af Bent Olsen, Jørgen
Krabek og Kirsten. Toksvig.
Jørgen Due har ledet to af skolens orkestre og Esther Skorpik et.

Studiekredse
Astronomi (Tr).
Algol I (grundkursus) (Kt).
Algol II (for viderekomne) (Kt).
Fortran (Co).
Filmkundskab (J. Øbirk).
Sovjetunionen (Per Carlsen).

G.S.K.
Som overbygning på gymnasiet er der knyttet gymnasiale suppleringskurser
(G.S.K.) beregnet for sproglige studenter, som ønsker at studere fag, hvortil
der kræves matematisk studentereksamen. I løbet af et semester kan kursus
deltagerne opnå tillægsprøver i kemi og fysik svarende til matematisk natur
faglig studentereksamen. Undervisningen er givet af flere af skolens lærere;
kursus administreres af viceinspektør, lektor Hans Nielsen.
I dette skoleår afholdtes et fysik- og et kemikursus i efterårssemesteret.
I forårssemesteret 1978 var der intet G.S.K.-hold, og for fremtiden bliver
der også kun efterårshold.
Erhvervspraktik
10. kl. og 3 r har været i erhvervspraktik, hver klasse 1 uge.
Skak
Holte Gymnasiums elitehold har foreløbig i kampen om Danmarksmester
skabet i skak for gymnasier vundet fire indledende kampe og har herunder
slået Frederiksborg, Søborg, Køge og Stenhus. Finalekampen bliver afholdt
den 13. maj i Odense.

Skolepatruljer
Skolepatruljernes opgave er at sikre elevernes færden til og fra skolen. Dette
sker først og fremmest ved, at SP’erne sikrer de knallertkørendes krydsning
af Rønnebærvej, samt ved at påse, at passage af fodgængerfeltet ved ind
kørslen til skolen kan foregå risikofrit.
I eksamenstiden ophæves patruljernes funktion.
Inspektion af skolepatruljernes arbejde foretages af Erik Bye og Lyngby
politi, mens den til ordningen knyttede administration sorterer under Bye.
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SP’erne får hvert år en erkendtlighed af skolen - som regel 20-gangskort
til Rundforbi svømmehal.
I april 1977 arrangerede »Rådet for større færdselssikkerhed« en fest,
hvor Holte Gymnasiums skolepatrulje var indbudt. Ved denne lejlighed fik
Claus Kern-Hansen, 3. g overrakt et diplom og en gave som tak for mange
års trofast arbejde.
I skoleåret 1977-78 består SP-korpset kun af Jens Kern (2 y).
Frivilligt elevarbejde
Følgende elever har i årets løb haft samaritervagt i skadestuen:
Kirsten Skougaard (3 y), Rolf Achermann (2 v), Jens Kern (2 y), Lasse
Kaiser (2 v), Ellen Yde-Andersen (8 c), Josefine Franch (8 c) og Astrid
Christensen (8 c).
Følgende elever fra 8 b har holdt orden på fundne sager:
Anders Tejs Knudsen, Thomas Hejlsberg, Leif Larsen og Henrik Mouritzen.
Som hjælpere i spisefrikvarteret har en del elever fra 5., 6. og 7. kl.
fungeret.
Skolen takker alle disse elever for den ydede hjælp.
OEF
Den 18. august afholdt OEF sin årlige generalforsamling. Tilslutningen til
bestyrelsesvalget var mindre end de forrige år, og de få kandidater, der
var stillet op, fik deres post i bestyrelsen:
Claus Jeppesen (formand), Torben Hansen (næstformand), Bennedikte H.
Nielsen (kasserer), Jørgen Simonsen (sekretær), Tine Koch, Helle Teil,
Vibeke Hornslet (menige medlemmer).
I løbet af skoleåret 1977-78, er følgende arrangementer afviklet:
23/9 fest med grupperne Heavy Joker og Groofy.
28/10 discoteque fest.
21/12 årets julefest med grupperne Frisco og Papa Bue Viking Jazzband.
OEF havde endvidere arrangeret et juleshow med lærere og elever.
20/1 discoteque fest.
3/3 som et forsøg, arrangerede OEF et karneval, med grupperne Nanna
Banana + discoteque, hvilket blev en yderst fremragende succes.
7/3 en aften med hypnotisøren F. August.
14/4 endnu en fest planlagt med grupperne Himmel-ekspressen og Soul
Service.
OEF takker alle, som har gjort det muligt at afholde festerne, ved såvel
opstilling samt oprydning til arrangementerne. Specielt tak til skolebetjent
Roy.
På OEF’s vegne.
Claus Jeppesen.
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Skolebladet
»Orkanen« er Holte Gymnasiums skoleblad og fungerer som kommunika
tionsorgan for såvel elever som for lærere, forældre og skolens ledelse.
»Orkanen« udkommer en gang om måneden, og har nu eksisteret i 4 år,
men bladets fortsatte eksistens er naturligvis betinget af den interesse, der
vises, specielt fra elev- og forældreside. Første nummer af »Orkanen« i et
nyt skoleår indeholder bladets retningslinier. Sidste indleveringsfrist til et
nyt nummer af »Orkanen« annonceres i det foregående nummer, samt
v.h.a. plakater opsat på skolen. Alt det praktiske arbejde vedrørende »Or
kanen« varetages af elevredaktionen, der er sammensat af elever fra flere
forskellige klasser - redaktionen er naturligvis åben for nye, interesserede
medlemmer. Denne redaktion indsamler bl.a. materiale til bladet, og alt lige
fra tegninger og opgaver til debatoplæg og referater er meget velkomne.
»Orkanen« finansieres af den selvejende institution Holte Gymnasium
og uddeles gratis til alle elever, forældre, lærere og forældrerepræsentanter.
Det er foreløbig lykkedes at udsende 26 numre af »Orkanen«, men for
håbentlig vil bladet få en lang levetid!
På elevredaktionens vegne
Dorte Jahnsen
Biblioteket
Biblioteket er delt i to afdelinger: hovedbiblioteket, der ledes af hr. Ravn
og grundskolens bibliotek, der ledes af E. Gross.
Hovedbiblioteket omfatter faglitteratur og skønlitteratur, især for de æld
ste elever. Bogbestanden udgør for tiden ca. 70.000 numre, heri iberegnet
højesteretssagfører Emanuel Christensens samling, der dog kun delvis er
registreret. Dette arbejde varetages af fru E. Markvardt. Desuden modtager
biblioteket ca. 200 tidsskrifter, der registreres af fru Grete Christensen, som
også hjælper med til fremstilling af kartotekskort.
Den ny læsesal, der er indrettet på en bred balkon i gymnasiestue 4, har
ca. 5000 bind, ordnet efter decimalklassesystemet. En stor del af disse bøger
stammer fra højesteretssagfører Em. Christensens samling, men mange er
overført fra skolens samling.
Der er stadig fagbiblioteker i nærheden af de forskellige faglokaler, lige
som der et par steder er mindre biblioteker med almene opslagsbøger.
Grundskolens bibliotek indeholder pr. 1. april 1978 i alt 4000 bind for
delt på faglitteratur og skønlitteratur for elever fra børnehaveklasse til og
med 10. klassetrin.
Det varetages af Elise Gross og Elisa Markvardt. Der er udlån 2—3 timer
hver dag.
Skolebibliotekarerne formidler lån fra Søllerød Kommunes Fællessamling
til lærere i grundskolen og gymnasiet af klassesæt af bøger samt AV-materiale som lydbånd, dias, transparenter til OH-projektor og lydbøger.
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Skolebibliotekarerne forestår også indføring i bibliotekskundskab og for
midler klassebesøg på kommunebibliotekerne.
Forøgelsen af åbningstimer har givet større udlån, ligesom der har været
flere klassebesøg og lån af klassebiblioteker.
Grundskolens bibliotek takker studielektor Aage Salling for en gave be
stående af en række engelske bøger.
Kunst
Skolen har i 1977-78 indkøbt et maleri af Niels Andersen.

Gaver
Per Thuesen har foræret skolen en skibsmotor.

Gaver fra elever
En himmelglobus med lys fra Carl Johan Bjørling 2 a. Island i keramikud
formning fra Torben Lindhoff og Nicolaj Yde 4 a.

Idræt
Skolens interne idrætsdag blev i år afviklet som orienteringsløb for eleverne
fra 2. kl. til 8. kl. Der blev løbet på 4 ruter med forskellig længde og svær
hed.
Elever fra nogle af de ovennævnte klasser har endvidere deltaget i
basketball- og atletikstævner indenfor Københavns amt.
Gymnasiet og realen har afholdt atletikstævne i mangekamp på skolens
eget anlæg. Tre gymnasiehold (et pige- og to drengehold) deltog i regions
mesterskabet i holdatletik. Skolen vandt sammenlagt - og det ældste drenge
hold gik videre til finalestævnet i Esbjerg. Her blev holdet placeret på en
førsteplads. Gymnasieelever af begge køn har endvidere deltaget i regions
stævner i basket-, volleyball og håndbold. Der blev afholdt skolemesterskab
i volley-, basketball og fodbold.
Skolen tilbød i det forløbne år fritidssport i volley/basketball, trampolin
spring og atletik.
Skolens idrætsdragt er for pigernes vedkommende blå bukser og hvid
bluse og for drengenes hvide bukser og blå bluse. Hvad angår brug af fodtøj
gælder der følgende: Udendørs benyttes gummisko, indendørs gummisko
(rene) eller en let gymnastiksko.
På idrætslærernes vegne
Erik Bye
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SÆRLIGE MEDDELELSER

Træffetid:
Rektor træffes normalt tirsdag og torsdag kl. 13.00-13.45 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 (medhjælper, teknisk afdeling).

Ferier og fridage i skoleåret 1978—79
Efterårsferie: 16.-20. oktober (inkl.)
Juleferie: 27. december - 5. januar (inkl.)
Dronning Ingrids fødselsdag: 28. marts.
Påskeferie: 9.-17. april (inkl.)
Grundlovsdag: 5. juni.
Desuden alle lørdage og søn- og helligdage, som ikke er omfattet af
ovenstående.

Sommerferie 1979: 25. juni - 10. august (inkl.)
Det nye skoleår

begynder mandag den 7. august 1978.
Oplysninger om, hvornår hovedskolens 1. klasse og børnehaveklassen
skal begynde, vil blive sendt til hjemmet.

Holte, den 1. april 1978.

Vagn Haarsted
rektor
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HOLTE GYMNASIUMS MUSIKSKOLE

Skoleåret 1977-78
Musikskolen ledes af Holte Gymnasiums rektor.

Musikskolens faglige leder:
Studielektor Jørgen Due.
Musikskolens lærere:

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

Blokfløjte:

Klarinet:
Guitar:

pianisten Axel Arnfjord.
Anette Voss, statsprøvet musikpædagog.
violinisten Slavko Skorpik.
Esther Skorpik, statsprøvet musikpædagog.
Else Valders, statsprøvet musikpædagog.
Lars Malther, kgl. kapelmusikus.
Mads Johansen, musiker.
Birgitte Friis-Nielsen, statsprøvet musikpædagog.
Lone Kjær-Rasmussen, musiker.
Eva Bo Jensen, statsprøvet musikpædagog.
Birgitte Friis-Nielsen, statsprøvet musikpædagog.
Leif Dalgård, statsprøvet musikpædagog.
guitaristen Jonas Molbech.
Søren Riis-Vestergaard, musiker.
Leif Dalgård, statsprøvet musikpædagog.
Suzanne Ibstrup, statsprøvet musikpædagog.

Slagtøj:
Messing
blæsere:
organist Arne Christensen.
Sang (stemme
lægning):
Dorrit Hammer, statsprøvet musikpædagog.
Anny Jørgensen, koncertsangerinde, cand. polit.
Beattrommer: Henrik Simonsen, musiker.
El-bas:
Claus Due, musiker.
Obo:
Jørgen Franck, musiker.
Fagot:
Peter Andersen, musiker.
Basun:
Hans Tjalve, musiker.

Musikskolens regnskabsfører:
skoleinspektør Jørgen Schunck
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Musikskolens elever
Musikskolen havde i februar 1978

Klaver ...........................
Violin ...........................
Kontrabas .....................
Cello ..............................
Tværfløjte .....................
Guitar ...........................
El-bas ...........................
Beattrommer.................

alt 280 elever, der fordelte sig således:

66
51
2
6
17
41
6
7

Trækbasun ................... 1
Klarinet......................... 3
Blokfløjte ..................... 51
Sang .............................. 7
Messingblæsere ............. 10
Slagtøj ........................... 10
Obo .................................. 1
Fagot .............................. 1

Musikskolens årlige opvisninger fandt sted den 14., 15. og 16. marts 1978.
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