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KILDEGÅRD GYMNASIUM
KILDEGÅRDSVEJ 87

2900 HELLERUP

Skolens telefoner:
Rektors kontor: GE 9090
Regnskabskontoret: GE 9080 
Inspektorkéntbrexne: GE 1950 

^Lærerværelset: '"GE 40 093
"“2 . Skolelægen: GE 9012 ~ ■

Skolepsykologen: GE 9012
Pedel Vagn Sørensen GE 9050

Skolens telefoner kan ikke benyttes til private meddelelser til eleverne. 
. ••** •• ’ t • . •

Elevtelefoner:
Overskolen: GE40 100
Hovedskolen: GE40 110

v - Giro:
Skolen: 5 43 06
Boglånet: 9 89 88

LEJREN FÆRGELUNDEN
3630 Jægerspris

Tlf.: (03) 31 10 90
Elevtelefon: (03) 31 35 75

Lejrens tilsynsførende:
Parcellist Niels Knudsen, Fagerkær, Lunden, 3630 Jægerspris, tlf.: (03) 3102 64

Lejrens økonoma:
Fru Irma Jacobsen, Hovedgaden 170, 3630 Jægerspris, tlf.: (03) 33 10 51

Træffetider:
Rektor træffes som regel hver mandag, tirsdag og torsdag kl. 12.15-13. 
I sommerferien 1972 træffes rektor på skolen mandag den 19. juni kl. 9-12 

og fredag den 4. august kl. 10-12.



KILDEGÅRD GYMNASIUM

1971-72

Ved

REKTOR OLE RINDUNG



KILDEGÅRD GYMNASIUM
E. Bay og Tb. Moltkes Skoler

Den 1. november 1870 oprettedes Comtesse Moltkes Pigeskole, og den 
1. september 1882 oprettedes Linnésgades Undervisning for Drenge, som 
senere fik navnene Østersøgades Latin- og Realskole og Østersøgades Gym
nasium. Den 28. juni 1913 underlagdes de to skoler en selvejende institu
tion med navnet E. Bay og 'Eli. Moltkes Skoler. Skolerne sammenlagdes den 
I. august 1961 til én skole med navnet Østersøgades Gymnasium. Efter 
udflytningen den 1. august 1964 ændredes navnet til Kildegård Gymnasium.

Den selvejende institutions bestyrelse er:

B. E. Winther 
advokat 

bestyrelsens formand

f. Kisby e Moller 0. Knigge
civildommer kriminalassistent

0. Brønnum Schon Arne Sejr
isenkræmmer direktør

Skolen består af følgende afdelinger:
Hovedskolen, der omfatter 1.-7. klasse med to parallelklasser på hvert trin. 
8., 9. og 10. klasse, én klasse på hvert trin.
Realafdelingen, der omfatter I.-2. realklasse med tre parallelklasser på hvert 
trin samt 3. realklasse med to parallelklasser.
Gymnasiet, der omfatter 1.-3. gymnasieklasse med to parallelklasser på sprog
lig linje og to parallelklasser på matematisk linje.

I 2. og 3- gymnasieklasse er den sproglige linje delt i tre grene: nysproglig 
gren, klassisksproglig gren og musikgren, og den matematiske linje er delt i 
tre grene: matematisk-fysisk gren, naturfaglig gren og musikgren.



Elevernes tydelige uvilje mod faget legemsøvelser, mir man gik fra bold
spilsæsonen til gymnastiksæsonen om efteråret, og de oplysninger, man fik, 
når den frivillige idræt opgav sine tal for forskellige specialidrætters popu
laritet, var årsagen til, at man i 1965 begyndte at betragte legemsøvelser fra 
nye synsvinkler på Kildegård Gymnasium. Man startede en række små forsøg 
til brug ved vurdering af fagets indhold og arbejdsformer.

Det forste, man tog op til overvejelse, var fagets indhold på forskellige 
klassetrin. Tydeligst sprang det i øjnene, at man traditionelt dyrkede forskel
lige former for »idræt«, som var ganske brugelige, når eleverne forlod sko
len. Her tænkes især på rundbold, langbold og M-bold, som desværre stadig 
har en trofast menighed - i strid med fagets formål.

Nye grene
Vort første forsøg gik derfor ud på at finde idrætter, som kunne sættes i 

stedet for ovennævnte boldspil. Mini-basketball blev valgt som forsøgsidræt 
og i årene 1966-69 gennemprøvet med 2.-4. klassetrin. Resultaterne var så 
gode, at spillet figurerer på undervisningsvejledningen i dag.

Den stramme ordning, at der skulle undervises i redskabsgymnastik i hele 
indendørssæsonen, og at der kun undtagelsesvis kunne spilles bold, nemlig 
når eleverne var søde, startede de næste overvejelser. Den gamle tanke, at 
redskabsgymnastik måske bedre end andre idrætter kunne bruges til at opfylde 
fagets mål, blev hurtigt kuldkastet. Redskabsgymnastikken er placeret langt 
nede på kondilisten. Sammenholdt med almindelige pædagogiske principper 
om motivation i undervisningen førte det automatisk til et forsøg med en til
valgsordning for gymnasiet i 1969, fælles for piger og drenge.

Ordningen blev modtaget med glæde, men havde én alvorlig fejl: de fleste 
elever havde ikke kendskab til alle de idrætter, som blev tilbudt. Kildegård 
Gymnasium er imidlertid som skabt til forsøgsordninger, fordi man her har 
elever på alle trin fra 1. klasse til 3 g. Derfor opstod hurtigt tanken om en 
fast læseplan, som kunne sikre eleverne en alsidig orientering.

I sommeren 1969 forelå en sådan plan for hele skolen. Den måtte naturlig
vis ændres undervejs, men har nu i hovedtrækkene kørt i godt 1l/> år. Planen 
opererer med 3 perioder i skoleforløbet: Tilvænningsperioden (1.-3. klasse-
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trin), introduktionsperioden (4.-7. klassetrin) og tilvalgsperioden (8. 12. 
klassetrin). I tilvænningsperioden arbejdes med småbørnsaktiviteter, hvor 
hovedprincippet er at udvikle bornenes motorik på legebasis og skabe tryghed 
og samarbejdsformer. 1 introduktionsperioden benyttes en fast læseplan. 
Idrætterne introduceres på bestemte klassetrin, og foreløbig står følgende- 
idrætter på programmet: fodbold, håndbold og atletik (pladskrævende som
meridrætter). Desuden basketball, volleyball, rytmisk gymnastik, redskabs
gymnastik og svømning (mindre pladskrævende vinteridrætter). Når denne- 
periode er forbi, kan eleverne i tilvalgsperioden på basis af egne erfaringer 
frit vælge disciplin. De kan vælge fire gange årligt, sæsonvis fra sommer
ferie til efterårsferie - fra efterårsferie til juleferie - fra juleferie til påske
ferie - fra påskeferie til sommerferie. Der er ingen krav om, at nye idrætter 
skal vælges ved en ny periodes start.

Praktisk er problemerne omkring til valgsordn ingen løst på den måde, at 
man i gymnasiet har 4 klasser til gymnastik samtidig og hertil 4 lærere. Ved 
en periodes start samles alle, og de forhåndenværende muligheder for valg af 
specialidrætter forelægges. Derefter vælges, og 4 undervisningsenheder eta
bleres med hver sin lærer. Fordelene er indlysende. Eleverne går til den disci
plin, de er mest motiveret for, og får samtidig den lærer, der ved mest netop 
om deres idræt. Sideløbende med de fire store undervisningsenheder har der 
været tilbud om vægt- og konditræning (i omdannet depotrum), om indi
viduel løbetræning og tennis i en periode. Det foregår uden lærertilsyn. 1 
hovedskolen har man på forsøgsbasis tre lærere på to klasser (6() elever), 
således at undervisningsenhederne bliver på ca. 20 og tilvalgsmulighederne 
øges med 50 pct.

Ordningen er kommet for at blive, selv om der selvfølgelig er vanskelig
heder. Den største ligger uden tvivl i det ret banale at kontrollere, at mode
pligten overholdes og at give karakterer. Måske løser fremtiden begge disse- 
problemer. Undervisningsenhederne er mere heterogene end tidligere på 
grund af forskellen i fysisk styrke mellem drenge og piger. Dette klares med 
en niveauundervisning. I idrætter, hvor den fysiske styrke er mindre vigtig, 
vil man hurtigt opnå et homogent materiale.

Tilvalgsordninger er efterhånden prøvet mange steder, og det vil ikke
vare længe, for den er landsdækkende. Men hvis man ikke samtidig laver en 
læseplan, vil der opstå kedelige situationer, hvor eleverne i hele deres skole
forløb kan risikere kun at blive præsenteret for én idræt. Man må håbe, at de 
bestemmende i tide erkender dette problem.

Skoleidræt — -frivillig idræt
Landsudvalget for skoleidræt bor nok allerede nu lægge planer, der kan 

støtte en nyordning med tilvalg og læseplan. Der bor udskrives konkurrencer 
i bestemte idrætter for bestemte alderstrin. Samtidig kunne man kvitte alle 
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lokale idrætsdage, som er formålsløse. Formålet med landsudvalgets konkur
rencer skulle primært være at bringe eleverne i kontakt med den frivillige 
idræt og lære dens betingelser at kende. Jeg er ikke i tvivl om, at den frivillige 
idræts ledere som sædvanlig ville stille deres viden og arbejdskraft til rådig
hed for disse arrangementer.

En politiker ville spørge, hvad det koster at indføre en ordning som her 
skitseret. Intet ville det koste. Tværtimod ville man kunne spare penge, hvis 
man - som naturligt var - betragtede skoleidræt og frivillig idræt ud fra 
samme perspektiv. Så ville man ikke bygge saneringsmodne gymnastiksale på 
10X20 meter og ved siden af en hal til den frivillige idræt. Så ville man 
kunne bygge idrætsfaciliteter, der kunne dække bredere samfundsbehov, og 
som var bedre og billigere end det nuværende planløse og undertiden pre-
stigeprægede idrætsbyggeri, vi i dag præsenteres for. Erik Madsen.

»Meddelelser fra Kildegård Gymnasium«
I oktober 1971 påbegyndte skolen udsendelsen af et lille meddelelsesblad 

med det ovenfor anførte navn. Der er i skoleåret 1971-72 i alt udsendt fire 
numre (oktober, december, februar og april).

Bladet uddeles gratis til samtlige elever, der anmodes om efter læsningen 
at viderebringe det til forældrene. Det indeholder annonceringer af kommende 
arrangementer, de nøjagtige tidspunkter for kommende ferier og fridage, 
begrundelse for trufne dispositioner, forslag fra elever, lærere eller forældre 
om ændringer i gældende ordninger, referater af møder i forskellige udvalg, 
anmeldelser af arrangementer på skolen osv.

Bladet tilrettelægges af et redaktionsudvalg bestående af to elevrepræsen
tanter og to lærere. 1 dette skoleår har redaktionsudvalgets medlemmer været 
Christian Holme, Pia Marquard, Knud Laursen og rektor.

Afsked med fru Ørbech
Med udgangen af skoleåret 1970-71 forlod fru Gudrun Ørbech skolen 

efter at have virket her siden 1953. Fru Ørbech havde endnu ikke nået den 
sædvanlige pensionsalder, men helbredsmæssige hensyn gjorde det nødven
digt for hende at sige skolen farvel.

Fru Ørbechs fagområde var formning, biologi og gymnastik. Ved sit ven
lige væsen har hun gjort sig vel lidt af de elever, hun underviste i disse fag, 
og i lærerkollegiet har vi sat pris på hende som en stilfærdig, men meget 
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hyggelig kollega. Fru Ørbech har udpræget kunstnerisk sans, hvilket naturlig
vis i høj grad er kommet hendes undervisning i faget formning til gode. 
I den større kreds har vi kunnet glæde os over denne evne hos hende, når 
hun, som det mange gange var tilfældet, deltog i udsmykninger ved de fest
lige lejligheder.

Vi ønsker fru Ørbech et godt otium uden for mange besværligheder med
helbredet. Ole Rindung.

Eksaminer 1971
Studentereksamen

Klassisk-sprog!i g gren
3ksa: Jens Wolmar Jensen, Hans-Henrik Liberoth.
3ksb: Marianne Jørgensen, Anne-Marie Egeskov Lund, Finn Gemynthe 

Madsen.

Nysproglig gren
3nsa: Hanne Boye Christensen, Ulrik Worziger Christensen, Vibeke Gams- 

gaard, Lis Jensen, Lena Ahrenst Jørgensen, Erling Krabbe, Helle 
Linde, Birgitte Møller, Hasse Neerbek, Hans Nielsen, Anne Prior- 
Knock, Christine Schibbye.

3nsb: Lise Carlsen, Eva Helweg-Mikkelsen, Søren Lænkholm, Frants Ma
thiesen, Gunvor Staal, Eva Therkelsen, Vibeke Thorsen, Pernille 
Wandel.

Mnsiksproglig gren
3musa: Hanne Abrahamsen, Marianne Johannesen, Charlotte Pers.
3musb: Knud Manniche, Lise Nørgaard, Poul Schülein.

Matematisk -fysisk gren
3mfx: Jes Bergholt, Niels Henrik Blom-Hansen, Henrik Dahm, Rolf Dei- 

gaard, Christian Glahn, Hrolf Gädda, Mikael Kristensen, Rikke Lar
sen, Lisbeth Pharao, Carsten Reimers, Kjeld Schmiegelow, Kirsten 
Stadil, Ove Sylvest, Anne Zilstorff.

3mfy: Annette Aistrup, Susanne Baden, Tomas Bohr, Claes Thunbo Chri
stensen, Kirsten Ehlers, Per Flemming Eldon, Lennart Emborg, Me
rete Fredgaard, Henrik Juul, Flemming Landert, Inge Middelboe, 
Anne Mette Glüsing Nielsen, Christian Nørholm, Jens Bronnum 
Schou, Hans Henrik Sprechler, Flemming Thorup, Poul Tvermoes.
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Naturfaglig gren
3mnx: Anders Korsgaard Christensen, Lisbeth Egsmose, Henrik Gottlieb- 

Petersen, Anders Hoyer, Niels Kryger-Baggesen, Anders Gersel 
Pedersen, Allan Philips.

3mny: Christian Jespersen, Ida Jørgensen, Marianne Stangerup.

/VI n sik ni at e ni a tisk g ren
3musx: Michala Weincke.
3musy: Birthe Johannessen.

Realeksamen
3ra: Thomas Andersen, Uffe Beuck, Melanie Blom. Lene Brodthagen, Claus 

Garde Christensen, Marianne Christensen, Ole Peter Clausen, Anette 
Colding, Jacques Guerrier, Nina Helsted, Niels Hoffmeyer, Dorte Ing- 
vordsen, Vibeke Lauridsen, Ole Marquard, Michael Müller, Charlotte 
Oest-Larsen, Soren Pedersen, Tim Ralov, Bent Rzepa, Willy Roe, Stef
fen Schleimann, Kit Steffensen, Irene Werner, Hanne Mette Zöllner,

3rb: Jens Arentoft, Vibeke Berthelsen, Henning Bro, Curt Drechsler, Ingrid 
Egerod, Inger Engberg, Susanne Gamsgaard, Lone Gregers, Karsten 
Gringer, Kim Hansen, Peter Jespersen, Ole Juul, Lene Jørgensen, Anne 
Helms Kristensen, Lars Kryger-Baggesen, Lars Ulrik Larsen, Birgitte 
Olsen, Hans Henrik Ravn, Jacob Schibbye, Lene Sekjær, Peter Sylvest, 
Anders Thornval, Hanne Aandahl.

10. klasses afgangsprøve
Carl Bernhard von Christietson, Ann Bruselius Hansen, Leif Hegner, Anette 
Holmelin, Kirsten Bech Jensen, Niels Møller, Birgitte Strid Nielsen, Ilse 
Nielsen, Ralf Overgaard, Bodil Philipsen, Lene Silva, Jens Ørkild-Hansen.

9. klasses afgangsprøve
Elisabeth Dalsgaard, Torben Fog, Birgitte Freifeldt, Bente Helweg-Mikkel- 
sen, Hanne Sparre Kragh, Marianne Køhl, Finn Vivet Larsen, Finn Øder 
Madsen, Flemming Nielsen, Vibeke Nissen, Kim Olsen, Bo Poulsen, Kirsten 
Rud, Birgitte Salmonsen, Dorte Serlev, Lotte Serlev, Charlotte Wulff.
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Af skolens dagbog
16 . april1971: Elever fra 6. og 7. klasse sælger Dybbølmærker (ialt I 1000) 

under ledelse af Parby. Pavle Radovanovic, 7 a, solgte flest og vandt en 
Tjæreborgrejse.

22 . april: 1 fællestimen holder Peter Fabricius m. fl. musik foredrag og 
fremforer forskellige musikstykker for violin. Om aftenen forårsfest, arran
geret af C. C. Strmve, med folkedans, uddrag af »En søndag på Amager«, 
lysbilleder m. m.

26 .-30. april: Isa + Imy på ekskursion til Sydslesvig med il. Bekker- 
fensen. 2my på ekskursion til Fyn med II. Neerbek.

26 .-27. april: Forældredag for 1—5. klasse.

27 .-30. april: 2mx på ekskursion til Bornholm med li. Aggerholm og 
Leif Hansen.

30. april: Afskedsfest for 3g.

4. maj: Skolemodenhedsprøve for de yngste aspiranter til 1. klasse.

3. maj: Sidste skoledag for 3g, som drikker morgenkaffe med lærerne. 
Eksamensskemaet for studentereksamen modtages.

11. -14. maj: 2my på ekskursion til Bornholm med li. Aggerholm og Leif 
Hansen.

11. maj: Irb på ekskursion med H. Bekker-fensen.

12. maj: Formningseleverne fra 8. kl. og 1. og 2. real på Louisiana med 
Vibeke Rasmussen.

13. maj: Ira på ekskursion med H. Bekker-f ensen.

18. maj: 9. og 10. klasse på Zoologisk Museum med Lith Neerbek og 
li. Lamkholm.

19- maj: Sidste skoledag for overskolen. 3. real og 10. klasse drikker mor
genkaffe med lærerne.

27 . maj: 7b på Hellesens Fabrikker med Ole Silan.
7 .-10. juni: Grønne uge for hovedskolen.

//. juni: Afslutning for hovedskolen. Uddeling af præmier: for håndger
ning til Gertie Lundvall, 6a, for husgerning til Annette Brangstrup Hansen. 
7b, og for sløjd til Erik Knutzen, 7b. Rektor retter afskedsord til fru G. Ør- 
bech, som forlader K.G. ved skoleårets udløb.
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Studenterne fra den sproglige linie a, årgang 1971
Siddende fra venstre: Lena Ahrenst Jørgensen (n), Anne Prior Knock (n), Vibeke 
Gamsgaard (n), Hanne Abrahamsen (m), Hasse Neerbek (n), Helle Linde (n), Hans 
Henry Nielsen (n).
Stående jra venstre: Hanne Boye Christensen (n), Ulrik Worziger Christensen (n), 
Marianne Johannesen (m), Christine Schibbye (n), Lis Jensen (n), Charlotte Pers (m), 
Hans-Henrik Liberoth (k).
Ikke med på billedet: Erling Krabbe (n), Birgitte Moller (n).

/5. juni: Afslutning for realafdelingen og 8.-10. klasse. Uddeling af præ
mier: for håndgerning til Vibeke Nissen, 9. kl., for husgerning til Charlotte 
Lindenberg, 8. kl., og for sløjd til Soren Korner/tp, 2ra.

18. juni: Afslutning for gymnasiet. Taler af rektor, student Huns-Henrik 
Liberoth og student fra 1946 Bent Alsinger. 5. maj-legatet tildeles Tonnts 
Bohr, Hans Henrik Liberoth og Soren Lcenkhobn.

9- a/tgnst: Overskolen begynder skoleåret 1971-72. Morgenkaffe for ele
verne i lg og lærerne.
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Studenterne fra den sproglige linie b. årgang 1971
Siddende fru venstre: Pernille Wandel (n), Gunvor Staal (n), Anne-Marie Egeskov 
Lund (k), Use Carlsen (n). Lise Nørgaard (m). Eva Therkelsen (n). Vibeke Thor
sen (n).
Stående fra venstre: Søren Lænkholm (n). Finn Gemynthe Madsen (k), Frants Ma
thiesen (n), Marianne Jørgensen (k), Poul Schülein (m).
Ikke med på billedet: Eva Helweg-Mikkelsen (n). Knud Manniche (m).

11. august: børste skoledag for 2.-7. klasse.
16. august: Første skoledag for 1. klasse.
20. -23. august: Introduktionskursus for Ig i lejren.
28. august: Lærermiddag i lejren.
.5. september: Førsteklasserne med pårørende i lejren.
7. september: Studieteknik-dag for gymnasiet.
8. -9. september: Den årlige avisindsamling. 8. kl. under ledelse af Fl. 

Næsland, Iz. Sørensen og N. U7 amber g.
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Studenterne fra den matematiske linie x, årgang 1971
Siddende fra venstre: Mikael Kristensen (f). Lisbeth Egsmose (n), Anne Zilstorff (f). 
Michala Weincke (m), Kirsten Stadil (f), Lisbeth Pharao (f), Rikke Larsen (f), 
Allan Philips (n).
Stående fra venstre (midterste række): Hrolf Gädda (1), Carsten Reimers (f), Henrik 
Gottlieb (n), Niels-Henrik Blom-Hansen (f), Niels Kryger-Baggesen (n), Henrik 
Dahm (f).
Stående fra venstre (bageste række): Rolf Deigård (f), Kjeld Schmiegelow (f), Anders 
Korsgård Christensen (n), Jes Bergholt (f). Christian Glahn (f). Anders Gersel Peder
sen (n), Ove Syl vest (f).
Ikke med på billedet: Anders Høyer (n).

9. september: Elevforsamling.
14—17. september: 2mx på ekskursion til Fyn med Jl. Neerbek.
16. -17. september: 2sa 4- 2sb på tur til Hamburg med Vibeke Bagge og 

C. C. Struwe.
28. september: 2rc på ekskursion med H. Neerbek.

13



Studenterne fra den matematiske linie y, årgang 1971
Siddende fra venstre: Birthe Johannessen (m), Susanne Baden (f), Ida Jørgensen (n), 
Kirsten Ehlers (f), Marianne Stangerup (n), Annette Aistrup (f), Merete Fred- 
gaard (f), Inge Middelboe (f).
Slående fra venstre (midterste række): Claes Thunbo Christensen (f), lians Henrik 
Sprechler (f), Per Eldon (f), Anne Mette Glüsing Nielsen (f), Tomas Bohr (f). 
Christian Nørholm (f), Flemming Thorup (f), Christian Jespersen (n).
Stående fra venstre (bageste række): Poul Tvermoes (f), Henrik Juul (f), Jens Brøn- 
num Schou (f), Flemming Landert (f), Lennart Emborg (f).

29. september-1. oktober: Isa 4- Isb på ekskursion til lejren med li. Ag- 
gerholm og Lei] Hemsen.

Elever fra 2rc og 9. kl. på Statens Museum for Kunst med V. Rasmussen.

30. september: Forældremøde for 1. klasse.
14. oktober: Elever fra 2ra + b på Statens Museum for Kunst med V. Ras- 

m nsse n,
27. oktober: Forældremøde for hele skolen med bestyrelsens beretning
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Real a, årgang 1971
Siddende jra venstre: Tim Ralov, Ole Peter Clausen, Vibeke Lauridsen, Birgitte Oest- 
Larsen, Marianne Korsgaard Christensen. Søren Pedersen.
Stående jra venstre (midterste række): Melanie Blom, Michael Møller, Nina Helsted, 
Lene Brodthagen, Irene Werner. Kit Steffensen, Hanne Mette Zöllner, Bent Rzepa.
Stående jra venstre: (bageste række): Niels Hoffmeyer, Willy Røe, Dorte Ingvordsen, 
Anette Colding, Jacques Guerrier. Uffe Beuck, Thomas Skovsted Andersen. Ole Mar
quard.
Ikke med på billedet: Steffen Schleimann.

og derefter foredrag om planerne for en reform af folkeskolen af viceskole- 
direktør Ihgolf Hattbirk.

1. november: Skolens fødselsdag. Ved morgensang bogpræmieuddeling til 
elever fra hovedskolen.

2. november: Vicegeneralsekretær H. Reedtz Funder fra Røde Kors holder 
foredrag med film om Pakistanhjælpen.

5. november: Elevernes festarrangement til fordel for Pakistanhjælpen.

16. november: Forældremøde for 2.-4. klasse.
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Real b. årgang 1971
Suhlende fra venstre: Inger Engberg, Jacob Schibbye, Vibeke Berthelsen, Ingrid Egerod, 
Susanne Gamsgaard, Lone Gregers, Lene Sekjær. Anne Helms Kristensen.
Stående fra venstre (midterste række): Hanne Aandahl, Lene Jørgensen, Jens Arentoft, 
Kim Voigt Hansen, Ole Juul, Peter Friis Jespersen. Henning Bro.
Stående fra venstre (bageste række): Birgitte Olsen, Lars-Ulrik Larsen, AndersThornvaL 
Peter Sylvest, Lars Kryger-Baggesen, Hans Henrik Ravn, Kurt Drechsler, Karsten 
Gringer.

18. -19. november: Forældredage for 1.-5. klasse

22. november: Forældremode med elevdeltagelse for 1. g.

24. november: Forældremode for 5.-6. klasse.

26. -29- november: Pædagogisk kursus for gymnasiets lærere.

29. november—6. december: 2sa i Rom med L. Hasle og E. Thaning.

6. december: 2mx + 2my på ekskursion til Kalundborg med Henrik 
Bengtsson.
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10. klasse, årgang 1971
Siddende jra venstre: Ilse Nielsen, Bodil Philipsen, Kirsten Beck Jensen, Ann Bruselius, 
Lene Silva, Carl Bernhard v. Christierson.
Stående jra venstre: Niels Christian Møller, Leif Hegner, Ralf Overgaard, Jens Ørkild- 
Hansen, Birgitte Strid Nielsen, Anette Holmelin.

13. december: Arrangement for hovedskolen med bl. a. Luciaoptog under 
ledelse af Hjerner Meyer og G. Nwsland.

/7. december: Julefest arrangeret af elever fra 3. real og 2g.
22. december: Juleafslutninger. Juletalerne holdes af pastor Finn Allan 

Petersen.

10. januar 1972: Forældremøde for 7. og 8. klasse.

14. januar: 6a på Nationalmuseet med li. Lind og Iz. Rasmussen.

17. januar: Isa besøger Politiken sammen med C. C. Struwe.

18. jan/tar: 6b på Nationalmuseet med G. Aggerholm og lz. Rasmussen.

19- jan/tar: 3ra besøger Berlingske Tidende sammen med C. C. Str/twe.
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25-års jubilarer
Siddende jra venstre: Erik Frølich Jeppesen (m), Erik Schmidt (m), Ralf Buch, Dennis 
Lassen Landorph (m). Bent Alsinger (k), Thorkild Roskjær.
Stående jra venstre: Ole Karst (m), Bent Høyer (ni), Jørgen Hansen (m).

20. januar: Studieorienterende mode for 2g og 3g.
21. januar: Skolebal for overskolen.
25. januar: Forældremode med elevdeltagelse for 2. og 3. real
7.-14. jebrnar: 2sb i Rom med L. Hasle og E. Thaning.
10. jebrnar: Karneval for 1.-4. klasse.
14- jebrnar: Husgerningseleverne fra 2rb hos NESA med T. Wmstrøm.
13. jebrnar: Forældremøde for 9. og 10. kl., 1. real og 1.-2. g.
22. jebrnar: Elevforsamling.
23-25. jebrnar: Elever fra 2g opforer Soyas skuespil »Bare en tagsten«. 

Instruktion af Mette Vraa jensen og Peter Tolstoy.

18



Fra svømmestævnet i Øbro Hallen.

25. februar: 6a på Nationalmuseet med E. Lind og V. Rasmussen.

1. marts: Legepladsudvalget på ekskursion til Østervangskolen i Roskilde.

10. -17. marts: Hovedskolens kor i Junsele i Nordsverige med Werner 
Meyer.

12. marts: Spøgefuldt svømmestævne i Øbro-hallen arrangeret af C. C. 
Struwe.

14. marts: Husgerningselever fra 2. real hos NESA med 7'. Winstrom.

22. marts: Skolekoncerten (3. mixturkoncert).
24. marts: Et medlem af NOAH-gruppen fortæller om forureningsproble

met i gymnasiets fælestime.
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Store forventninger + sommersol + madpakker = Den grønne Uge.
(fot.: Thune Jacobsen)

Hovedskolens Grønne Uge i juni 1971
Programmet var følgende:

la + Ib 2a i 2b 3a + 3b 4a 4b 5a 5b 6a 4 6b 7a 7b

mandag 
7-6-71 Lejren Færdsels 

legepi.
Københ.- 
tur

Vindin
ge

ZOO- 
museum

Lyngby 
Frederiksdal

Lejre 
vandv.

Teknisk 
museum

Udst.
Brede

tirsdag 
8-6-71 ZOO Lejren Færdsels- 

legepl.
ZOO- 
museum

Vindin
ge

Frilands
museet Akvariet Lyngby

Fr.dal
Udst. i 
Brede

Tekni 
muset

onsdag
9-6-71

Færdsels- 
legepi. ZOO Lejren Lyngby 

Frederiksdal Akvariet Frilands
museet

Vikinge
skibs- 
museet

Forsøgscentret 
i Lejre

torsdag 
10-6-71

Ishøj 
teater

Ishøj 
teater ZOO Lejren Rundetårn

Rosenborg
Udst. i
Brede

Kobenhavnstur 
med sejltur

Skolen vil her gerne benytte lejligheden til at takke de mange forældre, 
der stillede sig til rådighed som tur-hjælpere.

Ole S Um.
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Skolens lærerkollegium 1971-72
De anførte årstal angiver det år, fra hvilket den pågældende har været knyt
tet til skolen.

Erik Aggerhol m, lektor, 1934, geografi, legemsøvelser.
Gerda Aggerholm, overlærer, 1948, regning, matematik, geografi.
Birthe Amtoft, lærer, 1967, dansk, musik.
Vibeke Bagge, lektor, 1964, fransk, tysk.
Else Balslev, lærer, I960, dansk, tysk.
Fiolger Bekker-]ensen, lektor, 1935, historie, religion.
Henrik Bengtsson, adjunkt, 1965, musik, matematik, kemi, erhv.orientering.
Agnete Bentzen, adjunkt, 1962, matematik.
Lene Bredsdorff, adjunkt, 1965, dansk, legemsøvelser.
Jørgen Dahlmann-Hansen, studielektor. 1944, engelsk.
Knud Erik Edinger, stud, scient. 1970, legemsøvelser.
Harald Walther Elmqnist, lektor, 1945, tysk, dansk.
Per Frydendal, stud, scient., 1970, legemsøvelser.
Leif Hansen, adjunkt, 1962, biologi, geografi.
Leif Hasle, adjunkt, 1964, religion, oldtidskundskab, latin.
Frans Heine-Ponlsen, lærer, 1971, dansk, regning, religion.
Lisbeth Hehveg, lærer, 1955, musik.
Ilse Hjermind, overlærer, 1968, specialundervisning.
Inger Hvidt, overlærer, 1959, dansk, regning, religion.
Bent Haastrnp, adjunkt, 1967, musik, matematik.
Elisabeth farløv, lærer, 1964, engelsk.
Ida Stibins fensen. lærer, 1971, dansk, biologi, religion.
Johanne Lemvigh fønsson, overlærer, 1933, dansk, regning.
Else for gensen, overlærer, 1958, dansk, geografi, håndgerning.
Lars Jornø, stud, scient., 1970, legemsøvelser.
Lise Kolte-Olsen, stud, mag., 1971, fransk.
Ingrid Helms Kristensen, overlærer, 1949, dansk, historie, religion.
Erling Krog, adjunkt, 1965, musik, dansk.
fens Kvorning, lærer, 1971, matematik, legemsøvelser.
Niels førgen Langhorn, lektor, 1942, engelsk.
Gertrud Lanrsen, lærer, I960, religion.
Knud Lanrsen. lektor, 1940, fysik.
Elise Lind, overlærer, 1944, tysk, geografi.
Else Lænkholm, overlærer, 1953, orientering, historie, religion.
Erik Madsen, studielektor, 1958, legemsøvelser, biologi.
Ole Nygaard Madsen, adjunkt, 1967, fysik, kemi.
fens Mandrnp, tegner, 1971, formning.
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II7einer Meyer, organist, 1970, musik.
Esther Michaelsen, lærer, 1970, legemsøvelser.
Niels Moller, lærer, 1967, legemsøvelser, dansk.
Torben Vagn Moller, adjunkt, 1966, musik, fransk.
Winnie Moller, lærer, 1967, matematik, legemsøvelser.
Hans Neerbek, lektor, 1949, historie, religion.
Flemming Næsland, lærer, 1962, matematik, fysik.
Gerda Næsland, lærer, 1962, engelsk, håndgerning, maskinskrivning.
Inge Peters, lærer, 1953, legemsøvelser.
Vibeke Rasmussen, overlærer, 1948, formning, dansk.
Ole Rindung, rektor, 1946-57, 1966, matematik.
Gerda Rosenmeier, overlærer, cand. mag., 1961, engelsk.
Thorkild Roskjær, lektor, 1934, fransk, latin, oldtidskundskab.
Ole Silan, lærer, 1961, fysik, matematik, erhvervsorientering.
Morten Skaarup, lærer, 1969, dansk, historie, specialundervisning.
Gerda Spang-Hanssen, adjunkt, 1970, fransk.
Kirsten Stamer, adjunkt, 1970, dansk.
Carl Christian Struwe, lektor, 1929, tysk.
Niels Støvring-Nielsen, lektor, 1958, engelsk, tysk, erhvervsorientering.
Jorgen Sonderskov, stud, scient., 1970, geografi.
Elisabeth Thaning, adjunkt, 1971, latin, græsk, oldtidskundskab.
Jan Jonsson Thrane, stud, scient., 1970, fysik, matematik.
Niels Wamberg, lærer, 1964, sløjd.
Finn Welle Jus, lærer, 1971, dansk, orientering, biologi.
Tove Winstrøm, lærer, 1964, husgerning.

Inspektor for gymnasiet, rektors stedfortræder: Knud Laursen.
Inspektor for hovedskole og realafd. m. v.: Ole Silau.
Boglånet: Ole Silau, Frans Heine-Poulsen.
Lejrinspektører: K. Laursen, N. Wamberg.
Regnskabsforer: Erik Parby (1966).
Sekretær: Gudrun Dal (1967).
Assisterende sekretær: Gudrun Abildgaard (1970).
Skolelæge: Knud Wilken-Jensen (1949-64, 1970).
Skolesundhedsplejerske: Lise Larsen (1964).
Skolepsykolog: K. Heebøll-Nielsen (1970).
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I skoleåret 1971-72 har følgende været lærerkandidater:
Cand. art. Leif Villy Bruun i religion og oldtidskundskab.

Vejledere: L. Hasle, F. Heine-Poulsen, H. Neerbek, E. Thaning.
Cand. mag. Inger Margrethe Hansen i dansk.

Vejledere: L. Bredsdorff. H. 1U. Elmc/uist.
Cand. mag. Mette Vraa-]ensen i engelsk og religion.

Vejledere: f. Dahlmann-Hansen, L. Hasle.
Cand. phil. Jørgen Fjord Kirkegaard i historie.

Vejledere: H. Bekker-Jensen. H. Neerbek.
Cand. scient. Niels-Gnnnar Kristiansson i gymnastik og geografi.

Vejledere: E. Aggerhohn, E. Madsen.
Cand. phil. Emma Michelsen i fransk.

Vejledere: V. Bagge. T. V. Møller, G. Spang-Hanssen.
Cand. scient. Benny Houmark Pedersen i legemsøvelser og biologi.

Vejledere: E. Aggerhohn, L. Hansen. E. Madsen.
Cand. phil. Inger Verdelin Petersen i musik.

Vejledere: H. Bengtsson, B. Haastrup, E. Krog. 7'. V. Moller.
Cand. scient. Birthe Straarup i biologi.

Vejledere: L. Hansen, E. Madsen.

Lejren i Færgelunden
Matr. nr. 28A, Gerlev. Areal iflg. 14. alm. vurd. 1. aug. 1969: 1 ha 7870 m2, 

deraf 130 m2 vej.
Grundværdi: 106.000 kr., værdi af bygninger: 194.000 kr.

Lejren har i tiden fra 1. april 1971 til 31. marts 1972 haft ialt 1595 gæ
ster og 2123 overnatninger. De fordeler sig som følger:

16 .-18. april: 3 ra, 69/70. B. Amtoft.
18 .-20. april: 10. kl. K. Laursen og N. Wamberg (arbejdslejr).
28—29- april: 6 b. G. Aggerhohn (1. pr. fra avisindsamlingen sept. 1970).
30 . april-1. maj: 1 ra 1. Helms Kristensen og Jan Thrane.
3-4- maj: 7 b. B. Amtoft.
6 .-9- maj: Diverse klasser. H. Bekker-f ensen.
19—20. maj: 2 rc. B. Amtoft.
4—5. juni: 5 a. V. Rasmussen.
7 . juni: 1 a og I b. Grønne Uge. L. Heine g og /. Hvidt.
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8 . juni: 2 a og 2 b. Grønne Uge. Rektor, L. Hehveg, Fl. Ncesland.
9 . juni: 3 a og 3 b. Grønne Uge. f. Sønderskov og G. Ørbech.
10 . juni: 4 a og 4 b. Grønne Uge. Lis Andersen og jan Thrane.
18 .-26. juni: Diverse klasser. IL Bekker-jensen.
7 .-8. au g.: Sisu. E. Madsen.
20 .-21. au g.: 1 sa + mx. Rektor, /. Dahlmann-Hansen, K. Laursen, E. Mad

sen.
22 .-23. au g.: 1 sb 4- my. Rektor, /. Dahlmann-Hansen, K. Laursen. E. Mad

sen.
25 .-26. aug.: 7 a. I. Hvidt og N. Wamberg.
28 . au g.: Den årlige lærermiddag.
1 .—2. sept.: 5 a. G. og F. Næsland.
5. sept.: Elever fra 1. kl. med pårørende, rektor og klassernes lærere m. 11.
10—13- sept.: Diverse klasser. H. Bekker-jensen.
16 .-17. sept.: 7 b. (1. pr. fra avisindsamlingen). G. Aggerholm og F. Heine- 

P o uisen.
17 .-19. sept.: 2 rc. K. Stamer.
21 .-22. sept.: 6 a. j. Kvorning.
23-24. sept.: 1 rc. H. llz. Elmquist, E. jarløv og J. Thrane.
24—25. sept.: 3 ra. B. Amtojt.
29. sept.-l. okt.: Isa +b i lejrskole. E. Aggerholm og L. Hansen.
1 .-3. okt.: 3 sa + mx. K. Stamer.
5 .-6. okt.: 8. kl. E. Heine-Poulsen, E. jarløv og F. Wellejus.
8 .-9- okt.: 2 rb. V. Rasmussen.
29-30. okt.: 3 my Bent Haastrup.
5 .-6. novbr.: 1 rb. B. Amtojt og J. Sonderskov.
12—14. novbr.: 7 b. Erans Heine-Poulsen og F. Wellejus.
19-20. november: 6 b. B. Amtojt og F. Wellejus.
10 .-12. decbr.: Musiklejr. Rektor og B. Haastrup.
26 .-28. decbr.: 2 rb 65/66. V. Rasmussen.
28 . decbr.-1. jan.: Diverse klasser og tidligere elever, Soren Dambmann og 

Henrik Stolt.
7.-10. jan.: 2 mx. A. Bentzen og K. Stamer.
21.-23. jan.: Mat. y, årg. 71. A. Bentzen.
28.-30. jan.: 1 rc. IL W7. Elmquist og V. Rasmussen.
11.-13- jebr.: Diverse klasser. H. Bekker-jensen.
18.-19. jebr.: 10. kl. F. Wellejus.
25.-26. jebr.: 6 b. B. Amtojt.
3.-4. marts: 3 my. B. LI aas trup.
10—11. marts: Elleore. O. Silau.
18.-19. marts: Musiklejr. Rektor, B. Haastrup og N. Wan/berg.
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KG's skoleorkester
I sin femte sæson - den med Radetzky-marchen - talte orkestret 24 mu

sikere fordelt på: 13 strygere, 2 fløjter, 3 klarinetter, 1 trompet, 1 horn, 
1 basun, 1 tuba, 1 janitshar samt klaver. 6 af musikerne er tidligere elever, 
som har kunnet medvirke, fordi den ugentlige prøve er lagt udenfor skole
tiden, nemlig hver torsdag aften.

Da modeprocenten har været meget fin, fortsætter vi med aftenprøverne 
også næste år.

Orkestret medvirkede ved juleafslutningen og ved den årlige mixtur- 
koncert i marts. Det har desuden spillet til morgensang hver fredag.

Som optakt til juleafslutningen og til forårskoncerten har der været afholdt 
to »orkesterlejre«. Bent Hnastrlip.

KG s musikskole
Som tidligere har musikskolen det formål at tilbyde skolens elever under

visning i forskellige instrumenter, samt at rekruttere musikere til skole
orkestret.

Folgende lærere har i skoleåret 1971-72 undervist ved musikskolen:
Klaver: Hanne Bekov, Lillian Reddersen. Birthe Anitojt, Werner Meyer, 

Ole Hansson.
Guitar: Michael Bruun, Linn Welle jas.
Blokfløjte og tværfløjte: Morten Dae.
Klarinet: Ole Hansson.
Trompet: Ib Dirkov.
Janitsharinstr.: Hanne Bekov.
Som det fremgår af ovenstående, var der ingen violinelever blandt musik

skolens ca. 50 elever, hvilket er en meget kedelig kendsgerning, eftersom vio
linerne er de bærende kræfter i skole-orkestret. Forhåbentlig ændrer dette for
hold sig i næste sæson.

Meddelelse om tilmelding for skoleåret 1972-73 vil blive udsendt til sko
lens elever i august 1972. Weue]l/Si

Lærerrepræsentationen
I september 1971 indvalgtes i lærerrepræsentationen: 

Erik Aggerhobn: Gymnasieafdelingen 
Birthe Anitoft: Realafdelingen 
Leif Hasle: Formand.
higer Hvidt: Hovedskolen.
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Hovedskolens elevråd
På initiativ af Morten Langebæk, 3 mus b, fru Gerda Næsland og fru I-'. 

Rasmussen oprettedes i efteråret 1971 et »Hovedskolens elevråd«.
I det første møde deltog - foruden de tre ovennævnte - to elever fra hver 

af klasserne 3.-7.
Som formand valgtes Claus Engberg, 7 b, som næstformand Henrik Thal 

Jantzen, 6 a, og som sekretær Mads Reinert. 6 b. U. p. valgtes Jan Vedde, 
7 a. Til legepladsudvalget valgtes René Anning. 5 a.

Skolepatruljerne
Følgende elever har været SPere:

Ole Bay, 3rb.
Kim Christiansen, 9. kl.
Erik Holst, 9- kl.
Per Johannessen, 2 rb.
Jorgen John beck, 2 rb (SP-fører)
Lars Rosenkvist, 6 b (SP-elev)
Hans Peter Svendsen, 9. kl.
Jens Otto Sonksen, G b. (SP-elev).

Skolen vil hermed gerne sige tak for indsatsen.
Den 2. marts deltog de fleste af SP’erne i en fest, der blev afholdt på 

Munkegårdsskolen, hvor der var sorget for underholdning og fortæring af 
forskellig art.

Ved dette årligt tilbagevendende arrangement tildeles endvidere hæders
bevisninger for godt udfort SP-arbejde, og her havde skolen den glæde, at 
Jorgen Johnbeck modtog K.D.A.K.’s sølvnål samt blev udnævnt til »millio
nær for en dag« sammen med tre andre elever fra Gentofte kommune.

Ole S il au.

Julens dukketeater
For fjerde år i træk opførte Det kongelige Miniteater ved juletid en model- 

teaterkomedie. H. C. Andersens »Ringen« blev fra den 13. december og en 
uge frem i alt opfort 8 gange for skolens yngste klasser, og teaterpersonalet 
Torben Schmidt, Jorgen Johnbeck og Per Johannessen, alle fra 2 rb, havde 
det indtryk, at det unge publikum morede sig. Ved en enkelt forestilling 
optrådte El. Næsland i pausen med udvalgte fysikforsøg, hvilket fremkaldte 
stor jubel fra publikum.
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Hovedskolens bibliotek
Også i år har vi haft bibliotek for hovedskolen i kælderen. En ivrig skare 

af hovedskolens elever er to gange ugentlig dukket op i vores lokale i spise
frikvarteret for at undersøge, om der skulle være noget, der kunne friste dem.

I midten af februar tog vi en succes fra sidste år op og begyndte et udlån 
af diverse kriminalromaner, som f. eks.: Agathe Christie, Maigret, Sherlock 
Holmes - alle bøgerne blev ligesom sidste år revet væk, så snart de blev 
anbragt på bibliotekets hylder.

Vi håber, at endnu flere vil søge ned i det lille hyggelige lokale til næste 
år, så hylderne kan blive mere tomme, end det var tilfældet i år.

På gensyn i biblioteket. pe/. „e„. , rb.

Folkedans
1 vinterhalvåret har der hver tirsdag i spisefrikvarteret været folkedans for 

elever fra 4. klasse og opefter. 50-SO har hver gang ivrigt danset pardanse og 
turdanse.

I januar dansede elever fra 3. g. og andre 2 gange pr. uge Lanciers for at 
være i form til skoleballet. r

De gamles hornorkester
har været samlet en gang pr. måned for at holde sig i form. I september 19-47 
begyndte orkestret, idet flere elever havde set. at et hornorkester bidrog stærkt 
til at skabe fest. 8 unge optimister begyndte at spille, og nu spiller orkestret 
i den 25. sæson. Der har været gode år, og der har været bevægede år, hvor 
alt lå stille. Nu har orkestret fundet sin form og spiller op til fest, men det 
har knebet meget med at finde tid til at samles. 2 af orkesermedlemmerne 
har trofast holdt ud alle 25 år. r r c.

Kildegård Gymnasiums fonds
Comtesse Moltkes Præmielegat af 21. februar 1923 og Elise Bay's Præ

mielegat.
De to legatformuer pr. .31. marts 1972 var henholdsvis 9.182,91 kr. og 

11.601,87 kr.
Legaterne uddeles som bogpræmier hvert år på Bay og Mokkes Skolers 

fødselsdag den 1. november.
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Bogpræmieuddelingen i november 1971:
1. hane: Susanne Snedevig
1. svane: Vibeke Christensen
2. ping: Anette Pei tersen
2. stær: Helle Overgaard
3. mage: f/diane Meulengracht
3. vibe: Caroline Reichhardt
4. lærke: Christina Nygart
4. svale: Pernille Hedegaard
5. ugle: Diana Gale
5. ørn: line Hede
6. høg: P lemming Danielsen
6. ravn: Mads Reinert
7. falk : Georg Nielsen
7. glente: Dorte Hansen

Comtesse Moltkes Pond, oprettet 1928.
Fondets formue pr. 31- marts 1972: 9-1.022,20 kr.

Legatet af 3. maj 1944.
Legatets formue pr. 31. marts 1972: 18.373,68 kr.

Rejsefondet, oprettet 1949-
Fondets formue pr. 31. marts 1972: 75.173,80 kr.
Ved uddelingen af rejsefondets midler lægges bl. a. følgende principper 

til grund:
Tilskud gives kun til grupperejser for elever fra Kildegård Gymnasium 

under ledelse af en lærer.
Det er rejsefondets opgave at give skolens elever mulighed for én gang 

i deres skoletid at komme med på en skolerejse til udlandet.
Som en konsekvens heraf vil der normalt ikke blive givet tilskud til en 

elev, som tidligere har været med på en skolerejse, selv om denne rejse er 
foretaget for egne midler, og en elev kan kun én gang forvente at komme i 
betragtning ved tildeling af rejsetilskud.

Ansøgninger skal, senest 2 måneder før rejsen finder sted, afleveres til 
rektor. Ansøgningsskemaer udleveres på skolens kontor.
Realist fondet, oprettet 1955.

Fondets formue pr. 31. marts 1972: 6.627,79 kr.
Kildegård Gymnasiums Lejrfond af 1967.

Fondets formue pr. 31. marts 1972: 18.932,22 kr.
Kilde gård Gymnasiums Udsmykningsfond, oprettet 1970.

Fondets formue pr. 31. marts 1972: 6.051,97 kr.
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Elevernes fordeling efter bopælskommune 
pr. 1. sept. 1971

Bopælskommune 1.-7. kl. 8.-10. kl. 1.-3. real Gymna
siet lait

Asminderød.......................... 2 2
Birkerød ................................ 3 1 1 5
Blistrup................................... 1 1
Bloustrød.............................. 1 1
Brøndbyerne.......................... • l 1
Farum..................................... 2
Fredensborg .......................... 1 1 2
Frederiksberg........................ 6 2 6 9 23
Gentofte................................ 252 26 109 107 494
Gladsaxe................................ 10 2 9 9 30
Glostrup................................ 1 1 2
Greve..................................... 1 1 2
Herlev..................................... 2 2 4
Herstederne.......................... 2 1 3
Helsinge................................ 1 1
Hillerød ................................ 2 1 3
Hvidovre................................ ? 1 3
Hørsholm.............................. 4 3 7
København............................ 53 17 38 53 161
Lyngby/Tårbæk.................... 32 4 26 30 92
Lynge ..................................... 2 2 4
Rødovre................................ l 2 3
Søllerød ................................ 14 3 7 6 30
Tåstrup................................... 2 1 3

388 54 204 233 879

Forskellige meddelelser
Ved skoletidens ophor medtager eleverne alle deres ting. Alle skolesager 

og løse klædningsstykker (gymnastiksko, frakker, huer) må, for at forbyt
ning kan undgås, være forsynet med navn og tydeligt mærke.

Det vil normalt være formålsløst at spørge efter bortkomne klædnings
stykker, der ikke er forsynet med tydeligt navn.

Bøgerne forsynes altid med navn og ordentligt omslagspapir.
Har en elev glemt eller mistet noget på skolen, bør han straks skriftligt 

melde det til inspektor. Glemte sager kan ikke afhentes på skolen uden 
for skoletiden.
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Eleverne er forpligtede til at erstatte den skade, de måtte tilføje skolens 
ejendele. Enhver beskadigelse må straks meldes til inspektor.

Skolen påtager sig intet ansvar for elevernes cykler eller tøj.

Forsømmelser m. v.
Samtlige elever forsynes med en kontaktbog (meddelelsesbog) til brug 

for meddelelser mellem skole og hjem.
Elever, der har måttet forsømme skolen, skal, når de igen møder, med

bringe en i kontaktbogen indført skriftlig meddelelse fra hjemmet om 
udeblivelsens årsag og varighed. Til enhver forsømmelse, som ikke skyldes 
sygdom eller anden tvingende årsag, må rektors tilladelse forud indhentes. 
Når en elevs sygdom strækker sig over mere end en uge, bedes meddelelse 
herom sendt til skolen så hurtigt som muligt.

Bliver en elev hjemsendt fra skolen på grund af sygdom, forsynes elevens 
kontaktbog med et stempel med angivelse af klokkeslettet for hjemsendelsen. 
For modtagelsen af denne meddelelse kvitterer hjemmet ved underskrift i 
kontaktbogen.

For elever, som er fyldt 18 år, gælder det, at de er berettigede til med 
egen underskrift at afgive de skriftlige meddelelser til skolen, som i henhold 
til ovenstående ellers skulle gives af hjemmet. Når eleven fylder 18 år, sker 
der påtegning i kontaktbogen om den opnåede underskriftsret. Skolen kan 
til enhver tid forlange bogen indgivet til nærmere undersøgelse med henblik 
på eventuelt misbrug af underskriftsretten.

De 18-åriges ret til selv at underskrive omfatter også deres karakterbøger.
For den gode ordens og det regelmæssige arbejdes skyld anmodes for

ældrene om ikke uden særlig tvingende grund at bede om, at børnene får 
fri, hvad enten det drejer sig om hele dage eller blot enkelte timer. Læge- 
og tand lægebesøg bor søges lagt uden for skoletiden.

Fritagelse for gymnastik.
Reglerne for elevers fritagelse for gymnastik er fastsat af undervisnings

ministeriet ved cirkulære af 8.4. 1968. I dette cirkulære hedder det bl. a.:
Elever kan efter skriftlig anmodning fra hjemmet — for elever, der er 

fyldt 18 år, fra eleven selv — fritages helt eller delvis for én uge ad gangen, 
dog højst i 4 sammenhængende uger. I tvivlstilfælde forelægges sagen for 
skolelægen.

Fritagelse ud over 4 uger kan kun tilstås efter fremlæggelse af lægeattest, 
der vil være at udfærdige på en af skolen udleveret, autoriseret blanket 
»Lægeattest til fritagelse for legemsøvelser«. Lægeattesten sendes af den 
udstedende læge til skolelægen, som derefter - i tvivlstilfælde efter samråd 
med den udstedende læge - meddeler skolens leder, i hvilket omfang og for 
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hvilket tidsrum den pågældende elev må fritages. Udgiften til lægeattest 
afholdes af hjemmet.

Skolelægen kan også på egen hånd meddele hel eller delvis fritagelse for 
deltagelse i legemsøvelser, hvis han har kendskab til sygdomstilfælde eller 
defekter, som måtte berettige en sådan fritagelse. Skolelægen skal i så fald 
underrette elevens sædvanlige læge om fritagelsen.

For elever, der er fritaget for deltagelse i legemsøvelser, gælder som 
almindelig regel, at de skal overvære timerne, idet også iagttagelse vil bi
bringe eleverne forståelse af undervisningen i bevægelseslære, træningslære 
og arbejdsteknik. Ved fritagelse ud over 4 uger træffer skolens leder, even
tuelt efter forhandling med elevens hjem og den pågældende lærer, bestem
melse om, hvorledes timerne skal anvendes.

Skolelægen
undersøger alle elever én gang årligt og træffes én gang ugentlig i læge
værelset.

Af reglementet for skolelægeordningen anføres §11: Intet skolesøgende 
barn kan forlanges undtaget fra skolelægens undersøgelse eller fra den i 
skolelægelovens § 3 omhandlede tuberkuloseundersøgelse, medmindre den 
pågældende ved hvert skoleårs begyndelse møder med en attest fra en prak
tiserende læge, udstedt på et af sundhedsstyrelsen godkendt skema. Det 
samme gælder den årlige tuberkuloseundersøgelse af de ved skolen ansatte 
lærere og øvrige personale.

Skolehindpleje.
De af skolens elever, som er bosiddende i Københavns kommune, er 

omfattet af denne kommunes tandplejeordning. Elever, som bor i Gentofte 
kommune, og som er under 16 år, er omfattet af kommunens skoletand- 
plejeordning. Forældre til elever, der bor i andre kommuner end de to nævn
te, kan få oplysninger om deres eventuelle adgang til den kommunale skole
tandpleje ved at rette henvendelse til den pågældende kommune.

Skolepsykologen.
Hvis forældre eller lærere mener, at et barn har påfaldende store vanske

ligheder af en eller anden art, det kan være faglige, eller det kan være følel
sesmæssige, kan det indstilles til undersøgelse, for at man herigennem kan 
finde frem til en ændret behandling af barnet. Når undersøgelsen er fore
taget, vil der være mulighed for forældrene for en samtale med skolepsyko
logen. I visse tilfælde må en sådan samtale betragtes som et væsentligt led 
i hele undersøgelsen.

I adskillige tilfælde viser den skolepsykologiske undersøgelse, at børnene 
har behov for særlig støtte i dansk, idet de må betegnes som læseretarderede 
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(ordblinde). Til sådanne born tilbydes specialundervisning nogle timer om 
ugen hos særligt uddannede lærere på skolen.

Konfirmationsforberedelse.
Da skolens elever går til præst på meget forskellige tider, er det ikke 

skolen muligt at tage hensyn hertil ved skemalægningen, hverken i 7. klasse 
eller i 8. klasse og 1. real.

Da det indgreb i skoleskemaet, som konfirmationsforberedelsen vil be
virke, antagelig er mest generende i eksamensklasserne, anbefaler skolen, at 
konfirmationsforberedelsen finder sted i 7. klasse fra efterår til forår, men 
må iøvrigt have det overladt til forældrenes egen afgørelse, hvornår den 
skal finde sted. Kan konfirmationsforberedelsen lægges uden for skoletiden, 
er dette anbefalelsesværdig!.

Elever, der skal konfirmeres, vil kunne få fri fra skole dagen efter kon
firmationen.
Om bilparkering, afhentning og aflevering af elever.

Det henstilles indtrængende til forældrene, at de ved aflevering og af
hentning af elever ikke lader bilen holde foran skolens indkørsel eller i 
dennes umiddelbare nærhed.

Ved taxabestilling bedes det bemærket, at bilen fra kl. 7.30-14.30 kun i 
sygdomstilfælde må køre helt op til skolen. Dette gælder også privatbiler.

Ved forældremøder o. a. arrangementer på skolen henvises gæsterne til 
parkering i selv skolegården og ikke på de reserverede pladser ved salen.

Karaktergivning.
Der gives hovedskolens klasser (undtagen 1. klasse) standpunktskarakterer 

i november og marts. De øvrige klasser får standpunktskarakterer i december 
og marts. Ved skoleårets slutning gives der årskarakterer.

I 2. og 3. hovedskoleklasse er karaktererne formet som vidnesbyrd. I alle 
øvrige klasser gives der karakterer efter følgende karakterskala:

13: gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation.
11: gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10: gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation.
9: gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8: gives for den middelgode præstation.
7: gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel.
6: gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende præ

station.
5: gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.
3: gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende 

præstation (skrives 03).
0: gives for den helt uantagelige præstation (skrives 00).
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For at bestå realeksamen eller studentereksamen kræves, at karakterernes 
gennemsnit er mindst 5,5, og at summen af de to laveste karakterer plus 
gennemsnittet af de øvrige er mindst 13. Disse betingelser skal opfyldes af 
årskaraktererne og eksamenskaraktererne hver for sig.

Lån af skolebøger
Eleverne i 8., 9. og 10. kl. samt i real- og gymnasieklasserne vil kunne låne 

læreboger på skolen, og til disse klasser udleveres endvidere gratis læremid
ler (stilehæfter, opgavehæfter, glosehæfter etc.). Depositum kr. 100.

Boglånet omfatter ikke atlas, ordbøger, salmebog eller Det nye Testamente.
Hvis bogudlånet ikke udtrykkeligt - og skriftligt - opsiges, fortsætter det 

næste skoleår for de elever, der forbliver på skolen.
Bøgerne forbliver skolens ejendom, og det må kræves, at de behandles 

med omhu. Særlig vigtigt er det, at bøgerne forsynes med solidt omslag, og 
at eleven til den daglige transport benytter en ordentlig skoletaske, f. eks. 
en stiv lædermappe. Alt for mange dyre bøger ødelægges og må derfor erstat
tes, fordi de har lidt overlast ved transport i uhensigtsmæssige tasker. Bøger, 
der i årets lob bliver beskadiget eller makuleret ved tilskrivelser, må straks 
erstattes. Gentagne overtrædelser af reglementet medfører ophævelse af det 
gratis bogudlån for vedkommende elev.

Eleverne skal umiddelbart efter modtagelsen (senest 1. september) blade 
samtlige bøger igennem og til hr. O. Silan eller hr. Heine-Ponlsen anmelde 
eventuelle mangler, dvs. sådanne skader, som ikke hidrører fra almindeligt 
slid på bøgerne.

Nye elever betragtes automatisk som boglånere, såfremt eleven ikke har 
ytret ønske om andet. Depositum vil blive opkrævet ved det nye skoleårs 
begyndelse og nid ikke indbetales sammen meil skolepengene.

Tilbagebetaling af depositum vil af hensyn til kontrollen med de tilbage
leverede bøger først kunne finde sted i sept.-okt.

Bøger, som har været forsynet med glosetilskrivninger el. lign., modtages 
ikke, selv om de ved afleveringen er forsøgt renvisket.

Afleveringstidspunkterne for bøger i juni måned vil blive bekendtgjort 
ved opslag på skolen og skal nøje overholdes, da bøgerne ellers vil blive 
krævet erstattet.

De bøger, som ved tilbagebetaling af depositum kræves erstattet på grund 
af makulering, vil kunne afhentes på skolen indtil en uge efter opkræv
ningen.

Eleverne i gymnasiet får udleveret bøgerne i den første time, de har de 
enkelte fag; bogudleveringen bliver derved fordelt over flere dage. De
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øvrige elever får bøgerne udleveret den første skoledag og skal derfor med
bringe rummelige mapper til de nye bøger.

F. Heine-Poidsen. O. Silan.

Skolebetaling
For skoleåret 1972-73 er skolebetalingen

i 1.-3. hovedskoleklasse: 1320 årlig, 120 kr. pr. rate, 
i alle øvrige klasser: 1430 kr. årlig, 130 kr. pr. rate.

Skolepengene indbetales i 11 lige store rater, som forfalder til betaling den 
15/8, 1/9, 1/10, 1/1 1, 1/12, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 og 1/6.

Søskendemoderation: Til familier, der har mere end ét barn i skolen, gives 
der moderation på følgende måde:

for 2. barn bortfalder den rate, der forfalder 1/6, 
for 3. barn bortfalder dc rater, der forfalder 1/5 og 1/6, 
4. barn og følgende børn går frit.

Fripladser: Blever, hvis forældres indtægtsforhold berettiger dertil, kan få 
hel eller halv friplads. Ansøgning herom indgives af den pågældende elevs 
forældre ved brug af en ansøgningsblanket, som kan afhentes på skolens 
kontor ved skoleårets begyndelse. Ansøgningen, som skal attesteres af skatte
myndigheden, indsendes til rektor inden den 10. september. Friplads tildeles 
for et skoleår ad gangen, hvorfor ansøgning må indgives hvert år.

For elever, der har fået tildelt halv friplads, indbetales den j/dde måneds
rate pr. 15/8, 1/9, 1/10, 1/11 og 1/12, medens de øvrige rater bortfalder.

»Dansk Adelsforbund« har ret til at besætte 2 halve fripladser. Ansøgning 
indgives til adelsforbundets bestyrelse.

Indbetaling: Skolen modtager indbetaling på girokonto 54306. Undlad 
venligst at benytte checks eller kontant betaling. Hver elev får ved skoleårets 
begyndelse udleveret 1 1 giroindbetalingskort, og man anmodes om at udfylde 
afsenderkuponen med elevens navn, nummer og klasse, også selv om man 
anvender egen girokonto.
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Ferier og fridage i skoleåret 1972-73
Skolen holder fri alle lørdage og søndage samt

mandag den 11. september: septemberfridag,
mandag den 16. oktober til fredag den 20. oktober: efterårsferie, 
lordag den 23. december til fredag den 5. januar: juleferie, 
onsdag den 28. marts: dronning Ingrids fødselsdag,
mandag den 16. april til tirsdag den 24. april: påskeferie,
fredag den 18. maj: Store bededag,
torsdag den 31. maj: Kristi himmelfartsdag.
tirsdag den 5. juni: grundlovsdag, 
mandag den l l. juni: 2. pinsedag.

Afslutning på skoleåret 1971-72 bliver for 1.-7. hovedskoleklasses ved
kommende fredag den 9. juni kl. 10, for 8. og 9. klasse, 1. real og 2. real 
tirsdag den 13. juni kl. 10 og for 10. klasse, 3. real og gymnasiet fredag den 
16. juni kl. 10.

Det nye skoleår 1972-73 begynder for 8.-10. klasse, realafdelingen og 
gymnasiet mandag den 7. august kl. 10.15, for 2.-7. hovedskoleklasse onsdag 
den 9. august kl. 9.15 og for 1. hovedskoleklasse mandag den 14. august 
kl. 10.30.
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