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Til skolens elever og deres hjem
Dette årsskrift henvender sig til både vore nuværende, vore nye og 
vore netop dimitterede elever. Det indeholder i afkortet form det 
traditionelle tilbageblik over skoleåret - her 1975-76 - men er nyt 
derved, at det først og fremmest er en hilsen til vore nye elever og 
deres hjem. Som en indføring i vore nye elevers tilværelse her på Ka
lundborg Gymnasium og HF-Kursus meddeler skriftet derfor cen
trale ting om selve det at læse, om den danske gymnasieuddannelse 
og HF-uddannelse, om støtteordninger under uddannelsen, om gæl
dende regler vedrørende mødepligt, vurdering af arbejdsindsatsen og 
kontakt mellem skole, elever og hjem, om eksamensordninger og 
deslige. Det tilføjes, at nærmere oplysninger om specielle ting altid 
kan skaffes, hvis en elev eller hjemmet henvender sig til en faglærer, 
til læreren i erhvervsorientering, til HF-studievejlederen, til kontoret, 
til administrativ inspektor eller til undertegnede.

Men herudover fortæller årsskriftet en hel del om netop vor skole. 
Der bringes samtlige navne på elever, lærere og øvrige ansatte, der 
berettes om skoleaktiviteter, om elevorganisationer og lidt om skolens 
hverdage og festdage i det svundne år. Om skolens skrevne og uskrev
ne love, om dagligdagens rytme og praksis, om den ånd hvori vi prø
ver at forme vort daglige samvær, fortæller skriftet derimod næsten 
intet. Det skal opleves på stedet, og hver af os skal stadig bidrage til 
at fæstne det værdifulde og forme det nye og bedre. For skolen er 
ikke blot en arbejdsplads, men også et sted, hvor mennesker mødes, 
udvikles og - håber vi - trives.

Det er vor skoles håb og ønske, at dette årsskrift i sin delvis æn
drede form må blive modtaget som en venlig og nyttig hilsen fra 
skolen til alle vore elever og deres hjem.

R. Stig Hansen

Skolens historie
Efter at Kalundborg Latinskole, som havde bestået siden først i 14-hundredtallet, 
blev ophævet i 1739 og dens midler henlagt under Slagelse Latinskole og siden 
under universitetsmidlerne, var der i lange tider ingen højere skoleuddannelse i 
Kalundborg. J 1887 oprettedes Kalundborg kommunale Mellem- og Realskole, 
som danner en væsentlig baggrund for Kalundborg Gymnasium, der efter en 15- 
årig tilblivelseshistorie oprettedes i 1957.

Kalundborg Gymnasium indviedes den 12. august 1957, men den egentlige fød
selsdag er den 15. marts samme år, på hvilken dag undervisningsministeriets til
ladelse til gymnasiets oprettelse blev givet.

Skolens nuværende bygninger og Kalundborghallen indviedes den 12. august 
1963. De nye tilbygninger, der vil fordoble skolens gulvareal, tages i brug efter 
sommerferien 1976.
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Samarbejdsudvalget
Samarbejdsudvalget er et organ på skolen bestående af 4 repræsentanter for lærer
rådet (deraf den ene lærerrådsformanden), alle valgt af lærerrådet. Rektor er født 
ind i udvalget. Af elever sidder der 4 i alt; 1 er valgt af elevrådet, 1 er valgt 
blandt HF-klassernc, og 2 er valgt blandt samtlige gymnasieklasser.

Udvalget har til opgave at formidle problemer mellem eleverne og lærerne, og 
skolens økonomi bliver ligeledes drøftet, så også eleverne kan gøres bekendt her
med. Samarbejdsudvalget fastsætter programmet for fællestimerne og behandler i 
øvrigt almindelige forhold vedrørende trivsel og miljø, forslag omkring skolens 
daglige arbejde, forslag fra lærerrådet eller elevrådet, individuelle forslag og pro
blemer, der måtte komme fra elev- eller lærerside m.v. Bevillinger af den såkaldte 
„komediekasse“, der på forhånd er godkendt af elevrådet, behandles endeligt af 
samarbejdsudvalget.

Det skal fremhæves, at udvalgets funktion er fastlagt ved cirkulære, og derfor 
er der desværre mange regulativer, vi skal tage hensyn til. Derfor har vi heller 
ikKe nogen reel magt, også fordi hensynet til skolens budget ofte kan langsom
meliggøre udviklingen inden for visse sager af økonomisk art.

Ethvert medlem af udvalget har tavshedspligt over for personlige udtalelser 
(med navns nævnelse) og i fortrolige spørgsmål, men i sidste tilfælde vil det blive 
et fortolkningsspørgsmål fra medlemmernes side. Alle medlemmer af udvalget kan 
gennem rektor indkaldes til møde.

Alt initiativ fra elevside vil blive modtaget med glæde af elevrepræsentanterne, 
da det vil styrke vor forhandlingssituation væsentligt.

Elevrepræsentationen i samarbejdsudvalget

Statens uddannelsesstøtte
Ved skoleårets begyndelse kan elever i gymnasiet og HF ansøge om støtte fra Sta
tens Uddannelsesstøtte. Støtten gives dels i form af stipendier, dels som lån. Denne 
form for støtte er afhængig af ansøgerens økonomiske forhold. Oplysninger om be
tingelserne for mulighed for uddannelsesstøtte gives af stipendienævnet. Ansøg
ningsblanketter udleveres af skolen.

Befordringsgodtgørelse
Ved skoleårets begyndelse kan elever i gymnasiet og HF hos trafikselskaberne af
give bestilling på kort til jernbane eller bus. De til eleverne udstedte årskort betales 
af Vestsjællands amtskommune direkte til trafikselskaberne.

Denne godtgørelse ydes kun, dersom elevens samlede skolevej, beregnet fra hjem 
til skole, er 14 km eller derover.

Eventuel godtgørelse for benyttelse af eget befordringsmiddel ydes kun efter 
godkendelse af amtsrådet. Benyttes eget befordringsmiddel i forbindelse med of
fentligt befordringsmiddel, skal afstanden fra hjemmet til det offentlige beford
ringsmiddel være mindst 7 km.
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Om gymnasieuddannelsen
Opdelingen i linier og grene
Det danske gymnasium er 3-årigt og har 2 linier, en sproglig og en matematisk 
linie. I gymnasiets sidste to år er hver af disse linier yderligere delt op i grene, så 
gymnasiets opdeling skematisk kan fremstilles på denne måde:

l.g 2. og 3.g

Sproglig linie nysproglig gren 
musik-sproglig gren 
klassisk-sproglig gren 
samfundsfaglig gren

Matematisk linie matematisk-fysisk gren 
naturfaglig gren 
samfundsfaglig gren

Alle elever på den sproglige linie vil blive undervist i de samme fag og nogen
lunde det samme pensum i 1. gymnasieklasse. Det tilsvarende gælder for eleverne 
på den matematiske linie. Dog er der enkelte valgfri fag. Således kan man på 
begge linier vælge russisk i stedet for fransk, og på den matematiske linie har man 
frit valg mellem engelsk og tysk. Mindst 7 elever skal vælge det pågældende 
sprog, for at et hold kan oprettes. I de sidste to gymnasieklasser kan eleverne 
vælge faget formning og kunstforståelse i stedet for musik. På Kalundborg Gym
nasium og HF-kursus findes ikke klassisk-sproglig gren, men alle de øvrige; der 
er yderligere i nogle år som forsøgsgren oprettet måtematisk-musikfaglig gren.

Vi har valgfrihed mellem musik og formning/kunstforståelse i 2.g og 3.g. Elever 
der vælger musik-sproglig linie, kan ikke vælge formning og kunstforståelse.

Den enkelte elev må selv vælge mellem de grene, som kan tilbydes. Senest den 
15. april skal eleverne i l.g meddele skolen deres ønsker med hensyn til valg af 
gren, og efter 1. juni er der ingen mulighed for omvalg.
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Den sproglige linie
Gymnasiets sproglige linie består af en 1. gymnasieklasse, som er fælles for alle 
elever på linien, samt en 2. og 3. gymnasieklasse, der er opdelt i 4 grene: En ny
sproglig, en musik-sproglig, en klassisk-sproglig og en samfunds-sproglig gren.

På Kalundborg Gymnasium er klassisk-sproglig gren ikke oprettet.
Fagenes fordeling og ugentlige timetal på den sproglige linie fremgår af neden

stående skema. Fagene i øverste del af skemaet er fællesfag, dvs. fag, i hvilke der 
undervises i samme omfang på alle liniens grene.

Ny
sproglig

Musik
sproglig

Klassisk
sproglig

Samfunds
sproglig

gren gren gren gren
Eg 2.g 3.g 2-g 3.g 2-g 3.g 2-g 3.g

Religion ................
Dansk ....................

0
3

1
3

2
4

1
3

2
4

1
3

2
4

1
3

2
4

Fransk/Russisk .. . 5 3 3 3 3 3 3 3 3
Historie ................ 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Biologi .................. 0 0 3 0 3 0 3 0 3
Matematik ............ 2 3 0 3 0 3 0 3 0
Legemsøvelser ....
Musik ....................

2
2 1

2 2 2 2 2 2 2 2

Formning 
kunstforståelse .. o )

2 1 *2 *1 2 1 2 1

16 17 18 17 18 17 18 17 18

Engelsk ..................
Tysk ......................

4
3

4
3

6 1
5 J■ 3 5 0

0
n 3 5

Latin ...................... 4 4 0 4 0 5 5 0 0
Græsk .................... 0 0 0 0 0 8 6 0 0
Oldtidskundskab . . 
Samfundsfag og

1 2 0 2 0 0 0 2 0

samfundslære ... 0 0 1 0 1 0 1 5 5
Geografi ................
Musik, særfag . .. .

2 0 0 0
4

0
6

0 0 3 2

I alt ...................... 30 30 30 30 30 30 30 30 30

På den musik-sproglige gren medfører det udvidede timetal i faget musik, at man 
må vælge enten tysk eller engelsk, ikke begge hovedfag. Tilsvarende gælder på 
den samfunds-sproglige gren. På den samfunds-sproglige gren bortfalder desuden 
latin.

*) Formning og kunstforståelse bortfalder
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Den matematiske linie
Gymnasiets matematiske linie består af en 1. gymnasieklasse, som er fælles for alle 
elever på linien, samt en 2. og 3. gymnasieklasse, som er delt i 3 grene: Den mate- 
matisk-fysiske gren, den naturfaglige gren og den samfunds-matematiske gren.

Det bemærkes, at der ud over de nævnte normale grene ved en række skoler, 
bl.a. Kalundborg Gymnasium, er oprettet musik-matematisk gren som forsøg.

Fagenes fordeling og ugentlige timetal på den matematiske linie fremgår af ne
denstående skema. Fagene i den øverste del af skemaet er fællesfag, d.v.s. fag, i 
hvilke der undervises i samme omfang på alle liniens grene.

Dg

Matcmat.- 
fysik 
gren

Natur
faglig 
gren

2-g 3.g

Samfunds
matemat, 

gren
2-g 3 (r7,0 2-g 3-g

Religion ................ 0 1 2 1 2 1 2
Dansk .................... 3 3 4 3 4 3 4
Engelsk/Tysk ........ 5 0 0 0 0 0 0
Fransk/Russisk ... 5 3 3 3 3 3 3
Oldtidskundskab . . 1 2 0 2 0 2 0
Historie ................ 2 3 3 3 3 3 3
Legemsøvelser ....
Musik ....................

2
2

2 2 2 2 2 2

Formning og 
kunstforståelse . . 0

1 2 1 2 1

Samfundsfag og
20 16 16 16 15 16 15

samfundslære ... 0 0 1 0 1 5 5
Geografi ................ 0 3 0 3 2 3 2
Biologi .................. 0 0 3 3 7 0 3
Kemi...................... 3 3 0 3 0 1 0
Fysik...................... 3 3 5 2 2 2 2
Matematik ............ 5 5 6 3 3 3 3
I alt ...................... 30 30 30 30 30 30 30

På den musik-matematiske forsøgsgren forekommer følgende særfag med de an
førte timetal:

Samfundsfag og samfundslære ............................................. 0 1
Geografi ................................................................................... 3 0
Biologi ..................................................................................... 0 3
Kemi ....................................................................................... 3 0
Fysik ....................................................................................... 2 2
Matematik ............................................................................... 3 3
Musik (særfag) ....................................................................... 4 6

15 15

Undervisningen skal tilrettelægges således, at eleverne på denne gren læser sammen 
med eksisterende grene således:

Historie og samfundsfag med matematisk-fysisk og matematisk-naturfaglig gren.
Geografi og biologi med matematisk-fysisk gren.
Kemi med matematisk-fysisk og matematisk-naturfaglig gren.
Fysik og matematik med matematisk-naturfaglig gren.
Musik (særfag) med musiksproglig gren.
Det er en forudsætning, at hvert af de to hold, som musikmatematikerne læser 

sammen med, er etableret på forhånd.
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Eksamensordningen i gymnasiet
Enhver gymnasieelev skal aflægge 10 prøver. På hver gren eksisterer to prøver, 
som kun giver én medtællende karakter. På matematisk linie afsluttes engelsk/tysk 
efter 1. gymnasieklasse og geografi på matematisk-fysisk gren efter 2. gymnasie
klasse.

På sproglig linie afsluttes geografi efter 1. gymnasieklasse og latin, oldtidskund
skab og matematik på nysproglig gren efter 2. gymnasieklasse.

De øvrige fag afsluttes efter 3. gymnasieklasse.
I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12. marts 1973 om ek

samensordningen og karaktergivningen m.v. ved studentereksamen og i gymnasiet, 
§ 4, fastsættes følgende bestemmelser:

la.
En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller 2. gymnasieklasse har op
nået årskarakteren 5 eller derover, og som ved den afsluttende prøve til studen
tereksamen i faget ved udgangen af 1. eller 2. gymnasieklasse har fået karakteren 
00 eller 03, kan forlange at blive underkastet ny prøve i faget i august/september.

Ib.
En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller 2. gymnasieklasse, hvor 
undervisningen i faget afsluttes, har fået årskarakteren 00 eller 03, kan, hvis faget 
ikke er udtaget til prøve til studentereksamen, forlange at blive underkastet prøve 
i faget i august/september.

2
Rektor skal inden 1. juli meddele direktoratet, hvilke elever der i henhold til la/lb 
ønsker sig prøvet i august/september.

3
For en elev, der ønsker sig underkastet ny prøve, er eksamenskarakteren den ved 
reeksaminationen opnåede. For en elev, der i henhold til Ib ønsker sig prøvet, med
tælles prøven i faget blandt de ti prøver, der kræves aflagt, for at man kan bestå 
studentereksamen.

4
Elever, der ved sygeeksamen bliver berettiget til den under la nævnte prøve, eller 
som af sygdom forhindres i at aflægge den prøve i august/september, som de i 
henhold til la eller lb var berettiget til, kan underkastes prøve i faget ved den 
efterfølgende maj/juni eksamenstermin.

Om HF-uddannelsen
Højere Forberedelseseksamen
Højere Forberedelseseksamen er en uddannelsesform af helt ny dato. Den bygger på 
en bekendtgørelse af 1970. Fler på skolen påbegyndtes der undervisning efter denne 
i 1971, og det første hold dimitteredes samtidigt med det sidste hold realister i 1973.

HF var oprindelig tænkt som en erstatning for seminariets præparantklasse og 
virker endnu som sådan, men den har i sine få år allerede fået større kompetence 
som adgangsgivende eksamen til højere uddannelser. Når bortses fra de højere han
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delseksaminer står næsten alle studier åbne for en HF-eksamen med de rette tilvalg 
og cn eksamenskarakter af en vis lødighed.

Bekendtgørelsen af 1970 er allerede i 1974 afløst af en ny (24. april). I denne og 
i håndbogen „Vejledning og retningslinier for HF-undervisningcn“ er omfanget af 
de enkelte fags indhold beskrevet.

Kursus strækker sig over to år. Der skelnes mellem fællesfag (obligatoriske) og 
tilvalgsfag (se skemaet længere fremme). Ved første semesters begyndelse vælges 
mellem formning og musik. Tilvalgsfagene er for de flestes vedkommende de sam
me som fællesfagene, men mere indgående behandlet. De skal sammensættes, så 
man mindst har 20 points, og de påbegyndes i 2. og 3. semester. Der aflægges eksa
men i alle fag ved fagets afslutning, dog ikke i formning, musik og legemsøvelser, 
der ophører som egentlige skolefag efter første år. Der er ingen standpunkts- eller 
årskarakterer. Der er mødepligt.

Der er erfaring for, at eleverne vælger deres fag således, at de samler sig om en 
sproglig eller naturfaglig side, om end alle kombinationer kan foretages inden for 
det skemamæssigt forsvarlige.

Der er mulighed for reeksamination (højst to gange) i alle fag, hvori man kunne 
ønske at forbedre sin karakter. Den bedste karakter tæller.

Skolens elever er fordelt på to førsteklasser og to anden-klasser. På grund af til
valgsordningen må det påregnes, at den daglige undervisning ofte vil slutte efter 
7. eller 8. lektion.

Optagelsen sker på rektors ansvar og efter samtale med denne og studievejlede
ren. Ansøgning skal indsendes inden den 1. april, og meddelelse om evt. optagelse 
foreligger ca. 15. maj. Ansøgernes kvalifikationer vurderes efter deres skole- og 
erhvervsmæssige baggrund, således at alder, erfaring og modenhed, når ellers alt 
måtte være lige, giver et fortrin. Realeksamen og 10. kl. med to fremmedsprog og 
matematik i samme omfang som til teknisk forberedelseseksamen vil være den nor
male baggrund for at søge ind. Men den eneste betingelse er, at ansøgeren er fyldt 
18 år i februar, det år han indstiller sig til eksamen.

Elever, der kunne tænke sig at tage eksamen som selvstuderende, har mulighed 
for at tage fagene enkeltvis over en årrække. Tilmeldelse skal ske til kursus inden 
den 15. februar. Kursus giver sådanne elever vejledning.

HF og den nye bekendtgørelse
Da det a.h.t. en vurdering af HF’s udviklingshistorie er af en vis interesse at se, 
hvilke ændringer der er foretaget allerede i disse første år, skal nedenfor gives de 
væsentligste træk i disse.

1. Eksamen. Der finder nu kun eksamen sted ved skoleårets afslutning (tidli
gere tillige i deccmber/januar).

2. Den ene specialopgave er bortfaldet og afløses af en selvstændigt tællende 
2.-års opgave.

3. Visse fag har fået et ændret indhold med større samfundssigte (biologi, mate
matik m.fl.).

4. Der er sket begrænsning i mulighed for reeksamination (2 gange) og i ret til 
fravalg af et éngang påbegyndt tilvalgsstudium.

5. Kristendomskundskab kaldes herefter „religion“, og det er blevet vanskeligt 
at blive fritaget for deltagelse.

6. Der er sket en stramning i reglerne for forsømmelse, således at en advarsel 
gælder for hele kursusforløbet, ligesom bortvisning (overførelse til status som selv
studerende med tab af evt. studiestøtte) kan finde sted også ved utilfredsstillende 
forhold til et enkelt fag.

K. Z.ahrtmann Jensen 
studievejleder
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Hist.opgaven

Fællesfag: 1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem.

1. Dansk
2. Historie
3. Engelsk
4. Matematik
5. Geografi
6. Biologi
7. Tysk
8. Samfundsfag
9. Musik el.

10. Formning
11. Idræt
12. Religion

I 3
3
3

4
3
4

4
3
4

3
3
3
2

2

2

n
2
3
2

2

2
3 3

Fællestimer ialt: 30 29 14 14

Tilvalg:

1. Engelsk
2. 3. Fremmedsprog
3. Fysik
4. Matematik
5. Kemi
6. Biologi
7. Tysk
8. Samfundsfag
9. Musik
10. Formning
11. Idræt
12. Psykologi

Li 3
4
6

3
4
5

6
5
4
5
3
4
4
4
3

6
5
4
5
3
4
4
4
3

Ugtl. timer ialt: h___ J
r ■ i

2. årsopgaven (i en uge 
mellem 1. dec. og 1. marts. 
I fag der undervises i
2. år + geo.)Danskopgave.

Hertil kommer:
Studie- og erhvervsvejledning i indtil 20 lektioner fordelt over alle sem. 
Latin (den lille latin prøve) kan oprettes som særkursus.
Fællestimer (koncerter, foredrag etc.)
Studiekredse (20 timer pr. emne) 
Fritidssport

I samarbejde med anden 
fællesundervisning på 
skolen.
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Fritagelse for gymnastik
Enhver elev på skolen har pligt til at deltage i gymnastikundervisningen. Undtaget 
er elever, der er forhindret af sygdom. Dersom en elev på grund af sygdom ikke 
kan deltage i gymnastikundervisningen i mere end en måned, skal dette dokumen
teres med en lægeattest udfærdiget på en af undervisningsministeriet udsendt attest
blanket, som fås på kontoret. Lægeattest udfærdiget på anden attest er ugyldig. 
Skolen kan dog efter skriftligt fremsat ønske helt eller delvis fritage en elev i en
kelte timer.

Den fritagne skal i gymnastiksalen overvære klassens timer.

Cirkulære om
evaluering og meddelser til hjemmene
(angår kun gymnasieklasserne)

26. marts 1973
Til rektorerne for gymnasieskolerne
I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12. marts 1973 om eksa
mensordningen og karaktergivningen m.v. ved studentereksamen og i gymnasiet, 
paragraf 21 og 22, fastsættes følgende bestemmelser:

Evaluering
A. Når læreren og eleverne i en klasse har planlagt arbejdet i et fag for en vis 

periode under lærerens ansvar for, at bestemmelserne for faget i undervisnings
ministeriets bekendtgørelse nr. 322 af 16. juni 1971 om undervisningen i gymnasiet 
og om fordringerne ved og eksamensopgivelserne til studentereksamen overholdes, 
skal undervisningen i den pågældende periode løbende evalueres, så elever og lærer 
får information om udbyttet af undervisning og arbejde.

Metoder og midler til evaluering af den enkelte elevs og elevgruppes udbytte af 
undervisningen må aftales mellem lærer og elever, således at man dels skaffer sig 
evalueringsresultater med henblik på den videre tilrettelæggelse af undervisningen 
og dels giver læreren mulighed for - f.eks. ved samtale, iagttagelse og diagnostiske 
prøver - at skaffe sig indtryk af den enkelte elevs faglige standpunkt.

Karakterer og vidnesbyrd
B. I hvert af de fag, hvori der til studentereksamen gives årskarakter, skal der 

mindst én gang om året - og kan der, efter lærerrådets beslutning, to gange om 
året - gives meddelelse til hjemmet om elevens standpunkt. Såfremt eleven er fyldt 
18 år eller har indgået ægteskab, gives meddelelsen dog til eleven selv. Stand
punktsmeddelelse skal senest gives i marts måned og udtrykkes ved en karakter fra 
den til studentereksamen benyttede karakterskala og kan ledsages af et i ord af
fattet vidnesbyrd om elevens anlæg og arbejde i faget. Karakteren skal ledsages af 
et vidnesbyrd, dersom elevens standpunkt bedømmes til under 6, eller hvis den 
betegner en væsentlig nedgang i faget i forhold til den forudgående bedømmelse af 
standpunktet. For at sikre ro om den første tids undervisning i gymnasiet må der 
i 1. gymnasieklasse ikke afgives standpunktsbedommelse inden december. Umiddel
bart før der afgives standpunktsbedømmelse, skal elevernes forhold i relation til 
standpunktet drøftes på et lærerforsamlingsmødc. Kontakten mellem gymnasiesko
len og hjemmene sikres i øvrigt ved forældremøder med deltagelse af lærere, elever 
og disse forældre.
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Forsømmelser
C. Skolen skal føre nøje regnskab over elevernes forsømmelser. Dersom en elevs 

forsømmelse antager et sådant omfang, at rektor nærer betænkelighed over for 
elevens mulighed for fortsat at følge undervisningen, skal rektor underrette eleven 
herom. Fortsætter en elevs forsømmelser herefter, skal rektor skriftligt underrette 
eleven og forældremyndighedens indehaver om, at der kan blive tale om at tage 
forbehold ved elevens tilmelding til eksamen ved skoleårets slutning. Umiddelbart 
før endelig tilmelding til eksamen den 20. marts drøftes på et lærerforsamlingsmøde 
forholdene for de elever, der har modtaget skriftlig advarsel. Såfremt lærerforsam
lingen finder, at det for en af disse elever i et eller flere fag på grund af elevens 
forsømmelser ikke vil blive muligt at give årskarakter, skal rektor i henhold til 
paragraf 7 i undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12. marts 1973 om eksa
mensordningen m.v. indsende en erklæring, som giver oplysning om disse forhold, 
og direktoratet afgør da, om eleven kan deltage i eksamen ved skoleårets slutning.

Årsprøve og årskarakterer
D. Ved skoleårets slutning gives årskarakter i de af klassens fag, hvori der ved 

studentereksamen gives årskarakter. Der afholdes en årsprøve, som mindst omfatter 
samtlige skriftlige fag. Lærerrådet fastsætter ordning og omfang af eventuelle 
mundtlige årsprøver og klassernes arbejde i tiden efter, at undervisning efter nor
malt skema er ophørt, og indtil sommerferien. Den skemamæssige tilrettelæggelse 
foretages af rektor under hensyntagen til elevers og læreres deltagelse i eksaminer 
fastsat af direktoratet.

Oprykning i naste klasse
E. En elev, der ikke har fået direktoratets tilladelse til at deltage i eksamen efter 

1. eller 2. gymnasieklasse, kan ikke fortsætte i næste klasse.
På et lærerforsamlingsmøde ved skoleårets slutning behandles de øvrige elevers 

fortsættelse i næste klasse. Dersom der ikke er enighed om, at en elev bør fort
sætte i næste klasse, holdes afstemning herom. Ved denne afstemning har hver lærer 
lige så mange stemmer, som hans/hendes fag har års- og eksamenskarakter, derud
over har lærerne i legemsøvelser og musik/formning hver 1 stemme. Hver af de 
lærere, der underviser vedkommende elev, fremsætter en motiveret udtalelse om, 
hvorvidt eleven i faget er egnet til at fortsætte, og stemmer foreløbig på dette 
grundlag for eller imod. Derefter foretages, eventuelt efter en yderligere drøftelse, 
en anden og skriftlig afstemning, ved hvilken den enkelte lærer skal stemme i 
overensstemmelse med sin opfattelse af elevens helhedsstandpunkt. I tilfælde af 
stemmelighed træffer rektor afgørelsen.

Dersom lærerforsamlingen således vedtager, at en elev ikke bør fortsætte i næste 
klasse, drøftes hvad man vil tilråde eleven. Dette råd meddeles skriftligt til eleven 
og forældremyndighedens indehaver, der derefter træffer afgørelsen af, om eleven 
skal fortsætte i næste klasse.

F. Disse regler træder i kraft 1. april 1973 og afløser reglerne i direktoratets cir
kulære nr. 139 af 20. juli 1967 om karaktergivning og meddelelser til hjemmene.

Rikard Frederiksen / Henning Nielsen
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Cirkulære angående mødepligten
(angår kun HF-klasserne)

20. marts 1972
Til rektorerne for samtlige HF-kurser
I folge HF-bekcndtgørclsen af 30. juli 1970, paragraf 10, stk. 2, kan en kursist kun 
indstilles til HF-eksamcn på kursistvilkår, hvis den pågældende har fulgt undervis
ningen regelmæssigt og på tilfredsstillende måde.

Der er således mødepligt for kursisterne.
Overholder kursisterne ikke betingelserne for at gå på kursus, skal der ske ind

stilling til direktoratet om bortvisning og eventuel overførsel til selvstuderende 
status.

Direktoratet skal herved anmode samtlige HF-kurser om at indrette deres admi
nistration af reglerne om mødepligt efter nedenstående retningslinier :

Eleverne skal orienteres om modepligten og om, hvilke forholdsregler kursus og 
direktoratet agter at benytte, hvis den ikke overholdes. Det er rektors pligt at sørge 
for mødepligtens opretholdelse.

Der må føres omhyggelig kontrol med kursisternes fremmøde, såvel generelt som 
i de enkelte fag.

Rektor drager omsorg for, at kurserne har en løbende oversigt over hver enkelt 
kursists samlede forsømmelse og forsømmelser i enkelte timer.

Forsømmelighed med aflevering af skriftlige opgaver, stile, rapporter m.m. side
stilles principielt med dage- eller timeforsømmelser.

Der er ikke fastsat nogen fast mødeprocent, men skønner kursus, at en kursist 
ved fortsat fravær i løbet af skoleåret vil komme op på et fravær, der kan be
grunde bortvisning, skal rektor give kursisten en mundtlig advarsel. Studievejlede
ren bør samtidig gennem en samtale med kursisten forsøge at motivere han (hende) 
til at møde til undervisningen.

Fortsætter fraværet trods den mundtlige advarsel, skal kursisten have en skriftlig 
advarsel i anbefalet brev.

Hvis heller ikke den skriftlige advarsel har den ønskede effekt, skal der almin
deligvis ske indberetning til direktoratet. Forinden bør faglærerne og studievejlede
ren have haft lejlighed til at udtale sig og kursisten til at fremkomme med en rede
gørelse. Såvel udtalelsen som redegørelsen bilægges indberetningen, som kan have 
to former:

1) en indberetning om det store fravær, der munder ud i, at kursus trods alt er 
villig til at lade kursisten få endnu en chance, hvilke man beder direktoratet tage 
med i overvejelserne,

2) en indstilling om bortvisning af kursisten.
Det understreges, at for stort fravær eller manglende aflevering af skriftlige ar

bejder blot i et enkelt fag kan medføre bortvisning fra kursus.
Udelukkes en kursist fra undervisningen, skal den pågældende af studievejlederen 

orienteres om muligheden for at aflægge HF-eksamen som selvstuderende.
P.D.V.

Jørgen Olsen 
undervisningsinspektør

Ferieplan for skoleåret 1976-77
Efterårsferie: 16.-24. oktober 1976
Juleferie : 23. december 1976-4. januar 1977
Dronnings Ingrids fødselsdag den 28. marts 1977
Påskeferie: 2. april-12. april 1977
Sommerferie: 18. juni-7. august 1977
Alle nævnte dage incl.
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Skolelivet

Fra årets skolekomedie (Holberg: Niels Klims forunderlige rejse)
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Ekskursioner og institutionsbesøg
Tid:
Lærerrådet har fastsat, hvor mange hele og halve skoledage der kan disponeres 
over af særlige fag til ovennævnte formål. Vedtagelsen gælder kun gymnasie
klasserne og kun fagene historie, samfundsfag, oldtidskundskab, fysik, kemi, geo
grafi, biologi samt formning og musik. Hvis faget musik ønsker at udnytte sin tid, 
må der vælges samme dag som formning.

Tidspunkterne for ekskursioner og besøg forelægges for rektor og adm. inspektor 
til opslag snarest belejligt og senest 8 dage i forvejen.
Økonomi:
Ekskursioner og institutionsbesøg er direkte led i undervisningen og betales over 
ekskursionskontoen. Varer en ekskursion mere end 1 dag, må eleverne selv yde 
tilskud.

Forslag til rådighedsbeløb for de enkelte ovenfor anførte fag samt til et pas
sende restbeløb (reservebeløb) udarbejdes af rektor, behandles af fagets lærere og 
vedtages af lærerrådet.

På lærerværelset opsættes hver måned en ajourført oversigt over forbrugene in
den for de enkelte fags rådighedsbeløb.

Ikke-opbrugte rådighedsbeløb indgår i reservebeløbet. Forslag fra faglærerne 
vedrørende forbrug af reservebeløbet må indgives til rektor så tidligt, at forslaget 
kan komme til behandling på et lærerrådsmøde.

Skolerejser 1975-76
Disse er udenlandsrejser med et overvejende fagligt indhold, fastlagt i et program. 
De ledes af mindst to voksne personer, hvoraf mindst den ene er lærer ved skolen.

Skolerejser skal ligge på fastlagte tider. Lærerrådet har fastsat følgende :
3G: Ugen før efterårsferien.
1G og 2G: En af de uger, hvor 3G har terminsprøver; man kan frit vælge mel

lem forår og efterår, men det er en forudsætning, at parallelklasser rejser samtidig. 
Russisk indtager en særstilling.

Elevdeltagelse: Principielt skal alle elever deltage, men lærerrådet kan i hvert 
enkelt tilfælde bestemme, hvilke elever der kan fritages for at deltage, samt hvad 
de skal lave, mens klassen er bortrejst.

Økonomi: Eleverne betaler principielt (så længe der ikke er mulighed for til
skud) det hele selv.

Hvis det faglige indhold er så stort, at det synes at berettige til tilskud fra 
ekskursionskontoen, kan et sådant tilskud dog undtagelsesvis søges af kontoens 
reservebeløb.

Sidste anmeldelsesfrist til rektor: 1. september. Der skal foreligge: a) detailleret 
program, b) budget, c) deltagerliste, d) meddelelse om rejsens ledere.

Samtlige anmeldelser forelægges derefter af rektor under ét for lærerrådet til 
endelig behandling og beslutning.

Således vedtaget i roråret 1974.

Skolerejser 1975-76:
12.-19. oktober 1975: 3G samfundsfaglig gren til Bruxelles. Ledsagere: Adjunkt 

Kaj Buch Jensen og adjunkt Kurt J. Poulsen.
14.-20. oktober 1975: 3a nysproglig gren til Berlin. Ledsagere: fru Inge Bjöns- 

son og rektor.
14.-22. oktober 1975: 3y til Paris. Ledsagere: Adjunt Leif Leifer og cand.mag. 

Helle Rasmussen.
5.-12. april 1976: 2a, 2b, 2c til London. Ledsagere: Lektor F. Volmer Hansen, 

adjunkt Henrik Møller, adjunkt Ane Munk-Madsen, adjunkt Bent Schøtt-Kristen
sen og adjunkt Peter Schousboe.
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Ekbåtana
Kalundborg Gymnasium og HF-kursus’ elevforening, Ekbåtana, tager sig af elever
nes kulturelle behov. Ca. hver tredje uge barsler foreningens bestyrelse med fan
tastiske liebhaver-tilbud for enhver smag, til, især for medlemmerne, særdeles 
rimelige priser. Det er nemlig således, at man ved medlemsskab af denne udmær
kede forening får betydelige nedslag i priserne ved de af Ekbåtana tilrettelagte ar
rangementer. Elever, der har ladet chancen for køb af medlemskort gå deres næse 
forbi, har naturligvis også adgang til arrangementerne, dog så til fuld pris.

Fra den nuværende bestyrelses princip-program kan nævnes:
Jazz- og beatarrangementer, teaterbusture, debat-aftener, folkemusik/-dans og 

sidst, men absolut ikke mindst, gymnasiets årlige talcntforum, hvor eleverne kan fa 
deres store gennembrud på (gennem) de skrå brædder.

Ekbåtana vælger hvert år ved generalforsamlingen i februar-marts, som den de
mokratiske forening den er, en bestyrelse. Til dette valg kan alle medlemmer 
(undtagen 3.G og 2.HF elevert opstilles, og således have chancen for at komme 
aktivt ind i gymnasiets kulturliv.

Til Ekbåtana er knyttet et yderst bemærkelsesværdigt appendiks, nemlig film
klubben, som hvert år ruller ud med adskillige kilometer film af højeste klasse.

Fra bestyrelsen sætter vi vor lid til ungdommen her på stedet, og det er vort håb, 
at den, som mange slægter før den, vil indse hvor vigtig kultur er, og vil vise den
ne indsigt ved at møde talrigt op til vore arrangementer.

Vort motto: „Med Ekbåtana i ryggen klarer kulturen sig nok endnu en sæson“. 
Bestyrelsen.

Kalundborg Gymnasiums Idrætsforening
har sørget for, at de elever og lærere, der har ønsket det, i 5 intcrhalvåret har kun
net dyrke forskellige slags idræt efter skoletid i Kalundborghallen.

I 1975-76 har det drejet sig om fodbold, volleyball og badminton; men det af
hænger naturligvis altid af tilslutningen til de forskellige idrætsgrene samt antallet 
af timer, som foreningen får tildelt i hallen, hvilke idrætsgrene der bliver mulig
hed for at dyrke. Forholdet er nemlig det, at det er svært at få timer i hallen, og 
at KGI ikke betaler nogen halleje; derfor må vi tage til takke med de timer, der 
bliver tilovers, når de andre idrætsforeninger i kommunen har valgt.

Udover disse aktiviteter har KGI i marts 1976 arrangeret den traditionelle vol- 
leyballturnering med over 300 deltagere.

Det er vort håb, at foreningen også i fremtiden vil få tildelt et rigeligt antal 
timer i hallen, således at den nye bestyrelse får baggrund for at videreføre KGI og 
dermed en væsentlig del af skolens aktivitet.

Kirsten Ebdrnp, Jesper Mak Jensen, Henrik Wad Jørgensen, 
Preben Malmos, Lars Nygaard.

KFS
KFS står for Kristeligt Forbund for Studerende og Skoleungdom. Det er et frivil
ligt arbejdsfællesskab inden for den danske folkekirke og bygger som sådant på 
den evangelisk-lutherske bekendelse.

På Kalundborg Gymnasium har der siden 1972 eksisteret KFS. Vi ønsker at for
kynde evangeliet til personlig tro på Jesus Kristus og endvidere at formidle viden 
om den kristne tros indhold og i forbindelse hermed nedbryde gængse vrangfore
stillinger om, hvad kristendom er.

Af aktiviteter på skolen har vi bl.a. et månedligt møde som regel med foredrag 
og diskussion i en fri og åben atmosfære, skoleandagter og frie samvær. I øvrigt 
holder vi bogsalg ca. 4 gange om året, og i studiclokalet findes en bogstand med 
bøger til udlån. I week-ends og ferier arrangeres stævner og lejre forskellige steder 
i landet.

Alle, såvel nye elever som gamle elever, lærere og andre interesserede, er hjer
telig velkomne til at være med i vort fællesskab.

Lisbeth Brøgger Pedersen, 2b.
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Kalundborgsamfundet
Kalundborgsamfundet er foreningen for de gamle elever, der gerne vil bevare kon
takten med gymnasiet, efter at de er gået ud. At opretholde denne kontakt er en 
nærmest umulig opgave, så meget mere som eleverne efter deres afgang snart får 
nye interesser og bliver spredt for alle vinde. Vores muligheder for at vedligeholde 
forbindelsen er derfor begrænsede, og vores tilbud til medlemmerne består af nogle 
få, men (håber vi) gode ting. Vi udsender Gossip til medlemmerne (når det en 
sjælden gang kommer), vi råder over en billetkvota til skolekomedien, og vi afhol
der hver jul en fest på gymnasiet for vore medlemmer og afgangsklasserne. Dertil 
søger vi at give informationer om de ting på skolen, som kan have interesse for 
de gamle elever.

Kalundborgsamfundcts virksomhed i år har været meget beskeden. Vor største 
og hyppigste ydelse, udsendelse af Gossip, har ikke kunnet ske, eftersom dette blad 
i et helt år ikke er udkommet. Vor julefest var derimod en stor succes, med det 
største fremmøde i mands minde. Der blev valgt en ny bestyrelse, idet Kirstine 
Brons, Per Horney Nielsen og Soren Rasmussen gik ind i bestyrelsen sammen med 
Karsten Gabrielsen, der indtil da havde været eneste bestyrelsesmedlem. Der er 
således nu mulighed for en bedre betjening af foreningens medlemmer.

P.B.V.
Karsten Gabrielsen

Fællestimer
Der afholdes årligt indtil otte fællestimer for eleverne i 2. og 3.g og i 1. og 2.HF. 
Eleverne i l.g kan deltage efter nærmere aftale. Programmerne er normalt under
holdende eller oplysende (musik, oplæsning, skuespil, foredrag, diskussioner m.m.), 
og deltagelse i fællestimerne er obligatorisk.

Om fastlæggelse af programmerne henvises i øvrigt til afsnittet om samarbejds
udvalget.
Fællestimer 1975-76:

9.10.1975 : Emne : LAK. Kun for HF-elever.
13.11.1975 : Emne : Arbejderlitteratur. Arne Herlev Petersen.
10.12.1975 : Emne: Mit forfatterskab. Hans Schorfig.
22.1.1976 : Emne : DGS. Kun for gymnasieelever.
10.2.1976 : Emne : Transcendental Meditation. Stud.med. Bjarne Hansen.
18.2.1976: Emne: Danmarks forsvar. Diskussion mellem kaptajn B. Hesselbjerg, 

Forsvarets Oplysningstjeneste, og civilingenør Geert Grønnegaard, „Aldrig mere 
krig“. Talrige indslag fra forsamlingen.

12.3.1976: Visesangeren Niels Hausgaard.
9.4.1976: Den opsøgende Opera fra Det kgl. Teater. „Barberen i Sevilla“ frem

ført af Eva Tamulenas (Rosina), Benni Andersen (Grev Almariva), Peter Ras
mussen (Figaro) og Holger Boland (Dr. Bartolo). Ved flyglet: Svend Lynge 
Nielsen.

Kor og orkester
Skolekoret: Alle, der har lyst til at synge i kor, er velkomne. Der er ingen op
tagelsesprøve. Vi øver 2 timer en gang om ugen. Der serveres the og brød i pausen. 
Kordirigent er adjunkterne Ammitzbøll og Horn.

Koret, der i 75/76 talte 40 medlemmer, afholder i marts måned week-end lejr
skole i Havnsø.

Orkester: Der har i 75/76 været tre instrumentalgrupper på skolen. Man har ar
bejdet med sydamerikansk musik, wienerklassisk musik og barokmusik.
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Koncerter: Koret opførte i december 1975 Buxtehudes kantate „Das neugebor’ne 
Kindelein“ og „J. S. Bachs kantate „Jesus bleibet meine Freude“ i Nyvangskirken 
i Kalundborg samt på Slagelse Gymnasium. Endvidere medvirkede Slagelse Gym
nasiums kor og Slagelse Kammerorkester. Sammen med 6 andre gymnasiekor fra 
Sjælland opførtes Haydns Skabelsen (1. og 2. del) d. 31. marts 1976 i Maribo Dom
kirke og d. 2. april i Kalundborghallen. Adjunkt Erling Krog dirigerede koret og 
det til lejligheden oprettede orkester af amatører og professionelle. Solister: Kirsten 
Hermansen, Ole Jensen og Mogens Schmidt Johansen. De samlede gymnasiekor 
talte 250 sangere.

I september måned 1976 opføres Haydns „Nelson Messe“. Koret består af Kø
benhavnske Gymnasiekor, samt korene fra Frederikssund og Kalundborg Gym
nasier. Opførelserne finder sted i Tivolis Koncertsal, på Holte Gymnasium og på 
Antvorsskov Kaserne i Slagelse. Tivolis Koncertsals orkester medvirker under le
delse af musikchef Elfred Eckard-Hansen. De fire sangsolister er: Mogens Schmidt 
Johansen og 3 unge sangere fra operaakademiet.

Skolekomedie og komediekasse
Det er en ubrudt tradition, at 2.g’erne i forbindelse med skolefesten og skoleballet 
opfører et dramatisk værk. I samarbejde med vekslende hold af lærere løses alle si
der af denne store opgave ved egen indsats: indstudering, musik, dans, kulisser, 
dragter, lys, lyd, redigering af teaterprogram (med tilhørende annoncetegning) osv. 
Som regel er ca. 150 elever i arbejde i 6 til 8 uger.

Repertoiret har været vidtspændende; fra de senere år kan nævnes Holberg: 
Mascarade - Oscar Wilde : Bunburry - Max Frisch Biedermann og Brandstifterne - 
Holberg: Den Stundesløsc - Jean Anuilh: Tyveballet - Harold Pinter: Fødsels
dagsselskabet - Arrabal: Bødlen samt Tom Kristensens digt „Dobbelt“ (med musik 
af John Frederiksen, elev i l.g) samt Ionescu : Den skaldede Sangerinde - Sofokles : 
Kong Ødipus - Erik Knudsen : Det er ikke til at bære - Shakespeare: Helligtre
kongersaften - Arrabal: Frokost på Slagmarken samt J. L. Heiberg: Nei - Carl 
Orff: Månen (opera) - Karel Capek: Insektliv - Shakespeare: En Skærsommer
natsdrøm - Bert Brecht og Kurt Weill: Laser og Pjalter - Plolberg: Niels Klims 
forunderlige rejse (opført 1976).

Også det store budget i størrelsesordenen 20.000 kr. administreres af 2.g’erne 
selv efter et budget lagt i samarbejde med regnskabsførerne, forrige års regnskabs
førere, instruktørerne og rektor. Overskuddet går i „komedickassen“, som admini
streres af samarbejdsudvalget. Ansøgninger om støtte fra denne kasse - støtten 
ydes kun til klasse- og elevinitiativer, f.eks. i forbindelse med klassers teaterture 
- stiles til samarbejdsudvalget og fremsendes gennem elevrådet, hvis udtalelse på
føres sagen.
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Ordensregler for Kalundborg Gymnasium
1. Cykler og knallerter skal anbringes i cykelkælderen. Knallerter må ikke have 

motoren gående i kælderen.
2. Hver elev får anvist en plads til overtøj og skoletaske i centralgarderoben. 

Overtøj skal i timerne være anbragt i garderoben. I frikvartererne skal skole
taskerne stå i taskereolerne. Taskereolerne skal tømmes ved skoletidens ophør.

3. Skolen påtager sig intet ansvar for glemte eller bortkomne sager. - Penge, ure 
og andre værdigenstande må ikke efterlades i overtøj og tasker.

4. Madpapir og andet affald skal anbringes i papirkurvene. Spisning må kun fin
de sted i kantinen eller i gården.

5. Tobaksrygning er kun tilladt på de ved opslag angivne steder. Brug aske
kummerne.

6. En elev, som har forsømt skolen eller er kommet for sent, medbringer ved sin 
tilbagekomst en skriftlig meddelelse i kontaktbogen fra hjemmet om grunden til 
udeblivelsen. Denne melding kan af elever, der er fyldt 18 år, afgives per
sonligt i kontaktbogen. Ved forudset fravær skal rektors tilladelse indhentes 
mindst to dage forud. Meddelelse fra hjemmet - eller eventuelt fra eleven selv, 
hvis denne er fyldt 18 år - skal anføres i kontaktbogen, når en elev ikke har 
kunnet udføre hjemmearbejde, samt når eleven ønskes fritaget for gymnastik. 
Fritagne elever skal følge deres klasse. Hvis fritagelsen varer længere end 4 
uger, kræves lægeattest.

7. Hvis en elev ønsker at gå hjem, f.eks. på grund af sygdom, skal vedkommende 
have tilladelse af rektor eller inspektor. Sygemelding i kontaktbogen skal for 
elever under 18 år attesteres af hjemmet.

8. Fundne sager, herunder bøger, afleveres til indre inspektor eller på inspektio
nens kontor.

9. Forandringer af adresse, navn og telefonnummer eller civilstand må straks an
meldes på kontoret.

10. Ferier og fridage er som ved statsskolerne. De bekendtgøres 1 år frem i tiden 
ved opslag i garderoben.

Regler
for elevernes behandling af bøger, der udleveres af skolen
1. Enhver af bøgerne skal være forsynet med ordentligt og helt omslag.
2. Omslaget skal være mærket med elevens og klassens navn.
3. Som bogmærke kan der i enhver af bøgerne findes et stykke papir eller tynd 

karton. Andet må ikke forefindes.
4. Eleverne skriver navn, klasse og skoleår med blæk eller kuglepen én gang i hver 

af bøgerne på bindets anden side. Herudover må eleverne ikke gøre nogen som 
helst tilføjelse i bøgerne.

5. Bortkomne eller groft mishandlede bøger skal af den pågældende elev erstattes 
med nye.


