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Efter 3 år . . .
Da vi i sin tid, som 1. g-aspiranter, modtog årsskriftet fra Køge gym
nasium, savnede mange af os en beretning fra ældre elever om, hvordan 
det egentlig er at gå herude. Derfor har vi, nogle elever fra 3.A, her 
samlet nogle kommentarer, hvor vi har prøvet at få alle synspunkter 
med om disse tre år.

Da vi begyndte på gymnasiet, kom vi med forskellige forventninger. 
Nogle regnede med, at det blot var en fortsættelse af folkeskolen, andre 
troede, at det næsten var som på universitetet, mens det store flertal ingen 
faste forventninger havde. De fleste forventede dog mere ligestilling 
mellem lærere og elever end i folkeskolen. Sikkert de samme forventnin
ger som de kommende elever har.

En del fik hurtigt deres mening ændret. Det første indtryk vi fik af 
skolen var positivt, forholdsvis store, lyse og luftige lokaler, men i løbet 
af kort tid blev omgivelserne mindre væsentlige, fordi lektierne i den 
første tid forekom ret uoverskuelige og uoverkommelige. Man vænnede 
sig dog ret hurtigt til dette pres, samtidig med, at man lærte at lave 
mere på kortere tid, men man må dog regne med at skulle skrive en stil 
næsten hver week-end. De fleste opdager hurtigt, at man må slække på 
disse krav for også at få tid til at beskæftige sig med egne interesser, så 
man ikke kører helt sur i det.

Det er nok også rigtigt at fremhæve, at timerne kræver mere selvstæn
dighed og en større personlig indsats end i folkeskolen. Det forventes, 
at man af sig selv siger mere, end de fleste sikkert har været vant til. 
Dette kan forårsage et dilemma mellem hensynet til kammeraterne og 
nødvendigheden af »at skubbe sig selv frem« for at få gode karakterer 
af hensyn til den truende adgangsbegrænsning. En enkelt mener, at 
»mennesket er i besiddelse af en kampdrift, som ikke bør undertrykkes, 
men til en vis grad trænes i gymnasiet.« De fleste mener dog, at kon
kurrencen ødelægger en del af kammeratskabet.

Det faktum, at næsten alle gennemgår en større eller mindre personlig 
udvikling i løbet af gymnasietiden, og som regel finder et nogenlunde 
fast ståsted, betyder, at klassen til tider opløses i små grupper, hvilket 
kan være svært for den, der endnu ikke ved, hvor han/hun hører til. 
For at styrke sammenholdet i vores klasse, har vi gjort forskellige forsøg. 
Vi har bl. a. holdt en masse klassefester, og næsten hele klassen har været 
på tur til Rom. Men alt var forgæves. Sammenholdet er ikke det bedste, 
selv nu efter tre år.

Forholdet til lærerne afviger meget, både fra klasse til klasse og fra 
lærer til lærer, men der eksisterer altid en kløft. Det er nok mest op til 
læreren, hvor bred denne kløft skal være, men eleverne bidrager også 
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med deres fordomme om læreren som en autoritet. Enkelte læreres forsøg 
på at svække deres centrerede stilling er glippet, da eleverne ikke kan 
administrere den uvante tillid. Omvendt er der lærere, der betragter 
eleverne som et nødvendigt onde, der ustandselig afbryder lærerne i 
udøvelsen af den undervisning, de nu har anvendt de sidste 10 år. Her 
er det vigtigt at gøre opmærksom på § 25 i Undervisningsministeriets 
bekendtgørelse, som siger, at eleverne har ret til at deltage i undervis
ningens planlægning. Denne ret skal man kræve, da ikke alle lærere gør 
opmærksom på det.

I forbindelse med bekendtgørelsen må det nævnes, at alle forsømmel
ser tæller med, uanset grund (f. eks. sygdom) og at man kun må for
sømme med 15 procent, både hvad angår timer og skriftlige arbejder. 
Forsømmer man mere, kan man risikere at skulle op i fuldt pensum til 
eksamen.

Ofte kan det virke ret forvirrende at gå fra time til time, uden at 
fagene har noget med hinanden at gøre, ligesom de fleste lærere kun 
kender noget til deres eget fag (er fagidioter, som man siger). I tilfælde, 
hvor fagene kan supplere hinanden, er det muligt at gå i dybden, og 
arbejdet bliver mere interessant. Det er derfor en god idé at samarbejde 
på tværs af fagene, f. eks. ved at læse en tekst om Hitler i tysk, sam
tidig med, at man læser om 2. verdenskrig i historie.

Foruden den viden, som vi umiddelbart kan bruge i dagligdagen og 
den videre uddannelse, har vi lært det, som hører til »den almene dan
nelse«, dvs. latin, oldtidskundskab, digtfortolkninger m. m. Mange bliver 
i løbet af årene utilfredse med, at man skal påtvinges denne »almene 
dannelse«, mens andre er tilfredse med det.

Indenfor gymnasiets rammer er der en del muligheder for at forbedre 
elevernes vilkår og udbytte af de tre år, men det kræver også, at man 
selv gør noget for det, og bruger de forskellige elevorganisationer, f. eks. 
elevrådet.

Vi har trods alt gode lokaler og villige lærerkræfter, men hvis der 
skal gøres noget, skal man gøre det før 3. g, selv om de færreste tør 
prøve at forandre elevernes vilkår, og i 3. g gider de ikke: vi er jo næsten 
færdige.

17 elever fra 3. A.
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1929. Festmode i Moskva, i anledning af den Sovjetiske Bogs tiår. Midt i 
præsidiet ses forfatteren Maksim Gorkij; modets parole er »Uden boger — 
ingen viden, uden viden — ingen kommunisme«.

Som »foragtelig lakaj og afstumpet forvalter af senkapitalismcns hæs
lige uddannelsesmonopol for privilegeret overklasseyngel« (således blev 
undertegnede engang karakteriseret af en lokal journalist) vil jeg i al 
ydmyghed henlede opmærksomheden på ovenstående manende parole 
som svar på en række indlæg fra vore fortræffelige elever.

Rektor.
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Et tilbageblik på 3 år i gymnasiet
Når man er færdig med folkeskolen og skal i gymnasiet, er det klart, 
at der vil opstå visse problemer og spørgsmål. Nogle af de vigtigste er 
vel, at man egentlig ikke ved, hvad det vil sige at gå i gymnasiet, hvad 
målsætningen er og hvordan det daglige arbejde foregår, kort sagt - 
at man i det hele taget ikke ved, om man er i stand til at indordne sig 
under de forhold gymnasiet tilbyder. For at afhjælpe problemerne bliver 
der afholdt en introduktionsuge, som - hvilket navnet jo også antyder - 
introducerer gymnasiet for eleverne, først og fremmest med hovedvægten 
lagt på de praktiske ting - fag, lokaler etc. og endvidere tilvicnningen. 
til de næste tre års kammerater i den nye klasse. Selvfølgelig kan man 
ikke på en uge forberedes tilstrækkeligt til 3 års skolegang, men for
ståelsen af arbejdsgangen begynder at dæmre.

De første måneders skolegang er meget i stil med det, man er vant 
til, det er ikke muligt at pege på nogle markante forskelle, og så snart 
man har vænnet sig til de nye omgivelser, skulle man tro, at alt ville 
gå vel. Det gør det imidlertid ikke for alle. Der stilles større krav til ens 
evner, der forventes en aktiv deltagelse i timerne, og lige pludselig skal 
der tages hensyn til karaktererne, der her er afgørende for, om man er 
»egnet« til de næste 2 år efter sommerferien. Et andet, men ligeså be
tydningsfuldt problem kan opstå, hvis man er kommet skævt ind i for
holdet til sine kammerater eller lærere. At være i misforhold til de men
nesker man dagligt omgås, vil uvægerligt resultere i brydninger og kon
flikter, og hvis det sker - hvilken anden udvej har man da end at give 
op og gå ud, hvis man da tør og kan, for ens forældre og andre, der 
står i nær kontakt med én uden for skolen, vil som oftest presse på for 
at få én til at blive. (Og at blive er netop alternativet - et alternativ man 
i og for sig kan lære mere af, da man så har muligheden for at overstå 
en given konflikt ved at lære at »besejre« den). Men hvadenten man 
bliver eller går - i sidste instans vil det altid være et nederlag for én 
selv. Dette problem findes ikke kun i 1. g, men kan også opstå i 2. eller 
3. g, f. eks. p. g. a. det stigende arbejdspres. Det er klart, at der er nogle, 
som aldrig kommer ud i disse konflikter, og andre der måske nok kan 
mærke dem, men som - også over for sig selv - prøver at skjule og for
nægte dem.

De fleste overstår dog 1. g og synes selv, at »vi nu kender stedet 
ganske godt, og at det egentlig ikke er så slemt«. Man har dannet sig et 
indtryk af kammerater og lærere og er begyndt at si »de gode« fra »de 
dårlige«, hvilket jo er ganske naturligt, også uden for gymnasiet. Når 
man kommer hen på skolen igen, er man blevet et år ældre, selvom 
sommerferien kun varer en god måneds tid; det skyldes, at man ikke 
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længere er den mindste. En helt ny årgang er kommet - »de nye« er vel 
nok en samling grønskollinger, man har jo selv gået på stedet et år 
længere og er derfor »meget bedre«. Denne tendens til at se ned på »de 
nye« kan ingen vist sige sig fri for at have haft, selvom man »selvfølgelig 
ikke mener det alvorligt«.

I 2. g skærpes kravene og forventningerne til eleven. Derved vokser 
arbejdsbyrden, og de, der ikke »evner« at følge med, får som regel lov 
til at lade være, for der er jo også et pensum, der skal nås igennem, og 
hvis man ikke har prøvet at gå til eksamen i 1. g, får man prøvet det 
nu. Hos nogle begynder nerverne at spille ind, enten fordi man er bange 
for udfaldet af de 1-2 eksaminer man skal op til, eller fordi man er bange 
for at lide nederlag, hvis forventningerne til ens kunnen er skruet højt 
op. (Nervepresset bliver endnu stærkere ved den afsluttende eksamen i 
3. g, fordi resultaterne her er altafgørende, og fordi eksamensfagene er 
flere i antal).

Efter endt eksamen i 2. g kan der så være glæde eller skuffelse, alt 
efter hvordan det er gået; de, det er gået dårligt for, kan så se skævt 
til dem, der har været mere heldige, og omvendt kan »de bedre« tillade 
sig en vis overbærenhed.

Efter 2. g, hvor man tit bliver mere motiveret for at vurdere stedet 
og skabe sig en bevidsthed om forholdene, er man endelig klar til at tage 
den sidste tørn - 3. g. Det år starter, ligesom 2. g, med et valent tilløb, 
som senere accelererer, så arbejdsbyrden bliver den største i de 3 år, 
hvis man ellers laver, hvad man bliver pålagt. Det er også først i 3. g, 
man endelig bliver klar over - hvis man da når at blive det - hvad gym
nasiet egentlig har betydet for én. Man opdager, at man har gennemgået 
en modenhedsproces, man er blevet ældre end »bare 3 år«.

Bl. a. p. g. a. den nu officielt anerkendte adgangsbegrænsning oplever 
man i slutningen af 3. g et delirium af egoistiske kapløb. Kapløb, hvor 
målet er de højeste karakterer, man har mulighed for at opnå. Det 
drejer sig om at få et så højt eksamensgennemsnit som muligt for at få 
en chance for videre uddannelse, lige meget hvordan disse karakterer end 
skal opnås. Hensynet til kammeraterne sættes over styr og almindelig 
»høflighed« forsvinder - altsammen fordi, at man skal fremhæve sig 
selv, ofte på bekostning af andre, for at få gode karakterer. Det er måske 
hårdt trukket op, men i princippet er det rigtigt.

Det er heldigvis kun de færreste, som ikke ender med en bestået eksa
men, (den være sig så mere eller mindre god), men de, der ikke står med 
et eksamensbevis til sommer, kan enten vælge det lidet misundclsesvær- 
dige ekstra år, eller gå ud med en følelse af at have tilbragt 3 »spildte« 
år på gymnasiet.

Vi er færdige til sommer, og mange opdager, hvilket allerede kan mær
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kes nu 2 måneder inden afslutningen, at man trods alt vil savne stedet 
og de mennesker, man lærte at kende i løbet af 3 års gymnasietid.

Dette indlæg er skrevet på baggrund af andres og egne erfaringer og 
tanker og er p. g. a. pladsmangel alt for kort og ikke særlig fyldestgø
rende, desuden er det svært, ja - faktisk umuligt at opstille helt gene
relle indtryk af alles gymnasiegang, da livet på gymnasiet helt og hol
dent er betinget af det enkelte individs egen indstilling og væremåde. 
I den henseende adskiller det sig ikke fra livet i samfundet udenfor, 
men bliver med dets elever og deres forhold og konflikter »bare« et 
spejlbillede af verden i dag, og det kommer således til at virke positivt, 
da vi bliver advaret/hjulpet imod problemer, som vi senere kan komme 
ud for.

Asger, 3. c.

Projektorienteret undervisning
på Køge Gymnasium
Ved afslutningen af skoleåret 1973-74 indførtes for første gang på Køge 
Gymnasium et særligt undervisningsforløb for 1. g. Dette særlige under
visningsforløb har senere fået betegnelsen: »Projekt for 1. g«. Gennem 
de forløbne år er »Projekt for 1. g« stadig blevet udviklet og forbedret 
på baggrund af det foregående års erfaringer. I dag må det siges, at vi 
er kommet ud over forsøgsstadiet, og at »Projekt for 1. g« er blevet en 
etableret institution på skolen.

Denne nyskabelse inden for gymnasieundervisningen på skolen har 
endda vakt betydelig interesse andre steder og er begyndt at brede sig 
til andre af landets gymnasier. Dette skyldes ikke mindst den fyldige 
rapport: »Projekt 1976«, som er blevet udarbejdet for at samle og be
dømme sidste års erfaringer. Denne rapport og hermed forsøgene på at 
gennemføre projektorienteret undervisning i gymnasiet har endvidere 
fået en meget positiv modtagelse i Undervisningsministeriet.

Den positive modtagelse og de gode resultater, som vi mener, at vi har 
nået, betyder dog ikke at alle problemer er løste. Det tror vi heller ikke, 
at de nogensinde bliver. Hvis en sådan tro på den fuldendte model 
skulle opstå, vil det være et sikkert tegn på en »forstening« af nyskabel
sen og en uheldig bremse for nye tanker. I det følgende finder vi det 
derfor vigtigt at redegøre for vores resultater, problemer og nye tanker.
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Hvordan foregår »Projekt for 1. g«?
»Projekt for 1. g« kan beskrives ved en gennemgang af de tre faser, 
som dette undervisningsforløb efterhånden er kommet til at bestå af.

1 den første fase formulerer de enkelte elever frit nogle emner, som 
de har lyst til at fordybe sig i. Man laver altså noget, man kunne kalde 
en »idéstorm«. De ideer, der kommer ind, samles i omk. 6 hovedgrupper. 
Disse hovedgrupper vælger den enkelte elev sig ind på, og de kommer 
således til at bestå af elever fra forskellige klasser. Hovedgruppen ar
bejder sammen i en uge inden for den almindelige skoletid og på skolen. 
I hovedgruppen sporer eleverne sig ind på underemner, formulerer nogle 
konkrete projekter og danner mindre undergrupper omkring dem. Der
efter indsamler undergrupperne materiale til belysning af deres emner og 
forsøger at lave en plan for arbejdet i 2. fase, som finder sted på en 
slags lejrskole. Endvidere diskuteres de praktiske problemer ved lejr
skoleopholdet.

I mellemfasen skal eleverne gennemlæse det materiale, som de har 
anskaffet sig, og hermed forberede sig på 2. fase. Eleverne arbejder i 
denne periode helt selvstændigt og mødes i deres undergrupper i den 
udstrækning, der er behov for det.

Den anden fase består, som omtalt, i en uges lejrskoleophold. Her 
bearbejdes det gennemlæste materiale i diskussioner i undergrupperne. 
Gennem arbejdet med det emne, man har besluttet at undersøge, søger 
man at nå frem til nogle resultater og konklusioner. Eksempelvis eksi
sterede der i 1976 en hovedgruppe med betegnelsen: »Natur, menneske, 
miljø«. Inden for denne dannedes en undergruppe, der ville beskæftige 
sig med emnet økologi og som besluttede sig til at arbejde frem mod 
nogle konklusioner omkring mikroorganismernes betydning for naturens 
beståen, dvs. at i deres projekt arbejdede de med denne problemstilling. 
Resultaterne af undergruppernes projektarbejde fremlægges i hoved
gruppen, hvor man diskuterer og bedømmer de enkelte undergruppers 
arbejde. Til dette formål har mange grupper udformet en mindre skrift
lig rapport. Foruden projektarbejde er der under lejrskoleopholdet for
skellige fællesarrangementer: Foredrag, film, lejrbål osv., ligesom alt 
det praktiske arbejde skal organiseres og udføres: Oprydning, madlav
ning osv.

Det er klart, at den projektorienterede undervisning, som på mange 
punkter adskiller sig markant fra den normale undervisnings form og 
indhold, giver en lang række problemer. Omkring 180 mennesker skal 
arbejde sammen på en helt ny måde og omkring et delvis nyt indhold. 
Det er både et organisatorisk og pædagogisk eksperiment. På baggrund 
af en grundig og selvkritisk bearbejdning af de erfaringer vi høster, 
søger vi lidt efter lidt at løse de problemer, der opstår.
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Hvilke problemer opstår der i den projektorienterede 
undervisning?
Hovedkonklusionen på den tidligere omtalte rapport er, at »projekt 1. g, 
1976« forløb særdeles godt. I 1975 havde der været problemer omkring 
det praktiske arrangement, hvilket årsberetningen for 1975-76 også 
giver udtryk for. Især organiseringen af fase 2 havde voldt problemer, 
ligesom orienteringen af såvel forældre, elever som lærere havde været 
for ringe. Disse kommunikationsproblemer var blevet kritiseret, hvorfor 
vi i planlægningen af 1976 særlig koncentrerede os om forbedringer ved
rørende information og organisering.

På baggrund af kritikken blev der således nedsat et særligt organisa
tionsudvalg, der skulle samle alle trådene i fase 2 og hele tiden være 
informeret om, hvordan det gik i de forskellige grupper og udvalg. 
Endvidere blev der etableret en fastere lærertilknytning til de enkelte 
hovedgrupper. Som en nyskabelse blev der også arrangeret fællesaktivi
teter om aftenen, hvilket der tidligere havde manglet. Ved disse æn
dringer blev mange af de mere praktiske problemer løst i 1976, og ved 
bedømmelsen af dette forløb, har der da heller ikke været den store 
kritik af det praktiske arrangement. Derimod blev der rejst kritik af 
den mere pædagogiske side af forløbet.

Fremgangsmåden i den første fases studieuge var, at man startede 
med et fælles oplæg om menneske og samfund, som alle hovedgrup
perne skulle diskutere. Dernæst kom et oplæg, der var generelt for den 
enkelte hovedgruppe, men som alle inden for denne skulle læse og disku
tere. Først tilsidst åbnede man for etableringen af de egentlige under
emnegrupper. Fremgangsmåden med at begynde med det meget teore
tiske og brede og derefter gradvis at indsnævre det, medførte en høj 
grad af lærerstyring. Lærerne underviste ud fra de ofte meget vanske
lige oplæg. Mange elever følte derfor, at oplæggene ikke var relevante 
for det, som de havde forestillet sig, og at lærerne manipulerede med 
dem.

Denne kritik har vi taget op i planlægningsudvalget for »projekt 1. g, 
1977«, som består af både lærere og elever, og indgående diskuteret, 
hvordan disse problemer kan løses. Vi er her nået frem til, at eleverne 
under »idé-stormen« skal formulere deres emner som spørgsmål, altså 
som nogle problemer. Således kan emnet økologi ikke særlig godt an
vendes, men derimod: Hvilken betydning har mikroorganismer for na
turens beståen? Spørgsmålene skal stadig samles i nogle hovedgrupper, 
men i stedet for den lærebogsagtige fremgangsmåde skal eleverne be
gynde at diskutere, hvordan de kan vælge nogle revelante problem
stillinger.

Man kan her bruge de indkomne spørgsmål som et idékatalog, og 

13



diskutere hvilke problemer det ud fra ens egen dagligdag og erfaringer, 
samfundets eller naturens situation osv. er vigtigt at sætte sig ind i, tage 
stilling til og evt. være med til at løse. På baggrund af disse diskussio
ner skal underemnegrupperne dannes omkring den problemstilling, som 
de vælger at undersøge og løse. Det mere abstrakte og teoretiske stof 
skal således først inddrages, når man får brug for det til at løse ens 
problemstilling. Det bliver således i langt højere grad eleverne og ikke 
lærerne, der formulerer problemerne. Lærernes funktion bliver derfor 
at være en slags faglige konsulenter og rådgivere i andre spørgsmål. 
Dette skulle give nogle bedre projekter og øge elevernes motivation til 
at arbejde på egen hånd.

Men er alt dette ikke blot udtryk for en lege-pædagogik, lærer elever
ne virkelig noget af dette?

Lærer man noget i den projektorienterede undervisning?
Dette er et naturligt spørgsmål, som forældre såvel som elever vil stille 
sig, især når man tager de skærpede adgangsbetingelser til de højere 
uddannelser i betragtning, og ser den stadig hårdere konkurrence om 
i det hele taget at få sig et arbejde.

Betragter man elevernes bedømmelse af, hvad de har fået ud af 
projektarbejdet og lejrskoleopholdet, lægger de fleste meget vægt på 
de menneskelige aspekter. En elev skriver følgende i sin bedømmelse af 
udbyttet:

»Et virkelig godt arrangement, som for alt i verden ikke må stoppe. 
For mig har det været en vidunderlig uge, jeg har fået en masse ud af 
arbejdet - men lige så meget, hvis ikke mere, en masse menneskeligt 
ud af det hele (man har snakket med kammerater om sine problemer, 
hvad man ikke gør på gymnasiet). Jeg føler selv, at jeg har udviklet 
mig mere på denne uge, end jeg har gjort på flere måneder«.

Det rent menneskelige indhold er selvfølgelig ikke et direkte fagligt 
udbytte, men der kan ikke herske tvivl om, at det har stor betydning 
for indlæringen, også senere i skolens hverdag. På enhver arbejdsplads 
ved man, at et godt arbejdsklima har stor betydning for hvor meget og 
hvor godt, der arbejdes.

Den projektorienterede undervisning giver imidlertid ikke alene mu
lighed for at udvikle et godt arbejdsklima, men giver også nogle gode 
»arbejdskvalifikationer«. Den projektorienterede undervisning udvikler 
således evnen til at arbejde selvstændigt og på egen hånd, hvilket der 
ikke er de samme muligheder for i den normale skcmadelte og lærer
styrede undervisning. Endvidere lærer eleverne at overskue et problem, 
at planlægge, hvordan der skal arbejdes med det, og at administrere 
sin tid i forhold til de opgaver, der skal løses. Alt i alt nogle kvalifika- 
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tioner eleverne vil kunne drage nytte af i deres senere studier og er
hverv.

I den forbindelse må udviklingen af samarbejdsevnen heller ikke glem
mes. Mange af de problemer, man arbejder med såvel i den offentlige 
sektor som i den private, løses i dag sjældent af et enkelt menneske, men 
er resultatet af et teams eller en gruppes arbejde.

I »projekt for 1. g« lægges der endvidere vægt på, at eleverne arbejder 
med nogle problemstillinger, som de selv finder vigtige. Dette giver selv
følgelig nogle helt klare motivationsmæssige fordele. Men vi finder også, 
at det er vigtigt at lære eleverne selv at tage initiativ til at undersøge 
de problemer, som de i forskellige situationer bliver konfronteret med. 
Vi mener, at dette er en vigtig »samfundsborger-kvalifikation«, og det 
må derfor også være skolens opgave at opøve dem til dette.

Til sidst bør det næsten nævnes, at vi ved at lægge den projekt
orienterede undervisning i juni måned udnytter skoleåret fuldt ud. 
Forudsætningen for denne placering er, at 1. g’s mundtlige studen
tereksamensfag lægges i slutningen af maj, og at de aktive projektlærere 
lettes for deres eksamensbyrder i projektets 1. og 2. fase. Det er vores 
hidtidige erfaring, at gymnasiedirektoratet står særdeles forstående over 
for ovennævnte forudsætninger.

Projekludvalget.
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Skolens elever
Skolen har pr. 1. april 1977 i alt 550 elever.
Heraf er 240 drenge og 310 piger. Fra Roskilde amt kommer 426 elever, 
fra andre amter kommer 124 elever.

Fordelingen på afdelinger er således:

Gymnasiet har ................................................................ 434 elever
HF har ............................................................................ 116 elever

Gymnasieelevernes fordeling på linier og grene er følgende:

1. gymnasieklasse, sproglig linie ..................................... 68
1. gymnasieklasse, matematisk linie ................................. 104
2. gymnasieklasse, nysproglig gren ................................. 40
2. gymnasieklasse, samfundssproglig gren ...................... 21
2. gymnasieklasse, matematisk-fysisk gren ...................... 39
2. gymnasieklasse, matcmatisk-naturfaglig gren .............. 16
2. gymnasieklasse, matematisk-sam fundsfaglig gren ...... 10
3. gymnasieklasse, nysproglig gren ................................. 50
3. gymnasieklasse, samfundssproglig gren ...................... 11
3. gymnasieklasse, matematisk-fysisk gren ...................... 27
3. gymnasieklasse, matematisk-naturfaglig gren .............. 13
3. gymnasieklasse, matematisk-kemisk gren ...................... 25
3. gymnasieklasse, matematisk-samfundsfaglig gren ...... 10
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Skolens personale
(forkortelser: a. = adjunkt, g. = gymnasielærer, 1. = lektor, t. = time
lærer, å. = årsvikar).

a. Nils Mandrup Andersen (NM)

a. Steen Andersen (SA)

r. Henrik Bertelsen (Be)

1. Birgit Brendstrup (BB)

1. Svend Brendstrup (SB)

a. Helle Bunnage (HB)

1. Jørgen Bødker (JB)

a. Michael Carlsen (MC)

a. Ulla Collet (UC)

1. Kresten Ejrnæs (KE)

1. Jacob Elmelund (JE)

1. Erwin Fischer (EF)

a. Peter Frahm (PF)

a. Mette Frølund (MF)

a. Georg Færgemann (GF)

tysk i lx, Iq, 2PQ.

engelsk i 3aN, Ip/pr, 
dansk i lu, 2y.

russisk i la, 3a.

tysk i 2aN, 3aN, Ir, 
musik i la, 2a, 3a, 3c, 
korsang.

biologi i 3b, 3yK, 2PQ, 
geografi i Ic, 2mNS, Iq.

fransk i 1c, 2c, 3b, Iz, 
tysk i lb, Ip.
matematik i lx, 2xF, 3mN,
fysik i 3zF, 
indvendig inspektor.

historic i la.

engelsk i lb, 2PQ, 
fransk i 2a.

fransk i 3c, 2x, 2y, 3y, 
gymnastik i lax, Iby, Iru, 2cz, 3ax.
matematik i ly, 2yF, Iq.

fysik i 2yF, 3xyF, 
matematik i 3zF, 
kemi i lx.

fysik i lu, 2xF, 3mS, 
kemi i lu, 2xNF, 2mS, 2PQ.

biologi i 3a, 3xK, lp, Iq, Ir.

matematik i la, 1c, 2a, 2b, 
historie i 1c, 3b, 
psykologi i 2PQ.
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a. Annette Galskjøt (AG)

a. Carsten Hansen (CH)

a. Frank Hansen (FH)

a. Svend Harder (Ha)

a. Einar Hartby (EH)

1. Susanne Holten (SH)

a. Bent Kraul Jensen (KJ)

1. Folmer Jensen (FJ)

t. Sven Højgård Jensen (SJ)

a. Jørn Jeppesen (JJ)

g. Lone Jeppesen (LJ)

t. Erik Jerlung (EJ)
a. Lars Kliim-Nielsen (LK)

a. Henning Knudsen (HK)
a. Peter Ove Krogh (PO)

a. Ursula Krogh (UK) 

fransk i lu, 1PQR, 2PQ, 
gymnastik i 2by, Ipq, Ir.

samfundsfag i 2sS, 3smS, 
geografi i 3sS, 3mS, Ip.

historie i 2a, 3c, Iz, 3x, Ip, 2q, 
samfundsfag i 2mS.

tysk i 2bN, 3bN, 
oldtidskundskab i 1c, lu, 
HF-studievej leder.

latin i la, Ic, 2cN, 
religion i 2a, 3c, 2y, 3x, 
oldtidskundskab i la, 2a, 2b.

engelsk i 1c, 2cN, 3cN, 
gymnastik i lax, 2cz, 3ax.

geografi i lb, 2xF, 2yF, 3mN, 
biologi i 3xyFS, 3mN.

dansk i 1c, 2b, 2q, 
religion i 2b, 
bibliotekar.

geografi i la, 2sS, 2zF, Ir.

dansk i 2a, 3c, 3z,
gymnastik i lez, 2ax, 3cz, Ipq, 
fritidssport.

gymnastik i Iby, lez, 2by, 3ax, 
3by, 3cz, Ipq, Iru, 
fritidssport.
dansk i la, 3b, 2z.
gymnastik i Iru, 2by, 3by, 2PQ, 
biologi i 3c, 2mN, 3zFS.
2c, ly, 3y, Ir.
kemi i ly, Iz, 2yF, 2zFNyN, 3xK, 
3yK, 
fysik i 3xyK.
engelsk i 2aN, Iq/qr, 
latin i lb, 2bN.
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a. Carl Kähler (CK)

a. Hanne Liveng (HL)

a. Birthe Nekman (Ne)

a. Anna Kathrine Nielsen (TN)
t. Bjørn Nielsen (BN)

a. Poul-Erik Nielsen (PN)

a. Viggo Nielsen (VN)

1. Elenrik Hatt Olsen (HO)

1. Erik Esben Petersen (EP)

a. Jette Pedersen (JP)
t. Claus Petersen (CP)

a. Robert Petersen (RP)

a. Bengt Pettersson (BP)

a. Kitti Boy Reffs (KR)

a. Ingeborg Skriver (IS)

a. Gina Smith (GS) 

dansk i Ix, 1z, 1p, 
oldtidskundskab i 1b, 1z, 2y, 
religion i 3b.
engelsk i la, 2sS, 1PQ, 2p, 
fransk i ly.
engelsk i 3bN, 
gymnastik i 2ax, 2cz.
historie i 1b, Iq.
historie i 2b, lu, 2y, 3y, 3z, 
samfundsfag i Iq.
engelsk i Ixy, 1z, 2q, 
musik i 3x, 3z, 
korsang + instrumentalmusik.
matematik i 2zF, 3xyF, Ir, 
fysik i 3mN, 
indvendig inspektor.
engelsk i 2bN, 3sS, 
latin i 2aN, 
administrativ inspektor.
tysk i la, 1c, 3cN, 
fransk i Ib.
engelsk i lu, Ir, 1QR.
fransk i 2b, 3z, 
samfundsfag i lp, Ir, 2PQ.
fysik i 1z, 2zF, 1PQR, 
matematik i lu, 3mS.
formning i alle 2g- og 3g-klasser 
samt HF-afdelingen, 
fælles- og tilvalgshold.
musik i Ib, 1c, 2c, 3b, Ix, ly, Iz, lu, 
2xyz, 3y, Ipqr, 
korsang.
fransk i lax, 3ax, 2z, 
dansk i Iq, 2p.
historie i 2c, Ix, 2z, Ir, 2p, 
religion i 2c, 2z, 3z, 
oldtidskundskab i 2c, Ix, 2z.
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a. Astrid Sodc-Madsen (AS)

1. Flemming Stevnsborg (FS)

1. Ingrid Stevnsborg (St)
a. Winnie Stolt (WS)

1. Birte Tofte (BT)
a. John Valeur (JV) 

historie i 3a, ly, 2x, 
religion i 3a, 2x, 3y, 2p, 2q, 
oldtidskundskab i ly, 2x.
matematik i 2mNS, lp, 2PQ 
fysik i 2mNS.
matematik i Iz, 3xyK.
russisk i lx, 2ax, 3x, 
tysk i 2cN, ly.
dansk i lb, 3a, 2x, 3x.
fysik i lx, ly, 2PQ, 
matematik i lb, 2c.

Bibliotekar: lektor Folmer Jensen.
Boginspektor: fru Grethe Kraul Jensen.
Sekretær: fru Inger Elting.

Personalia
Pr. 1. august 1976 blev Frank Hansen, Carl Kähler, Kitti Reffs, Flem
ming Stevnsborg og John Valeur fast ansat ved skolen. Samtidig blev 
som kvotaansatte lærere Nils Mandrup Andersen, Ulla Collet, Michael 
Carlsen, Annemette Frølund. Sven Højgaard Jensen og Jette Pedersen 
knyttet til skolen for året 1976-77.

Cand. mag. Anna Kathrine Nielsen og cand. phil. Bjørn Nielsen har 
vikarieret i adjunkt Kurt Stolts skema i hele skoleåret i sidstnævntes tid 
som formand for »Gymnasieskolernes Lærerforening«.

Under Susanne Holtens sygeorlov har cand. mag. Annette Priskorn 
vikarieret.

Mag. art. Anne Marie Ejrnæs og cand. mag. Marianne Thygesen har 
vikarieret under Henning Knudsens sygeorlov.

Under Gina Smiths og Ulla Collets barselsorlov har Michael Carlsen, 
Per Bregengaard, Bent Lange, Jette Pedersen, Torben Jørgensen og Helle 
Søderberg vikarieret.

Endvidere har stud, polyt. Jacob Thur vikarieret i perioder.
I skoleåret har følgende kandidater gennemgået kursus i praktisk 

undervisningsfærdighed: Bent Lange, Jan Jepsen. Per Bregengaard, Mo
gens Hartington, Helge Jensen, Ove Frimodt Jacobsen, Carsten Pape, 
Hanne Tang, Gert Mathiasen, Charlotte Eriksen.
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Birgit Brcndstrup (BB)
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Jørgen Bodker (JB)

Svend Brendstrup (SB)

Inger Elting (IE)
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Michael Carlsen (MC)

Kresten Ejrnæs (KE)
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Annette Galskjøt (AG)

Frank Hansen (FH)
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Jørn Jeppesen (JJ)

Lone Jeppesen (LJ)
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Anne Marie Nielsen
Bjorn Nielsen (BN)

Karl Aage Nielsen
Poul-Erik Nielsen (PN)
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Ingeborg Skriver (IS)

Gina Smith (GS)
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Ingrid Stevnsborg (St)

Jacob Thur (JT)
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Gymnasiets timeplan
A. Fagfordelingen i 1. gymnasieklasse

Fag Matematisk linie Sproglig linie

Religion ................................. 0 0
Dansk ..................................... 3 3
Engelsk ................................... l £ 4
Tysk ........................................

□ 3
Fransk (russisk) ...................... 5 5
Latin ...................................... 0 4
Oldtidskundskab .................... 1 1
Historie .................................. 2 2
Geografi ................................. 0 2
Kemi ....................................... 2 0
Fysik ....................................... 2+1 0
Matematik .............................. 5 2

Sum ......................................... 25+1 26
Legemsøvelser ........................ 2 2
Musik ....................... .............. 2 2

Sum ......................................... 29+1 30
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23 Fysiklaboratorium
24 Fysikauditorium
25 Apparatrum
26 Fysikauditorium
28 Fysikauditorium
29 Kemi
30 Hjælperum
31 Kemi
32 Kemi
33 Geografi

22

21

O[P

N

24 19

31 £ 29 28

23

18

17

34
FESTSAL

37
42

34 Biologi 1
35 Hjælperum
36 Biologi 2
37 Musik 2
42 Musik 1
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H

K 
L
M 
N
O 
P
R 
S

Rektor 
Adm. inspektor 
Sekretær 
Lærerværelse 
Konferencerum 
Lærerarbejdsrum 
Pædagogisk værksted 
Konferencerum 
Studievejleder 
Erhvervsvejleder 
Depot 
Mørkekammer 
EDB-rum
Depot 
Depot 
Bibliotekarrum 
Scene 
Toilet

T T
K

FOYER

F

B

C

H
G
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A

U Skolebetjent (træffes daglig 10.00-10.30)



Boginspektor 
Fransk 1 
Fransk 2 
Hjælperum 
Engelsk/Sprog 
Engelsk 1 
Engelsk 2 
Hjælperum 
Engelsk 3 
Hjælperum 
Russisk

12 Hjælperum
13 Tysk 1
14 Tysk 2
15 Fransk/Sprog
16 Matematik 1
17 Matematik 2
18 Matematik 3
19 Matematik 4
21 Formning 2
22 Formning 1

50 Samfundsfag/Geografi
51 Hjælperum
52 Samfundsfag/Historie
53 Historie 1
54 Hjælperum
55 Historie 2
56 Dansk/Historie
57 Hjælperum
58 Dansk 1

55

BIBLIOTEK

63

56

60

59 Dansk 2
60 Hjælperum
61 Dansk 3
62 Religion
63 Hjælperum
64 Oldtidskundskab/Latin
65 Latin/Oldtidskundskab
66 Auditorium



B. Grenenes særfag
Køge Gymnasium har fra august 1973 fået tilladelse til at oprette sam
fundsfaglig gren (sproglig og matematisk). Den tidligere matematisk-ke- 
miske gren vil desværre ikke kunne fortsætte.

I. Sproglig linie
Den sproglige linies timeplan for 2. og 3.g. ser således ud:

Nysproglig 
gren

Klassisk
sproglig gren

Samfundsfaglig 
gren

2-g- 3.g. 2.g. 3g- 2-g. 3.g.

Religion .................................. 1 2 1 2 1 2
Dansk ...................................... 3 4 3 4 3 4
Engelsk ................................... 4 6 !

3 5Tysk ........................................
Fransk/Russisk .......................

3
3

5 J
3 3 3 3 3

Latin ....................................... 4 — 5 5 — —
Græsk m. oldtidskundskab .... — — 8 6 — —
Oldtidskundskab .................... 2 — — — 2 —
Historie .................................. 3 3 3 3 3 3
Samfundskundskab 

og samfundsfag ............... — 1 — 1 5 5
Geografi ................................. - — — — 3 2
Biologi .................................... — 3 — 3 — 3
Matematik .............................. 3 — 3 — 3 —
Legemsøvelser ........................ 2 2 2 2 2 2
Musik ......................................
Formning og kunstforståelse ..

i 2
1 2 1 2 1

I alt......................................... 30 30 30 30 30 30
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II. Matematisk linie
Den matematiske linies timeplan for 2. og 3.g. ser således ud:

*) I matematik læses sammen med mf-grenen. - I fysik læses sammen med 
mn-grenen. Hvis begge dele af skemamæssige grunde ikke lader sig gøre, 
fastholdes kravet om samlæsning med mf-grenen i matematik.

Matematisk
fysisk gren 
2.g. 3.g.

Matematisk-*) 
kemisk gren 

2.g. 3.g.

Naturfaglig 
gren 

2.g. 3.g.

Samfundsfaglig 
gren 

2.g. 3.g.

Religion ............ 1 2 1 2 1 2 1 2
Dansk............... . 3 4 3 4 3 4 3 4
Fransk/Russisk . . 3 3 3 3 3 3 3 3
Oldtidskundskab . 2 — 2 — 2 — 2 —
Historie ............ . 3 3 3 3 3 3 3 3
Samfundsfag og 
samfundskundsk. _ 1 _ 1 — 1 5 5
Geografi .......... 3 — 3 - 3 2 3 2
Biologi ............. 3 - 3

r 3 7 - 3
Biokemi ............ — — - - -
Kemi ................ . 3 — 4 3 3 — 1 —
Fysik ................ . 3 5 2 2 2 2 2 2
Matematik........ . 5 6 5 6 3 3 3 3
Legemsøvelser ..
Musik ...............

. 2 2 2 2 2 2 2 2

Formning og 
kunstforståelse .

2 1 2 1 2 1 2 1

I alt ................. . 30 30 30 30 30 30 30 30
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HF-timeplan
Trådt i kraft august 1974.

Fællesfag: i.
Semester

2. 3. 4.

Dansk.................................. 3 3 4 4
Religion............................... 0 0 3 3
Historie............................... 3 3 3 3
Biologi ................................ 3 2 0 0
Geografi.............................. 3 2 0 0
Matematik .......................... 5 5 0 0
Engelsk............................... 4 3 4 4
Tysk.................................... 3 3 0 0
Samfundsfag....................... 2 2 0 0
Musik/formning................. 2 2 0 0
Idræt................................... 2 2 0 0

30 27 14 14

Tilvalgsfag: Points

Biologi ................................ 0 0 4 4 8
Matematik........................... 0 0 6 6 12
Engelsk............................... 0 1 3 3 7
Tysk.................................... 0 0 5 5 10
Samfundsfag....................... 0 0 3 3 6
Musik.................................. 0 0 3 31 Q
Instrumentalundervisning .. 0 0 1 1 J o
Formning............................ 0 0 4 4 8
Idræt................................... 0 0 4 4 8
3. fremmedsprog.................. 0 3 4 4 11
Fysik................................... 0 3 6 5 14
Kemi ................................... 0 0 5 5 10
Psykologi ............................
Latinhold kan oprettes.

0 0 3 3 6

Der holdes eksamen i de enkelte fag ved udgangen af det semester, 
hvor undervisningen i faget afsluttes.

Der er mødepligt til timerne.
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HF ved Amtsgymnasiet i Køge
HF er en ny vej i uddannelsessystemet
og et tilbud til enhver, som ønsker at dygtiggøre sig til videregående teo
retisk prægede uddannelser. HF henvender sig ikke blot til unge, der 
forlader folkeskolens ældste klasser, men også til dem, som efter endt 
skolegang er kommet ud i erhvervslivet og opdager, at de har evner og 
lyst til at gå i gang med en anden - ofte boglig - uddannelse. En HF- 
eksamen giver adgang til uddannelser, hvor der stilles særlige krav om 
forkundskaber og evne til selvstændigt at arbejde med teoretisk stof.

HF er en eksamen
og det eneste formelle krav, HF-eksaminanden skal opfylde, er et alders
krav. Man skal være fyldt 18 år inden den 1. februar i det år, man ind
stiller sig til eksamen. Der aflægges eksamen i fællesfagene og i de til
valgsfag, eksaminanden har valgt. Karakterskalaen er den sædvanlige 
13-skala. For at bestå kræves mindst 5,5 i gennemsnit, samt at summen 
af de to laveste karakterer 4- gennemsnittet af de øvrige er mindst 13.

Højere forberedelseseksamen omfatter
en række fag, der er fælles for alle, samt et antal tilvalgsfag. Hver kur
sist vælger tilvalgsfag i et sådant antal, at summen af disse fags points 
er mindst 20.

Hvert år opdeles i to semestre, således at undervisningen strækker sig 
over i alt fire semestre.

Indholdet og omfanget af de enkelte fag er udførligt beskrevet i under
visningsministeriets bekendtgørelse af 30. juli 1970 om højere forberedel
seseksamen. Generelt tilstræber undervisningen - udover at give eleverne 
faglige kundskaber - at udvikle hensigtsmæssige studiemetoder.

Adgang til kurserne
har principielt enhver, der har det kundskabsmæssige grundlag, HF- 
kursernes undervisning bygger på.

Dette grundlag kan erhverves ved en realeksamen eller afsluttende 
prøver i »væsentlige fag« i 10. klasse med tilfredsstillende resultat. 
10. klasseprøven skal være med to fremmedsprog og med matematik i 
samme omfang som til teknisk forberedelseseksamen. Den, der ønsker 
fysik som tilvalgsfag, skal have haft faget som det kræves til udvidet 
teknisk forberedelseseksamen.

Grundlaget kan også skaffes ad andre veje. F. eks. kan aftenskole- 
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undervisning eller højskoleophold samt nogle år ude i erhvervslivet ofte 
give en modenhed og evne til selvstændigt arbejde, der kan være lige så 
værdifuld for HF-undervisningen som præsente skolekundskaber.

HF-kursets rektor træffer afgørelsen om, hvilke elever der kan optages, 
på grundlag af en vurdering af ansøgerens faglige og personlige kvalifi
kationer. Ansøgerne kan eventuelt blive indkaldt til en samtale med 
HF-rektoren eller studievejlederen.

Hvilke rettigheder giver HF?
HF giver adgang til alle uddannelser. Nogle uddannelsesinstitutioner stil
ler ingen specielle krav til tilvalgsfag, f. eks.: Seminarierne, Danmarks 
sociale Højskole og Biblioteksskolen.

Andre uddannelser forudsætter bestemte tilvalg, f. eks.:
1. Havebrugs-, landbrugs- og mejeribrugsuddannelserne ved Den kgl. 

Veterinær- og Landbohøjskole. - Adgang til veterinærstudiet er af
hængig af tilvalgsfagene matematik, fysik og kemi.

2. De erhvervsøkonomiske specialstudicr, der afsluttes med diplomprø
ver (HD) ved handelshøjskolerne, hvor HF med tilvalg i engelsk og/ 
eller matematik fritager for at aflægge den statskontrollerede højere 
fagprøve i vedkommende fag.

3. Hospitalslaborantuddannelsen, forudsat at kemi er tilvalgt.
4. Terapiassistentuddannelsen, forudsat at fysik og kemi er tilvalgt. Som 

yderligere tilvalgsfag kan anbefales engelsk og samfundskundskab. 
Ansøgeren skal desuden have bestået den lille latinprøve.

5. Tandlægeuddannelsen. Der kræves et eksamensgennemsnit på mindst 
7 (varierer år for år). Københavns Tandlægehøjskole kræver desuden, 
at fysik og kemi er tilvalgt, ellers skal ansøgeren på tilfredsstillende 
måde gennemgå højskolens specialkursus i fysik og kemi.
Arhus Tandkegehøjskole kræver desuden matematik som tilvalgsfag. 

Desuden kan den, der har bestået HF søge immatrikulation ved universi
teterne, som tager stilling til ansøgningen under hensyn til ansøgerens 
samlede kvalifikationer.

Retningsgivende for, om immatrikulation kan finde sted, er først og 
fremmest en tilvalgskombination, der er relevant for det enkelte studium.
Sådanne kombinationer vil for de enkelte fakulteter være:

a) Det filosofiske fakultet:
To fremmedsprog, normalt engelsk og tredje fremmedsprog.

b) Det rets- og statsvidenskabelige fakultet:
To fremmedsprog, normalt engelsk og tredje fremmedsprog.
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c) Det teologiske fakultet:
To fremmedsprog, normalt engelsk og tredje fremmedsprog.

d) Det lægevidenskabelige fakultet:
matematik, biologi, engelsk er af væsentlig betydning.

e) Det matematisk-naturvidenskabelige fakultet:
matematik, fysik og kemi, fremmedsprog er af væsentlig betydning.

Der lægges endvidere vægt på de samlede eksamensresultater ved HF.
Ud over kravene til tilvalgsfag vil det være nødvendigt for de immatri

kulerede HF-kandidater at aflægge forskellige tillægsprøver ved de en
kelte fakulteter, særlig i latin og matematik.

Der forhandles fortsat med en nokke andre uddannelsesområder om 
anvendelse af FIF som foruddannelse.

Praktiske oplysninger
Ansøgning om optagelse på HF-kursus ved Køge gymnasium indgives i ét 
eksemplar på særlige skemaer, der fås på skolen.

Sidste frist for ansøgningen, som vi meget gerne ser bliver afleveret 
personligt, er 1. april.

Undervisningen er gratis.
Bøger udlånes til kursister.
Der kan søges støtte fra Statens Uddannelsesstøtte.
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Særlige aktiviteter
Forskellige arrangementer
23. april 1976: Fællesarrangement om energipolitik med ingeniø

rerne Leif Buch, SEAS, og Eigil Poulsen, NOAH.
29. april 1976: Kirkemusikaften i Bjæverskov Kirke med deltagelse 

af blandt andre Køge gymnasiums kor.
18. juni 1976: Skolen dimitterer 58 sproglige og 67 matematiske 

studenter og 42 HF-kursister.
9. august 1976: Det nye skoleår starter med 575 elever; 234 elever 

i nye førsteklasser, der fordeler sig med 72 i Igs, 
80 i Igm og 82 i l.HF.
På grund af til- og ombygning måtte introduktio
nen for de nye klasser flyttes til den følgende uge. 
De gamle klasser begyndte den normale skolegang 
onsdag den 11. august.

17.-20. august 1976: Introduktion for 10 nye klasser.

19. august 1976: Efter lodtrækning vandt Lisbeth Tønnesen, 2b, en 
plads på »Norden«s studierejse til Sverige fra 31.8. 
til 11.9. 1976.

10. september 1976: I anledning af Mao Tsetungs død udtalte rektor 
nogle mindeord ved morgensamlingen.

16.-17. september
1976:

Carsten Hansen og 2sS på ekskursion til TVIND- 
skoleme, Det nødvendige Seminarium, Den rejsen
de Fløjskole og Tvind Efterskole.

20. september 1976: Bengt Pettersson og HF-tilvalgshold i formning på 
ekskursion til Willumsen-museet i Frederikssund.

6. oktober 1976: Carsten Hansen og 2mS på ekskursion til »Mande- 
udstilling« i København.

8. oktober 1976: Kresten Ejrnæs og 2y på ekskursion til »Mandeud- 
stilling« i København.

15. oktober 1976: Ved morgensamlingen blev Bengt Pettersson hyldet 
i anledning af, at han som den første danske gra
fiker blandt 6.000 indsendte arbejder blev udtaget 
til at deltage i »Verdensmesterskabet i grafik« i San 
Francisco, Museum of Modern Art.
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10. november 1976: Ingeborg Skriver og 2p på ekskursion til Kunstmu
seet og Christiania.

12. november 1976: Brandøvelse kl. 10.25.
17. november 1976: Lektor Folmer Jensen og 2bs på ekskursion til Kø

benhavn med besøg på Frederiksberg Slot, Sønder
marken og Frederiksberg Have, Bakkemuseet og 
Teatermuseet. Ekskursionen til disse steder var et 
forsøg på at indkredse rum og miljø omkring 1700- 
tallet. Derefter en vandring gennem den indre bys 
gader med mulighed for at opleve tidens arkitek
tur. Dagen sluttede med overværelse af Ernst Bruun 
Olsens Holbergstykke: »Den poetiske Raptus« på 
Det kgl. Teaters nye scene.

23. november 1976: Skolens fødselsdag markeres ved æbler til alle og 
fællesarrangement ved Dino Raymond Hansen, der 
taler om »Det nye Kina« og viser billeder fra sin 
rejse til Kina.

30. november 1976: Kitti Reffs med et hold musikelever til koncert på 
Roskilde Katedralskole for at høre Sjællands Sym
foniorkester.

1.-3. december 
1976:

Tysk rejsclcktor Peter Desmarets aflægger skolen 
besøg og underviser i tysk i en række klasser.

2. december 1976: Den tyske kulturattaché Wagner aflægger skolen 
besøg i anledning af overrækkelsen af Orff In
strumentarium som gave fra den vesttyske ambas
sade.

5. december 1976: Gymnasiekoret under ledelse af Birgit Brendstrup, 
Kitti Reffs og Poul-Erik Nielsen medvirker i en 
kirkekoncert i Køge Kirke.

10. december 1976: Officiel indvielse af nybygningen i forbindelse med 
den årlige skolefest. Der var inviteret repræsentan
ter fra en række myndigheder i amt og kommune 
samt ingeniører og arkitekter. Efter de officielle ta
ler sang skolens kor og der opførtes en revy under 
ledelse af Lars Kliim. 558 deltagere i festen!

13. december 1976: Elevrådet arrangerer i den følgende uge en række 
tematimer over emnet »adgangsbegrænsning«.

16. december 1976: Møde for forældre til elever i Ig.
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23. december 1976: Juleafslutning i klasserne. Kunstneren Lise Ring 
overdrager skolen en marmorskulptur »Moder og 
barn«, som er Roskilde Amts gave i anledning af 
indvielsen af nybygningen.

11. januar 1977: Jørn Jeppesen med 2a på ekskursion til København 
med besøg på Glyptoteket og den svenske film 
»Manden på taget«.

17. januar 1977: Møde for gymnasieaspiranter, forældre og HF-an- 
søgere.

20. januar 1977: Undervisningsdirektør Richard Frederiksen holder 
spørgetime med henholdsvis elever og lærere.

1. februar 1977: Sekretær Jørn-Oluf Olsen fra Rør- og Blikkensla
gernes fagforening i København orienterer om be
slutningsprocessen i forbindelse med overenskomst
forhandlingerne.

7. februar 1977: Studicorienteringsmøde for samtlige skolens elever.
Ni studerende holdt åbent hus fra 8-10.45.

8. marts 1977: HF-orienteringsmøde.

9. marts 1977: Studieorienteringsdag i København for 3g og 2 HF- 
elever.

10. marts 1977: Besøg af den franske rejselektor M. Pierre Flageul.

11. marts 1977: Birgit Brcndstrup og elever fra 2a og 3a til fredags
koncert i Radiohusets koncertsal.

16. marts 1977: »Åbent Hus« om aftenen for forældre og elever.

19. marts 1977: »Gamle Elevers Fest«. Festkomiteen bestod af Tor
ben Bastholm, Steen Ebdrup og Ketty Pedersen, alle 
fra 3y 1976. Der deltog 306 gamle elever. Lars 
Kliim og en gruppe nuværende elever forestod revy 
og underholdning.

26. marts 1977: Edvin Fischer og elever fra 3gm på ekskursion til 
Risø.

1. april 1977: Teatergruppen »Banden« opførte som fællesarran
gement cabarctten »Luk vinduet op« eller »Luk øj
nene og nyd det«.
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Geografi- og biologiekskursioner
28. april 1976: Svend Brendstrup og 3mN på biologiekskursion til 

København.

19. august 1976: B. Kraul Jensen og 3mN på Zoologisk Museum og 
i Danmarks Akvarium.

26. august 1976: Mette Frølund, Svend Brendstrup og 3xyK på bio
logisk ekskursion til Tryggevælde å.

7. september 1976: Lars Kliim og 3zFS på biologisk ekskursion til Tryg
gevælde å.

20. september 1976: Lars Kliim og 2mN på biologisk ekskursion til Tryg
gevælde å.

12. oktober 1976: Lars Kliim og 2mN på svampeekskursion til Gissel- 
feldskovenc.

12. oktober 1976: Mette Frølund og 3xyK på besøg på Kemisk Værk 
Køge for at høre om og se på rensning af industri- 
spildevand.

Historie-ekskursioner
13. maj 1976: Michael Carlsen og la på ekskursion til Trelleborg 

og Vikingeskibshallen i Roskilde som afslutning på 
en gennemgang af vikingetiden.

18. maj 1976: Michael Carlsen og 2c på ekskursion til København 
med besøg på Kastellet, Frederiksstaden, Rosenborg 
og Rundetårn, samt en byvandring i det gamle Kø
benhavn.

16. august 1976: Astrid Sode-Madsen og 2x på ekskursion til Brede 
og Lyngby Kirke.

25. august 1976: Jørn Jeppesen og Bjørn Nielsen og 3z på ekskur
sion til Nationalmuseets udstilling i Brede.

15. september 1976: Gina Smith og 2c på ekskursion til Tuse og Tveje 
Mcrløse kirker og til Nationalmuseets middelalder
samling.

27. september 1976: Gina Smith og 2z på ekskursion som 15. september.

25. oktober 1976: Gina Smith og 2c på ekskursion til Louisiana med 
den ægyptiske udstilling.
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11. november 1976: Astrid Sodc-Madsen og 2x på ekskursion til Glyp
toteket i København.

17. november 1976: Astrid Sodc-Madsen og ly på ekskursion til T relle
borg, Lejre og Vikingcmuseet i Roskilde.

2. december 1976: Bjørn Nielsen, Carl Kähler og 2y på ekskursion til 
Louisiana og Glyptoteket.

3. december 1976: Frank Hansen, Michael Carlsen og lp på kirke
historisk ekskursion i Midtsjælland.

13. december 1976: Frank Hansen, Michael Carlsen og 2a på ekskur
sion til Teknisk Museum, Louisiana og i biografen 
om aftenen.

9. februar 1977: Astrid Sode-Madsen, Per Bregengaard og ly på 
rundtur på Nørrebro og i Nationalmuseets klunke
lejlighed. Om aftenen til filmen »1900«.

Rejser
29.-30. april 1976: Svend Brendstrup, Michael Ramløse, Claus Peter

sen, la og Iq på studietur til Rostock, DDR.

12.-19. november
1976:

Ingeborg og Preben Skriver og 2z på rejse til Tu
nesien.

19.-22. november
1976:

Michael Carlsen, Annette Priskorn og 3c på rejse 
til Berlin.

25. november 1976: Claus Petersen, Sven Højgård Jensen og 1 pr på 
studietur til Rostock. DDR.

2. december 1976: Svend Brendstrup og Iq på ekskursion til Rostock, 
DDR.

17. januar 1977: Svend Brendstrup og 2mNS på ekskursion til Ro
stock.

11.-18. februar 1977: Carsten Hansen og 2p på studietur til London.

I ugen 27. marts til 
begyndelsen af april 
var følgende lærere 
og elever på rejse:

Helle Bunnage, Carsten Hansen og 2c til Prag, 
Hanne Liveng, Ursula Krogh og 2 b til London, 
Lone Jeppesen, Lars Kliim og 2 y til London, 
Jørn Jeppesen, Frank Hansen og 2 a til London, 
Astrid Sode-Madsen, Charlotte Eriksen og 2x til 
Als,
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Claus Petersen, John Valeur og andre elever fra 
2 g til Avernakø.

Sportsarrangementer
25. april 1976: Følgende af skolens elever vandt Danmarksmester- 

skabet i Gymnastik som medlemmer af Køge Bugt 
Gymnastikforening: Anne Thystrup, la, Hans Arne, 
2z, Annett Bunch. 2b, Ernst Nielsen, 2y, Hanne 
Stevnsborg, 3x.

15. september 1976: Regionsstævne lor drenge i Holbæk. Ældste hold 
blev nr. 1 i sin gruppe, næstældste hold nr. 3 og 
yngste hold nr. 2.

16. september 1976: Regionsstævne lor piger i Kalundborg.
24.-25. september
1976:

12 elever fra skolen deltog i finalestævnet i atletik 
i Horsens. Køge blev nr. 4.
Skolerekord i højdespring i samlet længde for 3 
mand: Alle over 1.80 m. Skolerekord i længdespring 
ved Palle Madsen, 2p, med 6,08 m.
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Gymnasie- og HF-kor
Koret har i år haft ca. 40 medlemmer, og vi har ladet os høre ved for
skellige lejligheder.

Søndag den 5. december medvirkede vi ved den årlige julekoncert i 
Køge Kirke, og på programmet stod bl. a. Christmas carols og »Pange 
Lingua« for kor og orgel af den ungarske komponist Kodåly. Den 13. 
marts var vi atter i kirken, denne gang sammen med Køge Skoleorkester, 
og vi opførte bl. a. Hallelujakoret fra Händels »Messias«.

Ind imellem har vi øvet mere verdslig musik til brug ved skolefesten 
og forårskoncerten den 28. april.

Den 16.-17. april tog vi på kor-weekend til »Skovvængehus« ved Hol- 
tug - en arbejds- og hyggetur.

Desværre må vi efter denne sæson tage afsked med nogle basser og 
tenorer, som i 3 år har været af stor betydning for os! Men vi håber 
jo meget, at der stadig vil komme nye stemmer til. så vi også i næste 
sæson kan påtage os opgaver af forskellig art.

Kitti Reffs - Birgit Brendstrup - Poul-Erik Nielsen.

Love for elevorganisationen
ved Amtsgymnasiet i Køge

1,1 Elevorganisationens formål er at danne rammen om elevaktiviteter 
på Køge Gymnasium, samt virke befordrende på ideer og kommu
nikation.

2,1 Elevorganisationen består af følgende dele:
a) Elevrådet.
b) Samarbejdsudvalget.
c) Stipendienævnet.
d) Lærerrådsobservatører.
e) Skolenævnsobservatør.
f) Øvrige udvalg.
g) DGS gruppen.
h) LAK gruppen.
i) GLO gruppen.

2,2 Elevrådet består af et givet antal klasserepræsentanter, svarende 
til det antal stamklasser der findes på skolen. Foruden dette består 
elevrådet af tre observatører, jfr. § 9.
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2,3 Elevrådet vælger af sin midte: en formand, en næstformand (sekre
tær) og en kasserer.

3,1 Formandens og næstformandens forpligtelser er følgende:
a) at sammensætte en dagsorden til elevrådsmøderne.

Samt at offentliggøre den.
b) at sammenkalde til elevrådsmøde.
c) at modtage og fordele post.

3,2 Kassererens forpligtelser er:
a) at føre elevrådets regnskab, samt at offentliggøre det på en 

enkelt eller flere elevers opfordring.

4,1 Elevrådets forpligtelser er følgende:
a) at virke som kommunikationsled mellem elever og de forskellige 

udvalg.
b) at virke som kommunikationsled mellem udvalgene indbyrdes.

5,1 Ved indkaldelse til elevrådsmøde skal der uddeles dagsorden mindst 
tre skoledage inden mødet.

5,2 Dagsordenen skal bl. a. indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Referat fra klasserepræscntantcrne.
3. Orientering fra de forskellige udvalg.
4. Eventuelt.

6,1 Stamklasserne vælger en elevrådsrepræsentant og en suppleant.

6,2 Såfremt stamklassen ønsker det kan clevrådsrepræsentanten af
sættes ved nyvalg i klassen.

7,1 Elevrådsrepræsentantens forpligtelser er følgende:
a) at samle stamklassen i de til klassediskussionen afsatte timer.
b) at føre mødeprotokol over klassen, ved begyndelsen af diskus

sionstimen.
c) at møde til elevrådsmøderne.
d) at informere elevrådet om klassens synspunkter.

7,2 I tilfælde af clevrådsrepræscntantens fravær skal suppleanten over
tage de under stk. 1 anførte forpligtelser.

8,1 Samtlige udvalg nedsættes på førstkommende elevmøde efter som
merferien.

8,2 På elevmødet vælges ud af elevrådets midte samtlige udvalg af 
skolens elever.
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9,1 DGS-, LAK-, GLO-gruppen har hver en observatør i elevrådet.

10,1 Valg til elevrådet sker ved hvert nyt skoleårs begyndelse.

10,2 Elevrådet kan afsætte et udvalg ved simpelt flertal, og evt. ny
valg foretages.

11,1 Alle valg afgøres ved simpelt flertal.

11,2 Afstemninger foretages i klassen og viderebringes til elevrådet af 
elevrådsrepræsentanten ved at opgive stemmerne for/imod, hvor
efter de sammentælles på skoleplan.

12,1 Ved henvendelse fra mindst 25 forslagsstillere, kan elevlovenc 
bringes til diskussion ved et elevmøde. Fire dage efter afholdes der 
afstemning i klasserne. Ændring af elcvlovene skal ske ved kvali
ficeret flertal (to tredjedele).

13,1 Alle skolens elever fritages for undervisning, men forpligtes til at 
deltage i de til klassediskussionen afsatte timer (en time om må
neden).

13,2 Under pkt. evt. kan der ikke træffes nogen beslutninger.

Elevrådsarbejdet
Gymnasie- og HF-elevernes lokale interesseorganisation er elevrådet. 
På landpslan er de forskellige elevråd sammensluttet i 2 faglige organi
sationer. Det er for gymnasieelevernes vedkommende Danske Gymnasie
elevers Sammenslutning (DGS) og for HF-elevernes vedkommende 
Landssammenslutningen af Kursusstuderende (LAK).

Arbejdet i elevrådet i undervisningsåret 1976-77 startede med et lang
varigt møde den 17.9. Her diskuterede vi grundigt, hvordan vi skulle 
gribe arbejdet an i det kommende år. Vi diskuterede også hvilke kon
krete opgaver vi skulle tage fat på. Kort kan nævnes følgende opgaver, 
som vi vedtog at arbejde med, og som der er blevet arbejdet med: bus- 
og togproblemer, støtte til forbcredelseskursets elevråd, oprettelse af mø
depligtsnævn, lektiehjcolp og fagkartotek. I det følgende redegøres for 
arbejdet med de 2 sidst nævnte opgaver.

1. Lektiehjælp. Et udvalg (lektiehjælpsudvalg) fremkom med forslag om 
2 former for lektiehjælp. 1. at klasserne efter skoletid ordnede dagens 
lektier i fællesskab, og 2. at elevrådet oprettede lektiehold i enkeltfag.

Forslag 1 blev (især lige da det fremkom) fulgt af en del klasser.
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Ang. forslag 2 erfarede udvalget, gennem udsendelsen af et spørge
skema, at 120 elever (ca. 20 procent af alle elever på Køge Gymnasium) 
ønskede hjælp i et eller flere fag. Udvalget ansøgte endvidere amtet om 
midler til at lønne lærerne på lektieholdene med, men fik afslag. Der
efter oprettede udvalget en del lektiehold med ældre elever, der ikke 
modtog betaling, som lærere.

Erfaringerne fra arbejdet med lektiehjælpen var mange. Til næste år 
vil vi helt sikkert høre mere fra udvalget.
2. Fagkartolek. Undervisningen i gymnasiet skal planlægges af elever 
og lærere i fællesskab. Det er fastslået i en § 25. Det er dog sjældent, at 
dette sker i praksis. Det er tit svært for os elever at vide, hvad vi egentlig 
ønsker at arbejde med, hvilke materialer vi vil bruge og hvordan vi 
ønsker, undervisningen skal forløbe. Derfor nedsatte elevrådet et fag
udvalg, hvis hovedopgave det skulle være at etablere et fagkartotek. 
Dette kartotek skulle virke som en form for erfaringsudveksling eleverne 
imellem. Konkret skulle det ske ved, at når en klasse har færdigbehand
let et emne, kritiserer klassen undervisningens forløb, de benyttede ma
terialer o. 1. Denne kritik formulerer klassen så skriftligt og arkiverer 
den i fagkartoteket. Når en anden klasse så kommer til det samme emne, 
kan den gennem fagkartoteket drage nytte af andre klassers erfaringer 
om emnet, og derved bedre medvirke til planlægningen af undervis
ningen.

Udvalget har etableret fagkartoteket og en del indlæg er allerede ud
arbejdet. Til næste år er det fortsat vigtigt, at alle klasser tager deres 
undervisning op til kritik og udarbejder indlæg til fagkartoteket.

I ugen fra den 13.-17. december afholdt elevrådet en temauge om 
adgangsbegrænsning. Det praktiske arrangement blev varetaget af AB- 
gruppen. Af konkrete aktiviteter i ugen kan nævnes: en morgensamling, 
et fællesmøde (3 timer) og uddeling af materialer.

På fællesmødet blev det af flere elever foreslået, at vi tog kontakt 
til andre lokale uddannelsessteder og indledte et samarbejde med dem. 
Dette skete kort efter nytår 1976-77. Samarbejdet er blevet varetaget af 
en koordineringsgruppe bestående af 1 repræsentant fra hvert uddannel
sessted. Gruppen har udvekslet erfaringer fra det daglige elevrådsarbej
de. taget initiativ til igangsættelse af lektiehjælpsforanstaltninger på alle 
amtets gymnasier, ligesom gruppen har diskuteret konkrete aktiviteter 
mod adgangsbegrænsningen.

Den 19. marts arrangerede gruppen et seminar for samtlige elevråds
medlemmer i amtet • repræsentanter fra det lokale universitet, RUC. 
På dette seminar fremkom mange meninger om og ideer til det kommen
de samarbejde. Specielt skal nævnes faggruppeorganisering. Det er meget 
kort fortalt, en inddeling af skolens afgangselever i grupper efter det 
fag de ønsker at studere på de højere lavreanstalter. Til grupperne knyt
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tes studenter fra Københavns Universitet. Grupperne skal diskutere ind
holdet i fagene, adgangsbegrænsning o. I., ligesom grupperne evt. skal 
danne basis for konkrete aktioner mod adgangsbegrænsningen.

Elevrådet er medlem af vore 2 faglige organisationer, DGS og LAK. 
Sådanne medlemskaber medfører en del forpligtelser for elevrådet. Der
for har der i år været nedsat 2 udvalg under elevrådet, DGS-udvalget 
og LAK-udvalget, til varetagelse af disse forpligtelser.

Hvert år afholdes der et landsmøde (LM) og en del mindre møder 
i organisationerne. Op til disse møder er det især vigtigt, at alle elever 
diskuterer, hvilken linie organisationerne skal føre.

DGS- og LAK-udvalgene har i løbet af året stået for forberedelserne 
til DGS’ og LAK’s landsmøder, repræsentantskabsmøder og bestyrelses- 
komite-møder. F. eks. kan nævnes forberedelserne til DGS’ 15. LM i fe- 
burar 1977. Disse forberedelser bestod bl. a. af diskussioner i en klasse
time og i et fællesmøde, uddeling af materialer, afholdelse af LM-kurser 
samt salg af medlemskort.

Gennem diskussionerne nåede skolen frem til nogle synspunkter, der 
afveg ret kraftigt fra de hidtil dominerende i DGS. Derfor var det med 
stor tilfredshed vi kunne konstatere, at vore synspunkter på LM vandt 
stor tilslutning, og vi således fik vedtaget en meget stor del af vore for
slag til DGS’ linie det kommende år.

Endvidere kan det nævnes, at der i år er 150 individuelle medlemmer 
af DGS og 50 individuelle medlemmer af LAK her på skolen; det er 
ca. 40 procent af skolens elever.

DGS-udvalget og LAK-udvalget har desuden i løbet af året deltaget 
i forskellige kurser, konferencer o. 1.

På det sidste (midt i marts) har arbejdet i elevrådet koncentreret sig 
om forberedelserne til introduktion af de nye elever til næste år (i sam
arbejde med lærerne), og aktiviteter imod adgangsbegrænsningen, spe
cielt den førnævnte faggruppeorganisering.

Alt i alt skulle der i år være skabt grundlag for et effektfuldt elevråd 
og elevarbejde til næste år.

På elevrådets vegne 
Henrik Døliner, 2. y.
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GLO - Gymnasieelevernes 
Landsorganisation
GLO er gymnasieelevernes eneste tværpolitiske faglige organisation, der 
har til formål at varetage gymnasieelevernes uddannelsesmæssige in
teresser på et tværpolitisk plan og uden hensyntagen til politiske sær
interesser. Medlemskabet af GLO er individuelt og koster for indeværen
de år 5 kroner.

På landsplan har GLO 3000 medlemmer, og man har observatører og 
repræsentanter i flere ministerielle og amtslige udvalg. I lokalforeningen 
på Køge Gymnasium er der omkring 40 medlemmer, et tal som vi håber 
vil stige i det nye skoleår.

Den politik for gymnasierne, som GLO støtter, indeholder bl. a. føl
gende punkter:

En nedsættelse af klassekvotienterne, som for tiden er meget aktuelt 
p. g. a. den store arbejdsløshed blandt gymnasielærere, et mere fleksibelt 
uddannelsessystem, en større elevindflydelse på planlægningen af under
visningen og en afskaffelse af den nuværende ungdomsydelse til fordel 
for et støttesystem, der stiller alle økonomisk lige uanset alder og for
ældres indtægt, og som gør, at ingen bliver afskåret fra at tage en ud
dannelse af økonomiske grunde. GLO har udarbejdet et sådant uddan
nelsesstøttesystem, og det er et der ligner dette til forveksling, som man 
for tiden arbejder med i undervisningsministeriet.

GLO's politik og arbejdsfelt fastlægges hvert år på GLO’s landsmøde 
i det arbejds- og principprogram der bliver vedtaget.

GLO vil i det kommende skoleår arrangere en række møder som ved
rører uddannelsespolitik. Kort tid efter sommerferien vil vi lave et 
fællesarrangement med specielt henblik på at introducere GLO for de 
nye 1. g’ere.

Elvis du vil vide mere om GLO kan du henvende dig til følgende: 
Thomas på tlf. 67 80 08, eller Henrik på tlf. 65 56 98.

Henrik, 2x - ‘Thomas, lx - Anne-Mette, Ib.
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Gymnasieforeningen >Peleus<
24. marts: Aftenarrangement. Til årets første aftenarrangement kunne 
vi byde på ingen ringere end »Sebastian«. Det var et virkelig godt arran
gement, hvor 250 mennesker mødte op.

23. april: Beatfest. »Swing Jørgens Rytmccirkus« stod for den musi
kalske del af den sidste fest inden sommerferien. Ca. 250 mennesker var 
f remmødt.

3. september: Beatfest. Efter 5 dages slid med mcdlemskortsalg og bil
letsalg, startede vi det nye år med en kæmpesucces. Ca. 600 var mødt 
op (deraf ca. ’A nye 1. g’ere, der viste, at de traditionen tro var gode 
til at bøje armen) for at lytte til »Gnags«, der formåede at skabe en helt 
fantastisk stemning.

29. september: Aftenarrangement. Skoleårets første aftenarrangement 
var desværre ikke særlig besøgt. Jeg siger desværre, da det virkelig var 
en oplevelse. De 70 mennesker, der hoppede og dansede til »Himmel- 
expressen«s musik ville med garanti ikke have undværet dette arrange
ment.

8. oktober: Filmarrangement. Ca. 50 individer mødte op - og så »G. I. 
Blues«, der er en af de gode gamle Elvis’er.

12. november: Beatfest. Den. på det tidspunkt, nye danske soul-funk 
gruppe »Survivors« spillede op til dans. Det var en af de bedre fester, 
hvor omkring 350 mødte op.

15. november: Filmarrangement. »Pcleus« viste en række surrealistiske 
film, bl. a. 2 mænd og et skab. 46 personer så disse.

24. november: Aftenarrangement. »Pelcus« havde været så heldige 
at få fat i den nye store finske gruppe Wig-Wam. Det var et helt usæd
vanlig godt arrangement, hvor 200 mødte op.

8. december: Generalforsamling. Kl. 13.00 samledes et stort antal 
Peleus-medlemmer i salen for at vælge den nye Pelcus-bestyrelse. Først 
havde vi en lille diskussion om, hvilke interesser man mente »Peleus« 
skulle varetage. Derefter blev regnskabet fremlagt. Kandidaterne havde 
derefter mulighed for at fremlægge deres planer om hvordan »Peleus« 
skulle køre fremover. Derefter skred man til afstemning. Efter stemme
afgivningen så bestyrelsen således ud: Birgitte Olsen, la, Michael Lar
sen, 1c, Flans Lehmann ,1c, Bo Lindhardt, lu, Jens Flermansen, 2b, Peter 
Warming, 2b, Niels J. Frandsen, 2x, og Carsten Jensen, 2x.

17. december: Talentshow. Ca. 300 mennesker var mødt op for at 
blive underholdt af adskillige amatører. På plakaten havde vi stjerne
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navne som »High School Hooligans«, »Electric Sexyland« med de let 
påklædte »Petra« og »Carstance« i den dansende forgrund, »Kongo Karls 
Kapel«, »Scot the Scat« og »Horawa«. Det var en kæmpesucces, som 
Helge og Gunnar forsøgte at styre som konferencierer.

For »Peleus« 1976
Ulla Ü ester guard, 2b.

8. december: Generalforsamling. Den nye bestyrelse bliver, efter adskil
lige problemer med, hvem der skulle stille op og hvem der ikke skulle, 
valgt. Den nye bestyrelse kom til at bestå af: Frk. Olsen, la, Hans og 
Michael, 1c, Bo, lu, Warming og Herman, 2b, og Carsten Jensen og 
Niels Frandsen, begge 2x.

28. januar: Aftenarrangement. Den nye, progressive bestyrelse lægger 
ud med en kulturel succes, uden sidestykke. Haster Showband laver gas 
og spiller op til dans for ca. 150 mennesker.

11. februar: På Odd Fellowgården arrangerer Peleus karneval, som 
bliver endnu en fantastisk succes (og endnu en økonomisk bct). Djurs- 
landspillemændene leverer musik til dans, og der er tøndeslagning og 
meget mere.

25. februar: Fest. Et ukendt antal mennesker møder op for at høre 
Bifrost. For første gang en økonomisk succes ... og en bragende fiasko 
af en fest.

Af andre udspil fra bestyrelsen bør nævnes: Forevisning af Niels Vests 
Palæstina-film og teatertur til Huset.

Ved redaktionens slutning er fremtidige arrangementer planlagt: Den 
25. marts, en aften med Finn Th. Bachmann. Den 22. april, fest med C. V. 
Jørgensen.

PS. Peleusbestyrelsen har ved hjælp af myreflid og sans for danske 
gymnasieelevers musikønsker fået oparbejdet et overskud på ca. 1000 
danske kr. Så genvalg er hermed sikret, gutter/inder.

P. f. V.
Hans, 1c.

Peleiden
Peleiden er Køge Gymnasiums elevers kulturelle tidsskrift, som efter 
sommerferien vil udkomme en gang om måneden, eller som i hvert til
fælde bør udkomme en gang om måneden. Peleiden tager dog forbehold 
med hensyn til lock-out’er, fremkaldt af symptomer på et sygt samfund, 
og Peleidens redaktion kan ej heller garantere, at disse venstreorien
terede grafiske arbejdere i det hele taget vil trykke Peleiden, som ved hver 
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udgivelse er fyldt med sprængstof. »Hvilket sprængstof er Peleiden fyldt 
med?«, vil den kvikke elev straks spørge. Og her må det siges, at gym
nasieelevernes kulturelle stade spænder over et særdeles bredt spektrum, 
idet Peleidens indhold nærmest må betegnes som værende anarkistisk, 
idet det spænder lige fra dybtgående ideologiske debatter til lækre 
»folde-ud-drenge« og Morten Korch-lignendc beretninger om ulykkelige 
kærlighedsaffærer på KG, og alt i alt må Peleiden betegnes som det vig
tigste organ i elevernes debat på KG.

På redaktionens vegne 
Michael, 1c.

Lidt om Den Socialistiske Arbejdsgruppe 
(SAG) på Køge Amtsgymnasium
SAG forsøger bl. a. gennem studiekredse i Historisk Materialisme og Po
litisk Økonomi at forholde sig kritisk til den pluralistiske undervisnings
form, som idag findes i gymnasiet. Disse studiekredse skal ved hjælp af 
dyberegående analyser give et mere realistisk og samtidig mere abstrakt 
billede af nogle samfundsforhold, som de har taget sig ud op gennem ti
derne. Studiekredsen i Politisk Økonomi må nærmest ses som en udbyg
ning af de teorier man svagt har behandlet under gennemgangen af den 
historiske materialisme, nemlig den politiske økonomi.

SAG prøver at fortælle folk, at der måske er andre livsværdier end 
lige netop karakterræs, hvor sidekammeraten jo bliver til en fjende og 
ikke ens ven. Derudover skal SAG virke som et samlingssted, hvor de, 
der har lyst til frit at bekende sig til socialismen, kan mødes og få talt 
ud om de perspektiver der eksisterer omkring socialismen. I klassen vil 
man ofte blive mødt med hårdnakket modstand. Her er det, at en af 
SAG’s meget vigtige funktioner fremtræder. Her kan du fremsætte din 
egen mening om socialismen, og den vil altid blive taget op og behand
let. Du skal medvirke til, at det mål, som SAG har stillet sig, at udbrede 
kendskabet til socialismen, bliver opfyldt. Det har vi i SAG forsøgt at 
føre ud i livet ved at arrangere forskellige støttearbejder. Endvidere har 
vi ladet det komme til udtryk gennem tilslutninger til forskellige demon
strationer. SAG er en ud af mange arbejdsgrupper, på gymnasierne lan
det over, der søger at udbrede kendskabet til socialismen. For at samle 
nogle af de ideer og erfaringer, der er fremkommet rundt omkring i de 
Socialistiske Arbejdsgrupper, for senere at videregive dem til andre 
grupper, har man oprettet en Socialistisk Uddannelsesfront (SUF), som 
varetager denne funktion.

På organisationens vegne 
Herman, 2b.
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2' g projekt 1977
En gruppe 2. g. elever og lærere på ca. 20 personer har i år forsøgt at 
lave et alternativ til de traditionelle klasserejser. Dette blev gjort på 
basis af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med 1. g-projektct. 
2. g-projektet foregik på Avernakø, syd for Fåborg, hvor elever og læ
rere forestod det praktiske arbejde selv. Omkostningerne i forbindelse 
med projektet blev holdt på ca. 200 kr. pr. mand, hvilket må siges at 
være væsentligt mindre end udgifterne ved de traditionelle udenlands
rejser.

Samtidig mente man, at turen ville styrke det sociale samvær (også 
efter hjemkomsten) på tværs af klasserne. Man mente endvidere, at pro
jektet kunne medvirke til nedbrydelse af lærer/elev-rollen, og desuden 
styrke bevidstheden hos deltagerne.

Legater m.m.
Lokale pengelegater
uddeltes som sædvanlig ved afslutningen i juni 1976:

Sjællandske Bank - 250 kr.: Jane Jensen, 3a.
Privatbanken - 500 kr.: Karen Bjerre, 3c.
Andelsbanken - 500 kr.: Hans Ole Jochumsen, 3x.
Handelsbanken - 500 kr.: Annette Svarre Petersen, 3x.
Den Danske Bank - 400 kr.: Hanne Andersen, 3z.
Sparekassen - 650 kr.: Lis Larsen, 2p.
Sparekassen - 650 kr.: Majbritt Brask, 2q.
Carlsen Lange - 500 kr.: Lene Jeppesen, 3b.
Carlsen Lange - 500 kr.: Gitte Bjergskov Hansen, 3b.
Carlsen Lange - 500 kr.: Steen Ebdrup, 3y.

Smuk bevilling fra Carlsen-Langes Legatstiftelse
Skolen har haft den glæde, at Carlsen-Langes Legatstiftelsc har ydet sko
len en ekstraordinær bevilling på 10.000 kr., hvorved vi sættes i stand 
til at oprette en særlig hjælpekonto for akut nødstedte elever.

Vi vil gerne benytte denne lejlighed til at bringe giverne en hjertelig 
tak.
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Forskellige oplysninger
Ringetider:

1. 8.00- 8.45
2. 8.55- 9.40
3. 9.50-10.35
4. 10.45-11.30
5. 11.55-12.40
6. 12.45-13.30
7. 13.45-14.30
8. 14.40-15.25
9. 15.35-16.20

10. 16.30-17.15

Optagelsesbetingelser
1. Optagelse i 1. gymnasieklasse
er betinget af, at vedkommende elev med tilfredsstillende resultat har 
bestået oprykningsprøven fra 2. realklasse og er i besiddelse af en sådan 
modenhed og kundskabsfylde, at det kan forventes, at han kan følge 
undervisningen i gymnasieafdelingen på tilfredsstillende måde og fuld
føre undervisningen på normal tid.

Ansøgning om optagelse i 1. gymnasieklasse sendes til Roskilde amts
udvalg senest 20. marts gennem elevernes skoler og foretages på standar
diserede skemaer, på hvilke skolen afgiver sin erklæring om elevens 
egnethed for optagelse i gymnasieafdelingen. På ansøgningsskemaerne 
anføres samtidig, hvilke andre gymnasieskoler eleven eventuelt søger 
optagelse på.

Efter afholdelse af de skriftlige prøver sker der indberetning om ud
faldet af disse.

Ved afgørelsen af, om en elev kan optages i 1. gymnasieklasse, skal i 
almindelighed den hidtidige skoles skøn og udfald af de skriftlige prøver 
være afgørende.

Hvis skolen betegner en elev som »egnet«, og oprykningsprøven efter 
2. real eller realeksamen er tilfredsstillende, er eleven normalt dermed 
optaget i gymnasiet. Hvis eleven betegnes som »måske egnet« og den 
skriftlige oprykningsprøve fra 2. realklasse (den skriftlige realeksamen) 
som helhed skønnes bedre end ved skolens tidligere bedømmelse, er eleven 
normalt ligeledes optaget. Dersom der ikke er nogen væsentlig bedring i 
elevens standpunkt, kan elevens forældre forlange afholdt en optagelses
prøve på gymnasiet. Forældre til en elev, der er betegnet som »ikke 
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egnet«, kan ligeledes forlange afholdt en optagelsesprøve, dersom opryk
ningsprøven (skriftlig eksamen) er væsentlig bedre end skolens tidligere 
standpunktsbcdømmelse. Endelig kan elever fra 9. og 10. klasse optages 
i 1. gymnasieklasse, når de ved en optagelsesprøve på den gymnasieskole, 
hvor optagelse søges, godtgør, at de i modenhed og kundskaber står på 
samme trin som elever, der optages i 1. gymnasieklasse efter de nævnte 
gældende regler.

Amtsudvalget kan bestemme, at der i særlige tilfælde skal afholdes en 
optagelsesprøve. Den endelige bestemmelse om optagelse i gymnasiet 
træffes af rektor i samråd med amtsudvalget.

2. Optagelse på HF-kursus
Se side 41.

Eksamensordningen for gymnasiet
Hver elev i gymnasieklasserne skal i alt aflægge 10 prøver. Da to af disse 
prøver bedømmes med én karakter, skal hver elev altså i alt have ni 
karakterer i forbindelse med prøver.

På den sproglige linje afsluttes faget geografi efter 1 g; de elever, der 
har valgt samfundsfaglig gren, skal dog ikke eksamineres i geografi efter 
1 g. Latin, oldtidskundskab og matematik afsluttes efter 2 g, de to først
nævnte fag dog ikke for de klassisk-sproglige elevers vedkommende.

På den matematiske linje afsluttes engelsk/tysk efter 1 g. Efter 2 g 
afsluttes oldtidskundskab, kemi og for eleverne på matematisk-fysisk og 
musikmatematisk gren tillige geografi.

Alle andre fag afsluttes efter 3 g. Elvis eksamen bortfalder i et fag, 
tæller årskarakteren som eksamenskarakter.

Gældende regler for reeksamination og sygeeksamen

Reeksamination
Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12. marts 1973 om eksa
mensordningen og karaktergivningen ved studentereksamen fastsætter flg. 
bestemmelser:

HF
1. HF:
Reeksamination kan finde sted (august/september), hvis den opnåede 
karakter er 00 eller 03.
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2. HF:
Reeksamination kan kun finde sted, hvis eksamen som helhed ikke er 
bestået. I øvrigt efter ovenstående regler.

Gymnasiet
1. En elev i 1 g eller 2 g, der i et fag har fået årskarakteren 5 eller der

over, kan anmode om fornyet prøve i det pågældende fag, hvis ved
kommende i eksamenskarakter får 00 eller 03. Reeksaminationen fin
der sted i august/september samme år.

2. En elev i 1 g eller 2 g, der i det år, hvor eksamen afholdes, har fået 
00 eller 03 i årskarakter, kan - hvis prøve i faget er bortfaldet efter 
direktoratets bestemmelse - anmode om at aflægge prøve i faget. En 
sådan prøve vil finde sted i august/september samme år.
For en elev, der går op til prøve i henhold til pkt. 1 og 2 ovenfor, er 

eksamenskarakteren den karakter, der opnås ved prøven i august/septem
ber. For elever, der går op til prøve i august/september i henhold til pkt. 
2 ovenfor, tæller den opnåede eksamenskarakter med blandt de i alt 10 
prøver, der skal aflægges i forbindelse med studentereksamen.

Alle ønsker om de ovenfor nævnte prover skal meddeles rektor senest 
den dag, afslutningen holdes.

Sygeeksamen
Bliver en elev af sygdom forhindret i at deltage i eller gennemføre eksa
men, skal den pågældende omgående søge læge og indsende lægeattest 
til skolen på en særlig blanket, der fås på kontoret.

Sygeeksamen holdes i september måned.
Bliver en elev i forbindelse med sygeeksamen berettiget til at anmode 

om reeksamination, kan prøven først finde sted i den efterfølgende maj/ 
juni eksamenstermin.

Bliver en elev, der skal til prøve i august/september, syg til denne 
prøve, kan fornyet prøve først holdes i den efterfølgende maj/juni ek
samenstermin.

62



Køge Gymnasiums Bibliotek
er placeret centralt i den nye sydøstre fløj, der rummer faglokaler for 
dansk, historie, samfundsfag, oldtidskundskab og religion, og står til rå
dighed for elever og lærere i skoletiden. Der er således adgang til bib
lioteket i frikvarteret, i mellemtimer og frem til kl. 16.

Håndbogsbibliotek. Biblioteket rummer nødvendige opslagsværker samt 
almindelige håndbøger og oversigtsværker til de enkelte fag, opstillet 
efter decimalklassesystemet. Desuden findes her en samling af dansk og 
nordisk skønlitteratur, fremmedlitteratur i oversættelse samt enkelte ho
vedværker på grundsprogene. Det er værd at bemærke, at biblioteket 
rummer bøger om emner, der går på tværs af eller ligger uden for de 
egentlige skolefag, f. eks. filosofi og kunsthistorie, ligesom der findes en 
særlig tidsskriftreol.

Fagklassebiblioleker. Nogle af bibliotekets bøger er udstationeret i fag
klasser og de enkelte fags mellemrum. Det gælder f. eks. skønlitteratur 
på fremmedsprog samt fagbøger af speciel karakter, f. eks. fagmetodisk, 
og bøger, der udelukkende tager sigte på det enkelte fag og anvendes i 
forbindelse med f. eks. specialopgaver. Disse bogsamlinger administre
res under faglærernes ansvar.

Hjemlån. Da biblioteket, som anført, overvejende er et håndbogsbiblio
tek til brug i skoletiden, kan hjemlån normalt ikke finde sled. Men i sær
lige tilfælde, f. eks. i forbindelse med udarbejdelse af foredrag eller 
skriftlige opgaver, kan bibliotekaren eller dennes medhjælpere blandt 
eleverne give tilladelse til hjemlån for et kortere tidsrum, en weekend 
eller højst 14 dage. I så tilfælde skal et sæt lånesedler udfyldes korrekt, 
fuldstændigt og tydeligt. En seddel anbringes i det røde fanekort, der 
stikkes ind på bogens plads, de øvrige anbringes i kassen oven på karto
teksskabet. Efter brug fjernes fanekort igen, og lånesedlerne lægges over- 
stregede i kasse for brugte lånescdlcr.

Studiesal. Da biblioteket er ramme om studie- og læsemuligheder, for
ventes det, at eleverne respekterer arbejdsroen, idet stilfærdig samtale 
om et fælles fagligt emne dog accepteres. Bøgerne stilles efter brug til
bage på korrekt plads. I tvivlstilfælde kan man lægge bøgerne på bordet 
ved døren til bibliotekarværelset. Naturligvis er enhver form for tobaks
rygning forbudt her som i denne fløj i øvrigt, ligesom det er mod god 
tone og orden at tage mad og drikke samt slik med ind på biblioteket.

Bibliotekaren modtager gerne spørgsmål og forslag til nyanskaffelser.
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Karaktergivning og terminsprøver
I gymnasieklasserne bliver der givet karakterer i december og marts og 
årskarakterer i maj, inden de skriftlige og mundtlige eksaminer og op
rykningsprøver begynder.

I afgangsklasserne afholdes terminsprøve i skriftlige fag i november 
og marts/april.

NB: HF-kursister får ikke karakterer (bortset fra eksamen) og har ikke 
terminsprøver.

Statens uddannelsesstøtte
Uddannelsesstøtte ydes i henhold til lov af 4. april 1975. Støtten admini
streres af Statens Uddannelsesstøtte. Nansensgade 19, 1366 København K. 
Telefon (01) 11 46 55.

Skolen meddeler eleverne, hvornår stipendier og lån kan søges. Skolen 
vil bestræbe sig på, at ansøgningsskemaer kan udleveres inden sommer
ferien. Eleverne må være opmærksom på opslag desangående.

Kun elever, der er fyldt 18 år kan komme i betragtning til SU. Skæ
ringsdatoen er den første i måneden efter at 18-årsalderen opnås.

For de 16-17-årige kan man gennem sin kommune søge Ungdoms
ydelse.

Det største beløb for hvilket der kan ydes garanti i bank eller spare
kasse var i uddelingsåret 1976-77: 12.000 kr. og grænsen for den samlede 
finansieringshjælp (stipendium og statsgaranteret lån) var 16.000 årligt.

Det normale maksimumbeløb for stipendier var 6.500 kr. årligt for 
hjemmeboende og 8.700 kr. for udeboende. Stipendiet beregnes efter 
forældrenes indtægtsskala, der gik fra 46.000 til 95.000 kr. med et fra
drag på 8.000 kr. pr. barn. - Men også egen indtægt og formue spiller ind.

NB! Tallene for uddelingsåret 1977-78 kendes ikke ved redaktionens 
slutning.

Inger Elling.

Om mødepligten
Eleverne på gymnasiet og HF-kurser har ifølge en ministeriel bestem
melse mødepligt. Der er flere forskellige grunde til denne bestemmelse. 
Kun et fåtal ville kunne klare uddannelsen på egen hånd; samfundet beta
ler derfor et kostbart undervisningsapparat og forlanger til gcngceld, at de 
personer, der er blevet optaget som elever, møder til deres arbejde. Man 
kan også tænke på arbejdet i klasserne, der er lagt an som team-work. 
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Dette arbejde lider stor skade, hvis folk ikke regelmæssigt er til stede og 
kan tilegne sig stoffet i samme tempo som de øvrige i klassen. Men bag 
tanken om mødepligten ligger der også den filosofi, som er kendt ved en 
række uddannelser, bl. a. ved universiteterne: tilfredsstillende fremmøde 
giver den uddannelsessøgende fuld fritagelse for eksamen eller fritagelse 
for eksamen i dele af stoffet. Denne tankegang er baggrunden for. at 
HF-kursisternc normalt går op med nedskåret pensum i en række fag og 
for at gymnasiasterne slipper for eksamen i flere fag og i andre kan gå 
op med nedsat pensum.

Det er en logisk følge af den ordning, at fordelene bortfalder, hvis der 
ikke er præsteret det forudsatte fremmøde. Virkningen består i, at en 
gymnasieelev i 1 g og 2 g fratages indstillingen til eksamen og dermed 
retten til at rykke op i næste klasse. I 3 g er virkningen den, at vedkom
mende elev ikke indstilles til eksamen på skolen, men muligvis af direk
toratet får adgang til en privatisteksamen, hvor man går op hos fremmede 
eksaminatorer og censorer i alle fag og med ureduceret pensum. For HF- 
kursisternes vedkommende er den normale virkning, at man ikke kan 
fortsætte på kursus, men cvt. kan indstille sig til eksamen som selvstu
derende. Hvis fraværet skyldes langvarig sygdom, kan en HF-kursist 
dog i visse tilfælde opnå direktoratets tilladelse til at fortsætte på kursus, 
men til eksamen opgives fuldt pensum.

Til begrebet mødepligt hører ikke blot fremmøde. Det kræves også, at 
man er studieaktiv, altså at man deltager aktivt i arbejdet og afleverer de 
krævede skriftlige arbejder. Forsømmelighed med hensyn til opgaveafle
vering udregnes i procent og behandles på linje med forsømmelser.

Ministeriet har pålagt rektorerne at kontrollere fremmødet og studie
aktiviteten.

På forskellige tidspunkter i skoleåret opgøres fraværet. Er dette kom
met over 15 procent af den da forløbne undervisningstid, modtager man 
mundtligt en første advarsel, hvor der også kort mindes om de mulige 
følger af for omfattende fravær. De 15 procent er en tommelfingerregel, 
og det er mit indtryk, at myndighederne kun sjældent vil tage privile
gierne fra en elev, hvis fravær ligger under 15 procent. Jeg må dog til
føje, at ministeriet ikke har givet faste talgrænser, men forbeholder sig 
ret til at behandle de indberettede tilfælde hver for sig. Personlig finder 
jeg, at det normalt er forsvarligt at vente med advarsler, indtil 15 pro
centsgrænsen er nået.

Hvis fraværet nogen tid efter første advarsel fremdeles er for omfat
tende, følger en skriftlig advarsel. Er fraværet nogen tid efter anden ad
varsel procentuelt for omfattende, beregnet ud fra den da forløbne del 
af skoleåret, indberettes sagen til ministeriet. Skulle det komme så vidt, 
får eleven lejlighed til skriftligt at fremføre alt, hvad der er til hans/ 
hendes fordel i sagen. Denne erklæring vedlægges skolens (kursus’) ind-
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beretning sammen med eventuel lægeerklæring. Herefter afgør mini
steriet sagen.

Der kan være grund til at fremhæve et forhold, som det erfaringsmæs
sigt synes svært at forstå: hvis en elevs fravær er meget omfattende, er det 
af underordnet betydning for sagens afgørelse, om fraværet skyldes syg
dom, praktiske vanskeligheder m. v. Fortabelsen af de fordele, som frem
møde og studieaktivitet giver en elev, skal jo ikke opfattes som en straf, 
men som en følge af. at man må konstatere, at eleven ikke har præsteret 
det, som var forudsætningen for privilegierne. Kun i grænsetilfælde er det 
rimeligt at tage hensyn til, om fraværet skyldtes sygdom, dårlig økonomi, 
børnepasning eller lignende. For at en sag kan blive belyst så grundigt 
som muligt, forelægges den for elevens lærere og på HF-kursus desuden 
for studievejlederen.

Regler for ekskursioner og lejrskoler
På skolekommissionens møde den 14. april 1969 vedtoges efter forslag 
fra lærerrådet følgende regler for de ekskursioner og lejrskoler, der er en 
del af skolens arbejde:

1. Alle lejrskoler skal meddeles skriftligt til eleverne og deres for
ældre. Så vidt muligt meddeles også ekskursionerne skriftligt.

2. I den skriftlige meddelelse indgår følgende: »Opmærksomheden 
henledes på, at deltagerne skal gøre sig bekendt med de reglemen
ter, der gælder for overnatningssteder og andre opholdssteder og i 
transportmidlerne, og at deltagerne skal rette sig efter personalets 
anvisninger. Ekskursionen eller lejrskolen må ikke forlades uden 
lederens tilladelse. Overtrædelse kan medføre hjemsendelse«.

3. I de tilfælde, hvor der ikke gives en skriftlig meddelelse, henviser 
læreren klassen til årsskriftet, hvor punkt 2 er aftrykt.

4. Hvis man på en lejrskole overnatter på et hotel eller et andet sted, 
hvor der ikke gælder noget egentligt reglement, skal lærer og den 
pågældende klasse i forvejen have opstillet et ordensreglement, som 
afleveres til rektor. Hvis læreren og klassen ikke kan blive enige, 
kan lejrskolen aflyses.



Dimission m. m.
For de skriftlige og mundtlige årsprøver udarbejdes et særligt skema, som 
gennem eleverne vil blive meddelt hjemmene.

Fredag den 17. juni kl. 10 afholdes dimission i festsalen. Hertil ind
bydes forældrekredsen og andre i skolens arbejde interesserede.

Det nye skoleår begynder mandag den 8. august. 2. g, 3. g og 2. HF 
møder kl. 10, 1. g moder kl. 11 og 1. HF-elever kl. 12.

Køge i maj 1977.
Henrik Bertelsen.
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