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Rektor træffes MANDAG, ONSDAG og FREDAG 
kl. 13 lli—14 eller senere på dagen efter forudgående af
tale. Telefonforbindelse vil i almindelighed kun kunne opnås 
i træffetiden samt skoledage hver morgen de sidste 10 
minutter, før skolen begynder. Skolens telefonnummer er 
Gentofte 4545. Skolen kan ikke påtage sig at modtage 
telefonbesked til eleverne i skoletiden.

Optagelsesprøver for nye elever (ikke til 1. mellem
klasse) afholdes tirsdag den 24. juni kl. 12.

Det nye skoleår begynder mandag den 13. august kl. 10.

GENTOFTE BOGTRYKKERI



Skolen set fra Skolevej

Skolen set fra et hjørne 
af legepladsen

Et hjørne af legepladsen



Adjunkt Poul Ebbesen
f. 5-4-1908 — d. 27-3-1952.

Meddelelsen om adjunkt Ebbesens pludselige død d. 27. marts betog os alle 
dybt, lærere og elever. Han blev kun 44 år.

Adjunkt Ebbesen bestod embedseksamen med udmærkelse og var fagligt over
ordentlig dygtig. Han havde en klar og hurtig hjerne og en god hukommelse og 
sad inde med omfattende viden, ikke blot inden for sit eget fag. Han stillede 
store krav til eleverne og kunne virke streng; det hændte, at de nye elever i 
I g til at begynde med skræmtes lidt; men i almindelighed vænnede de sig til 
hans form og følte, at han mente dem det godt. Selv sparede han sig ikke, var 
omhyggelig med sin gennemgang af det nye stof og utrættelig med at støtte de 
elever, der op under eksamen søgte hans hjælp. Hans elever kunne deres ting 
og nåede altid frem til gode resultater.

Kunne han end synes streng, var han dog på mange måder mild i sin be
dømmelse; det kom ikke sjældent frem på lærermøder, at adjunkt Ebbesen 
havde øje for og stærkt fremhævede lyssiderne hos en elev, som de øvrige 
lærere var bekymrede for.

I lang tid syslede han med tanken om det betimelige i, at staten opretter 
et aftengymnasium for elever, der er særligt egnet for læsning, men forhindret 
af små kår; de skulle kunne forene gymnasiearbejdet med et erhverv, således at 
de selv kunne tjene til opholdet. Han udarbejdede detaillerede planer og fik 
megen lydhørhed på højere steder, men nåede altså ikke at se tanken realiseret.

Adjunkt Ebbesen var i de senere år nervenedbrudt, til dels på grund af 
store sorger i privatlivet, og måtte i lange tider forsømme arbejdet for at søge 
helbredelse. I dette sidste skoleår syntes han imidlertid at rette sig og fandt 
igen glæde i arbejdet; netop derfor ramte dødsbudskabet os som en bombe.

Hans elever vil få at føle, at det bliver vanskeligt at erstatte ham, ikke 
mindst eleverne i III g, som nu står midt i eksamensrepetitionen.

I lærerkredsen vil vi mindes vor kollega med dyb vemod.

16. januar 1951 døde Stefan Hvidberg Hansen (4. b), 15 år gammel. En 
velbegavet, stærk og glad dreng med fortrinlige evner for gymnastik og sport 
bukkede under for en håbløs sygdom (leukæmi). I klassen savnes han af sine 
lærere og af de stærkt grebne kammerater.

Vi har kun smukke minder om ham.



Skolens eksaminer 1951
Studentereksamen

ns. Inge Gylling mg+ 14,37, Per Thorbjørn Hansen g + 12,74, Knud 
Heinesen mg 13,72, Jørn Holten-Møller mg4 13,65, Sonja Hurwitz mg 13,94, 
Carl Frederik Juel mg4 13,28, Merete Esper* Larsen mg-t 13,58, Bent Lom- 
holdt-Pedersen mg 14,01, Ilse Madsen mg 13,71, Lis Nielsen mg-e 13,30, Kir
sten Rygaard mg<- 13,27, Inge Schmidt mg-t 13,66, Ellen Schrøder-Hansen 
mg 13,90, Kirsten Asmussen ,mg + 14,22, Hanne Bredesen mg<- 13,47, Hilda 
Christensen mg 4 13,62, Ellen Vibeke Flansen mg + 14,19, Gertrud Hesse mg 
14,04, Inger Jensen mgT 14,25, Jytte Jensen mg 4 13,42, Lise Jensen mg+ 
14,46, Kirsten Knudsen mg 4 13,31, Tonni Leonhardt mg4 13,44, Maiken 
Mannstaedt mg+ 14,17, Ellen Ellegaard Nielsen mg4 13,49, Karen Nielsen 
ug4- 14,56, Anne-Lise Krogholm Pedersen mg 13,69, Natalie Radigina mg 
13,79, Birgit Gottschalck Rasmussen mg 13,75, Jytte Rørbæk-Petersen g+ 12,95, 
Eva Siegumfeldt mg4 13,10, Anne Svendsen mg4 13,21, Xenia Thonfelt mg4 
13,54, Agnete .Tvies mg+ 14,21.

mn. Torben Hauge Andersen mg4 13,33, Ole Berland mg+ 14,39, Inger 
Kristensen mg 13,82, Jørgen Ostenfeld Krog mg— 13,16, Henriette Paulsen 
mg 13,83, Ann Crumlin Pedersen mg 13,89, Else Windfeldt Schmidt mg-t 
13,53, Rita Sonnichsen mg 14,10, Bente Thomsen mg 14,11, Karl Vind mg 
13,74, Annelise Biering mg 13,85, Bent Black Christensen mg 14,03, Inge Chri
stiansen mg4 13,12, Mariquita Briand Clausen mg + 14,25, Else Domber- 
nowsky mg4 13,33, Birgit Ege mg-t 13,61, Carl Ulrik Heilmann mg 13,93, 
Per Fischbeck g+ 12,95, Lis Jacobsen g+ 12,93, Ole Jensen mg4 13,12, 
Jørgen Juel mg<* 13,44, .Kaj Nielsen mg 13,68, Bertel Søeborg Ohlsen mg4 
13,05, Inger Lund Pedersen mg4 13,66, Tove Pedersen g 11,78, Arne Davids 
Thomsen mg, 14,00, Helga Winding mg+ 14,41.

Realeksamen
Hanne Brøgger Andersen mg 14,02, Kirsten Andersen mg + 14,28, Tage 

Brostrøm g+ 12,99, Jan van Deurs g+ 12,67, Bent Gransøe mg 13,88, Mar
grethe Hansen mg + 14,31, Kirsten Harild g+ 12,88, Tove Haugsted mg4 
13,59, Ida Marie Hey mg 13,72, John Horneman mg4 13,01, Ulf Jessen 
mg4 13,35, Vicki Jørgensen mg 14,13, Grete Knudsen mg 4 13,48, Hans 
Knudsen mg4 13,04, Fritz Krag mg4 13,30, Grete Møller mg4 13,47, Kir
sten Højgaard Nielsen mg 14,00, Helga Nørup-Nielsen mg4 13,22, Ole Crumlin 
Pedersen mg+ 14,26, Tove Rasmussen g+ 12,87, Inge Rasmussen mg 13,70, 
Søren Ross g+ 12,73, Hans Tovborg-Jensen mg 13,93, Jytte Weidekamp mg 
13,72.
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Mellemskoleeksamen
Der indstilledes 63 elever, hvoraf 2 bestod med ug-^, 12 med mg + , 25 med 

mg, 21 med mg^, 2 med g + og 1 med g. Af disse oprykkedes de 23 i I ns, 
11 i I mat., 25 i realklassen; 4 gik ud af skolen.

Skolenævnet
Uddrag af anordning om forældremøder og skolenævn ved statens højere 

almenskoler.

Af § 1.
Ved hver af statens højere almenskoler afholdes ordinært 1 gang årligt et for

ældremøde. Berettigede til at deltage i forældremøderne og de på disse forefal
dende afstemninger er alle, der har born eller myndlinge i skolen, eller hos hvem 
elever er sat i pleje.

Af § 2.
Til at forberede de sager, som skal behandles på forældremødet og fastsætte 

dettes dagsorden, nedsættes der ved hver skole et skolenævn, bestående af rektor 
som formand, 2 af skolerådet valgte lærere og 4 af og i forældrekredsen valgte 
medlemmer.

Mand og hustru kan ikke samtidig være medlem af nævnet. Forældrekredsens 
4 repræsentanter vælges for 2 skoleår ad gangen.

§ 3.
For skolenævnet skal af rektor, efter at skolerådet —- så vidt muligt i god tid 

— forud er underrettet derom, forelægges alle sager af mere almindelig betyd
ning angående skolens hygiejniske forhold (skolebygningen, undervisningstiden, 
indførelse af skolelæger o. a.) og opdragende virksomhed (f. eks. fællesundervis
ning, straffemidlernes art o. s. v.).

Desuden kan ethvert af nævnets medlemmer eller skolerådet gennem sine 
repræsentanter, i begge tilfælde dog kun med rektors billigelse, for skolenævnet 
forelægge såvel de i § 3, 1. stykke, nævnte sager som andre spørgsmål vedrørende 
den højere almenskole i almindelighed eller den enkelte skole (karaktergivning, 
eksamensbestemmelser, principperne for beneficiefordcling og opflytning). Ude
lukkede fra forhandling er dog spørgsmål vedrørende de enkelte elevers forhold 
(f. eks. med hensyn til beneficiefordeling og opflytning), rektor- og læreransæt
telse og de enkelte læreres forhold.

Skolenævnet
består af fru redaktør H. Flanscn, Vespervej 13, hr. overlæge dr. med. N. 
Krarup, Parkovsvej 29, hr. departementschef A. Michelsen, Egebjerg Allé 2, 
hr. sognepræst V. Nørup-Nielsen, Gjørlingsvej 4, som er repræsentanter for 
forældrene. Lærernes repræsentanter er adjunkt FI. Neumann og adjunkt Eva 
Stebuss. Rektor er nævnets formand.
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I oktober 1951 møde for I g’s og 1. m’s elever og deres forældre.
21. november 1951 møde for forældrene og de ældre elever. Forfatteren 

Broby-Johansen talte om nutidskunstens forudsætninger.

Konfirmation
4. klasses skema lægges med henblik på konfirmationsforberedelse mandag og 

torsdag kl. 8 — 9, hvorfor det for skolearbejdets skyld vil være det heldigste, at 
eleverne konfirmeres om foråret i 4. mellemklasse eller — men dog nødigere — 
om efteråret i 4. klasse.

Hvis der er særlig grunde for, at en elev konfirmeres i 3. klasse, må hjemmet 
selv tage ansvaret for de forsømmelser, det medfører.

„Aurehøj Statsgymnasiums Venner“
Den 15. maj 1944 stiftedes foreningen »Aurehøj Statsgymnasiums Venner« 

med det formål at tilvejebringe midler til at støtte skolens bestræbelser for at 
gøre skolelivet så lyst og afvekslende som muligt.

Foreningen har ca. 300 medlemmer og har i det forløbne år kunnet disponere 
over ca. 3000 kr. Dette beløb er anvendt til oplæsninger af kendte kunstnere, 
til støtte ved ekskursioner, uddeling af et stort antal flidspræmier og til vedlige
holdelse og forbedring af lejrskolen (foruden skatter og andre afgifter samt 
supplement af inventar).

Af praktiske grunde er foreningen trådt ind som ejer af lejrskolen, hvortil dog 
bemærkes, at midler, der er skænket til lejrskolen, selvfølgelig udelukkende an
vendes til dette formål.

Bestyrelsen består af overlæge K. A. Rasmussen, bankfuldmægtig Padborg 
(kasserer), fru redaktør H. Hansen (formand) og — som skolens repræsentant 
— rektor. Elevrådets formand, Poul Jørgensen (II ß), er af skolen udpeget til 
repræsentant for eleverne.

Der er mange opgaver, der venter på deres løsning i det kommende år. En
hver, der interesserer sig for skolen og dens arbejde, opfordres til at blive med
lem af foreningen og derved yde sin hjælp dertil.

P. b. V.
Eva Hansen.

Lejrskolen
ligger i Hammersholt et par kilometer syd for Hillerød på en skråning direkte 
grænsende til Store Dyrehave; fra skolens grund er der en storslået udsigt over 
Nordsjælland og Hornsherred.

Skolen består af 3 svenske barakker, hvoraf den ene indeholder køkken og en 



8

stor opholdsstue, medens de to andre er inddelt i sovekabiner og ialt har plads 
til. 38 personer. Lejrskolen ejes af »Aurehøj Statsgymnasiums Venner«. Udgiften 
har været ca. 49.000 kr., indkommet ved bazarer, week-end-hytte-forestillinger 
og andre opvisninger, bortlodninger og gaver fra forældre, lærere og elever.

6 klasser, nemlig de 2 3. mellemklasser og de 4 II g-klasser, tilbringer hver en 
uge på lejrskole, hvor de arbejder i grupper på 2 — 4 elever med opgaver dels i 
fri natur, skov, mark, mose —, dels i kirke, ruiner, teglværk, vandværk o. s. v. 
Eleverne skal lære at gøre deres iagttagelser, at arbejde selvstændigt og bagefter 
samle deres indtryk i en skriftlig rapport, der ofte gøres til genstand for diskus
sion, når eleverne samles efter endt dagværk.

Der er lejlighed til at drive sport på Hammersholt Skoles sportsplads, som 
er stillet til rådighed i et par timer daglig.

Tillige benyttes lejrskolen jævnlig af skolens elever til week-end- og ferie
ophold.

Stipendier
Til støtte for elever, hvis forældre sidder i trykkede økonomiske kår, uddeles 

der hvert år i december en sum penge. I december 1951 fik skolen fra undervis
ningsministeriet 2470 kr., hvoraf 825 kr. i form af »oplagspenge« blev fordelt 
mellem elever i III og II gymnasieklasse, således at summen udbetales som stu
diehjælp, når de efter endt studentereksamen er indskrevet ved en af de højere 
læreanstalter. 1445 kr. blev udbetalt kort før jul til elever i gymnasieklasserne; 
200 kr. anvendtes til flidspræmier.

Aurehøj Gymnasiums Legatfond, som er på 12.500 kr., giver en årlig rente på 
500 kr., som ligeledes fordeles i december; her kan også særligt kvalificerede 
mellemskoleelever komme i betragtning.

Ansøgningsblanketter udleveres på skolens kontor i sidste halvdel af november 
måned. Kun elever, som er flittige og flinke, og hvis hele forhold i skolen er til
fredsstillende, og — som mindst 1 år har gået i skolen, kan opnå understøttelse.

Opnåelse af stipendium er således at betragte som en anerkendelse fra sko
lens side.

Fordelingen i december 1951 var følgende:
Bertel Jessen Sørensen III a 150 kr. + 275 kr. i oplagspenge, Jonna Hauser 

III ß 200 kr., Hanne Gerd Nielsen III ß 100 kr., Gudrun Nordmark-Iversen 
III ß 145 kr., Alice Bryde Hansen III x 200 kr., Jørgen Rosenbech-Hansen 
III x 150 kr. + 275 kr. i oplagspenge, Jørgen Jessen Sørensen III x 150 kr. + 
275 kr. i oplagspenge, Arne Christiansen III y 100 kr., Erik Larsen III y 100 
kr., Anna Sophie Stærmose III y 100 kr., Bodil Krarup II ß 200 kr., Anke 
Mannstaedt II ß 200 kr., Knud Gleie I x 150 kr.

Flidspræmier
blev ved skoleårets slutning 1951 tildelt følgende elever:

III a Bent Lomholdt-Pedersen, Ellen Schrøder-Hansen.
III ß Inger Jensen, Maiken Mannstaedt, Karen Nielsen, Agnete Tvies.
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III x Rita Sonnichsen, Bente Thomsen.
III y Annelise Biering, Bent Black Christensen, Arne Davids Thomsen, Helga 

Winding.
Ha Ove Bruun, Annalise Rungby.
II ß Kirsten Loua, Gudrun Nordmark-Iversen.
II x Karen Pedersen, Birthe Wedsted.
II y Leif Lundgren Jørgensen.
I a Nils Foldskov, Else Jørgensen.
I ß Poul Jørgensen, Else Meyer.
I x Birthe Nyvang, Birgitta Johansen.
I y Palle Aastrup, Karen Johanne Bentzon, Lars Ole Simonsen.
Realkl. Kirsten Andersen, Margrethe Hansen, Ole Crumlin Pedersen.
4 a Lise Matzat Andersen, Jes Fenger, Astrid Larsen, Johny Leisner.
4 b Ebbe Christensen, Lise Volmer Jensen, Dorte Larsen.
3 a Inger Margrethe Flarder Hansen, Ole Flansen.
3 b Niels Ole Larsen, Niels Roel.
2 a Birgit Hasfeldt, Birgitte Krarup, Jens Packness.
2 b Karen Hjorth, Mogens Meulengracht.
1 a Finn Johnsen, Birthe Bruun Jørgensen.
1 b Birgitte Hoyer.
Desuden tildeltes der nedennævnte elever præmie som tak for en særlig ind

sats for deres skole:
Knud Heinesen, Bertel Søeborg Ohlsen.
Mere end halvdelen af ovennævnte præmier er skænket af »Aurehøj Stats

gymnasiums Venner«.
Alliance Frangaise’s præmie blev i december 1951 tildelt Merete Wøldike 

efter lodtrækning mellem Else Bramsgaard og Merete Wøldike.

Gaver
Skolen bringer en tak for følgende gaver:
Per Fischbeck, forh. III y, skaller af tropiske snegle, koraller, søpindsvin. .
Peter Nørgaard, III a, lys glimmer fra Afrika, pressede planter fra Madeira.
Bent West-Nielsen, III y, mineraler fra Østrig.
Nina Kaldahl, 1 a, grønlandske dansemasker.
Grete Knudsen, forh. R., hamp; tavle over fremstilling og anvendelse.
Arne Wiberg, 3 b, snog.
Birgitte Paulsen, 2 a, en bue fra Polynesien.
Michael Mannstaedt, 2 b, kæbe af hare.
Finn Johnsen, 2 a, ham af firben, dun af emu.
Lis Sorgenfrei, 1 a, saltkerne fra boring ved Vejrum.
Steen Carstensen, 1 a, lava fra Vesuv.
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Gymnasieforeningen
Foreningen stiftedes den 9. januar 1950 med det formål at skabe større kam

meratskab mellem eleverne, at skaffe eleverne lejlighed til jævnlig at komme 
sammen uden for skoletiden på skolen til underholdningsaftener, der på positiv 
måde kan virke samlende og interessevækkende for aktuelle problemer: litteratur, 
kunst, musik, politik m. m.

Foreningens tredie sæson indlededes med en litterær-musikalsk aften den 
30. oktober. Forfatteren Sigfred Pedersen læste op af egne værker, og hans 
frue, Else Pedersen, sang.

17. november afholdt foreningen sit årlige bal.
13. december havde foreningen en filmaften, hvor der blev forevist films, 

udlånt fra den Canadiske Legation.
24. januar. Forhenværende landsfoged på Grønland, P. H. Rosendal, holdt 

to foredrag om Grønland før og nu. De ledsagedes af en lang række lysbilleder, 
bl. a. af den grønlandske fanger og maler Jacob Danielsens billeder.

14. februar var politikommissær E. Duelund taler i gymnasieforeningen. Han 
fortalte om oplevelser under sin 32-årige polititjeneste.

24. marts besøgte foreningen bryggeriet Tuborg. Efter at have fået fabrikken 
forevist blev alle beværtet i bryggeriets festsal.

Gymnasieforeningen arrangerede i vinterens løb en studiekreds, hvor Beethovens 
samtlige symfonier blev spillet. Lektor Heerup og adjunkt Willum Hansen holdt 
foredrag om symfoniernes indhold, historie m. m.

I april et besøg på Psykoteknisk Institut, samt to jazzaftener.

G. S.
I årets løb blev vor gymnasieforening tilsluttet en større organisation, Gymna- 

siesammenslutningen, som afholdt 2 fællesmøder:
Jørgen Bitsch viste på Efterslægtselskabets Skole sin farvefilm »Tværs gen

nem Afrika«.
Den 3. april læste landstingsformand K. K. Steincke på St. Jørgens Gymna

sium op af sin bog »Mine Erindringer«.
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Fra skoleåret
1. maj 1951, skolens fødselsdag, var hele skolen i Gentofte Kino, hvor Dansk 

Kulturfilm præsenterede et alsidigt udvalg af kortfilm.
3. ~5. maj deltog 2. mellemklasses piger og drengene fra I a og I x i gymnasie

skolernes idrætsstævne i Åbenrå. Eleverne var privat indkvarteret og modte 
alle stor gæstfrihed og venlighed. 4. maj var alle på biltur til Sønderborg, Dyb
bøl og Krusaa.

21. maj. II x på Frilandsmuseet.
24. maj. II y på Frilandsmuseet, I x og I y på ekskursion til Køge Å, Lellingå, 

Stroby, Stevns, Faxe.
21. —26. maj 3 a på lejrskolen.
29. maj —2. juni 3 b på lejrskolen.
1. juni I ß på Nationalmuseets 1. afdeling.
22. juni afslutning; om aftenen tog studenterne afsked med deres lærere ved 

en middag på skolen.
20. —25. august II a på lejrskolen.
27. august—1. september II x på lejrskolen.
3. -8. september II y på lejrskolen.
17. —22. september II ß på lejrskolen.
6. september II y på geologisk ekskursion til Kollerød, Lynge, Uvelse, Strø 

bjerge, Hævelse, Frederiksværk, Liseleje, Arrenakke m. m.
10. september Skolens idrætsdag. Pigerne spillede langbold og for gymnasiets 

vedkommende også håndbold; drengene havde fodbold, håndbold og atletik. 
I den afsluttende kamp mellem lærerne og III g’s piger vandt eleverne.

13. september deltog ca. 200 elever i Gentofte Kommunes 10. idrætsstævne på 
Gentofte Stadion. Pigerne deltog i langbold med hold fra 2., 3. og 4. mellem
klasse og to hold fra gymnasiet. Desuden deltog vi for første gang i atletik med 
et pigehold fra gymnasiet; endvidere med 2 håndboldhold. Drengene deltog i 
fodbold, håndbold og atletik. Alle skolens elever havde lejlighed til at overvære 
stævnet.

22. september deltog 30 drenge i 4. regions idrætsstævne (afdeling af Danske 
Gymnasieskolers Idrætsstævne) på Gentofte Stadion.

29. september, Nordens dag fejredes med tale af rektor, norsk oplæsning af fru 
professorinde Meldahl, svensk oplæsning af fru lektor Hellner; de 5 nordiske 
landes nationalsange blev sunget.

2. oktober besøgte 4 a Frilandsmuseet.
5. oktober II a på heldagstur til Maaløv kirke — som led i specialelæsning i 

historie.
7. oktober. »Gamle elevers langboldkamp« var i år udvidet til 2 langbold

kampe mellem »gamle« piger og gymnasiehold og en håndboldkamp mod »gamle« 
drenge. Skoleholdene vandt alle 3 kampe.

Elevrådsformanden skriver:
I tiden fra 20. okt. til 29. okt. 1951 var et kor af ca. 100 elever fra 4 stor

københavnske gymnasier, suppleret med enkelte elever fra Københavns kommu
nes fortsættelseskursus i Paris, inviteret af det franske lærerorkester Associa- 
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tion symphonique des membres de l’enseignement. Fra »Aurehøj« deltog 28 
elever fra II og III g i turen, der skulle virke som et fremstød for dansk 
musik i Frankrig. Det helt igennem danske program, der bestod af Buxte
hudes »Eders hele værk«, Gades »Elverskud«, Carl Nielsens »Fyns Forår« 
samt nogle a> capella-sange, blev under ledelse af lektor Karl Clausen fremført 
i Salle Gaveau og på Sorbonne, samt ved en udsendelse i det franske fjern
syn. Endvidere blev koret modtaget ved receptioner på l’Hotel de Ville i 
Paris og i det franske undervisningsministerium; man besøgte Versailles, Com
piegne og Fontainebleau og var til opera- og balletforestilling i Grand Opera. 
Franskmændenes begejstring for koret må sikkert søges i den umiddelbare sang
glæde, medlemmerne lagde for dagen — en sangglæde, der virkede i den grad 
smittende, at 3000 tilhørere på Sorbonne sang med på korets sange. — Aurehøj- 
eleverne var ledsaget af dr. Henriques og frue.

31. oktober var III x og III y rundtur på Slotsholmen og overværede der
efter finanslovdebatten i folketinget.

I hele november var der udstilling af nulevende danske, kunstneres malerier 
og skulpturer på skolen, velvilligst udlånt af de pågældende kunstnere.

5. november kl. 12—14 holdt redaktør Møller Nielsen kunstforedrag i tilknyt
ning til de udstillede malerier — for gymnasieklasserne, realklassen og 4. klasserne.

8. november. II a på besøg i Nationalmuseets middelalderafdeling — som led 
i specialela’sningen i historie.

16. november 2 a på Nationalmuseet, Danmarks oldtid.
1. og 2. december holdt vi stor basar med det formål at skaffe penge til den 

del af skolens kulturelle arbejde, som staten ikke eller kun i ringe grad støtter. 
Nettooverskud ca. 12500 kr. Efter skolerådets beslutning fordeles pengene så
ledes: 7500 kr. til lejrskolen, hvorved et lån på 5000 kr. er indfriet; sovekabi- 
neme forsynes med nye gulve, hvilket var mere end hårdt tiltrængt. 2500 kr. 
anvendes til skolens frivillige kor- og orkesterarbejde, 800 kr. til biblioteket 
(væsentlig elevbiblioteket), 700 kr. til sportsrekvisitter; 1000 kr. henlægges til 
eventuelt.

21. december Historien om en soldat« opførtes på Mester Jakel-teater af 
dr. phil. Sv. Sjnith; klaverledsagelse (Stravinskys musik) ved pianistinden Karen 
Levinsen.

22. december juleafslutning ved pastor Tjalve.
Orkestret og mellemskolekoret opførte Richard Sennels: Lille julekantate.
23. januar 2 b på Nationalmuseet. _
15. februar III ß og realklassen overværer forhandlinger i folketinget.
20. februar. På grundlag af et komplet sæt af de originale akter »opfører« 

realklassen en retssag — som led i undervisningen i samfundskundskab.
10. marts. Fru lektor Hellner svensk oplæsning med forevisning af film for 

3. mellemklasse og I gymnasieklasse, 4 timer ialt.
14. , 15., 16. marts. Elever fra II g opfører Shakespeares »Helligtrekongers 

Aften«, instrueret af skuespiller Peter Poulsen. Skoleorkestret spillede forspil og 
mellemaktsmusik af Henry Purcell. De indlagte sange var skaffet fra England og 
stammer fra Elisabeth-tiden.

14. marts efter forestillingen samledes mere end 100 »gamle« elever til et 
lille hyggeligt komsammen med lærerne.

27. marts I « på Nationalmuseets 2. afd.
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Undervisningen 1951—52
Religion 

MELLEMSKOLEN
Hertz: Bibelhistorie for mellemskolen. Salmebog. Det ny testamente.
1 m: Patriarkerne til profeterne. Kirkeåret. Nogle salmer.
2 m: Profeterne til bjergprædiken. Skabelsen til patriarkerne. Troesbeken- 

delsen. Nogle salmer.
3 m: Peters bekendelse til kirkens grundlæggelse. Sakramenterne. Nogle salmer.
4m: Apostlenes gerninger. I tilknytning dertil er flere kirkehistoriske spørgs

mål og personer både fra ældre og nyere tid blevet belyst.

GYMNASIET
la: Nogle etiske problemer (Fjellbu: Den kristne moral). Danmarks kirke

historie fra middelalderen til vore dages kirkelige situation.
I ß: Nogle etiske problemer. Salmekundskab. Bibelens indhold og tilblivelse.
I x: Islam. Nogle sekter. Danmarks kirkehistorie som la.
I y: Matthæus-Evangeliet. Primitive religioner.
II a: Matthæus-Evangeliet.
II ß: Matthæus-Evangeliet. Danske sekter.
II x og y: Marxisme (N. H. Søe: Karl Marx og Marxismen). Salmekundskab. 

Bibelens indhold og tilblivelse.
III a og y: Marxisme. Salmekundskab. Bibelens indhold og tilblivelse. Søren 

Kierkegaard.
III ß: Matthæus-Evangeliet. Kierkegaard. Grundtvig.
III x: Søren Kierkegaard. Centrale kristelige problemer belyst ved eksempler 

fra Ny Testamente.

Dansk 
MELLEMSKOLEN

Hegelund, Løber og Novrup: Den ny Læsebog for Købstadskolens 5. og 6. 
klasse. Clausen og Hansen: Dansk Læsebog for Mellemskolen I og III. Digte for 
danske skolebørn. Jensen og Noesgaard: Ø'velsesstykker i dansk Sproglære. 
Houken og Sørensen: Svensk for Mellemskolen.

1 m: Oplæsning og gengivelse 1. a efter læsebog 5. 1. b efter læsebog I. Analyse 
og grammatik efter sproglæren. 1. a: Nogle digte. 1 å 2 skriftlige opgaver ugentlig, 
1. b: Stil hver uge.

2 m: Oplæsning og gengivelse efter læsebog 6. Analyse og grammatik efter 
sproglæren. Nogle digte. 1 stil ugentlig (fristil, genfortælling, diktat).

3m: Oplæsning, genfortælling og fortolkning efter Læsebog III. Ca. 25 sider 
svensk. Hovedværker: 3. a: Edbrødre, Synnøve Solbakken. 3. b: Synnøve Solbak
ken, Genboerne. Fristil eller genfortælling ca. hver 14. dag.

4m: Oplæsning, genfortælling og fortolkning efter Læsebog III. Ca. 25 sider 
svensk. Hovedværker: 4. a: Synnøve Solbakken, 4. b: Skjoldborg: En Stridsmand, 
Abeil: Anna Sophie Hedvig. Fristil eller genfortælling ca. hver 14. dag.



14

REALKLASSEN
Litteraturlæsning efter Hansen og Clausen: Læsebog for Realklassen, ca. 150 

sider. Grammatik efter Jensen og Noesgaard: Øvelsesstykker i dansk Sproglære 
for Realklassen. Hovedværker: Ved Vejen, En folkefjende.

GYMNASIET
Falkenstjerne: Haandbog i dansk Litteratur I —III (med kommentarer ved 

Borup Jensen). Jørgensen: Dansk Litteraturhistorie [brugt i III]. Christensen og 
Heltberg: Kortfattet Lærebog i den danske og norske Litteraurhistorie [brugt 
i I og II]. Oxenvad: Vort Sprog I —II. Agerskov, Nørregaard og Roikjer: Svensk 
Læsebog.

I a: Tekstprøver og litteraturhistorie forfra og til 1800. Hovedværker: Folke
viser, Den Stundesløse, Jacob Paludan: En Vinter lang. Svensk: ca. 40 sider. 
Vort Sprog: Lydlære og formlære.

I ß: Litteraturhistorie og tekstprøver forfra til og med Holberg samt H. 
Pontoppidan. Hovedværker: Ved vejen. Ordet, Erasmus Montanus. Kursorisk 
læsning: Lykke-Per, Fugle omkring fyret, Fiskerne, Han sidder ved smeltedig
len, Kongens fald. Svensk: ca. 40 sider. Vort Sprog: Lydlære og formlære.

Ix: Hovedværker: Barselstuen, Andersen: Eventyr, Den gamle Præst, Bræen, 
Kjeld Abeli: Anna Sophie Hedvig. Tekstprøver og litteraturhistorie 1700—1750. 
Svensk: ca. 40 sider. Vort Sprog: Lydlære.

I y: Tekstprøver og litteraturhistorie forfra og til 1800. Hovedværker: Egills 
Saga, Erasmus Montanus, Kiærlighed uden Strømper. Svensk: ca. 30 sider. 
Vort Sprog: Ordlære og Tekstprøver.

II a: Hovedværker: Aladdin, En Landsbydegns Dagbog; desuden gennemgang 
af Kirk: Fiskerne, Branner: Rytteren, Lagerkvist: Dvärgen. Tekstprøver forfra 
og til 1840. Svensk: ca. 15 sider. Vort Sprog: Formlære.

II ß: Tekstprøver og litteraturhistorie fra Baggesen til H. C. Andersen (incl.). 
Hovdværker: Set. Hans Aftenspil, En Landsbydegns Dagbog, Nis Petersen: San
dalmagernes Gade. Svensk: ca. 30 sider. Vort Sprog: Formlære, Betydningslære 
og Ordforråd.

II x: Tekstprøver og litteraturhistorie fra Wessel til H. C. Andersen. Hoved
værker: Kærlighed uden Strømper, Set. Hansaften Spil. Svensk: ca. 40 sider. 
Vort Sprog: Betydningslære og ordforråd.

II y: Tekstprøver og litteraturhistorie fra Baggesen til realismen. Hovedvær
ker: Set. Hansaften Spil, En dansk students eventyr, H. C. Andersen: Eventyr. 
Svensk: ca. 30 sider. Vort Sprog I og II: Formlære, Ordforråd, rigsmål og dia
lekter.

III a: Hovedværker: En folkefiende, Munk: En Idealist. Tekstprøver og litte
raturhistorie: Fra 1870 til 1920. Svensk: ca. 50 sider. Vort Sprog: Fra Betyd
ningslære og ud.

III/? : Tekstprøver og litteraturhistorie fra Paludan-Milller og ud. Hovedvær
ker: Adam Homo, Nattevagt, Vildanden. Svensk: ca. 30 sider. Vort Sprog: Fra 
Betydningslære og ud.

III x: Litteraturhistorie og tekstprøver fra Goldschmidt til Kaj Munk. Ho
vedværker: Ved vejen, Vildanden. Kursorisk læsning: Lykke-Per, Kongens fald, 
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Niels Lyhne, Løgneren. Svensk: ca. 20 sider. Vort Sprog: Dialekter og Stillære 
samt Sproghistorie.

III y: Tekstprover og litteraturhistorie fra H. C. Andersen og ud. Hovedvær
ker: H. C. Andersen: Eventyr, Nattevagt, Vildanden. Svensk: ca. 40 sider. Vort 
Sprog: Fra Rigsmål og dialekter og ud.

Engelsk
MELLEMSKOLEN

O. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk Læsebog I, II, III, IV med til
hørende øvelseshefter. Askgaard og Nørgaard: Engelske stiløvelser I. Karl Fjel- 
ster: Engelsk Grammatik i Grundtræk. Easy Readers.

REALKLASSEN
O. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk Læsebog for Realklassen. Journey’s 

End. Herløv: Engelsk Grammatik. Askgaard og Nørgaard: Engelske Stiløvelser I. 
50 engelske Realeksamensopgaver ved H. Egekvist og Helweg-Moller.

GYMNASIET
I det sproglige gymnasium er benyttet: Herløv: Eng. Grammatik. Kindt- 

Jensen: Eng. Stiløvelser I —II. Alving og Brøndum: Eng. Synonymer. Bodelsen: 
Government and Institutions. Bredsdorff: From Beowulf to Kipling. Oversæt
telser eller genfortællinger hver uge.

Af tekster er læst:
la og ß: Modern Prose II. Journey’s End. A Contemporary Reader (1948) 

ca. 35 sider. The Dickens Reader.
II a og ß: A Hundred English Poems. The Dickens Reader. A Contemporary 

Reader (1948). Loyalties. Desuden II a: The Last Enemy. II ß: Random Harvest 
(eller selvvalgt værk).

III a og ß: A Contemporary Reader (1948). English Essays II. A Hundred 
English Poems og andre digte. III«: Loyalties. III ß: Merchant of Venice.

I mat. og II mat.: A Modern English Omnibus. English Science Reader.

Tysk
MELLEMSKOLEN

K. Wiggers Smith, E. Hasselriis og I. Mogensen: Tysk I, II, III med øve
bøger, Moe: Frisch Dein Deutsch Auf.

2 m: Tysk I og øvebog I læst ud.
3 m: Tysk II og øvebog II læst ud. Moe: Frisch Dein Deutsch Auf.
4m: Tysk III og øvebog III læst ud. Chr. Jørgensen: Tyske Stiløvelser. 

Erich Kästner: Drei Männer im Schnee.

REALKLASSEN
K. Wiggers Smith, E. Hasselriis og I. Mogensen: Tysk IV. 75 sider. Kaper: 

Tysk Sproglære ved Houken og Stenbjerre. Dietrich Petersen: Tyske Real
eksamensopgaver II.
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GYMNASIET
Ia og Moderne tyske Noveller ved Gad. 100 deutsche Gedichte ved Gad. 

Th. Mann: Buddenbrooks (ved Winkler). C. F. Meyer: Gustav Adolphs Page. 
S. Sigtryggsson: Charakterbilder. Rossen og Sigtryggsson: Kurzgefasste Gram
matik. Rossen og Sigtryggsson: Tyske Stiløvelser for Gymnasiet. Dietrich Peter
sen: Tyske Realeksamensopgaver II (oversættelser) og Tyske Studentereksamens
opgaver.

Ix + y: S. Sigtryggsson: Tyske Læsestykker for det matematiske Gymnasium 
ca. 60 sider. Th. Mann: Buddenbrooks (v. H. Winkler). Gad: Moderne tyske 
noveller.

Ha + ß: Keller: Fähnlein. Schiller: Maria Stuart. Heine: Kompendium ved 
Ostenfeld s. 1 — 30. Heinedigte i 100 deutsche Gedichte ved Gad. Lessing: 
Nathan der Weise III 5, 6, 7. Sigtryggsson: Charakterbilder ca. 90 sider. Litte
ratur efter Winkler: Deutsche Literatur. Rossen og Sigtryggsson: Tysk Stiløvelse 
for Gymnasiet. Dietrich Petersen: Studentereksamensoversættelser. Stil hver uge.

II x + y: S. Sigtryggsson: Tyske Læsestykker for det matematiske Gymna
sium ca. 60 sider. Gad: Moderne tyske Noveller (1945).

III a + ß: Sigtryggsson: Charakterbilder. Digte af Goethe og Schiller efter 
Gad: 100 deutsche Gedichte. Goethe-Auswahl ved Høj berg Christensen og 
S. Sigtryggsson. Faust I ved Jørg. Hendriksen. Stefan Zweig: Die Welt von 
Gestern ved Jefsen. Winkler: Deutsche Literatur.

Dietrich Petersen: Studentereksamensstile. Rossen og Sigtryggsson: Tysk Stil
øvelse for Gymnasiet. Sigtryggsson: Kurzgefasste Grammatik.

Fransk
REALKLASSEN

Blinkenberg og Svanholt: Fransk Begynderbog.

GYMNASIET
I g: Bruun og Roskjær: Fransk for Begyndere.
Hg: G. Henriques og Willemoes: Fransk Litteratur i Udvalg. Poul Hoybye: 

Fransk Grammatik. Fransk Øvelsesbog.
III g: Henriques og Willemoes: Fransk Litteratur i Udvalg. Tage Brüel: 

Moderne franske Skribenter II og IV. Poul Høybye: Fransk Øvelsesbog. Fransk 
Grammatik.

Latin
MELLEMSKOLEN

4 m: Mikkelsen: Latinsk Begynderbog til side 50.

GYMNASIET
la + ß: Saxild og Østergaard: Gajus Julius Cæsar: Gallerkrigen I, II, III, 

IV (begyndelsen), Borgerkrigen (enkelte kapitler). A. Kragelund: Latinsk 
Sproglære for Gymnasiet.

Ha + ß: Karl Nielsen og Per Krarup: Latinsk Læsebog: In Verrem II, 4. 
In Catilinam I og III. Per Krarup: Romersk Poesi: Udvalgte Digte af Catul, 
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Vergil, Horats, Ovid. L. Høeg: Cæsar og andre Forfattere: Middelalderligt 
Latin. V. Nielsen: Hovedpunkter af den latinske Syntax.

III a + ß: L. Høeg: Cæsar og andre Forfattere: Gallerkrigen V kap. 24 — 48. 
Karl Nielsen og Per Krarup: Latinsk Læsebog: Ciceros Breve. Monumentum 
Ancyranum.

Repetition af eksamensopgivelse.

Historie
MELLEMSKOLEN

L. Schmidt: Lærebog i Historie for Mellemskolen I — II. Henrik Madsens 
historiske Biliedhefter I, II, III, IV.

1 a: Oldtiden og Middelalderen til Frankerne side 129, 1 b: Oldtiden og Mid
delalderen til Norden i den hedenske Tid. Billeder efter Biliedhefte I og II.

2 m: Fra side 143 ud. Billeder efter Biliedhefte II.
3 m: Den nyere tid, den franske revolution og Napoleonstiden. Biliedhefte III.
4 m: Den nyeste tid. Billeder efter Billedhæfte IV.

REALKLASSEN
A. Strehle: Tre Imperier (fra ca. 1860). Kierkegaard m. fl.: Borger og 

Samfund.

GYMNASIET
I a, ß, y: Munch og Müller: Verdenshistorie I og II (til o. 1320). Kierke

gaard og Winding: Nordens historie til o. 1380. Rosenberg: Plinius’ breve. 
Billeder efter lærebøgerne, Ilsøes hefte og Bruhn og Hjortsø: Klassisk Kunst.

Ix: Munch og Müller: Verdenshistorie I —II. Kierkegaard og Winding: 
Nordens historie til o. 1050. Rosenberg: Plinius’ breve. Billeder efter lære
bøgerne, Ilsøes hefte og Bruhn og Fljortsø: Klassisk Kunst.

II: Munch og Müller: Verdenshistorie: a: II og III til 1789, ß og x: II, 
III og IV (fra o. 1320 til 1814), y: III og IV til 1814.

Kierkegaard og Winding: Nordens Historie: a, ß og x: fra ca. 1380—1814, 
y: fra ca. 1050—1814.

Billeder efter Ilsøes hefte og (a, ß og y:) lærebøgerne.
Specialelæsning: a: Den romanske landsbykirke, x: Københavns topografiske 

udvikling.
Tekst: ß og y: Th. A. Müller: Frederik d. Store.
III: Munch og Miiller: Verdenshistorie IV. Kierkegaard m. fl.: Danmark i 

Dag. Kierkegaard og Winding: Nordens Historie fra 1814. Afsnit af H. Müller- 
Kilder til Danmarks Historie IV. Billeder efter Ilsøes billedhefte og lærebøgerne.

Oldtidskundskab
GYMNASIET

Holten Bechtolsheim: Græsk Mytologi og Græske Sagn. Bundgaard: Den græ
ske Kunsts Historie. Bruhn og Hjortsø: Klassisk Kunst. Iliaden og Odysseen ved 
Ostergaard. Herodot i udvalg ved Flastrup og Hjortsø. Sofokles Antigone ved 
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Niels Møller. Euripides Medeia ved Thomsen. Sokrates’ Domfældelse og Død 
ved Hartvig Frisch.

I: Iliaden I, II, VI og XXII, Odysseen VI, VII, IX og XI. Mytologi og sagn.
II: Herodot, Antigone, Medeia. Forhistorisk kunst.
III: Sokrates. Kunsthistorie.

Geografi 
MELLEMSKOLEN

P. Andersen og M. Vahl: Geografi for Mellemskolen I —II.
1 m: I: Til Frankrig.
2m: I: Fra Frankrig — bogen ud. II: Afrika.
3m: II: Asien, Australien, Nordamerika.
4m: II: Fra Sydamerika — bogen ud.

REALKLASSEN
Hellner og Humlum: Erhvervsgeografi for Realklassen.

Naturhistorie
MELLEMSKOLEN

Stockmarr og Bøving Petersen: Zoologi for Mellemskolen I, II. Balslev og 
Simonsen: Botanik for Mellemskolen I, II, III og IV. Rasmussen og Simonsen: 
Lille Flora.

1 m: I: Pattedyr, fugle til kragen. Botanik efter I. Plantebestemmelser.
2 m: I: Fugle, krybdyr, padder, fisk. Botanik efter II. Plantebestemmelser.
3 m: II: Leddyr, orme, bløddyr. Botanik III. Plantebestemmelser.
4m: II: Stråledyr, mennesket. Botanik IV. Plantebestemmelser.

REALKLASSEN
P. L. Jørgensen og N. P. Andersen: Biologi. Plantebestemmelser efter Rasmus

sen og Simonsen: Lille Flora.

Naturfag
GYMNASIET

Is: Tscherning og Reumert: Geografi med Naturlære for sp. Gymnasium — 
til Danmarks Klima.

I m: Hellner: Fysisk geografi.
II s: Tscherning og Reumert: Geografi for sp. Gymnasium. Fra klima — 

bogen ud.
II m: P. Andersen og M. Vahl: Klima og Plantebælter og sammes Erhvervs

geografi. Geologien repeteret.
III: Krogh og Brandt Rehberg: Menneskets Fysiologi og M. Lund: Biologi.
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Naturlære
MELLEMSKOLEN

J. K. Eriksen: Fysik for Mellemskolen I —IL Rasmussen og Simonsen: Uorga
nisk Kemi.

I m: I: Til elektricitet.
2 m: I: Fra elektricitet — ud. 1ste afsnit af kemien.
3 m: II: Til lydlære.
4m: II: Fra lydlære — ud. 2det afsnit af kemien.

REALKLASSEN
N. V. Due: Kemi for Realklassen. J. K. Eriksen: Varmelære for Realklassen.

GYMNASIET
Eriksen og Pedersen: Astronomi. K. G. Hansen: Varmelære og lyslære. 

Th. Sundorph: Mekanik og elektricitetslære. Jul. Petersen: Kemi for Gymnasiet.
I x og I y: Kemi c. 1 — 80, varmelære, astronomi 1 — 32, lyslære 1 — 74.
II x: Elektricitetslære s. 1—35, mekanik s. 1 — 72, lyslære s. 68 — 78, astronomi 

s. 32 - ud. Kemi s. 80- 120, 142-157.
II y: Elektricitetslære, første afsnit; mekanik, første og andet afsnit, lyslære 

s. 72 — ud, astronomi s. 32 — ud. Kemi s. 140 — 200.
III x: Elektricitetslære s. 35 — ud, mekanik s. 72 — ud, Kemi s. 140 — 166; 

s. 171-173; s. 180-200.
III y: Elektricitetslære s. 35 — ud, mekanik s. 72 — ud, lyslære s. 88 — ud, 

Kemi s. 120—142, s. 157 — ud.

Regning og matematik
MELLEMSKOLEN

Pihl og Ring: Regnebog I —IV. Kristiansson og Paaskesen: Geometri for Mel
lemskolen I —II.

1 m: Regnebog I. Geometri I s. 1 — 22.
2m: Regnebog II. Geometri I. 2 a: s. 23 — 56. 2 b: s. 26 — 56.
3 m: Regnbog III. Geometri II s. 1—49.
4m: Regnebog IV. Geometri II s. 49 — 75.

REALKLASSEN
Pihl og Ring: Aritmetik og Regning for Realklassen. Lomholt: Eksamens

opgaver i Regning og Matematik. For elever, der ikke har Fransk: Juul og 
Rønnau: Geometri for realkl.

GYMNASIET
I s: L. Willesen: Matematik for det sproglige Gymnasium — til logaritmer.
Ils: L. Willesen: Matematik for det sproglige Gymnasium: Fra logaritmer til 

subtraktionsformler.
I m: Juul og Rønnau: Lærebog i Matematik I.
II m: Juul og Rønnau: Lærebog i Matematik IL
III m: Juul og Rønnau: Lærebog i Matematik III.
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Håndarbejde
1 m: Et par ankelsokker. Et forklæde og en kappe.
2 m: En stranddragt. Et par hyttesko. Strømpestopning.
3 m’s piger: En gymnastikdragt. Et par luffer.
3 m’s drenge: Et par gymnastikbenklæder. Strømpestopning.
4m: En skjortebluse. Et par strikkede fingervanter.
Realkl.: En kjole.

Husholdning
Ved undervisningen i husholdning tilstræbes det at bibringe eleverne interesse 

for alt husligt arbejde, der hører ind under et hjems husførelse. Samtidig med, 
at eleverne lærer madlavning og rengøring, søges der at give dem forståelse af, 
hvor stor betydning det har for deres egen og familiens sundhed, velvære og 
økonomi, at de bliver dygtige på det huslige område — såvel teoretisk som 
praktisk.

Som grundlag for undervisningen anvendes »Lærebog i huslig Økonomi« for 
begyndere af Karen Blicher og Sofie Rasmussen og »Koge og stege« ved Møller 
og Heje.

2m (pigerne — klasseundervisning).
I Rengøringsarbej der.
II Madlavning:
1) vandretter, 2) kartofler og grønsager, 3) frugtretter, 4) mælkeretter, 5) 

æggeretter, 6) enkelte kød- og fiskeretter, 7) desserter (lette), 8) bagning — 
kun lidt.

Teori: Regnskab, næringsmiddellære, lidt ernæringslære og alm. køkkenteori.
3m (pigerne — dels klasseundervisning, dels familieundervisning).
I Repetition og uddybning af 2 m’s pensum med noget vanskeligere retter 

inden for de enkelte grupper.
II Konservering (syltning og henkogning).
III Pålæg (leverpostej, salater m. m.).
IV Vask, tøjsammenlægning og rulning.
Teori: Regnskab, næringsmiddellære og kostberegning.
3 m (drengene — klasseundervisning).
Daglig madlavning og rengøring.
Der lægges her vægt på at lære eleverne retter, de kan anvende, når de er på 

lejr, eller de ved andre lejligheder bliver stillet over for at skulle udføre husligt 
arbejde, f. eks. i tilfælde af mangel på hjælp i hjemmet eller sygdom i hjemmet.

Musik og sang
Gennem hele skolen dyrkes enstemmig sang (folkelige sange og salmer). Der 

lægges vægt på en smuk syngemåde. Desuden tilsigter undervisningen at udvikle 
elevernes musikalske sans gennem elementær musiklære i form af hørelære. Med 
de fleste klasser er indøvet en del flerstemmige sange foruden kanons og sange på 
fremmede sprog. Med gymnasieklasserne er gennemgået hovedpunkter af musik
kens historie. Demonstrationer på klaver og grammofon.
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\ ed undervisningen anvendes Højskolesangbogen, Mortensen og Olesen: Den 
ny Sangbog, Laub: 24 salmer og 12 folkeviser, Andersen, Clausen, Haahr: Fæl
lessang, Arnholtz, Clausen, Viderø: Festsange, Gymnasiesangbogen, Korsang
bogen for Pigegymnasier, Ring og Grytter: Vore skolesange, Heerup: Øvelser i 
Melodilæsning og andet nodemateriale. Endvidere en del partiturer (delvis i 
klassesæt) til støtte for musikgennemgangen.

Det frivillige musikarbejde
Det frivillige gymnasiekor »Aurehøjkoret« (blandet kor fra gymnasiet, real

klassen og 4. mellem) prøver én gang om ugen kl. 14—15. Alle elever i de 
nævnte klasser kan deltage uden optagelsesprøve. Korets leder: Lektor Gunnar 
Heerup.

Et antal medlemmer af dette kor har deltaget i Det danske pariser-kors 
Frankrigs-rejse (se »Fra skoleåret«). Koret har endvidere medvirket med sange 
af Brahms og Bruckner ved folkeuniversitetets forelæsningsrække over Brahms.

Det frivillige mellemskolekor (kor af lige stemmer fra de tre underste mellem
skoleklasser, leder: adjunkt C. Willum Hansen) har holdt prøver, når opgaver 
forelå: Ved juleafslutningen opførtes Rich. Sennels: Lille julekantate — og med
lemmer af koret medvirkede ved påskehøjmessen i Hellerup kirke.

Skoleorkestret (elever fra hele skolen) prover hver lørdag kl. 13 — 14. Nye 
medlemmer kan optages, og det er ingen forudsætning, at man modtager in
strumentundervisning på skolen. Henvendelse til orkestrets leder: Adjunkt C. 
Willum Hansen.

Ialt 31 elever har spillet i orkestret i det forløbne år: 17 violiner, 1 bratsch, 
4 celli, 1 bas, 2 fløjter, 1 obo, 2 klarinetter, 1 horn, 1 trompet, klaver.

Orkestret har medvirket ved følgende lejligheder: 1) møde for 1-klassernes 
elever og forældre i oktober 1951 (hovednummer: Ib Nørholm: Concertino for 
cello og orkester), 2) propagandaugen for levende musik (koncert i Polyteknisk 
læreanstalts festsal; hovednummer: Ditterdorffs klaverkoncert), 3) skolens ba
sar december 1951, 4) juleafslutningen, 5) skolekomedien marts 1952 (Henry 
Purcells musik til »En Skærsommernatsdrøm«, elizabethansk musik).

Aurehøjs musiklyttere (grammofon-lytterklub for elever fra samtlige klasser) 
har holdt 8 møder, hvor der har været opført værker af Haydn, Mozart, Beetho
ven, Cesar Franck, Brahms, Tjaikovski, Stravinsky og Bartok samt jazzkompo- 
nister.

Musikundervisningen ved Aurehøj Statsgymnasium
Undervisningen har et dobbelt formål: 1) at give eleverne forudsætninger for 

at kunne dyrke en ædel fritidsinteresse, 2) at stimulere tilgangen til skolens or
kester.

Der undervises i klaver, violin, violoncel, fløjte og klarinet. Ønskes undervis
ning i andre instrumenter, i sang eller musikteori, kan aftale derom træffes 
med den daglige leder af musikundervisningen.

Man anmodes om ikke at foretage køb af musikinstrument, før man har haft 
nærmere samråd med musiklæreren.

Skolen har truffet aftale med følgende musiklærere: klaver: frk. S. V. Skov
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mand, frk. A. Møller, frk. Tinna Hansen; violin: hr. Bj. Evald Jensen; fløjte: 
hr. A. Buchter-Larsen; klarinet: hr. T. Scharff; cello: hr. H. E. Deckert, hr. B. 
Søeborg Ohlsen.

Det understreges, at det ikke er hensigten at danne et konkurrenceforetagende 
til de allerede spillende elevers private musiklærere.

Tilmeldelse til musikundervisningen sker ved at udfylde og aflevere en blan
ket, der fås hos undervisningens daglige leder, adjunkt C. Willum Hansen. 
Elever, der modtager eller tidligere har modtaget musikundervisning på skolen, 
skal aflevere ny indmeldelsesblanket ved skoleårets begyndelse. Hvor intet andet 
er aftalt, gælder følgende regler:

1) Prisen for undervisning er kr. 15,00, 22,00 eller 29,00 pr. måned, for 
hvilket beløb eleverne modtager eneundervisning i henholdsvis en halv time, 
tre kvarter eller en hel time ugentlig.

2) Undervisningshonoraret indbetales til adjunkt C. Willum Hansen senest 
den 3. skoledag i hver måned.

3) Undervisningen finder sted på skolen, for så vidt ikke anden aftale er 
truffet med musiklæreren.

4) Musikundervisningen har ferier og fridage fælles med skolen. Der be
tales fuldt honorar for juni og august, intet for juli.

5) I tilfælde af en lærers sygdom eller udebliven overtages undervisningen 
af en vikar, eller de forsømte timer erstattes på et senere tidspunkt. Er dette 
ikke muligt, tilbagebetales det for meget erlagte honorar.

6) I tilfælde af en elevs sygdom eller forsømmelse bedes forældrene ringe 
afbud til musiklæreren. Eleven har intet krav på at få de forsømte timer er
stattet eller tilbagebetalt. Forsømmelser, der skyldes eftersidning eller lignende 
forhold, erstattes under ingen omstændigheder. Hvis en elev forsømmer skolen 
i længere tid med lovlig grund, bortfalder betalingen for det pågældende tids
rum.

7) Opsigelse fra elevens side må ske skriftligt til rektor senest den 15. i en 
måned, hvis den skal have gyldighed fra den påfølgende første.

Dog er enhver indmeldelse bindende i 3 måneder. Udmeldelse kam (inden for 
et undervisningsår) ikke finde sted efter den 1. april.

8) Musiklæreren har ret til at nægte at undervise elever, der på grund af 
manglende flid eller dårlig opførsel ikke får tilstrækkeligt ud af undervisningen.

9) Skolens almindelige arbejde går på ethvert punkt forud for musikundervis
ningen. Skolen har ret til at lade en elev, der er tilbage for sin klasse i flid, 
opførsel eller evner, udelukke fra al videre deltagelse i musikundervisningen.

10) Fra skolens side fører rektor tilsyn med musikundervisningen. Undervis
ningens daglige leder er adjunkt C. Willum Hansen, privatadresse: Taffelbays 
Allé 10, Hellerup. Telefon: He. 1817.
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Skolens lærerkræfter i skoleåret 1951—52
Alving, Sigurd, lektor (1948). Engelsk i 1 a, 2 a, 3 a, r, I a, II ß. Dansk i 4 a.
Bohn, Else, adjunkt (1946). Geografi i 2 b, 4 b. Naturhistorie i 2 a. Naturfag i 

II ß, III ß. Gymnastik i 1., 2., 4., II.
Boye-Petersen, Carla, mellemskolelærerinde (1918). Tysk i 2 b, 3 b, 4 b, r, I x, 

I y, II y. Engelsk i 1 b. Klasseinspektion.
Christensen, Alma, lektor (1929). Tysk i 2 a, 3 a, 4 a, II x, II ß, III a. Historie 

i 1 b, I x, II y.
Christensen, Sofie, faglærerinde (1925). Håndarbejde i 1., 2., 3., 4., r. Skriv

ning i la, Ib, 2a, 2b, 3b.
Clausen, Karen, adjunkt (1945). Matematik i 3 a, III y. Gymnastik i 1., 2., 

I, III.
Dickmeiss, Antoinette, rektor (1911). Matematik i 4 a, II y.
Ebbesen, Poul, adjunkt (1941). Fysik i Ib, 2 b, 3 a. Fysik og kemi i ly, II y, 

III X.
Færkel, Hans Henrik, adjunkt (1945). Historie i 2 b, r, Ia, III ß. Engelsk i 

4 b, III a. Gymnastik i 1., 4., II. Legepladsinspektion.
Garff, Alex, adjunkt (1945). Dansk i ly, II ß, III ß. Religion i ly, II a,

II ß, III ß. Latin i 4 a, la. Skrivning i 3 a. Tegning i 1., 2., 3. Bibliotekar.
Willum Hansen, Carl, adjunkt (1946). Engelsk i 2 b, 4 a, I ß, II a. Dansk i 3 b.

Sang i 1 b, 2 a, 3., 4., r, I a, I x, II a, II x, III a, III x.
Heerup, Gunnar, lektor (1948). Sang i 1 a, 2 b, 4., Iß, ly, II ß, II y, III ß, 

III y. Historie i 1 a.
Heje, Ellen, husholdningslærerinde (1944). Husholdning i 2., 3.
Hellner, Willy F., lektor (1949). Geografi i 1 b, 2 a, 3 a, r. Naturhistorie i 1 b, 

3 a, 4 b. Naturfag i I a, I x, II a, II x, III y.
Henriques, Alf, lektor, dr. phil. (1942). Dansk i 4 b, I x, II a, III a. Oldtids

kundskab i I ß, I x, Ila, II y, III a, III x.
Henriques, Gudrun, lektor (1945). Fransk i Ia, ly, II x, III ß, III x.
Jensen, Folmer, adjunkt (1950). Dansk i 2 b, 3 a, r, I ß, III x. Gymnastik i 2., 

3., II. Religion i III x.
Jensen, Hans, adjunkt (1948). Historie i 3 a, 4 a, II ß, II x, III x, III y, Old

tidskundskab i I a, II ß, II x. Gymnastik i 1., I, III.
Jonassen, Hagbart, lektor, dr. phil. (1939). Geografi i 1 a, 3 b, 4 a. Naturhistorie

i 1 a, 2 b, 3 b, 4 a, r. Naturfag i I ß, I y, II y, III a, III x.
Klint, Tayo, eks. gymnastiklærerinde (1930). Gymnastik i 3., r, II, III.
Lüsberg, Marguerite, faglærerinde (1908). Dansk i 1 a, 2 a. Religion i 1., 2., 

3.,4.
Mortensen, Kaj, lektor (1945). Fysik i 1 a, 2 a, 3 b, 4 a, 4 b, r. Fysik og kemi 

i I x, II x, III y. Regning i r.
Neumann, Hans, adjunkt (1944). Tysk i I ß, III ß. Gymnastik i 2., 3., I. Sløjd i 

1., 2., 3., 4.



24

Nielsen, Karen Marie, adjunkt (1949). Historie i 2 a, 3 b, 4 b, I I y, II a, 
III a. Oldtidskundskab i I y, II ß, III y. Dansk i 1 b, II y.

Stebuss, Eva, adjunkt (1936). Engelsk i 3 b, Hy, III ß. Fransk i r, I x, Ila, 
III a, III y. Latin i 4 b. Legepladsinspektion.

Tjalve, Gunnar, præst (1951). Religion i I a, I ß, I x, II x, II y, III a, III y.
Winstrom-Olsen, Rosa, adjunkt (1936). Matematik i 2 b, I y, II x.
Winding, Poul, lektor (1946). Matematik i 1 a, 2 a, I a, I x, Ila, II ß, III x.

Geometri i 3 a, r. Klasseinspektion og skriftlig inspektion; rektors sted
fortræder.

Wodstrup-Nielsen, Asta, lektor (1916). Matematik i Ib, 3 b, 4 b, r, I /?.
Work, Hans Erik, adjunkt (1946). Tysk i I a, II a. Engelsk i I x, I y, II x. Latin 

i I ß, II a, II ß. III a, III ß. Klasseinspektion. Leder af skolebogfordelingen.
Ohlenschläger, Vilhelm, lektor (1939). Fransk i I ß, II ß, II y. Dansk i I «, II x, 

III y.

Ved udgangen af skoleåret 1950 — 51 forlod cand. mag. fru N. Thormann 
skolen efter i 12 år at have undervist i religion og historie. Religionstimerne 
blev overtaget af pastor G. Tjalve.

På grund af sygdom måtte frk. Ellen Heje 1. februar i år ophøre med under
visning. Hendes timer i husholdning er overtaget af frk. Ruth Overgaard Ja
cobsen.

Under lektor Ohlenschlägers langvarige sygdom har hans timer i fransk og 
dansk været overtaget af cand mag. Jørgen Ohlenschläger.

Folgende lærerkandidater har fået vejledning i praktisk undervisningsfærdig
hed her ved skolen i skoleåret 1951 — 52:

Cand. mag. Ellen Margrethe Ulrichsen. Musik og dansk.
Cand. mag. Aneta Heikel Vinther. Fysik og matematik.
Cand. mag. Ove Quistorff. Engelsk og fransk.
Cand. mag. Viggo Kirk. Musik og engelsk.
Stud. mag. Jens Ostergaard. Musik.
Cand. mag. Birthe Lemberg. Dansk.
Cand. mag. Kaj Sode Pedersen. Fransk og engelsk.
Cand. mag. Svend Pilegaard. Historie og gymnastik.
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Timeplan for skoleåret 1951—52

Gymnasieklasserne har en sammensangstime hveranden uge og en time til
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Religion............................... 2 2 2 i 1 1 1 1 1 1
Dansk............................... 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Engelsk................................. 5 3 3 3 5 5 2 5 1 5
Tysk....................................... 5 4 4 4 4 1 4 2 4
Fransk ................................... 4 4 4 4 4 4 4
Latin..................................... 4* 4 4 3
Oldtidskundskab................ i 1 1 1 1 1 1
Historie................................. 3- 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4
Geografi............................... 2 2 2 2 2
Naturhistorie...................... 2 2 2 2 2
Naturfag............................... 2 2 2 4 4
Fysik og kemi.................... 2 2 2 2 2 2 6 6 6
Regning og matematik . . . 4 5 6 6 5**  2 6 2 6 6
Skrivning............................. 2 1 1 (Dr.)
Tegning................................. 1 1 l'A (Dr.)
Håndarbejde......................... 2 2 2*** (2) (2)
Sløjd ..................................... 2 2 2 1
Sang....................................... 2 1 1 (Pi) 1 1 1 1 1 1 1 1
Husholdning....................... 2 (Pi.) 3 (Pi.)***
Gymnastik........................... 4 4

2 (Pi.) 3 4 4 4 4 4 4 4 4

Ugentlig timetal 36 36 36 36 3( : 36 36 36 36 36 36

*) De elever, som ikke læser latin, får en time mere i dansk og matematik og 2 timer hånd
arbejde, (drengene sløjd).

**) Kan af pigerne enten helt bortvælges eller erstattes med 3 timer regning og 2 timer kjolesyning.
***) Drenge: 1 time håndarbejde i Vs år, 2 timer husholdning i ’/s år.

skriftlige prøver hveranden uge.

Ferier og fridage i skoleåret 1952—53
Efterårsferie 19. til 26. oktober (inci.). Juleferie 23. december til 5. januar 

(inci.). Påskeferie fra onsdag før påske til tirsdag efter påske (inci.). Pinseferie 
fra lørdag før pinse til tirsdag efter pinse (inci.). Desuden er kongens og dron
ningens fødselsdage, fastelavnsmandag, grundlovsdag fridage.
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Vidnesbyrd og karakterer
2 gange årlig gives der vidnesbyrd.
Standpunktskarakterer gives 4 gange om året og ved årets slutning en års

karakter i alle fag.
Til at bestå en af den højere almenskoles afsluttende eksaminer kræves, at 

eksaminanden har opnået et middeltal såvel af årskarakterer som af eksamens
karakterer af mindst 10,75 for mellemskoleeksamens, 11,00 for realeksamens og 
11,25 for studentereksamens vedkommende.

Skolen afgør, om den vil opflytte elever med bestået mellemskoleeksamen i real
klassen og i I. gymnasieklasse.

Ved udregningen af, hvilken karakterbetegnelse der svarer til eksamensresul
tatet, anvendes nedenstående tabel:

Eksamensresultater Karakterbetegnelse
15 . . . . 14,83 (begge medr.) Ug
14,82. . 14,50 — ug4"
14,49. . 14,17 — mg +
14,16. . 13,67 — mg
13,66. . 13,00 — mg-H
12,99. . 12,33 — g+
12,32. . 11,33 — g

For studentereksamen ........................... 11,32. . 11,25 — g4"
» realeksamen ....................... ........... 11,32. . 11,00 — g^
» mellemskoleeksamen . . . . ........... 11,32.,. 10,75 — g4"

Skoleafgifter
Skoleafgift

i gymnasiet og i mellemskole-
Af forsørgere med en afgiftspligtig realklasserne mdl. klasserne mdl.

indtægt af: for hver elev for hver elev
6.050— 7.000 kr. incl. svares ......... ................. 3,75 kr. 2,50 kr.
7.050- 8.000 » » » ......... ................. 5 00 » 3 75 »
8.050— 9.000 » » » ......... ................. 6 25 » 5,00 »
9.050-10.000 » » » ......... ................. 7 50 » 6 25 »

10.050-11.000 » » » ......... ................. 8 75 » 7,50 >
11.050-12.000 » » » ......... ................. 10,00 » 8,75 »
12.050-13.000 » » » ......... ................. 11,25 » 10,00 »
13.050-14.000 » » » ......... ................. 12,50 » 11,25 »
14.050-15.000 » » » ......... ................. 13,75 » 12,50 »
15.050-16.000 » » » ......... ................. 15,00 » 13,75 »
16.050-17.000 » » » ......... ................. 16,25 » 15,00 »
17.050-18.000 » » » ......... ................. 17,50 » 16,25 »
18.050-19.000 » » » ......... ................. 18,75 » 17,50 »
19.050-20.000 » » » ......... ................. 20,00 » 18,75 »
20.050-21.000 » » » ......... ................. 21,25 » 20,00 »
21.050-22.000 » » » ......... ................. 22,50 » 21,25 »
22.050-23.000 » » » ......... ................. 23,75 » 22,50 »
23.050 og derover » ......... ................. 25,00 » 24,00 »
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Har en forsørger flere end et barn, som er under 15 år, eller som er over 
denne alder og nyder undervisning i en af de offentlige højere almenskoler, ned
sættes skatteindtægten med 1500 kr. for hvert barn udover det første; dog kan 
ingen skatteindtægt over 7000 kr. bringes ned under 6050 kr.

For elever, der forsørger sig selv, er undervisningen vederlagsfri, såfremt elevens 
skatteindtægt ikke overstiger 2500 kr. Elever, hvis skatteindtægt overstiger dette 
beløb, udreder en skoleafgift, der beregnes således, at der til elevens skatteindtægt 
lægges et beløb af 3500 kr., hvorefter afgiften fastsættes efter den ordinære skala.

Afgiftsåret regnes fra 1. august til 31. juli, og afgiften opkræves kvartalsvis af 
skattevæsenet. Optages en elev i løbet af skoleåret, svares afgiften fra begyndel
sen af det kvartal, i hvilket eleven optages, og udgår en elev i løbet af skoleåret, 
svares afgiften til udløbet af det kvartal, i hvilket eleven går ud af skolen.

Eksamensafgifter
Studentereksamen ............................................. 24 kr.
Realeksamen ....................................................... 16 »
Mellemskoleeksamen ........................................ 8 »
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Skolebøger
Elever, hvis forældre bor i København, Frederiksberg eller Gentofte kommu

ner, kan låne bøger af Gentofte Kommunes Bogdepot. Reglerne herom vil direkte 
blive meddelt nyindmeldte elever i 1. mellemkl. og I gymnasiekl. Alle øvrige 
nyindmeldte elever må snarest indsende en skriftlig anmodning derom til Gen
tofte Kommunes Bogdepot, rådhuset, Charlottenlund (telf. OR. 6600, lokal 497). 
Bogafgift må være indbetalt senest lordag den 9. august til girokonto nr. 23300, 
Gentofte Kommunekasse; elevens navn, skole og klasse skal anføres. Ansøgning 
om fritagelse for betaling af bogafgift vil i ganske særlige tilfælde kunne bevil
ges og må indsendes til bogdepotet på rådhuset inden 1. juli; ansøgningsblan
ket tilsendes på forlangende.

Elever, hvis forældre er bosiddende i Ballerup-Maaløv, Brøndbyernes, Dragør, 
Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Rødovre, Søllerød, Taarnby og Værløse 
kommuner kan ligeledes låne bøger af bogdepotet, men må forinden henvende 
sig til det stedlige kommunekontor herom, ligesom evt. bogafgift må indbetales 
til dette kontor. Lignende regler gælder for elever bosiddende i Lyngby-Taarbæk 
kommune, dog med den indskrænkning, at elever fra denne kommune i skole
året 1952 — 53 kun har adgang til lån af bøger til mellemskolen, realkl. og 
I gymnasiekl.

For elever i mellemskolen er lånet gratis, realklassens elever betaler 12 kr., 
gymnasieklasserne betaler 24 kr. årlig.

Alle bøger udleveres på skolen den første skoledag; för realklassens og gym
nasiets vedkommende mod forevisning af kvittering for betalt bogafgift.

Ved skoleårets slutning afleverer eleverne de bøger, som ikke skal benyttes 
i den følgende klasse, på skolen efter nærmere meddelelse derom. Efter mellem
skole-, real- og studentereksamen afleveres samtlige bøger på skolen ledsaget af 
en nøjagtig fortegnelse ordnet efter fag.

Enhver elev, der afbryder undervisningen i årets løb, må hurtigst muligt af
levere de lånte bøger på skolen.

Regler ved benyttelse af lånte skolebøger
Bøgerne må behandles med omhu og bør straks ved modtagelsen forsynes med 

beskyttelsesbind.
Mærkater, der udleveres på skolen, må omgående indklæbes i bøgerne, og navn, 

klasse og år påføres.
Der må ikke indlægges notesbøger og kommentarhefter i bøgerne.
Der må ikke tegnes eller males i eller uden på bøgerne og kun ganske und

tagelsesvis foretages tilføjelser efter lærerens anvisning.
Når eleven udtræder af skolen, er han (hun) pligtig at aflevere bøgerne, led

saget af en komplet fortegnelse over disse. Forinden afleveringen må beskyttelses
hindene fjernes, og bøgerne renses for papirlapper o. 1.

Bortkomne og ødelagte bøger må erstattes af eleven.
Fortolkningen af bestemmelsen om erstatning for ødelagte bøger tilkommer 

skolen.
Alle henvendelser angående bøger og meddelelse om adresseforandring skal 

rettes til adjunkt H. E. Work.
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U lykkesforsikring
Staten yder ikke erstatning til elever, som kommer til skade i skolen.
Adskillige elever er ulykkesforsikrede i Det gensidige forsikringsselskab Dan

mark; forsikringen kan tegnes på en af de nedennævnte måder:

1. Skole- og ulykkesforsikring:
Denne omfatter ulykkestilfælde, som indtræffer inden for skolens område, 

såvel under undervisningen som i frikvartererne samt undervejs direkte til eller 
fra skolen, under fælles idrætsøvelser, i lejrskoler, på udflugter eller rejser, som 
er arrangeret af skolen i den sædvanlige undervisningstermin og under tilsyn af 
mindst 1 lærer eller lærerinde. Præmie: 1,50 kr. for skoleåret.

2. Skole- og fritidsulykkesforsikring:
Denne omfatter alle ulykkestilfælde såvel under skolegangen som i fritiden 

og i ferier. Præmie: 5,00 kr. for et helt år.

Forsikringerne omfatter
1) Helbredelsesudgifter efter særlige regler indtil 4 kr. pr. dag.
2) Invaliditetserstatning. Ved fuldstændig invaliditet 1000 kr. årlig til den 

tilskadekomnes fyldte 24. år; derefter 5000 kr. én gang for alle. Ved delvis 
invaliditet en så stor procentdel af ovennævnte beløb, som svarer til den op
ståede invaliditet.

3) Dødsfaldserstatning: 1000 kr.

Forsikringsblanketter kan fås på skolen.
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Ordensregler
Elever, der kommer for sent, møder næste morgen på kontoret 10 minutter 

før ringetid.

Ingen elev må forlade skolens grund i skoletiden uden rektors eller den inspek
tionshavendes udtrykkelige tilladelse.

I frikvartererne må eleverne kun opholde sig på legepladsen.

Lektielæsning eller andet skolearbejde må ikke finde sted på legepladsen i 
frikvartererne.

Skolen kan ikke påtage sig ansvar for elevernes smykker. Det henstilles, at 
eleverne medbringer det mindst mulige af smykker på skolen.

Eleverne må ikke lade penge eller sager af værdi ligge i lommerne på deres 
overtøj eller i pultene. Har en elev mistet noget, må det straks meldes.

Eleverne må ikke foretage pengeindsamlinger af nogen art på skolen uden 
rektors tilladelse.

Elevtraktementer må ikke finde sted uden rektors tilladelse. Udveksling af 
gaver på fødselsdage o. 1. må ikke foregå på skolen.

Enhver bog må være forsynet med ordentligt omslagspapir og behandles med 
omhu. Til morgensang medbringer hver elev sin sangbog.

Alle bøger og øvrige skolesager må være mærket med navn. Eleverne må ikke 
låne bøger eller andet skolemateriel hos kammerater i andre klasser.

Enhver elev er ansvarlig for sin plads og må erstatte enhver skade på materiel, 
som sker forsætlig eller skyldes grov uagtsomhed.

Når en elev har forsømt skolen på grund af* sygdom, skal ordensbogen inde
holde en meddelelse fra hjemmet om forsømmelsens årsag og varighed. Strækker 
sygdommen sig over længere tid, d. v. s. udover en uge, anmoder skolen om 
skriftlig eller telefonisk meddelelse.

I ganske specielle tilfælde (sølvbryllup o. 1.) kan en elev få rektors tilladelse 
til at forsømme skolen, når hjemmet sender skriftlig henvendelse senest dagen 
forud.

Cykling over legepladsen er forbudt; cyklerne må ikke anbringes andre steder 
end i cyklestativer.


