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STUDENTEREKSAMEN
STATSANERKENDELSE
Ifølge skrivelse af 12. maj 1948 har undervisningsministeriet
meddelt kursus statsanerkendelse.
Kursus har derved opnået følgende rettigheder:
Begrænset eksamenspensum, der svarer til gymnasiernes.
Det til eksamen opgivne stof udtages af kursus.
Eksamination i egne lokaler.
Eksamination ved egne lærere, der deltager i bedømmelsen.
Der gives årskarakterer, som medregnes i eksamensresultatet.
Til eksamen bortfalder nogle fag efter ministeriets bestem
melse.
7) Visse fag afsluttes et år før eksamen.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Disse rettigheder betyder, at censorforhold, karaktergivning etc.
er som ved gymnasieskolen.

UNDERVISNINGSPLAN
Det statsanerkendte kursus underviser til studentereksamen af den
nysproglige gren, hvor hovedvægten lægges på de moderne sprog,
navnlig engelsk og tysk, og den matematisk-fysiske gren med ma
tematik og naturfagene som hovedfag. Undervisningen foregår dels
på daghold, dels på aftenhold for de elever, som er beskæftiget
om dagen, og strækker sig normalt over to år, hvad der er en
betingelse for at opnå begrænset pensum. Desuden er eksamen delt
således, at de nysproglige hold afslutter undervisningen i geografi
og matematik, de matematiske hold i engelsk eller tysk og geografi
efter et års undervisning med eksamen i maj—juni, medens resten
af eksamen afholdes det følgende år i maj—juni måned.

OPTAGELSESBETINGELSER
For at optages på toårigt hold med begrænset pensum kræves, at
man enten har bestået almindelig forberedelseseksamen (præliminær
eksamen), realeksamen, pigeskoleeksamen eller en dermed ligestillet
eksamen med mindst 7 i hovedfagene. Ansøgere, der ikke har opnået
dette, må bestå en optagelsesprøve.
For den nysproglige gren i dansk skriftlig, engelsk skriftlig og
tysk skriftlig.
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For den matematisk-fysiske gren i dansk skriftlig, matematik skrift
lig og fysik mundtlig. I fysik medbringes de i 3. real anvendte bøger.
Ligeledes vil elever, der er oprykket i 2. gymnasieklasse, kunne op
tages med ministeriets tilladelse. For at blive optaget skal man være
fyldt 17 år 31. jan. i det år, man søger optagelse.
På afgangshold kan med ministeriets tilladelse optages elever,
der har bestået forprøven til studentereksamen, samt elever, der er
oprykket i 3. gymnasieklasse.

EKSAMENSBESTEMMELSER
Til at bestå studentereksamen kræves, at den pågældende såvel
i årskarakter som i eksamenskarakter har opnået mindst 5,5 i gen
nemsnit, samt at summen af de to laveste karakterer plus gennemsnit
tet af de øvrige karakterer er mindst 13. Denne sidste bestemmelse
„13-reglen“ - gælder såvel års- som eksamenskarakterer.
Rækken af eksamenskarakterer suppleres med årskaraktererne i
de fag, som er faldet bort ved studentereksamen.
Det egentlige eksamensresultat fremkommer ved, at man udregner
gennemsnittet af de to gennemsnitstal for årskarakterer og eksa
menskarakterer.
Ang. karakterskala se side 12.
Den nysproglige gren:
omfatter fagene: dansk, mundtlig og skriftlig, engelsk, mundtlig og
skriftlig, tysk, mundtlig og skriftlig, latin, fransk, historie, oldtids
kundskab, matematik, geografi og biologi.
Der gives 13 karakterer samt en karakter for orden med skrift
lige arbejder, ialt 14 karakterer.
Den nysproglige gren giver adgang til universiteterne og er en
udmærket forberedelse til videre studier af f. eks. jura, statsviden
skab, sociologi og de humanistiske fag.
Den matematisk-fysiske gren:
omfatter fagene: dansk, mundtlig og skriftlig, fysik, mundtlig og
skriftlig, matematik, mundtlig og skriftlig, kemi, geografi, biologi,
fransk, historie, oldtidskundskab og engelsk (eller tysk).
Der gives 12 karakterer og en karakter for orden med skrift
lige arbejder, ialt 13 karakterer.
Den matematisk-fysiske gren giver adgang til universiteterne.
Den er en naturlig vej til studier ved Danmarks tekniske Højskole,
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ingeniørakademierne, tandlægehøjskolerne, Danmarks farmaceutiske
Højskole, Kunstakademiet, officersskolerne, Landbohøjskolen og de
matematisk-naturvidenskabelige fakulteter.

BEGRÆNSET PENSUM
For at gå op til studentereksamen med begrænset pensum skal man

1. have bestået kursus oprykningsprøve efter 1. skoleår.
2. have bestået studentereksamen på sine årskarakterer.
3. have fulgt undervisningen regelmæssigt, da dette er en for
udsætning for at bevare retten til begrænset pensum, der for
tabes efter 25 dages forsømmelse ifølge undervisningsministe
riets cirkulære af 20. juli 1967. (se side 12).
4. være fyldt 19 år den 31. januar i det år, hvor man indstilles
til eksamen.
Opmærksomheden henledes derfor på, at kursus forbeholder sig
ret til efter forudgående advarsel at bortvise elever, der udebliver
fra eller forlader undervisningen uden gyldig grund.

UNGDOMMENS UDDANNELSESFOND m. v.
Studieegnede elever kan ansøge om at komme i betragtning ved
uddeling af legater fra Ungdommens Uddannelsesfond.
I skoleåret 1968-69 modtog elever på kursus’ studenterhold ialt
kr. 1.104.300 som legater.
Kursus elever har, når de er fyldt 18 år, adgang til statsgaran
terede lån i banker og sparekasser.

UNDERVISNINGSHONORAR
Honoraret er i alt kr. 1600,- årligt. Ved indmeldelse til det nye
skoleår betales straks, efter at kursus har bekræftet optagelsen,
kr. 400,-, som ikke tilbagebetales ved afmelding.
Ved optagelsen betales tillige overtøjsforsikring, kr. 5,-.
Resthonoraret betales i 8 rater å kr. 150,-, første rate 1. september,
sidste rate 1. april. Raterne skal indbetales inden for de første 5
dage i måneden.
Restancer kan medføre bortvisning.
Udmeldelse kan kun ske skriftligt med 2 måneders varsel til den
første i en måned, således at der betales for den måned, hvori ud
meldelsen sker, og de to følgende.
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BOGLÅN
indgår i kursusafgiften.
Udleveringen begynder d. 1. august.

Ved udlevering skal hele giroheftet medbringes med kvittering
for indbetaling af kr. 400,-. Ved eventuelt ophør skal lånte bøger om
gående tilbageleveres. Bortkomne eller beskadigede bøger skal er
stattes med bøgernes fulde værdi.
Bogudlånet holder åbent i tiden 1. aug. —12. aug, mandag— fredag
kl. 1000 — 1500.

Angående åbningstider den øvrige del af skoleåret, se opslag på
kursus.

Leder af bogafdelingen
er: Verner Andersen.
O
o

FORSIKRING
Elevernes overtøj er forsikret mod tyveri, når det er anbragt i
garderoberne, mod en årlig afgift af 5 kr., der er obligatorisk for
alle elever og indbetales ved indmeldelsen.
Forsikringen dækker dog ikke løse genstande, penge etc., der
måtte være anbragt i lommerne.

UNDERVISNINGSTID OG FERIER
Undervisningstiden er på daghold overvejende mellem kl. 8 og 15
(lørdag mellem 8 og 12), på aftenhold mellem 174.5 og 2245. Normalt
er lørdag fri på aftenhold, dog afholdes der visse øvelser i skrift
lige arbejder.

Hvad ferier angår, følger kursus i det store og hele statsskolernes
feriebestemmelser.
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KARAKTERSKALAEN
Den af undervisningsministeriet ved bekendtgørelse af 4. febr. 63
fastsatte karakterskala gælder for alle elever.
Enhver bedømmelse af eleverne skal udtrykkes ved en af følgende
karakterer:
13: Gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præsta
tion.
11: Gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10: Gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation.
9: Gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8: Gives for den middelgode præstation.
7: Gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel.
6: Gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende
præstation.
5: Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.
3: Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfreds
stillende præstation.
0: Gives for den helt uantagelige præstation.

For at bestå real- eller studentereksamen kræves, at summen af
samtlige karakterer er mindst 5,5 gange karakterernes antal, og at
summen af de to laveste karakterer og gennemsnittet af de øvrige
karakterer er mindst 13 („13 reglen“).
Ovennævnte krav skal være opfyldt både for års- og eksamens
karakterer, idet man til studentereksamen supplerer de karakterer,
der er givet ved mundtlig eksamen med årskaraktererne i de fag,
der er gået ud til denne eksamen.
Angående dispensation, der medfører bortfald af „13 reglen“, for
en gruppe handicappede elever, må disse henvende sig til rektor
for en samtale inden 1. marts.

MEDDELELSER FRA UNDERVISNINGSMINISTERIET

Cirkulære om karaktergivning og indstilling til studentereksamen
af 20. juli 1967.

Der skal i december og marts gives eleverne meddelelse om
deres standpunkt i hvert af de fag, hvori der gives årskarakterer,
udtrykt ved den til studentereksamen benyttede karakterskala. Des
uden vil der efter vedtagelse i kursusrådet kunne gives én eller to
standpunktsbedømmelser i årets løb ud over de ovennævnte pligtige.
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For at sikre ro om elevernes omstilling til kursus’ undervisningform
må der dog ikke afgives standpunktsbedømmelse i I. kursusklasse
inden december.
Umiddelbart før standpunktskarakterernes endelige fastsættelse
drøftes elevernes standpunkt på et ordinært lærermøde under rektors
forsæde.
Såfremt det skønnes rimeligt, kan den enkelte faglærer til karak
teren føje et i ord affattet vidnesbyrd om elevens anlæg og flid i
faset. Dette skal altid ske, såfremt der i et fag indtræffer en væsentlig nedgang af karakteren i forhold til den forudgående bedøm
melse af elevens standpunkt, eller hvis eleven i et fag bedømmes
til under 6.
Hvis det ved lærermødet skønnes, at en elev i I. kursusklasse
står i fare for ikke at kunne oprykkes til II. kursusklasse ved
skoleårets slutning, skal rektor endvidere tilføje en meddelelse om
dette. Såfremt en sådan meddelelse ikke er afgivet i forbindelse
med karaktergivningen i marts, bør kursus kun undlade oprykning,
hvis elevens standpunkt ved fastsættelsen af årskarakterer på en af
kursus uforudseelig måde er forringet væsentligt, samtidig med at
oprykningsprøven giver et så dårligt udfald, at eleven ikke synes
at have mulighed for at bestå studentereksamen på den normale
tid, eller hvis eleven siden karaktergivningen i marts har forsømt
usædvanligt meget.
Samtlige karakterer og vidnesbyrd samt eventuel meddelelse om,
at oprykning i næste klasse er tvivlsom, afgives skriftligt til eleven
i en karakterbog eller på en særlig blanket. For så vidt angår
ugifte elever, der ikke er fyldt 18, skal kursus sikre sig, at karak
terer og vidnesbyrd forevises for elevernes forældre (værge).
Kursus er, jfr. § 7 b i bek. nr. 125 af 22. april 1964 om stu
dentereksamen ved statsanerkendte kursus og for privatister, pligtig
til at føre nøje regnskab over elevernes forsømmelser.
Elever i I. kursusklasse bør som hovedregel indstilles til stu
dentereksamen i de fag, hvori undervisningen afsluttes ved udgan
gen af denne klasse.

Ved kursusrådets drøftelse af oprykning til II. kursusklasse bør
indgå overvejelser af, om eleven har fulgt undervisningen regel
mæssigt. Da den principielle beslutning om elevers indstilling til
studentereksamen træffes med oprykning i 11. kursusklasse, bør op
rykning kun ske, hvis det under hensyntagen til elevens standpunkt
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og den i I. kursusklasse viste mulighed for at følge undervisningen
regelmæssigt må skønnes, at eleven kan bestå studentereksamen til
næste år.
Hvis en elev ved indstillingen til studentereksamen den 20. marts
har forsømt mere end 20 % af timerne i et enkelt fag, eller mere
end 50 kursusdage i de to sidste kursusår eller mere end 25 kursus
dage i den forløbne del af det sidste kursusår, vil han ikke kunne
indstilles til studentereksamen med årskarakterer og ret til begrænset
pensum.
Såfremt kursusrådets anbefaling foreligger, vil Direktoratet for
gymnasieskolerne dog i særlige tilfælde meddele tilladelse til, at
en sådan elev indstilles som privatist med samme begrænsede pen
sum som de øvrige elever i klassen. Såvel de skriftlige som mundt
lige prøver vil da foregå på kursus, men der vil ikke blive afgivet
årskarakterer, og eleven skal eksamineres i samtlige de fag, der
afsluttes ved udgangen af II. kursusklasse. Eksaminationen vil nor
malt foregå ved de dimitterende lærere, der i så tilfælde som
ekstraordinære medlemmer af eksamenskommissionen deltager i
bedømmelsen.

I ganske særlige tilfælde vil Direktoratet for gymnasieskolerne
efter anbefaling fra kursusrådet meddele tilladelse til, at en elev,
der på grund af forsømmelser har fortabt retten til årskarakterer
og begrænset pensum, bibeholder denne ret.
Rektors indstilling om ovennævnte dispensationer må indsendes
til Direktoratet for gymnasieskolerne snarest efter 20. marts og
senest inden udgangen af marts.

Det bør indskærpes eleverne, at ovennævnte regler ikke tillader
ubegrundet fravær, ligesom det, selv om omfanget af forsømmelser
ligger under de ovennævnte grænser, stadig vil kunne forekomme,
at indstilling til studentereksamen nægtes under henvisning til § 5
i undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 123 af 20. april 1964
om eksamensordningen og karaktergivningen med videre ved stu
dentereksamen og i gymnasiet, jfr. § 9 b i bek. nr. 125 af 22. april
1964 om studentereksamen ved statsanerkendte kursus og for pri
vatister.
Disse regler træder i kraft 1. august 1967 og afløser regelen under
punkt 4 i undervisningsministeriets cirkulære af 5. februar 1963 til
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de statsanerkendte studenterkurser, samt, for så vidt angår studen
terkurserne, reglerne i direktoratets cirkulære skrivelse af 29. sep
tember 1964 til rektorerne for gymnasieskolerne og de statsaner
kendte studenterkurser om karaktergivning og meddelelser til
hjemmene.

Skrivelse af 2. februar 1968.

Direktoratet er blevet gjort bekendt med en af De Kursusstu
derendes Landsråd udsendt duplikeret skrivelse af 18. januar 1968
stilet „Til alle afgangshold“. Da de meddelte fortolkninger af gæl
dende bestemmelser kan give anledning til misforståelser, beder
man rektor meddele afgangsklasserne følgende:
Hvis en elev overskrider de i undervisningsministeriets cirkulære
af 20. juli 1967 angivne grænser for forsømmelser, har kursus mistet
den umiddelbare ret til at indstille eleven til studentereksamen med
årskarakterer og ret til begrænset pensum. Kursus vil dog, hvis
der af kursusrådet skønnes at være kundskabsmæssig baggrund,
alligevel kunne indstille eleven til studentereksamen som privatist,
i hvilket tilfælde den skriftlige eksamen foregår på kursus og den
mundtlige eksamen ved eksamenskommissionen på et af direktoratet
fastsat sted. Der sker ingen reduktioner hverken i pensum eller i
antallet af fag, men efter kursus indstilling til direktoratet samtidig
med indmeldelse til eksamen vil det normalt tillades, at de ved
udgangen af 1. kursusklasse opnåede eksamenskarakterer, herunder
overførte årskarakterer, forbliver gældende.
Hvis overskridelsen ikke er særlig stor og især, hvis der har været
tale om forhindringer, som i særlig grad har ramt et enkelt fag, vil
direktoratet finde det rimeligt, at kursus søger dispensation efter de
i ovennævnte cirkulære angivne retningslinier, således at eleven op
når ret til begrænset pensum og bliver eksamineret i de mundtlige
fag på kursus. I sådanne tilfælde vil intet mundtligt fag bortfalde
ved eksamen, og kursus skal ikke afgive årskarakterer, fordi bortfald
af fag og afgivelse af årskarakterer må forudsætte, at eleven i samt
lige fag har deltaget regelmæssigt i den fulde ■ eller nær den fulde
- toårige undervisning. De mundtlige prøver i de fag, der bortfalder
for klassens øvrige elever, vil for sådanne privatister i hovedsagen
blive placeret mellem den skriftlige eksamen og den normale termin
for mundtlig eksamen.
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I ganske enkelte tilfælde, f. eks. hvor forsømmelserne i det væsent
lige har været koncentreret om en bestemt sygeperiode, kan direktora
tet efter en motiveret indstilling fra kursus meddele tilladelse til,
at en elev, der har forsømt for meget, uanset dette bevarer sine
rettigheder som kursuselev. Der er ikke i forbindelse med indstilling
til studentereksamen af direktoratet fastsat særlige regler om afleve
ring af skriftligt hjemmearbejde. Reglen om de 20% har udeluk
kende relation til undervisningstimerne i de enkelte fag.

VIDNESBYRD
Tre gange årlig (for afgangshold to gange) gives der vidnesbyrd,
hvor lærerne i hvert enkelt fag meddeler elevens standpunkt. Des
uden kan forældre til enhver tid få oplysning om elevens forhold
på kursus i det hele taget, ligesom vidnesbyrd tilsendes, dersom
det ønskes.

ORDENSREGLER
1) Forsømmelser på grund af sygdom eller andre tvingende om
stændigheder må meddeles kursus’ kontor snarest muligt.
2) Tobaksrygning i klasseværelserne er ikke tilladt.
3) Cykler skal anbringes i stativerne i gården.
4) Parkering af biler og motorcykler i gården kan kun finde sted
mod betaling af pladsleje, som aftales med ejendommens kontor.

KURSUSÅRET 1968—69
Indmeldelsesblanketter fås på kursus' kontor. Der afholdes optagel
sesprøve mandag d. 11. august 1969 kl. 9 for daghold og kl. 18 for
aftenhold. Undervisningen begynder tirsdag d. 12. august 1969.
Daghold:
1) Studenterbegynderhold møder kl. 9.
2)
—•
afgangshold
- 10.
Aftenhold:
1) Studenterbegynderhold møder kl. 19.
2)
—
afgangshold
- 20.
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KADEMISK STUDENTERKURSUS er oprettet i 1948 af en

A

L kreds af lærere, som i mange år havde undervist på Akade
misk Kursus, for at fortsætte den virksomhed, som Københavns
største studenterkursus havde drevet siden 1924. I 1962 besluttede
man at lade kursus overgå til selvejende institution.
Bestræbelserne for at oprette et nyt kursus, da Akademisk Kursus
standsede, mødte velvillig forståelse i undervisningsministeriet, som
den 12. maj 1948 meddelte det nye kursus statsanerkendelse med
alle de dertil hørende rettigheder såvel til studenter- som til real
eksamen.
Det nye kursus havde i sine første år mange lokaleproblemer,
undervisningen foregik forskellige steder i byen, men i 1956 fik
man tilstrækkelig store lokaler i Kronprinsessegade 54. Undervis
ningen blev samlet på et sted, og man kunne optage det stadig
voksende antal elever. Behovet for højere undervisning steg imid
lertid voldsomt, og tilgangen til kursus blev så stor, at rammerne
var ved at sprænges. I 60’erne steg elevantallet således til mellem
1200 og 1500. Dette store elevtal og de krav, den nuværende gymnasieordning stillede til undervisningsfaciliteter, gjorde det nødven
digt at søge større lokaler, og i foråret 1967 flyttede kursus til
den nye, moderne ejendom i Titangade 9. Her har man fra grun
den nyindrettet lokaler i overensstemmelse med de krav, den nu
værende gymnasieordning stiller.

KANTINEN
Kursus har en stor, moderne kantine for eleverne. Der åbnes
time før undervisningstidens begyndelse, så man kan få morgen
mad; iøvrigt kan der købes smørrebrød, pølser, mælk, kaffe, the,
læskedrikke, wienerbrød, is, chokolade og tobaksvarer.
Åbningstiderne er:
Mandag - fredag kl. 730 - 1330, samt 1700- 2115.
Lørdag kl. 730 - 1215.

ELEVRAD
I skoleåret 1964 blev der ved kursus oprettet et elevråd, der i
sin forholdsvis korte levetid allerede har udført et stort og meget
nyttigt arbejde for eleverne, da det har deltaget ivrigt i arbejdet på
gennemførelsen af eksamenspensum af samme omfang som gymnasie
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skolernes og på at få forhøjet den legatsum, der står til rådighed
fra Ungdommens Uddannelsesfond.
Af det interne arbejde på kursus kan nævnes, at rådet deltager
i arbejdet ved fordelingen af midlerne fra Ungdommens Uddannelses
fond, at rådet har afholdt mødeaftener med kulturelt og oplysende
sigte - foredrag, diskussioner, og at det har bidraget til at oplive og
forskønne kursus’ lokaler ved at afholde kunstudstillinger af elev
arbejder.
Kursus tilråder indtrængende nye elever at slutte op om elevrådet
og støtte det aktivt i det daglige arbejde.

MEDDELELSER FRA ELEVRÅDET
Eleverne på Akademisk Studenterkursus er i reglen noget ældre
end eleverne på et gymnasium, derfor arbejder A.S. K.s elevråd på
et noget andet plan end i almindelighed. Elevrådet ser det f. eks.
ikke som sin opgave at være i opposition til kursus’ ledelse og læ
rere, og elevrådet har da også opnået sine største resultater ved måske ikke så spændende og oprivende, men des mere nøgterne og
saglige forhandlinger.
Når den nye elev på A. S. K., Danmarks største studenterkursus,
undertiden føler sig lidt fortabt, fordi han eller hun synes, at de
forsvinder i mængden og stilles over for en masse problemer, som
de vanskeligt kan løse på egen hånd, er det, at elevrådet træder
hjælpende til. Elevrådet kender forhandlingsvejene og har sat sig
grundigt ind i alle undervisningsministeriets love og cirkulærer.
Elevrådet hjælper med stor glæde den enkelte elev, og elevrådet
repræsenterer samtlige elever ved forhandlinger med rektor, lærere
og elever på kursus. I det forløbne år har elevrådet haft en række
forhandlinger af betydning direkte med undervisningsministeriet og
Ungdommens Uddannelsesfond.
Ca. 40 % af kursus’ elever søger legat, og der skal derfor bruges
mange penge. Elevrådets forhandlinger med Ungdommens Uddan
nelsesfond og dets oplysende arbejde blandt eleverne med hensyn
til reglerne for Ungdommens Uddannelsesfond var sidste år den
væsentlige årsag til, at den samlede legatsum til eleverne på A. S. K.
steg med 50 % fra kr. 747.300,- til kr. 1.104.300,-.
Når der skal søges legater, står en gruppe elevrådsmedlemmer til
rådighed for legatansøgerne som rådgivere og vejledere.
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Elevrådet er repræsenteret og deltager aktivt i arbejdet i det stipendienævn, der tildeler legater fra Ungdommens Uddannelsesfond.
Endvidere er elevrådet repræsenteret på lærerrådsmøder, der be
handler generelle problemer, som angår eleverne.
Elevrådets bestyrelse er ikke lønnet, men selvfølgelig er der om
kostninger forbundet med arbejdet, derfor opkræves et kontingent
på kr. 25,- årligt pr. elev. Af dette kontingent, som betales ved skole
årets begyndelse, er kr. 20,- kontingent til L. A. K. (se nedenfor).

LANDSSAMMENSLUTNINGEN AF
KURSUSSTUDERENDE (LAK)
er en sammenslutning af elever fra praktisk talt alle studenter-,
real- og HF-kursus i Danmark. Elevrådet på A. S. K. er tilsluttet
L A K og betaler 20,- kr. årligt for hver elev på kursus.
LAK repræsenterer elevrådet i andre uddannelsesorganisationer
og i udvalg i undervisningsministeriet. Da undervisningsministeriet
kun anerkender landsorganisationer som udvalgsberettiget, er L A K
en meget vigtig del af elevrådsarbejdet.
LAK er repræsenteret i Dansk Ungdoms Kollegiebyggeri, der
bygger kollegier, som også kursusstuderende har adgang til. Desuden
er LAK tilsluttet De Uddannelsessøgendes Samarbejdsudvalg og
„Fælleskøb“, som er en selvejende institution, gennem hvilken man
kan opnå studierabat på næsten alle varer.
Gennem LAK kan man opnå meget store rabatter på rejser med
SAS, DFDS, 66-bådene og DIS.

Repræsentanter for elevrådets bestyrelse træffes ved elevrådets
bord ved kantinen:
Mandag, onsdag og fredag:
Daghold nsp. kl. 1045.1115, mat. kl. 1140-1210
Aftenhold kl. 2005 - 2020
Bestyrelsen træffes kun efter aftale.
Her får du rekvisitionshefter og alle de oplysninger om legater,
lån og rabatter, som du skal bruge. De to personer, som sidder i
kursus’ stipendienævn, vil sidde her, når ansøgninger til U. U. skal
indleveres, og komme med gode råd.
DER VIL VÆRE REPRÆSENTANTER FRA ELEVRÅDET
TIL STEDE VED MODTAGELSEN AF NYE ELEVER
PÅ DEN FØRSTE SKOLEDAG.
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EKSKURSIONER
I skoleårets løb er der foretaget en række byvandringer og eks
kursioner bl. a. til Skåne, Nordsjælland, Stevns og Odsherred.

GAMLE ELEVER
Et stort antal gamle elever er medlemmer af „Foreningen af
gamle elever ved Akademisk Studenterkursus“. Foreningen har en
interesseret, levende kontakt med kursus og arrangerer fester for
forhenværende og nuværende elever.

DEN GAMLE A. S. K.
Fiasko: elevbladet ved A.S.K. udskrev i november 1966 en kon
kurrence om den bedste artikel med overskriften „kursusånd“.
Den blev vundet af Dorte Ryberg Johansen.
Der stod et gammelt træ i et hjørne af skoven, hvis lige ikke
fandtes i det ganske land, thi det var et overordenlig specielt træ —
det var nemlig en ask.
Ved første øjekast kunne asken godt ligne et almindeligt træ,
men det viste sig snart, at dets krone var overmåde frisk og grøn,
og at selv det mindste vindpust fik bladene til at flagre og danse
i deres farvepragt. - Også grenene var noget for sig selv. Natur
ligvis var de fleste gamle og knudrede, men der var ingen af dem,
der var visnet helt. - Blot havde de den dårlige vane bestandig i
den kolde vintertid at påminde de små knopper om ikke at folde
sig for meget ud og pjatte i den forfærdelige vinterkulde, thi det
kunne gå dem galt, så galt, at de måske ikke sprang ud til som
mer - men var gået ud.
Men hos alle skovens træer var det stammen, der gav både grene
og blade liv. Denne asks stamme havde helt sin egen form. Der
var gået en pudsig revne, så den bestandig så ud, som var den
ved at flække. Og dens bark var tør og knudret, så den ved et
hastigt blik så affældig og barsk ud, men inden i sivede dens fri
ske saft stadig trofast op til grene og blade • og den holdt sig rank.
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Selv den slemme storm, der havde været om foråret, som havde
truet med at vælte hele det gamle træ, modstod den standhaftigt.
Der var det umådelig gode ved stammen, at den holdt særdeles
meget af sine små grønne blade ■ og når grenene skældte bladene
ud eller ligefrem knirkede til stammen, at de var uduelige, så tog
stammen altid sine blade i forsvar og sagde, at det var dem, der
gav træet al dets pynt og ære. Og bladene vidste det godt - så de
blev glade ved at flagre og danse i vinden, og det gør de den dag
i dag.
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Morgenkaffe

JEG - EN KURSIST!
Morgenen gryr, en enkelt fugl, der ved en fejltagelse er kommet
for tidligt op og nu er utilfreds over ikke at finde fuglefrøet på
det sædvanlige sted, pipper.
Et sted er der liv, på fabrikken; sorte røgskyer spys i en stadig
strøm ud og kaster en skygge over en tilsyneladende uendelig skare af
energiske kursister på vej til dagens første time. Det er muligt, at
energien først og fremmest skyldes tanken om de lune rundstykker
og den varme kaffe i kantinen, stedet, hvor alle mødes, lærere og
elever. Begge parter med to ønsker: eleverne, at netop denne dags
timeplan vil blive ændret, og at kaffen vil gøre alle lærere til A-mennesker. Lærerne med det stille håb, at netop denne dag vil forløbe
fredeligt, uden ændringer og uden alt for trætte elever.
Man mødes af en konstant summen - afbrudt af et enkelt gab,
et ’oh ve’ eller en hastig latter - det må være en med nerver - som
standser brat, da en skingrende klokke forkynder første times be
gyndelse. Hvorfor lyder den samme klokke så HELT anderledes,
når det er afslutningen på dagens sidste time, det gælder?
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Lærere og elever forsvinder, hen ad gangen, op ad trapperne, og
pludselig er alt tomt, men den konstante summen høres stadig, nu
fordelt over hele huset og spredt over mange auditorier. Al tale om
klasseværelser i denne forbindelse ville være misvisende, for mens
man i et gymnasium har en homogen gruppe unge, er der her tale
om typer. Man finder dem alle, her er han, der fortrød ikke at have
taget eksamen i sin tid, her er hun, der ikke kunne komme ind på et
gymnasium, her er mennesker fra alle samfundslag og med en så
vidt forskellig indstilling til tilværelsen, at de kun kan finde sammen
på ét sted - på kursus - men alle harde samme mål, eksamen. Dermed
er et interessefællesskab skabt, et interessefællesskab, der giver dem
respekt, tolerance og forståelse overfor omgivelserne, og som hæver
kursus langt over gymnasiet ved denne evne til at mindske forskelle
de enkelte milieuer imellem.
I denne forbindelse spiller det også en rolle, at lærerne på kursus,
muligvis præget af deres forum, virker som større individualister
end deres kolleger på gymnasierne. Deres meninger er på sin vis
blevet skærpet under de daglige diskussioner, som også er præget
af den enkeltes ret til at mene anderledes, en ting, der ikke er lige
højt udviklet alle steder.
Derfor, lyt I drenge og piger små, mød op med håb i hjertet,
mod i stemmen og panden løftet!! Hvad gør det, at 1 møder uberørt
af livets barske realiteter, I ved alligevel ikke, hvad der forventes
af jer. Men ét er sikkert: „Non scholae sed vitae discimus“.
Vibeke B. Jagd
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AKADEMISK STUDENTERKURSUS
Studentereksamen Maj—Juni 1968
289 elever bestod eksamen

MATEMATIKERE
130 elever bestod eksamen
Mette Christiansen
Vagn Erik Clausen
Peter O. M. Glahn
Jens Henrik Hansen
Paul Howardy Hansen
Jens Høite
Ole Jenkel
Bjarne Jensen

Hold I
Søren Leisvig
Maja Leyssac
Nanna Friis Løvendahl
Morten Iversen Møller
Richard P. Newton
Inge Højlund Nielsen
Ib Viggo Nygaard
Lars Olsen

Jan Albrechten
Jørgen Ringholm
Andersen
L. Svend Andersen
Johannes Bitsch-Larsen
Ulla Rita Christensen
Peter la Cour
Terje Didriksen
Dan Carl Esbensen

Hold II
Tonny Gjelsted
Vagn Tage Heckmann
Olav Istre
Klaus Henning Jensen
Niels Anders Johnsen
Peter Kjøler
Chresten Jensen
Kristensen
Kirsten Garfield Larsen

Jan Andersen
Peter J. Askjær-Friis
Claus Boserup
Peter Kannik Christensen
Georg Melchert Fuchs
Gorm G. Graae
Steen Hartmann Hansen
Niels Ivar Jappe

Hold III
Finn Jensen
Steffen Kragh
Georg Larsen
Kirsten Larsen
Helle Hoff Markersen
Lasse Wissing Micheelsen
Allan Müller
Carsten Sylvest
Pedersen

Ole Olsen
Hans-Erik Holm
Pedersen
Preben Wedel
Rosenstjerne
Flemming Rydgaard
Ralf M. Silber
Torben Vindeløv

Torben Morten Lund
Jan Birger Nielsen
Svend 01 hoff
Henning Pedersen
Hans Petersen
Ulla Birgitte Blicher
Poulsen
Niels Rasmussen
Ole Vinord Rasmussen
Finn Strange

Allan Grønlund
Pedersen
Benny Schon Petersen
Peter Rasch
Henrik Schon
Ole Thorbek
Holger Wahlström
Find Flemming Winther
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Flemming Andersen
Hans Bertil Andersen
Jørgen Erik Bloch
Jens Juul Busch
Ole Steen Christiansen
Naja A. Christoffersen
Niels Erik Eriksen
Margit Frederiksen

Hold IF
Marianne B. Hartmann
Hansen
Morten Hansen
Birthe Car. Jensen
Steen Lorenzen
Arne Madsen
Peter Mortensen
Jens Brian Pedersen

Per Christoffersen
Jørgen Due
Lars-Bjørn Hansen
Inge-Lise Scheming
Laursen
Jens P. Høygaard
Nielsen

Hold V
Henrik Bartholin
Pedersen
Louis Fr. Markwardt
Pedersen
Hans-Jørgen Langvad
Rasmussen
Jeppe Christian Rude

Hold VI
Carsten Bjarne Andersen Jeppe Sahlholdt Gørtz
Kirsten A. Bjerregaard
Elsebeth Lønne Halskov
Vibeke Martens
Ingolf Hugo Hansen
Engelsted
Peter Frank Henningen
Christian Ulrich
Jørgen Jørgensen
Essemann-Beck
Jette Anne M.
Kjeld Ahrenkiel
Bladsgaard Larsen
Frederiksen
Marianne Sørup Larsen
Birger Aare Funkil
Jens Jacob Iversen
John Grøsfjeld
Møller
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Tom Ejsing Pedersen
Marianne Tolstrup
Petersen
René Gammelstrup
Petersen
Bo Rasmussen
Ken Milton Svendsen

Bjarne Schytte
Leif Meyland Stochholm
Hans Nielsen Teilmann
Erik Vinstrup Thøgersen
Gyrd Tibjøb
Gunnar A. Wille
Steffen Waarst

Ivan Feldborg Olesen
Laust Rishøj Pedersen
Svend E. Bak
Svenningsen
Kent Morris Sørensen
Niels Gregers Sørensen
Vibeke Morell Sørensen
Michael Durkin Todd
Harald H. Ørum

NYSPROGLIGE
159 elever bestod eksamen
Jorgen Andersson
Niels O. Hartley
Christensen
Christian Ebbe
Flensborg
Halgerd Sunrid
Frederiksberg
Allan Glad
Roar Gravningsbråten
Bengt Hasgard
Jack Hurtigkarl

Hold I
Vibeke Bolten Jagd
Vivi Ahrenfeldt Jeel
Flemming Steen Jensen
Hanne Nordberg Jensen
Kirsten Helle Jensen
Ulla Gade Jensen
Helle Juul Kofod
Liselotte M. Mørch
Annelise Nielsen
Leif Lykke Nielsen
Jette Hjørdis Olsen

Voldimars Bondolowski
Liselotte
Brinkmann-Hansen
Joronn Dahl
Poul Daram
Jørgen Kristen Gehlshoj
Karin Gaarde

Hold II
Lene Karen Hansen
Conrad Johs. Chr.
Harhoff
Helle Høgsbro
Margrethe Jørgensen
Eva Knudsen
Susanne Kviat

Elisabeth Bach
Bodil Birch
Emilia Carlinfanti
Palle Lemberg
Clemmensen
Jane Brita Ethelberg
Peter Ferdinand
Birte Hansen
Kirsten Thormod Hansen

Hold III
René Lindegaard Hansen
Maj-Britt Haugsted
Annette Hjorthede
Anton Jørgensen
Grethe Knudsen
Liselotte E. Knudsen
Kate Lorentzen
Jette Meinike
Lis Jette Møller

Annette G. Begtorp
Werner Bjerggaard
Sten Andrew Bronée
Jennie Larsen Fønns
Per Søren Garde
Eva Munk Heine
Ulla Lone Jacobi
Jane Juncker-Jensen

Hold IV
Thomas Kragh Kamp
Iben Kern
Carol Lynderup Knudsen
Jørgen Sandstrom
Lindeberg
Lilli Margit Nielsen
Stig Nedergaard
Pedersen

Dorte S. Otzen
Margrethe Hovmann
Rasmussen
Ulla Kornbech
Rasmussen
Susanne Riis-Hansen
Monica Louise Sally
Bjarne Schou
Hans Jørgen Schütten
Claus Hvid Simonsen

Elsa Mikkelsen
Ellen Juul Mogensen
Per Piank Olsen
Birgit Scharøe Petersen
Anne-Marie Samuelsson
Karin Schmidt
Eva Elisabeth Sørensen

Kaj Nielsen
Mogens Rishøj Nielsen
Sven Herping Nielsen
Paul Henrik Padek
Erling Voss Petersen
Jonna Poulsen
Lena Gyde Rasmussen
Hilde M. Rievers
Gitte Skjoldager
Anne S. Tanderup

Albert Rosenbaum
Helle Rønning-Petersen
Lone Margit Sieh
Lars Chr. Smith
Pia Søderberg
Erik Lund Thoft
Suzanna Wang
Anne Marie Weincke
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Anne-Grethe Dons
Andersen
Peer Cervin
Ingbrit Rosenkilde
Christensen
Lis Gronemann
Käte Hansen

Tudlik Gether Byskov
Jette Bøgager
Hella Karin Christiansen
Anini Lene Stenholt
Clausen
Paul O. Holbek
Bente Kjærgaard Jensen
Kaj Erik Kjærgaard
Jensen

Hold r
Linda Lizzi Hansen
Palle Ib Daugbjerg
Hansen
Lissie Birgit Langer
Birgit Larsen
Eva Elisabeth Malmqvi

Hold VI
Kirsten Johannsen
Jeannie Yvonne Fleming
von Koenigstaedter
Henrik Kr. B. Bang
Lieberkind
Anne Lund
Birgitte H. Granholm
Mortensen
Mogens Nielsen

Hold VII
Karen Andreasen
Tove Hansen
Jens Peter Buck-Jensen
Anne-Marie Harnum
E. Gerda Ditlev-Petersen Leif Henriksen
Linea Johansen
Anne Grethe
Lise Troigaard Madsen
Thorbjørnsen Green
Claes Kastholm Hansen Aase Birch Nielsen

Jette R. Højland
Francker
Henny Lise Jeppesen
Anne Grethe Jørgensen

Hold VIII
Karsten Keck
Claes Fr. Kofod
Lene Saltoft Larsen
John Nedergaard

Kirsten Margrethe
Neimann
Grethe Nissen
Ove Gregers Petersen
Peter Sprechler
Erik Fr. Nørgaard Struck
Birger Villadsen

Birthe Quist
Marie Louise Rasmussen
Ole Edvard Schultz
Jane Lisbeth Sommer
Metha Lindholm
Sørensen
Merete Strange Thye
Ib Thylkjær

Mona M. Lykke Møller
Astrid Engelsted
Serritzlev
Flemming Johs. Sjøberg
Hanna Sjøberg
Susanne Thrane
Ingeborg E. Uhrskov

Jens Ole Munk
Pedersen
Erik Samuelsen
Walter B. L. Trede
Edith Uldahl
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REALEKSAMEN MAJ-JUNI 1968
88 elever bestod eksamen
Pearl Therese Bentsen
Karsten Borch
Niels P. Odorico Brandi
Poul Erik Carlsen
Dorthe Christensen
Jens Peter Christensen
Merete E. Ruben
Christoffersen
Karin A. Holst
Frederiksen
Preben Gyllenøhr

Hold 1
Jens Hammer
Bodil Juel Hansen
Susanne Algreen Hansen
Freddie Helbo
Niels Pierre Honoré
Jytte Elisabeth Jensen
Bent Chr. Jørgensen
Ingelise Jørgensen
Harry M. Lassen
Jørgen Lind
Tom Guldbæk

Jens Norman Andersen
Rolf Borup
Henrik Peter Bratz
Anne Breiting
Tage Christensen
Ole Fl. Modvig Nielsen

Hold II
Poul Bach Nielsen
Birthe Elisabeth Olsen
Birgitte Pedersen
Jens Pedersen
Yvonne Hovmann
Rasmussen

Palle Buchtrup Andersen
Steen Axelsen
Mette Vibeke Benned
Eva Marianne Bunch
Søren Posborg
Christensen
Preben Draskau

Hold III
Bjarne Friis Eriksen
Bent Henriksen
Kitty Jakobsen
Vanda Alice Jensen
Jørgen Nørregaard
Laursen
Ea Birthe Madsen

Hold IT
Annette Birgit Andersen Joan Margr. Korsgaard
Poul Mellerup Andersen Henrik Kristensen
Helle Brinking
Buris Peter Kwederis
Allen Kolle Christensen Kim Landt
John Christensen
Niels Thorsten Larsen
Jørn Brolund Frandsen
Ruth Nielsen
Freddy Graakjær
Sonja Irene Nielsen
Dennis Olsen
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Lene Højer Pedersen
Ilse Wellington Petersen
Kirsten Dyrlund Perersen
Annette Pundik
Marianne Qvist
K. Jørgen Hovland
Rasmussen
Jens Galt Sørensen
Kim Vibe-Petersen
Henrik Villum Villumsen
Flemming Per Winther

Jette Reenberg
Anni Sarinesen
Henrik V. Schandoifl
Arne Andr. Thulstrup
Bodil Wagner
Penelope B. Weeke
Kenneth Wettergren

Jørgen Claus Olsen
Gerda Rasmussen
Christian StentoftChristensen
Jan Tobiesen
Sigrid A. Villadsen
Kresten Aagesen

Birthe Marianne
Petersen
Jerry Aarstad Philip sen
Jens Rasmussen
Børge Salomon Rokamp
Addy Sonne Sørensen
Erik Thyregod Sørensen
Jørgen Bang Sørensen

KURSUS’ UÆRERE 1968-1969
cand. mag. Annelise Agger
adjunkt, cand. mag. Svend Agger
stud. mag. Knud Almar
stud. mag. Steffen Ammundsen
stud. mag. Hanne Leni Andersen
adjunkt, cand. mag. Jorgen F. Andersen
adjunkt, cand. mag. Svend Andresen
adjunkt, cand. mag. Poul Bendtsen
stud, scient. Ibn Bertram
stud. mag. Peter Bjørn
adjunkt, mag. art. Adam Brandt
adjunk, cand. mag. Helmut Børnsen
lektor, cand. mag. Vagn Hylling Christensen
cand. phil. Bente Dewuljf
stud. mag. Erik Due
adjunkt, mag. scient. Hans Ebak
cand. phil. Carl Collin Eriksen
adjunkt, cand. mag. Jens Fischer
vidensk.ass., mag. scient. Bent Formby
stud. mag. Anne Friis
stud. mag. Per SeebergFriis
stud. mag. Eva Halskov
adjunkt, cand. polyt. Helge Brun Hansen
lærer, stud. mag. Niels-Erik Hartmann
arkivar, mag. art. Marton de Hartyani
lektor, cand. mag. Jørgen Hatting
adjunkt, cand. mag. Birthe Helms
inspektør, lærer v. officersskolen Jørgen Heramb
adjunkt, cand. mag. Arne Hermann
adjunkt, cand. filol. Gerda Hjelme
adjunkt, cand. mag. Else Hvass
stud, scient. Peter Hvidtfeldt
adjunkt, cand. mag. Flemming Ib-Nielsen
rektor, cand. mag. Poul lb-Nielsen
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adjunkt, cand. mag. Anna Luplaii Janssen
stud. mag. Erik Jensen
stud. mag. Hans Peter Jensen
lektor, cand. mag. Hilmer Bach Jensen
lektor, statsaut. translatør Jørgen Jensen
adjunkt, mag. art. & cand. mag. Rigmor Kaplan
lektor, cand. mag. Knud Karlsen
lektor, cand. mag. C. G. Kjær
adjunkt, cand. mag. Bodil Knudsen
lektor, cand. mag. Karsten Kobbern agel
cand. phil. Anna Krasilnikoff
adjunkt, mag. art. Peter Søby Kristensen
kontorch. i finansmin. cand., jur. Svend Larsen
lektor, cand. mag. Arne Lyndgaard
adjunkt, cand. mag. Rikke Magnussen
præst, cand. theol. Peter Michaelsen
stud. mag. Hans Gunnar Mortensen
cand. phil. Margrethe Muus
Professor dr. phil. Detlev Miiller
kommunelærer Arne Ole Nielsen
cand. phil. Erik Peter Nielsen
stud. mag. Jørgen Vesti Nielsen
lektor, cand. mag. Henning Næsted
cand. phil. Connie Olesen
stud. mag. Jørgen Ottosen
stud, scient. Gunnar Pedersen
stud, scient. Jacob Stougaard Petersen
adjunkt, cand. mag. Ole Visti Petersen
mag. scient. E. Skipper Rasmussen
stud. mag. Jørgen Riis
adjunkt, mag. art. Bjarne Sandstrøm
stud. mag. Johan Schlichtkrull
lærer, stud, theol. Hans Schrøder-Hansen
lektor, cand. polyt. P. C. Smedskjær
adjunkt, cand. mag. Bente Struwe
adjunkt, cand. mag. Eva Svenningsen
lektor, cand. mag. Hanne Grethe Søe
stud. mag. Knud Thomsen
stud. mag. Ingelise Thueslev
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adjunkt, cand. scient. John Valeur
fil. kand. Leo IVeisberg
lektor, cand. mag. Bodil Vestesen
stud, scient. Ole IVitt-Hansen
stud. mag. Ellen Ästrup
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