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I. Næstved Gymnasium.
a. Almindelige oplysninger.

Næstved Gymnasium er en fuldstændig højere almenskole om
fattende en fireårig mellemskole, en etårig realklasse og et tre
årigt gymnasium med en nysproglig og en matematisk-naturviden- 
skabelig retning. Skolen er også en oplandsskole og modtager — 
foi' så vidt pladsforholdene tillader det — gerne udenbys elever.

Ethvert barn, der har bestået optagelsesprøven, kan optages 
som elev. Børn hjemmehørende i Næstved kommune betaler ingen 
skolepenge, ligesom de modtager alt undervisningsmateriel gratis. 
Udenbys elever betaler i skolepenge i mellemskolen og realklassen 
15 kr. mdl., i gymnasiet 22 kr. mdl. Derudovei' betales en af by
rådet fastsat årlig afgift for lån af bøger og andet undervisnings
materiel, f. t., henholdsvis 2 kr. og 3 kr. mdl. Skolepenge og bog
afgift betales i 10 månedlige rater a 30 kr. i gymnasieklasserne og 
20,40 kr. i real- og mellemskoleklasserne. Opkrævningen findel' sted 
i månederne september—juni.

I h. t. undervisningsministeriets cirkulæreskrivelse af 20. marts 
1923 er gebyrerne til staten for indmeldelse til eksamen for tiden 
fastsat til 15 kr. pr. elev for studentereksamen, 10 kr. for real
eksamen og 5 kr. for mellemskoleksamen. Denne bestemmelse gæl
der både foi' indenbys og udenbys elever.

Skolen gør hjemmene opmærksom på, at timeplanen for 3. 
mellemskoleklassc er lagt med henblik på, at konfirmationsforbere
delsen foregår i denne klasse. Præstegang på ethvert andet klassetrin 
må derfor absolut frarådes.

b. Optagelse.
Optagelsesprøven til 1. mellemskolcklasse finder regelmæssigt 

sted i maj, mens optagelsesprøven til 1. gymnasieklasse normalt 
foregår efter eksamen og årsprøven i slutningen af juni.

3



For at blive optaget i 1. mellemskoleklasse må eleverne bestå 
en optagelsesprøve, hvortil de vigtigste krav i h. t. kgl. anordning 
af 19. juni 1903 er:

»1. Dansk, mundtlig. Der kræves af eleven sikker, flydende og 
forstandig oplæsning af et stykke prosa; desuden skal han (hun) 
prøves i oplæsning af et stykke ulæst fortællende prosa, som efter 
indhold og sprogform må antages at ligge indenfor hans alderstrins 
sædvanlige fatteevne, og vise nogenlunde sikkerhed deri. Efter 
oplæsningen må han, vejledet ved eksaminators spørgsmål, kunne 
genfortælle, hvad han har læst, og vise, at han forstår det. Han 
må være i stand til at gøre rede for deres indhold samt i det hele 
kunne udenad nogle enkelte, væsentlig fortællende digte og vise, 
at han har forstået dem. Ved samtale på grundlag af det læste skal 
eksaminator tillige forvisse sig om, at han har øvelse i at finde 
hovedleddene i en sætning og i at kende de vigtigste ordklasser 
og deres bøjning.

2. Dansk, skriftlig. Han må uden væsentlige fejl i retskrivnin
gen kunne skrive et i omfang passende stykke, som dikteres lang
somt for ham med angivelse af skilletegnene, og som ikke indehol
der sjældne ord ellei' ordforbindelser. Fremdeles må han være no
genlunde indøvet i at kunne gengive i skrift et ham fortalt eller 
langsomt forelæst fortællende stykke, som ikke er synderlig langt, 
og hvis sætningsbygning og indhold er letfatteligt.

3. Regning. Prøven skal være både skriftlig og mundtlig. Elevén 
må kunne den lille tabel med sikkerhed og have færdighed i at 
løse opgaver i de fire regningsarter med benævnte og ubenævnte 
hele tal samt kunne anvende disse regningsarter på simple opgaver 
i reguladetri. Han må endvidere have kendskab til brøksbegrebet 
i almindelighed og kunne addere og subtrahere ensbenævnte brø
ker. Han må også kende decimalbetegnelsen og kunne foretage 
addition og subtraktion af decimalbrøker samt multiplicere sådanne 
med en hel multiplikator og dividere dem med en hel divisor. Ho
vedregning må han kunne udføre sikkert og hurtigt med mindre tal.

Hvis eleven ikke i alt væsentligt fyldestgør de ovenfor opstil
lede krav i dansk og regning, skal der nægtes ham optagelse (cir
kulære af 22. juni 1903).

For udenbys elever ønsker skolen en udtalelse fra barnets hid
tidige skole.

Optagelsen er betinget af, at forældrene (værgerne) under
skriver en erklæring om, at det er hensigten at lade eleven gen
nemgå alle mellemskolens klasser. En elev, som afbryder sin skole
gang før mellemskoleeksamen, ville være bedst tjent med at være 
forblevet i folkeskolen, da mellemskolens læsestof dannei’ et sam
let hele.

tin elev i mellemskolen må ikke have byplads eller andet løn
net hverv.
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Mindstealderen for optagelse er normalt 11 år.
Ordinært bør en elev begynde i første mellemskoleklasse. Mø

der en elev imidlertid til optagelse i anden mellemskoleklasse, må 
vedkommende gennem en indgående prøve godtgøre, at han eller 
hun i eet og alt er på højde med klassen.

Mellemskolen er en barneskole, og det kan anbefales forældre 
at sætte ethvert barn med gode evner i mellemskolen. Med de krav, 
samfundet nu stiller til den enkelte, har så at sige enhver brug for 
de kundskaber, mellemskolen meddeler sine elever.

I gymnasiet er kravene derimod meget betydelige. For at kunne 
følge med i gymnasieundervisningen må eleven både være flittig, 
moden og velbegavet.

I første gymnasieklasse optages elever, som på en tilfredsstil
lende måde har bestået mellemskole-, real- eller aim. forberedel
seseksamen. Udenbys elever skal desuden gennemgå en optagelses
prøve, hvis art og omfang i hvert enkelt tilfælde fastsættes af sko
len. Elever med aim. forberedelseseksamen vil blive prøvet i svensk 
og kemi i et pensum som det, der læses i mellemskolen. Elever, som 
søger optagelse i det nysproglige gymnasium, skal have bestået 
mellemskolens latinprøve.

Studentereksamen giver adgang til at studere ved universite
terne og indstille sig til deres eksaminer. Desuden er gymnasiets 
matematisk-naturvidenskabelige linje den bedste forskole til Dan
marks tekniske Højskole, Landbohøjskolen, Officersskolen, Tand
lægeskolen, Farmaceutisk Læreanstalt, Akademiets Arkitektskole 
o. s. .V.

I stigende grad bliver gymnasiet imidlertid søgt af elever, som 
gennem studentereksamen vil afrunde deres skoleuddannelse, og 
det blivei- mere og mere almindeligt, at erhvervslivets folk har stu
dentereksamen. Særlig den nysproglige studentereksamen med sine 
store krav både i skriftlig og mundtlig engelsk og tysk vil hei' være 
af betydning.

Realeksamen kræves ved ansættelse på en række private kon
torer og i etaterne (Post- og Telegrafvæsenet kræver realeksamen 
med fransk).

IL Afgangsprøverne i maj—juni 1947.

Studentereksamen.
III g. ns.

Lise Braae, d. af enkefru B................................................... / mg-^ 13,18
Elise Hansen, d. af konsulent H........................................... mg-^ 13,60
Lisbeth Hyldgaard, d. af organist, fru H........................... mg + 14,41
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Jytte Høyrup, d. af kontorchef H......................................... mg-i- 13,53
Bonnie Ilium, d. af lektor I., Herlufsholm....................... mg 13,79
Henny Birthe Jensen, d. af enkefru J................................. mg-j- 13,62
Ruth Vibeke Knudsen, d. af ingeniør K.............................. g+ 12,85
Lilli Ludvigsen, d. af gårdejer L., Brandelev................. mg+ 14,17
Jørgen Lund, s. af købmand L............................................... mgv 13,62

III g. inn.
Arne Geel Andersen, s. af papirarb. A............................... mg 13,95
Finn Christensen, s. af enkefru C....................................... mg-r 13,38
Niels Ulrik Emborg, s. af malerinde, fru E...................... mg 13,70
Lisbeth Hansen, d. af gårdejer H., Karrebæksminde . . g+ 12,93 
Ernst Krogh Jensen, s. af gårdejer J., Brandelev........... mg 13,88
Hilbert Jensen, s. af mejeribestyrer J., Vallensved .... ug-?- 14,50 
Jørgen Lauritzen, s. af enkefru L......................................... mg+ 14,34
Gunnai’ Mortensen, s. af gårdejer M., Præstø ............... mg 13,90
Aase Margr. Olsen, d. af overskovfoged O., Førslev .... mg-r 13,41
Mogens Pedersen, s. af skomager P., Tornemark........... mg^ 13,44
Bente Uth Rasmussen, d. af skolebestyrer R., Glumsø . . mg 13,97
Evald Rasmussen, s. af papirarbejder R........................... mg 13,78
Mogens Rathje, s. af statsaut. revisor R., Herlufsholm . . mg 13,89
Andreas Ravn, s. af førstelærer'R., Næstelsø.................  mg + 14,36
Thomas Ring, s. af kunstmaler R., Ringsted................... mg 13,81
Niels Verner Sørensen, s. af anlægsgartner S.................. g+ 12,85
Mogens Thomsen, s. af trafikass. T., Herlufsholm........... mg-? 13,46
Aage Voldstedlund, s. af købmand V., Præstø............... mg 13,74

Realeksamen.
Bolette Ilium Berg, Bækkeskov ........................................ mg 14,03
Kirsten Bonde, d. af skoleinspektør B................................. mg 13,91
Anny Birthe Christoffersen, d. af fru E. Petersen......... mg + 14,25
Torben Buchholtz-Nielsen, s. af ritmester B. N..............mg-? 13,59
Lise Damlund, d. af frisørmester D..................................... mg-? 13,49
Emmy Falch, d. af smedemester F....................................... mg<- 13,42
Vibeke Gadegaard, d. af arrestforvarei' G........................ mg?- 13,53
Kaj Glenert, s. af kriminalassistent G............................... mg-? 13,46
Anders Grum, s. af organist G............................................... mg-? 13,59
Bent Hovøre, s. af førstelærer H., Vejlø.......................... g + 12,79
Birte Haupt Jakobsen, d. af maskinarb. J........................ mg-? 13,56
Kirsten Møller Johansen, d. af papirarb. J......................  mg 13,78

' Knud Erik Nielsen, s. af rejsesekretær N.......................... g+ 12,b0
Jørgen Palle, s. af maskinpasser P....................................... g+ 12,88
Randi Rasmussen, d. af frugthandler R............................... mg?- 13,32
Kirsten Hjorth Tonnisen, d. af toldkontrollør T.............. mg-? 13,39 
Lise Trock-Jansen, d. af grosserer T., Bækkeskov .... mg 13,75
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Melleniskoleeksamen.
4. ni. a.

Valborg Andersen, d. af arbejdsmand A............................ mg 13,82
Finn Christiansen, s. af assurandør C................................. mg + 14,40
Villy Buchwald Christiansen, s. af elektriker C..............mg-?- 13,04
Bent Faber, s. af overlæge F.................................................. mg^ 13,34
Arne Felholt, s. af overbetjent F........................................... mg 13,80
Bodil Christiansen Glenning, d. af læge C........................ mg 13,87
Frede Gyrsting s. af papirarbejdet' G................................... mg 13,74
Elver Hansen, s. af maskinfører H....................................... mg 14,13
Erling Konrad Hansen, s. af sagfører H.............................. mg-^ 13,17
Palle Hansen, s. af vognopsynsmand H............................... mg 14,04
Bent Hemmingsen, s. af stenhugger H............................... mg+ 13,64
Per Hess, s. af enkefru H........................................................ g+ 12,46
Alice Flindt Jonassen, d. af kontorchef J..........................  mg+ 14,38
Knud Erik Lindegaard, s. af forpagter L., Snesere .... mg 13,85
Helle Mortensen, d. af massøse, fru M................................. g + 12,87
Birthe Wedel Nielsen, d. af papirarbejder N.................... mg+ 14,30
Lillian Petersen, d. af slagteriarbejder P..........................  mg 13,73
Villy Petersen, s. af arbejdsmand P..................................... mg^ 13,35
Johannes Qwist, s. af værkfører Q....................................... mg + 14,34
Lise Ravn, d. af tømmerhandler R., Herlufsholm........... mg 13,71
Hans Chr. Sørensen, s. af cyklehandler S., Abbednæs . . ug-?- 14,57 
Lis Thomsen, d. af prokurist T............................................ mg-? 13,21

4. m. b.
Svend Aamand-Jensen, s. af fru Aa................................... mg+ 14,31
Erik Andersen, s. af murermester A................................... g 11,97
Jørgen Arum, s. af stationsforstander A., Sandved .... mg 13,77 
Knud Bech, s. af ingeniør B................................................... mg 13,80
Aase Didriksen, d. af arbejdsmand D................................... mg 13,81
Hans Levin Hansen, s. af konsulent H................................. mg-? 13,60
Birgit Holstein, d. af greve IL, Sandved........................... mg-?- 13,38
Egon Jensen, s. af købmand J................................................ mg-? 13,19
Grete Jensen, d. af maskinsmed J....................................... mg 13,87
Hugo Jørgensen, s. af købmand J....................................... mg 13,93
Niels Jørg. Wagner Larsen, s. af fabrikant L., Næstelsø g+ 12,87 
Birthe Laursen, d. af lærer L., Staunstrup....................... mg 14,11
Kai Mikkelsen, s. af repræsentant M................................... mg-? 13,42
Rita Nilausen, d. af tømrer N................................................ mg+ 14,17
Lis Overgaard-Madsen, d. af forretningsfører O.............. ug-?- 14,52 
Vera Ingemann Pedersen, d. af overassistent P..............mg+ 14,20 
Lissi Petersen, d. af kommunebud P................................... mg-? 13,32
Ole Sass, s. af Hotelejer S........................................................ g+ 12,84
Jørgen Stougaard, s. af gymnasielærer S..........................  mg+ 14,17
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Knud Tønnesen, s. af overkirurg T....................................... mg^- 13,37
Elin Vergmann, d. af blikkenslager V................................. mg-? 13,54
Jytte Østergaard, d. af gymnasielærei- 0..........................  mg 13,83

4. m c.
Lis Aaboe, d. af læge Aa........................................................ mg + 14,31
Annie Hougaard Andersen, d. af skomagermester A. . . g-l- 12,44 
Birte Andersen, d. af savværksejer A............................... mgd- 14,31
Aase Christensen, d. af arkitekt C....................................... mg-? 13,39
Inge Christensen, d. af samme ............................................ mg 13,85
Ena Lind Clausen, d. af værkfører C................................... mg? 13,03
Grethe Dithmer, d. af direktør D., Herlufsholm ........... mg 13,71
Else Jensen, d. af typograf J.................................................. mg 14,09
Grethe Jensen, d. af tømrermester J................................... g+ 12,76
Lizzie Jensen, d. af papirarbejder J................................... mg? 13,37
Birthe Nielsen, d. af papirarbejder N............................... mg 13,91
Kitty Nielsen, d. af telefonmontøi’ N%...............................  mg 13,69
Birgit Olsen, d. af fru O........................................................ mg 13,96
Gerda Pedersen, d. af frugtgrosserer P............................... g+ 12,52
Minna Pedersen, d. af fabrikant P....................................... mg 13,92
Bente Petersen, d. af repræsentant P................................. mg-? 13,53
Edith Petersen, d. af arbejdsmand P.................................  mg 13,94
Inger Lydom Petersen, d. af tømrermester P.................. mg 14,10
Tove Schou Ridal, d. af telefonmontør R........................... mg-r 13,35
Maud Sørensen, d. af pastor S., Sandved......................... mg-? 13,37

Hvor intet andet ei’ anført, er hjemstedet Næstved.

Ill, Eleverne.
Skolens elevtal pr. 1. august 1947 var................................ drenge 204

piger 220
Ialt .... 424

Opgørelse pr. 31. december 1947.

Drenge Piger 1 lail Heraf 
udenbys

Gymnasieklasserne...................... 43 42 85 40
Realklasserne............................... 11 19 30 2
Mellemskoleklasserne................... 146 153 299

1
33

Ialt... 200 214 1 414 i 75

Skolens elevtal pr. 1. April 1948 er 412.
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IV . Undervisningen.
Gymnasiets læseplan 1947—48.

* Valgfrie fag.
Elever, der læser latin i 4. ml., har 1 time mindre i dansk, 
engelsk, regning og matematik, sløjd og husgerning.

III
 8S

. I
III

 g
m

.

lig
s.

 1
II 

gm
.

vi
- I g

m

4.
 m

l.

3.
 m

l.

2.
 m

l. 1
1.

 m
l.

Beligion ................... 1 1 1 1 1 1 2 2
Dansk ...................... 4 4 1 4 4 4 4 5 4 4 5
Engelsk..................... 5 5 1 5 9 :’> 4 3 3 5
Tysk.......................... 4 4 2 4 1 4 4 4 5
Fransk ..................... 4 4 4 4 4 4 4*
Latin........................ 3 4 4 4* 4*
Oldtidskundskab .... 1 1 1 1 1 1
Historie ................... 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2
Geografi................... 2 2 2 9 9

Naturhistorie .......... 4 4 2 2 2 2 2 2 2_ 2
Fysik og kemi......... (i 6 2 9 2 2 2 2 2
Regning og matematik 6 2 (i 2 6 5 7 6 5 4
Skrivning................. 1 1 9

Tegning..................... 9 1 2
Ilandarbejde............ 2 2 2
Sløjd ........................ 2* 3 9 9 2
Sang.......................... 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Gymnastik og sport. 4 4 4 ■t 4 •1 3 3
Husgerning.............. 3

b. Fag- og timefordelingen.
Lektor A. C. Bossen: Tysk III s, I m, R a, R b, 4 a, 2 a, fransk, III s, 

II s, skrivning 2 c.
Gymnasielærer P. Bringfelt: Geografi 3 a, 3 b, 3 c, 2 a, 2 c, la, Ib, 

1 c, skrivning 3 a, 3 b, 3 c, 2 a, 2 b, la, lb, 1 c.
Overlærer Kr. Essendrop: Sang III sm, II sm, I sm, R ab.
Adjunkt, frk. I. Flensborg: Historie III s, III m, I s, 4 b, 3 a, 3 b, en

gelsk 3 b, gymnastik III 4- II, 1 ab.
Lektor K. G. Frederiksen: Naturhistorie Ills, III m, 4 a, 2 c, la, 

geografi II s, II m, I m, R b, 4 a, 2 b, fysik I s.
Inspektor, lektor E. Gjede: Fysik og kemi III m, II m, 1 c, matema

tik Is, 1 c.
Lektor Sigv. Hansen: Dansk Is, 2 a, la, engelsk II m, I m, 4 a, 3 a, 

2c, la, lb.
Adjunkt O. Hesselberg: Matematik III m, II s, 2 c, fysik og kemi I m, 

R a, R b, 2 a, 2 c.
Lærerinde, fru Ibsen: Husgerning 4 a, 4 b.
Provst Joensen: Religion Ills, Him, Is.
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Adjunkt E. Dreyer Jørgensen: Dansk Ilim, 3 b, 2 c, tysk Ils, II m, 
4 b, fransk III m, latin R F 4.

Adjunkt Frede Jørgensen: Latin III s, II s, I s, dansk III s, II m, 1 c, 
oldtidskundskab III s, III m, II m, I s.

Adjunkt, fru I. Jørgensen: Engelsk III s, R b, 4 b, 2 b, 1 a, dansk 2 b. 
Lektor H. C. Jönsson: Fransk II m, I s, I m, R ab, dansk R a, R b, 3 a. 
Adjunkt, fru Ä Landau: Engelsk Ils, Ra, 3c, 2a, gymnastik I +

R, 2 bc, 1 c.
Gymnasielærerinde, frk. M. Madsen: Dansk 4 b, 1 b, tysk 3 a, 2 c, 

gymnastik 4 ab, 3 ab, 3 c + 2 a.
Adjunkt F. Michelsen: Historie II s, II m, I m, R a, R b, 4 a, 3 c, 2 a, 

2 b, 2 c, la, 1 c, oldtidskundskab II s, I m.
Pastor S. A. Munk: Religion II s, II m, I m.
Adjunkt A. Nielsen: Dansk II s, I m, 4 a, 3 c, tysk 3 b, 3 c, 2 b.
Lektoi* Nilsson: Gymnastik I -F R, 3 c -F 2 a, 2 be, 1 ab, 1 c, en

gelsk Is, 1 c.
Gymnasielærerinde, fru D. Rasmussen: Naturhistorie R a, R b, 4 b, 

3 a, 2 a, lb, 1 c, håndgerning 3 a, 3 bc, 2 a, 2 b, 2 c, la, lb, 1 c.
Rektor Krüger Rasmussen: Tysk I s.
Gymnasielærer M. J. Rasmussen: Sang 3a, 3b, 3c, 2a, 2b 2c, la, 

lb, 1 c, religion 4 a, 4 b, 3 a, 3 b, 3 c, 2 a, 2 b, 2 c, la, lb 1 c.
Adjunkt, fru K. Rønne: Matematik II m,I m, 3 a, la, fysik 1 a, Ib. 
Gymnasielærer C. Skjold: Fysik 4 a, 4 b, 3 a, 3 b, 3 c, 2 b, naturhi

storie 3 b, 3 c, 2 b, tegning 3 a, 3 b, 3 c, 2 a, 2 b, 2 c, la, lb, 1 c.
Gymnasielærer P. Sonne: Gymnastik III -F II, 4 ab, 3 ab, matematik 

3 b, 3 c, Ib, historie 1 b.
Gymnasielærer Sig. Stougaard: Matematik R a, R b, 4 a, 4 b, 2 a, 2 b.
Gymnasielærer J. H. Østergaard: Sløjd 4 a, 4 b, 3 a, 3 bc, 2 a, 2 b, 

2 c, 1 a, 1 b, 1 c, geografi R a, 4 b.
Udvendig inspektion: Gymnasielærer Stougaard, — Bibliotekar 

for skolebogsbiblioteket: Lektor H. C. Jönsson; bibliotekar for elev- 
og lærerbiblioteket: Lektor Sigv. Hansen.

Indvendig inspektion er fordelt mellem lærerne.

c. Lærerpersonalet.
Ved skrivelse af 18. august 1947 godkendte undervisningsmini

steriet, at hidtilværende adjunkt ved Rønne Statsskole Ernst Lin
derod Nilsson ansattes som lektor ved Næstved Gymnasium fra 1. 
August 1947 at regne.

Ved skrivelse af 27. august 1947 godkendte undervisningsmini
steriet, at et timelærerembede fra 1. April 1947 omdannedes til et 
adjunktembede, og at hidtilværende timelærer ved Næstved Gym
nasium, cand. mag. Ole Hesselberg fra samme dato ansattes som 
adjunkt i nævnte embede.
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Ved skrivelse af 5. december 1947 godkendte undervisnings
ministeriet, at et timelærerindeembede fra 1. august 1947 omdanne
des til adjunktembede, og at hidtilværende timelærerinde ved Næs
tved Gymnasium Äse Landau uden opslag ansattes i det nye embede.

Ved samme skrivelse godkendte undervisningsministeriet efter 
byrådets indstilling, at et adjunktembede fra 1. november 1947 om
dannedes til et lektorembede, således at indehaveren af det omdan
nede embede adjunkt Hans Cornelius Jönsson uden opslag ansattes 
i det nye embede fra nævnte dato at regne.

Opgivelser til eksamen 1948.

Dansk.
4. a. Holberg: Jeppe på bjerget. Hansen og Heltoft IV 2. opl. prosa: 

1—12, 100—26, 129—33, 236—43, 254—59, 259—63, 266—82, 
283—93, 294—313; poesi: 13—26, 85—86, 126—28, 134—35, 
136—38, 244—46. P. Christensen: Svensk læsebog f. msk. 11. 
udg. p. 48—56, 67—71, 91—97, 97—102.

4. b. Holberg: Jeppe på bjerget. Hansen og Heltoft IV 2. opl. prosa: 
2—12, 100—26, 129—33, 224—29, 236—43, 248—63, 266—313, 
poesi: 13—26, 85—86, 126—28,134—38, 230—31, 244—46. 
P. Christensen: Svensk læsebog f. msk. 11, udg. p. 71—85, 
85—87, 91—102.

R. a. Blicher: En landsbydegns dagbog. Kaj Munk: Han sidder ved 
smeltediglen. Hansen og Heltoft: Dansk læsebog V. p. 2—3, 
9—14, 34—46, 54—77, 94—106, 144—79, 185—90.

R. b. Som R. a.
III s. Erasmus Montanus. En landsbydegns dagbog, Vildanden. Fal

kenstjerne I” p. 40—46, 96—97, 215—16, 230—31, 251—53, 
276—78, 281—82, 305—08, 356—57. II5 p. 2, 14—15, 59—63, 
126—28, 140—44, 154—57, 171—73, 189—94, 231—35, 276 
—82. III5 p. 19—22, 43—44, 93—95, 110—112, 188—92, 210— 
13, 220—23, 232—41, 272—76.

III m. Hakon Jarl, En landsbydegns dagbog, Vildanden. Falken
stjerne I5 p. 24—26, 40—46, 96—97, 104—10, 153—55, 168— 
72, 188—89, 216, 218—20, 230—31, 251—53, 276—78, 281—82, 
343—45. II5 p. 14—15, 35—36, 37, 38, 59—63, 140—44, 149— 
50, 154—57, 189—94, 231—35. III5 p. 1—10, 40—41, 46, 90— 
93, 210—13, 233—41, 327—28.

Engelsk.
4. a. Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk IV. Nr. 3—4, 7—8, 

10—13, 15, 17—21, 30.
4. b. Nr. 3—8, 10, 15, 21, 26—28, 30,31.
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R. a. Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk f. realklassen p. 5—10. 
27—43, 67—79, 84—92, 100—29.

R. b. Nr. 5, 6, 13, 14, 15, 17, 18.
II m. (2 ugtl. timer i I G og 1 ugtl. time i II G). Bredsdorff og K. 

V. Olsen: Engelske tekster (2. udg.) p. 5—19, 71—105, 126— 
35. A. Boysen: Engelske læsestykker 4. hefte (6. opl.) p. 
3—26. K. V. Olsen: English Science Reader (3. ed.) p. 7—27, 
46—70, 104—29.

Ills. Eng. forf. 5: Merchant of Venice: Act IV. Adolf Hansen: 
Wordsworth og Keats p. 9—14, 23—25. Bodelsen og Maaløe: 
Engelske digte, antologi: Shelley nr. 57, 58, 60. Chesterton: 
Nr. 121. Eng. forf. f. gymn. nr. 3: English Essays II p. 36—44. 
Dickens p. 103—14. From Vanity Fair p. 46—63. Jespersen: 
British Reader p. 114—22, 138—48, 151—68.

Tysk.
4. a. Kapei' og Nielsen: Deutsch III ved Lasthein og Skov. Nr. 1, 

3—4, 6—9, 15, 20, 23, 25—30, 32—33, 35, 38.
4. b. Nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18 20, 23, 26, 27, 28, 

29, 32, 33, 35, 39, 40.
R. a. Kaper og Nielsen: Deutsch für die mittlere Stufe (3. udg.) p. 

21—26, 36—38, 43—50, 76—80, 84—92, 93—97, 123—24, 126— 
37, 159—64, 166—69, 189—92, 201—12.

R. b. Som R. a.
Hm. (1 ugtl. time i I G og 2 ugtl. timer i II G), Sigtryggsson: Tyske 

læsestykker f. d. mat. gymn. III. Stk. 1—12, 29—33, 39—45, 
47—52, 55. Textheft für den Schulrundfunk, ausgcw. u. ver
kürzt v. H. Winkler u. H. Madsen.

Ills. Schiller: Wilhelm Tell II. 2; III. 1; IV. 1. Lessing: Minna v. 
Barnhelm III. Goethe-Auswahl (Sigtryggsson og Højberg 
Christensen) p. 48—59. Østergaard: Tyske digte (5 udg.) II. 
1—4, 16—18, 25. III. 9. Ingerslev og Vibæk: Deutschland II4 
stk. 4, 8 (fra o. 925—ud).

Fransk.
R. a. Nielsen og Hoffmann: Fransk begynderbog p. 55—69, 71—81, 

94—111.
R. b. Som R. a.
III m. Laugesen: Fransk begynderbog. Mérimée: Colomba. Tage 

Brüel: Mod. fr. skribenter I—II, III, IV.
Ills. A. Laugesen: Fransk begynderbog. Tage Brüel: Moderne fr. 

skribenter II, Historikere II. Henriques og Willcmoes: Fransk 
litteratur i udvalg. Mérimée: Colomba.
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Latin.
4. ml. Kr. Mikkelsen: Latinsk læsebog (11. udg.) til stk. 33.
Ills Nielsen og Krarup: Latinsk læsebog 68—73 (§ 60), 118—29, 

133—38 (§ 16), 144—48, 152—55, 169—75, 189—92, 266—76. 
P. Krarup: Romersk poesi: Catul 1, 3. Horats 2, 5.

Oldtidskundskab.
III Iliaden (Wilster og Kragelund), I, III 121—180. Odysseen 

(Wilster og Kragelund) VI. Euripides: Medeia. Kragelund: 
Græske historikere 9—27, 33—46, 64—67. Foss og Krarup: 
Platons skrifter 18—56, 79—84. J. A. Bundgaard: Den græske 
kunsts historie: Tiryns, Delfi, Olympia, Akropolis, geo
metrisk vase, (p. 8), tallerken (p. 11), Kore (p. 30), vognsty
rer (36, 37), Metope (p. 46), Doryforos (p. 53), Moirer (p. 63), 
Hermes m. Dionysos (p. 76—77), Pergamonrelief (p. 79), 
Venus fra Kyrene (p. 87).

Historie.
4. a. Ejler Møller: Verdenshistorie f. ,msk. 8. udg. 1815—ud.
4. b. p. 252—364.
R. a. Blomberg og Hastrup: Nordens historie. P. Munch: Mindre 

lærebog i samfundskundskab 13. opl. 4- folkeforbundet.
R. b. Som R. a.
Him. Arentoft: Verdenshistorie p. 77—132. III 1878—1939. Kierke

gaard og Winding: Nordens historie 1864—1939. P. Munch: 
Samfundslære p. 1—17, 132—226. Speciale: Næstveds hi
storie til 1660.

III s. Som III m.

Geografi.
4. a. Andersen og Vahl: Geografi for msk. II. p. 82—105, 120—169. 
4. b. Som 4. a.
R. a. Andersen og Vahl: Erhvervsgeografi 2 udg. med undtagelse 

af p. 6—8, 16—25. Klima- og plantebælter efter manuskript.
R. b. Som R. a.
Ils. Bechmann Jensen: Naturlære f. spr.gymn. Hellner: Geografi 

f. spr.gymn.
II m. Andersen og Vahl: Geologi, klima og plantebælter, erhvervs

geografi.

Naturhistorie.
4. a. Balslev og Andersen: Zoologi f. msk.: Orme, bløddyr, pig- 

hude, polypdyr, mennesket. V. Abrahamsen og Balsløv: Bo
tanik f. msk. IV. p. 3—6, .12—44.

4. b. J. E. V. Boas: Dyrerigets naturhistorie: Mennesket, tusindben
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og bogen ud. V. Abrahamsen og Balsløv: Botanik f. msk. IV. 
R. a. V. Abrahamsen og Balsløv: Naturhistorie f. realklassen, und

tagen p. 60—76.
R. b. Som R. a.
Ilim. Wesenberg-Lund: Biologi. Krogh: Fysiologi.
Ills. Som III m.

Regning og matematik.
4. a. Friis Petersen og Jessen: Mellemskolens ny regnebog IV. 

Foldberg: Geometri f. msk. § 108—134 (s- stk. m. petit). Jes
sen og Smith: Aritmetik f. msk. III.

4. b. Som 4 a.
R. a. Friis Petersen og Jessen: Realklassens regnebog. Jessen og 

Smith: Matematik og regning f. realklassen (-^ eksponen
tielle ligninger).

R. b. Som R. a.
Ils. Poul Mogensen: Mindre lærebog i mat. f. gymn.spr. liniei' 3. 

udg. §§ 2—4, 7—10, 16—26, 28—38.
Ill m. Juul og Rønnau: Lærebog i matematik I §§ 35—37, 41, 89, 

98, 136—137, 143—151. II §§ 8—43, 56—58, 60—74, 76—84, 
91—94, 115—150. III §§ 1126, 46—69, 73—89, 105—116.

Fysik og kemi.
4. a. Rasmussen og Simonsen: Fysik f. msk. II. Fra elektricitet II 

— bogen ud. Uorganisk kemi f. msk. andet afsnit (fra salte 
og bogen ud).

4. b. Som 4. a.
R. a. Th. Sundorph: Fysik f. realklassen I (varmelære), II (elek

tricitet) p. 1—35.
R. b. Som R. a.
III m. Eriksen og Sikjær: Fysik I p. 15—34, 47—59, 75—80, 100—08, 

121—28. II p. 25—27, 55—58, 66—77, 96—100, 107—42. III 
p. 25—45, 49—56. Eriksen og Pedersen: Astronomi (2. udg.) 
p. 1—8, 13—20, 27—33. Rapporter: 1. temp, i en gasflamme, 
2. iltens abs. normalvægtfylde, 3. luftens udvidelseskoeffi
cient, 4. luftens normalvægtfylde, 5. mættede vanddampes 
tryk, 6. kviksølvs rumudvidelseskoefficient, 7. et elements 
konstanter, 8. Faradays 1. lov, 9. Wheatstones bro, 10. kom
pensationsmetoden, 11. goniometret, 12. elektronrørets ka
rakteristik, 13. stemmegaflers frekvens, 14. bestemmelse af 
tyngdens acceleration, 15. tangens boussolen. Ring: Kemi f. 
gymn. (5. udg.) p. 35—42, 52—58, 90—98, 118—133, 153— 
171, 172—177, 179—181, 182, 183—187.
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V. Forskellige meddelelser.
a. Af skolens dagbog.

21. april: Eleverne samledes i lovsangssalen til en kort minde
højtidelighed i anledning af Kong Christian den Tiendes død.

3. maj: II g. på geologisk-historisk ekskursion til Nordsjælland 
med lektor Frederiksen og adjunkt frk. Flensborg som ledere.

5. og 6. maj: Hele skolen var i BIO til en række kongefilms, 
begge dage fra 13—14.

24. juni: Dimission for III g, realkl og 4. mlkl. i »Bygningen«s 
teatersal.

25. juni: Translokation for de øvrige klasser i lovsangssalen.
14. august: Det nye skoleår begyndte.
26. september: Almindelig fridag i anledning af vor afdøde 

konges fødselsdag.
27. september: Fridag i anledning af Kong Frederiks og Dron

ning Ingrids besøg i Næstved. En række af skolens drenge deltager 
i det årlige skoleidrætsstævne for gymnasieskolerne på Herlufsholm.

16. oktober: For salg af mærkater til Kong Christian X s sarko
fag i Roskilde indsendes skolens bidrag kr. 206,30 til komiteen af 
23. august 1947. — Lektor, dr. Thorén, Gävle, holdt foredrag med 
lysbilleder for gymnasieklasserne. For 3. og 4. mlkl. vistes 2 films 
ledsaget af foredrag (»Sandviken stålet« og »Lappernes liv«).

7 .og 8. november: Den årlige skolefest i »Bygningen«s teater
sal. Elever fra II g. og realklassen opførte Holbergs »Mascarade«. 
Der var som sædvanlig meget stor tilslutning af elevei’ og forældre. 
Efter komedien var der skolebal.

24. november: Kontorchef i Grønlands Styrelse Ph. Rosendal 
holdt foredrag med lysbilleder om »en grønlænders liv — skildret 
af grønlænderen Jacob«.

1. december: »Vandreudstillingen af kunst til danske skoler« 
nåede til Næstved Gymnasium, hvor en righoldig samling af ældre 
og nyere dansk kunst — væsentlig malerkunst — ophængtes i klas
seværelserne indtil juleferien. I forbindelse med vandreudstillingen 
holdt professor Aksel Jørgensen den 11. december foredrag for 
gymnasiets elever om kunst, et foredrag, dei' vakte elevernes store 
interesse.

10. december: III m. aflagde med lektor Gjede besøg på Amts
sygehusets røntgenafdeling, hvor overlæge Faber demonstrerede og 
holdt foredrag om afdelingens indretning.

6. januar: III m. og II m. aflagde med lektor Gjede besøg på 
Ny Maglemølle papirfabrik.

20. januar: Svensk rejselektor fra »Norden« fil. lie. Karl An
ders Andersson læste op for gymnasiet, realklassen og 3. og 4. mlkl.

22. januar: Gymnasiets elever var inviteret af Næstved Kunst
forening til foredrag med lysbilleder på Axelhus, hvor direktør 
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Sigurd Schultz talte over emnet »4 malere søger et billede af livet«.
25. februar: Gymnasie- og realklasserne overværede Dansk 

Skolescenes Shakespeareforestilling »Tvillingerne« på Det ny 
Teater.

9. marts: 2 symfonikoncerter afholdtes for henholdsvis mellem
skolen og gymnasiet og realklassen på »Bygningen«. Et orkester 
på 60 mand under ledelse af Lavard Friisholm og med magister 
Grytter som foredragsholder spillede værker af Handel, Beetho
ven m. fl.

19. marts: Gymnasiets og realklassens elever var af Industri
foreningen inviteret til at overvære »Bohéme« på »Bygningen«.

3. april: Teatertur til København for en del gymnasieelever 
under ledelse af adjunkterne Michelsen og A. Nielsen. Besøget 
gjaldt »Don Carlos« på Det kgl. Teater.

13. april: De 2 sidste symfonikoncerter for mellemskolen og 
gymnasiet afholdtes på »Bygningen«. Dirigent og foredragsholder 
ved disse koncerter var Sv. Chr. Felumb og magister Gunnar Hee- 
rup. Koncerterne, dei' var arrangeret af arbejdsministeriet med 
tilskud fra undervisningsministeriet, havde stor tilslutning og vakte 
megen glæde blandt de unge tilhørere.

15. april: Den i 1946 oprettede musikskole ved Næstved kom
munale Skolevæsen afholdt sin første koncert i lovsangssalen under 
stor tilslutning fra elever og forældre (jvf. beretningen om musik
skolen).

22. og 24. april: Amtslæge Schoubye holdt foredrag for III g, 
realklassen og elever fra 4. ml., som forlader skolen ved skole
årets slutning, om kønslivets problemer.

Skolen har i årets løb haft besøg af følgende faglige medhjæl
pere fra undervisningsinspektionen: Dr. Fussing (historie), sløjd
inspektør Krogh-Clausen, lektor Frederiksen (gymnastik) og lek- 
toi' K. V. Olsen (engelsk).

b. Skolens idræt.
(Ved gymnasielærer P. Sonne.)

Fodbold: I forsommeren 1947 spillede skoleholdet mod Her
lufsholm og Haslev og vandt kampene med 7—2 og 2—1.

I efteråret spilledes tre kampe, der alle blev tabt: Herlufs
holm 0—3, Haslev 0—8 og Vordingborg 2—5.

IV ml. + realklassen vandt over Glumsø Realskole med 7—2, 
og 1., 2. og 3. ml. vandt over tilsvarende hold i Glumsø med 7—0.

Alle klassei’ har spillet mod tilsvarende klasser på Herlufsholm.
Fri idræt: Næstved Gymnasiums vandrepokal (7-kampen) blev 

vundet af Erik Ove-Petersen, II g. m., med 2923 points.
I skolemesterskaberne blev de enkelte discipliner vundet af 

følgende:
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Gruppe 1 (over 16 år).
100 m løb: Erik Ove-Petersen, II g.m., 12,0 sek.
Højdespring: Ingild Kirk, II g.s., 1,50 m.
Længdespring: Erik Ove-Petersen, 5,16 m.
Stangspring: Erik Ove-Petersen, 2,70 m (Skolerekord).
Spydkast: John Andersen, I g.m., 37,60 m.
Diskoskast: Ingild Kirk, 26,53 m.
Kuglestød: Ingild Kirk, 11,65 m.

Gruppe II (14—16 år).
80 m løb: Erik Nielsen, 4. ml. a., 10,0 sek.
Højdespring: Jørgen Christiansen, II g.m., 1,45 m.
Længdespring: Erik Nielsen, 4. ml. a., 4,80 m.
Stangspring: Kurt Hemmingsen, 3. ml. b., 2,05 m.
Kuglestød: Harald Wanning, 4. ml. a., 8,59 m.
Spydkast: Kurt Hemmingsen, 3. ml. b., 29,90 m.
Boldkast: Kurt Hemmingsen, 60,90 m.

Gruppe III (under 14 år).
60 m løb: John Stål, 3. ml. b., 8,0 sek.
Højdespring: Erling Sørensen, 3. ml. b., 1,25 m.
Længdespring: John Stål, 3. ml. b., 4,70 m.
Stangspring: Svenn Oluf Teilmann, 4. ml. b., 2,05 m.
Spydkast: Søren Ravn, 2. ml. a., 28,28 m.
Boldkast: Søren Ravn, 60,30 m.

Skolen deltog i det store skoleidrætsstævne på Herlufsholm. 
Gruppe I blev nr. 8 af de 10 skoler, gruppe II nr. 7 af 8 og gruppe 
III nr. 4 af 8. En match mod N. I. F.s ynglingehold tabte vi med 
42 points mod 47.

Skoleidrætsmærket: Prøverne til skoleidrætsmærket i guld er 
bestået af 30 piger og 8 drenge:

III s: Ilse Christiansen, Elin Hansen, Bente Jensen.
II m: Hanne Geill, Birgit Marcussen, Bodil Petersen, Else Mar
grethe Rasmussen, Helga Rasmussen.
II s: Anne Grethe Seiei’ Hansen, Nina Høst.
I s: Bolette Berg, Birthe Laursen.
I m: Birte Andersen.
R. a.: Kirsten Klitgaard Lund.
R. b.: Ellen Larsen, Vera Ingemann Pedersen.
4. ml. a.: Lis Kammersgaard, Annelise Jørgensen, Birthe Chri
stensen, Birthe Petersen, Birthe Pedersen, Inge Petersen, Rita 
Ludvigsen.
4. ml. b.: Bente Nielsen, Grethe Jensen, Lilli Jacobsen, Inger 
Wielandt, Annelise Amundsen.
3. ml.a.: Ellen Flohr Nielsson.
3. ml. c.: Jytte Pedersen.
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III m: Frank Møller, Jørgen Bruun Pedersen, Erik Andersen.
II m: Mogens Hass, Erik Ove-Petersen, Otto Wåddegård.
I s: Ingild Kirk.
I m: John Andersen.
Idrætsmærket i sølv er tildelt 14 piger og 14 drenge.
Idrætsmærket i bronze er tildelt 34 pigei’ og 37 drenge.
Håndbold: Alle klassers drenge har spillet mod tilsvarende 

klasser på Herlufsholm. Skoleholdet har spillet en enkelt kamp mod 
N. I. F.s ynglingehold (5—8).

Sidste dag før juleferien spillede III g mod sidste års studen
ter. III g vandt. Denne kamp er ved at blive en tradition, som man er 
glad for.

c. Legater, flidspræmier, gaver etc.
For skoleåret 1946—47 uddeltes Næstved byråds legater til 

følgende elever:
III ns.: Lisbeth Hyldgård ...................... 200 kr.
III mn.: Jørgen Lauritsen ...................... 300 kr.

Finn Christensen ....................... 200 kr.
Evald Rasmussen ....................... 200 kr.
Arne G. Andersen....................... 150 kr.
Niels U. Emborg.......................... 200 kr.

II ns.: Irene Hansen ................................ 50 kr.
II mn.: Ivan Hjorth Jensen...................... 100 kr.

Preben Olofsen ........................... 200 kr.
I mn.: Hanne Geill ................................. 50 kr.
Realkl.: Anni Christoffersen .................. 50 kr.

Desuden uddeltes flidspræmier (bogpræmier) Hl følgende 
elever: III ns.: Birthe Jensen, Lilli Ludvigsen, Lisbeth Hyldgård 
(gave fra the British Council). — III mn.: Andreas Ravn. — II ns.: 
Ilse Christiansen, Kirsten Jensen, Inge Johansen, Åse Toksværd. — 
II mn.: Erik Andersen, Frank Møller, Poul Pedersen (foreningen 
»Norden«s boggave). — I ns.: Valborg Nyvang, Marie Reimann, Jør
gen Skov. — I mn.: Asgei' Klixbüll, Birgit Marcussen. — 4. ml. a.: 
Finn Christiansen, Alice Jonassen, Birthe Wedel Nielsen. — 4. ml. 
b.: Svend Ämand Jensen, Rita Nilausen, Vera Ingemann Pedersen. 
— 3. ml. a.: Jørgen Birkelund Pedersen, — 3. ml. b.: Lizzie Chri
stensen, Anni Christiansen, Bente Dahlberg, Anna Kjær Kristoffer
sen. —: 2. ml. a.: Tove Laursen, Tove Sørensen. — 2. ml. b.: Kurt 
Hemmingsen, Birgit Petersen, Bente Olofsen. — 2. ml. c.: Lif Äge, 
Vagn Jensen, Kirsten Lundager Christensen. — 1. ml a.: Jytte Arn
berg, Eilif Engsted, Else Marie Andersen, Henny Arum, Helene 
Ämand-Jensen. — 1. ml. b.: Hugo Jacobsen, Nina Jørgensen, Doris 
Kristensen, Inge Madsen, Ole Michaelsen, Mette-Marie Sonne, Ka- 
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ren Ørum. — 1. ml. c.: Bent Conrad, Tove Larsen, Rita Nielsen, 
Ruth Pedersen, Gerd Åge.

I gymnasiemødet på Hindsgavl fra 21. til 25. oktober deltog 
fra Næstved Gymnasium Kirsten Sass Hansen, III mn.

I en stilkonkurrence, som justitsministeriets udvalg for større 
færdselssikkerhed havde udskrevet blandt landets skoleungdom, fik 
følgende elevei' fra Næstved Gymnasium præmie: Finn Christian
sen (4. ml. a), Birthe Laursen (4. ml. b), Birte Andersen (4. ml. c), 
Agnete Sass Hansen (3. ml. b), Bente Olofsen (2. ml. b), Palle Wit- 
trup Johansen (1. ml. b) og Tove Laursen (2. ml a).

I en stilkonkurrence udskrevet af ungdomsforbundet af for
eningen til dyrenes beskyttelse blandt landets skoleungdom fik Kurt 
Hemmingsen, 3. ml. b, 1. præmie og Annelise Ditlevsen, 3. ml. b, 
2. præmie.

Fra Håndværker-, Handels- og Landbrugsbanken er i skole
året 1947—48 uddelt 2 hele fripladser til udenbys elever. Næstved 
byråd har uddelt syv halve fripladser til udenbys elever.

d. Lærer- og elevbiblioteket.
Bogbestanden ei' i årets løb blevet forøget med 270 bind og 

udgør pr. 1. maj 1948 ialt 3000 bind. Der har til nyanskaffelser og 
indbinding været bevilget 1500 kr. Endvidere har biblioteket med 
tak modtaget boggaver fra adskillige lærere samt fra følgende ele
ver: Hanne Geill, II gm., og Hans Chr. Sørensen, I gm.

e. Musikskolen og skoleorkestret.
(Ved adjunkt Axel Nielsen.)

Musikskolen har i det forløbne år fortsat sin undervisnings
virksomhed på gymnasiet med samme lærerkræfter, og har kunnet 
glæde sig ved stadig voksende interesse fra elevers og forældres 
side. I øjeblikket er der 33 violinelever, 2 celloelever og 6 blok- 
fløjtcelever, altså ialt 31. På grundlag af arbejdet i de første m 
år af musikskolens eksistens har det været muligt at forøge skole
orkestrets medlemsantal til omtrent det dobbelte, så det nu består 
af 19 medlemmer. Fra november 1947 har der været afholdt faste 
ugentlige orkesterprøver, hvor ikke mindst samarbejdet mellem de 
musikudøvende lærere og elever har været af stor betydning.

Orkestret, der er blevet dirigeret af overlærer Kr. Essendrop, 
har medvirket ved følgende lejligheder: 24. juni dimissionsfesten 
med opførelsen af dimissionskantaten i samarbejde med gymnasie- 
sangkoret og med lærer Skjold som solist, ved skolekomedieopfø
relserne 7. og 8. november af Holbergs komedie »Mascarade«, hvor 
der spilledes musik fra Carl Nielsens opera af samme navn, ved 
gymnasiets juleafslutning 19. december med julekantaten, ved den 
eksamensfrie mellemskoles opførelse af eventyrspillet »Et Folke
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sagn«, 3. marts 1948 med musik af Kuhlau, Hartmann og Gade og 
ved Lindebjergskolens skolefest med musik af Th. Arne og Emil 
Reesen.

Endelig har orkestret kunnet afholde sin første selvstændige 
koncert 15. april i gymnasiets lovsangssal, hvor musikskolens elever 
fik lejlighed til at vise, hvad de havde lært. Tilslutningen var så 
glædelig stor — ca. 230 tilhørere — at rammerne vai’ ved at blive 
sprængt, og man påtænker derfor ved den årligt tilbagevendende 
skolekoncert at udvide arrangementet og finde rummeligere om
givelser. Der opførtes værker af Bach, Handel, Gluck, Th. Arne, 
Schult, Gade, Heise, Carl Nielsen og Kr. Essendrop, hvoraf nogle i 
samarbejde med gymnasiesangkoret.

Selv om musikskolens økonomiske midler er meget beskedne, 
har man dog kunnet anskaffe en del nyt nodemateriale; men der er 
stadig brug for mere, og vi håber derfor, at den imødekommenhed 
og hjælpsomhed, der hidtil er blevet vist musikskolen fra for
ældres og andre interesseredes side, og som vi hermed takker for, 
også for fremtiden vil give sig udslag i lån og leje af instrumenter 
og noder. Det er også vort håb, at vi næste år vil kunne udvide 
instrumentmaterialet med et par træblæsere (klarinet og fløjte). 
En særlig tak retter vi til Håndværkerbanken, der gennem direktør 
Munk Petersen har ydet et tilskud til musikskolen.

f. Ordensregler.
1) Eleverne skal møde i god tid på skolen.
2) Ingen elev må forlade skolen i skoletiden uden tilladelse.
3) Som gyldig grund til udeblivelse fra skolen regnes i almindelig

hed kun sygdom. Eleven skal altid medbringe skriftlig med
delelse om, hvad han (hun) har fejlet, og om fraværelsens va
righed, første dag han (hun) igen er i skole. Efter smitsomme 
sygdomme fordres lægeattest for smittefrihed.

4) Ved ganske særlige lejligheder (sølvbryllup o. 1.) kan rektor 
give en elev lov til at forsømme en enkelt dag efter skriftlig 
anmodning fra hjemmet senest dagen før. Anmodninger om 
fritagelse samme dag vil i almindelighed blive afslået (læge
besøg undtaget).

5) Eleverne må ikke lade penge ligge i overtøj eller pulte.
6) Indsamling af penge blandt eleverne til gaver ellei' formål af 

hvilken som helst art, samt klasse-traktementer, må ikke finde 
sted uden rektors tilladelse.

7) Forsætlig beskadigelse af skolens materiel vil medføre erstat
ningspligt.

8) Eleverne må altid holde bøgerne forsynet med helt og rent om
slag med tydeligt navn. Tilføjelser i bøgerne må ikke finde sted.

9) Konfirmander har fri mandagen efter konfirmationen. Søskende 
kan efter skriftlig anmodning få fri til kl. 10 dagen efter kon
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firmationen i hjemmet. Derimod kan der ikke forventes frihed 
for skolegang på grund af deltagelse i konfirmationsfester uden 
for hjemmet.

g. Skolenævn og forældremøder.
Skolenævnet holdt møde den 3. februar 1948, hvor man fast

lagde programmet for nævnets

Forældremøde den 26. februar 1948.
Rektor, dr. phil H. V. Brøndsted, Birkerød, holdt et åndfuldt 

og inspirerende foredrag om gymnasiets fremtid. Mange forældre 
og lærere deltog i forhandlingen bagefter.

REGLER
for 

afholdelse af forældremøder og valg til skolenævn 
ved Næstved Gymnasium

§ 1.
Ved Næstved Gymnasium afholdes ordinært 1 gang årligt et 

forældremøde; ekstraordinært kan der tillige afholdes sådanne mø
der efter de nedenfor angivne regler (jfr. § 4).

Berettigede til at deltage i forældremøderne og de på disse 
forefaldende afstemninger ei' alle, der hai' børn eller myndlinge i 
skolen, eller hos hvem elever i skolen er sat i pleje.

Desuden har skolens lærere adgang til og ret til at udtale sig 
på forældremøderne, selv om de ikke opfylder de anførte betingel
ser; men de kan i sidste fald ikke deltage i afstemningerne.

På forældremøderne har hver af de tilstedeværende stemme
berettigede 1 stemme.

Skriftlig afstemning foretages kun, hvis et flertal af de frem
mødte stemmeberettigede ønsker det.

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

og fastsætte dettes dagsorden nedsættes der et skolenævn, be
stående 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. For hvert af disse medlemmei' vælges desuden en suppleant, 
som for resten af valgperioden indtræder i nævnet, når det med
lem, for hvilket den pågældende er suppleant, i løbet af valgpcrio- 
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den dør eller udtræder af nævnet. Valgberettigede er alle — og,så 
lærere —, der har børn eller myndlinge i skolen. Valgbare er — 
med undtagelse af lærere ved Næstved Gymnasium — alle, der har 
børn eller myndlinge i skolen. Valget foretages straks i begyndelsen 
af hvert andet skoleår (første gang i septembei’ 1946), således at 
det afgående skolenævn fungerer som valgbestyrelse. Valget, der 
ledes af rektor, foregår ved håndsoprækning, såfremt der ikke øn
skes skriftlig afstemning, jfr. § 1, sidste stykke.

Resultatet af valget indføres i nævnets protokol, der underskri
ves af hele valgbestyrelsen. Ophører et af forældrekredsen valgt 
medlem at have børn (myndlinge) i skolen, må han (hun) straks 
udtræde af nævnet.

§ 3.
For skolenævnet skal af rektor, efter at skolerådet — såvidt mu

ligt i god tid — forud er underrettet derom, forelægges alle sager 
af mere almindelig betydning angående skolens hygiejniske forhold 
(skolebygningen, undervisningstiden, indførelse af skolelæger o. a.) 
og opdragende virksomhed (f. eks. fællesundervisning, straffemid- 
lernes art o .s .v.).

Desuden kan ethvert af nævnets medlemmer ellei' skolerådet 
gennem sine repræsentanter foi’ skolenævnet forelægge såvel de i 
§ 3, 1ste stykke nævnte sager som andre spørgsmål vedrørende 
skolen (karaktergivning, eksamensbestemmelser, principper for le
gatfordeling og opflytning, hjemmeforberedelse, forsømmelse o ,a.).

Udelukkede fra forhandling er dog spørgsmål vedrørende de 
enkelte elevers forhold (f. eks. med hensyn til legatfordeling og 
opflytning), rektor- og læreransættelser og de enkelte læreres for
hold.

§ 4.
Skolenævnet afgør ved almindelig stemmeflerhed, hvilket af de 

forelagte spørgsmål der skal sættes på forældremødets dagsorden.
Dot ordinære forældremøde afholdes almindeligvis i februar 

måned. Indkaldelse af ekstraordinære forældremøder kan ske, når 
rektor og mindst 3 af nævnets andre medlemmer forlanger det.

Indkaldelse sker med et passende varsel, ikke mindre end 8 
dage.

Skolenævnet skal senest 14 dage før hvert ordinært forældre
mødes afholdelse af rektor indkaldes til møde. Ekstraordinære mø
der af nævnet indkaldes af rektor, når enten han selv finder anled
ning til det, eller et flertal af nævnets medlemmer forlanger det.

Såvel de ordinære som ekstraordinære forældremøder skal så 
vidt muligt afholdes inden forløbet af 3 uger eftei’ dagsordenens 
vedtagelse i nævnet.

§ 5. , 
Skolenævnet vælger et af sine medlemmer til sekretær; denne 
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fører protokol over nævnets forhandlinger og besørger det i tilknyt
ning til nævnets virksomhed fornødne skriftlige arbejde.

§ 6.
Forældremøderne sammenkaldes af rektor og ledes af denne 

eller et andet af nævnets medlemmer efter rektors nærmere be
stemmelse.

Til forhandling kan også komme andre end de på dagsordenen 
opførte sager, såfremt alle tilstedeværende (medlemmer af for
ældrekredsen og lærere) er enige derom.

Nævnets sekretær optager i en dertil egnet protokol et referat 
af mødets forhandlinger og beslutninger. Protokollen underskrives 
af rektor, eventuelt tillige af den, der måtte have ledet mødet i 
hans sted, og af en af forældrekredsens repræsentanter i nævnet.

§ 7.
Samtlige møder finder så vidt muligt sted på skolen.

VI, Eksamen 1948 m. v.
Den mundtlige studenter-, real- og mellemskoleeksamen finder 

sted i dagene 1.—22. juni, den mundtlige årsprøve fra 7.—21. juni. 
(Jvf. særligt eksamensskema).

Translokationen foregår i lovsangssalen torsdag den 24. juni 
kl. 10 og diniissionsfesten (III g, realklassen og 4. mlkl.) samme dag 
kl. 14 i teatersalen på »Bygningen«.

Forældre og alle, der er interesseret i skolens arbejde, indbydes 
til at overvære de mundtlige prøver og afslutningsfesterne.

Det nye skoleår begynder fredag den 13. august kl. 9.

Næstved i maj 1948.
Krüger Rasmussen.




