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Katolsk Centralskole bygger på 
det kristne livs- og menneskesyn, 
således som det kommer til udtryk 
i evangeliet og kirkens lære

Skolen ser det som sin opgave

at fremme elevernes forståelse for de kristne værdier,
at skabe mulighed for et personligt gudsforhold, bl.a. 

gennem deltagelse i kirkelivet,
at vise respekt for den personlige værdighed hos medmen

nesket,
at lære eleverne at skelne mellem godt og ondt, sandt og 

falsk,
at give eleverne forståelse for de åndelige værdier som 

overordnet de materielle, og derigennem styrke den en
kelte elevs personlige frihed over for den materielle ver
den,

at styrke elevernes holdning over for arbejde og ansvar, 
for derigennem at kvalificere dem til en frugtbar og 
kompetent indsats i det moderne samfund, 
gennem målbevidst undervisning at give eleverne ind
sigt og færdigheder, for derigennem at give dem mulig
hed for selvstændig tilegnelse og erkendelse.

(Fælles målsætning for de katolske skoler i Danmark - formuleret på skole
møde i Sostrup i 1976.)
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Årsskrift - 1986/87
Det sidste årsskrift udkom i december 1986 i forbindelse 
med skolens 80 års fødselsdag. I det var der et tilbageblik på 
skoleåret 1985-86. På nuværende tidspunkt er skolen allere
de midt i skoleåret 1987-88, og inden man får set sig om, 
kan man nemt komme til at glemme skoleåret 1986-87. 
Blandt andet af den grund udkommer der nu et årsskrift. 
En anden grund er også, at der er behov for at kunne præ
sentere skolen med de nyeste oplysninger over for kommen
de elever og forældre, samt andre, der gerne vil vide noget 
om Katolsk Centralskole.
Men dette årsskrift vil af sparemæssige grunde være lidt me
re beskedent i udstyr og sidetal end forrige årsskrift.

Skolen udgiver hver måned et meddelelsesblad »Nyt fra Ka
tolsk Centralskole«, som løst og fast fortæller om den kom
mende måneds begivenheder i skolen, ligesom der fra tid til 
anden er et tilbageblik på den forløbne måned. Ved at blade 
disse nyhedsblade igennem fra august 1986 til november i år 
får man et overblik over skolens mange aktiviteter i årets 
løb. Men dog kun nogle af dem. Mange aktiviteter - ikke 
mindst på klasseplan - er ikke med: klasseture, forældre
møder etc.
Men lad os kaste et blik på listen fra august 86 til november 
87:

14.8.86 10. klasse drog på lejrskole til Helsingør Van
drerhjem.

1.9.86 6.y var på lejrskole i Jyderup.
10.9.86 9.x var på lejrskole i Asserbo.
18.9.86 8.-10. klasse havde fællestime, hvor pastor

Bjørn Højbo fortalte om skabelse og udvikling.
23.9.86 var hele skolen til høstgudstjeneste i Blågårds

kirken.
24.9.86 mødtes alle forældrerepræsentanter på skolen.
2.10.86 var der cyklistprøver i 6. og 7. klasserne.
17.10.86 deltog alle skolens elever i Hjerteforeningens 

motionsløb i Fælledparken.
3.11.86 begyndte feature-ugen med arbejdende værk

steder på hele skolen og på tværs af klasserne.
4.11.86 højtideligholdt vi skolens 80 års fødselsdag med 

bl.a. festgudstjeneste i Sakramentskirken, hvor 
biskop Hans L. Martensen prædikede.
Bagefter var der reception på lærerværelset.
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6.11.86 samledes de tidligere elever til fest, hvor bl.a. 
skuespilleren Susanne Breuning underholdt.

8.11.86 Abent-hus-arrangement, hvor eleverne lavede 
udstilling, teater, café m.m.

3.12.86 Skolekredsmøde, hvor Werner Switon blev 
valgt til bestyrelsen.

10.12.86 havde alle klasser klippe-klistre-dag og halv fri
dag.

12.12.86
19.12.86

var der Lucia-optog og adventssang i kirken, 
holdt vi juleafslutning, dels i klasserne, dels i 
Blågårdskirken.

6.1.87 samledes vi for at fejre Hellig-Tre-Kongersdag i 
Sakramentskirken, hvor skuespilleren Niels Vi
gild læste op.

21.1.87 havde 8.-10. klasserne fællestime i salen, hvor 
pastor Jac. Adams fortalte om Kofoeds Skole.

28.1.87
23.2.87
2.3.87
13.3.87

var der møde for katolske forældre, 
forældrekonsultation for 9. og 10. klasse, 
fastelavnsfest og tøndeslagning.
drog lærerne til »Magleås« for at holde pæda
gogisk weekend.

22.3.87
23.3.87

drog 8.y på sprogrejse til London.
drog de katolske elever i 8.-10. klasse til Niit- 
schau for at opleve et rigtigt kloster.

2.-3.4.87 var der »fastedage«, hvor skolen samlede ind til 
Caritas’ hjælpearbejde i Latinamerikas slum
byer. Det gav 4.778 kr.

7.4.87 skolemodenhedsprøve for de kommende første
klasseelever.

10.4.87 fejrede vi påsken med en gudstjeneste i Sakra
mentskirken, hvor dramaholdet opførte en af 
Selma Lagerlbfs kristuslegender.

22.4.87
26.4.87

drog 8.x på sprogrejse til London.
var 2. klassernes katolikker til deres første helli
ge kommunion i Sakramentskirken.

13.5.87
18.5.87
19.5.87

var 2.-3. klasserne på bondegårdstur.
5.x var på lejrskole i Nordjylland.
4.-7. klasserne deltog i københavnerskolernes 
idrætsdag.

18.6.87 tog vi afsked med 9. og 10. klasse ved en fest
lighed i skolens sal.
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Skoleåret 1987/88

22.8.87 begyndte den vietnamesiske modersmålsunder
visning her på skolen.

27.8.87 var 10. klasse på en »ryste-sammen-tur« på 
Skagen.

1.9.87 i anledning af det forestående folketingsvalg fik 
de store elever mulighed for at møde nogle poli
tikere fra flere partier ved en fællestime.

9.9.87 deltog 8.-10. klasses elever i de københavnske 
skolers idrætsdag og opnåede en fin placering 
(især pigerne).

19.9.87
22.9.87

var 8.x på lejrskole i Norge.
fejrede hele skolen høstgudstjeneste i Blågårds
kirken.

25.9.87 3.y holdt mini-lejrskole på selve skolen og op
førte eventyrspil for forældrene.

16.10.87 deltog hele skolen i motionsløb - denne gang 
rundt om Sortedams- og Peblingesøen.

4.11.87 fejredes skolens 81 års fødselsdag med sang i 
kirken og halv fridag
og dagen efter

5.11.87 var der - traditionen tro - sammenkomst for 
gamle elever.

20.11.87 blev der holdt skolebal for 8.-10. klasses elever.

De ovennævnte begivenheder er med til at skabe et billede af 
Katolsk Centralskole, både i hverdagen og på festdage.
Bag de forskellige arrangementer står ikke alene skolens 
personale, men også mange andre, der yder en indsats for, 
at skolen kan fungere på alle ledder og kanter.
Derfor tak til:
Blågårdskirkens præst og menighed
Tandplejerne
Biskop Hans Martensen
Sakramentskirkens præst (Jac. Adams) og menighed
Pastor Jesper Fich
Benediktinerklosteret i Ntitschau
Institut Skt. Joseph (boggave)
SP-erne (det er de elever, som hjælper os over Nørrebro- 
gade - i al slags vejr)
Politiet
Forældrerepræsentanterne og forretningsudvalget - ikke 
mindst Forældrefonden
Tandlægehøjskolen
Skolepsykologisk Rådgivning i Københavns Kommune
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Følgende har ydet en ret stor kontant støtte til de af vore ele
ver, for hvem skolepengene er en meget stor byrde:

Biskop Martensen, specielt til de vietnamesiske elever
Blågårdskirkens menighedssamfund
Stiftelsen Mariahjemmet
Sankt Ansgars Sogns fælleslegat
Krafts Legat - specielt til de katolske elevers tur til Niit- 
schau.

Katolsk Centralskole 
pr. 1/2 88:

Sankt Ansgars Skole

Skolens bestyrelse pr. 3. december 1986
Pastor Jac. Adams C.ss.R.
Lektor Werner Switon-Rønnow
Lektor Kurt Hansen
Læge Anne Persson (formand)
Læge Mirek Glazowski
Tilsynsførende
Viceskoleinspektør Mimi Rahr
Formand for Forældrerepræsentanterne
Lis Kaspersen
Træffetider
Tlf. (01) 39 46 46 med omstilling til:
Skolens leder, Ole Meyer:

alle skoledage, men bedst mandag-tirsdag kl. 10-11
Viceskoleinspektør John Rosenberg
Skolesekretær Sonja Vejleaa:

daglig kl. 8.30-13.30
Skolelæge Anne Persson:

som regel fredag kl. 9.00-14.00
Skolesundhedsplejerske Else Marie Larsen
onsd./fred. i lige uger
Skolepsykolog Grete Leth:

fredag kl. 9.00-14.00
Skolevejleder Mette Olsen
Pedel Kai Kristiansen:

skoledage kl. 7.00-12.00 og 14.00-16.00
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Ringetider

1. lektion: kl. 8.00- 8.45 (morgensang 8.45 om
2. lektion: kl. 8.45 - 9.30 mandagen i kirken)
Frikvarter: kl. 9.30- 9.45
3. lektion: kl. 9.45 - 10.30
4. lektion: kl. 10.30 - 11.15
Spisning: kl. 11.15 - 11.30
Frikvarter: kl. 11.30 - 12.00
5. lektion: kl. 12.00 - 12.45
6. lektion: kl. 12.45 - 13.30
Frikvarter: kl. 13.30 - 13.40
7. lektion: kl. 13.40 - 14.25
8. lektion: kl. 14.25 - 15.10

Indmeldelsesgebyr
200 kr. (betales sammen med 1. rate).

Skolepenge pr. 1.1.1988
425 kr. pr. måned. Skolepengene betales i 11 månedlige ra
ter (juli fri). Indbetaling må være sket senest den 5. i hver 
måned.

Søskendemoderation
2. barn betaler 375 kr. pr. rate.
3. barn betaler 325 kr. pr. rate.
4. barn betaler 0 kr. pr. rate.

Gudstjeneste
for ikke-katolske elever i 2.-5. klasse hver tirsdag kl. 8.00 i 
Blågårdskirken.

Messe
for katolske elever i 2.-5. klasse hver tirsdag kl. 8.00 i Sakra- 
mentskirken.

Gudstjeneste/messe
for øvrige elever meddeles i »NYT«.

Glemte sager
Henvendelse til skolens pedel
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Kontaktbogen
bruges til alle meddelelser mellem hjem og skole og skal al
tid medbringes i skoletasken.

Periodemeddelelser
om elevens standpunkt og arbejdsindsats udleveres tre gan
ge i løbet af skoleåret (december, marts og juni).

Fritidsklubberne
er åbne for elever i 1.-2. klasse hver dag kl. 12.00 - 15.00. I 
det omfang, der er plads, også for andre elever.
Henvendelse på skolens kontor.

Ferieplan for skoleåret 1988/89

Første skoledag efter sommerferien 1988: ma. d. 8.8.88
Efterårsferie: ma. d. 17.10.88 - fr. d. 21.10.88
Juleferie: fr. d. 23.12.88 - ma. d. 02.01.89
Vinterferie: ma. d. 13.02.89 - fr. d. 17.02.89
Påskeferie: ma. d. 20.03.89 - ma. d. 27.03.89
Bededag: fr. d. 21.04.89
Kristi Himmelf.: to. d. 04.05.89 - fr. d. 05.05.89
2. pinsedag: ma. d. 15.05.89

Første dag i sommerferien 1989: ma. d. 19.06.89.

Skolemælk
(let-, sød- og kærnemælk) kan købes på skolen - der betales 
pr. halvår.

Transport
HT-kort udstedes til de elever, der bor tilstrækkelig langt 
fra skolen. Henvendelse på skolens kontor.
Der ydes støtte, hvis skolevejen er længere end:
2, 5 km i børnehaveklasser og 1.-3. klassetrin
6,0 km på 4.-6. klassetrin
7,0 km på 7.-9. klassetrin
10,0 km på 10. klassetrin

Nedslag i skolepenge
På grundlag af socialindkomstens størrelse kan der ydes et 
vist nedslag i skolepengene.
Ansøgningsblanket udleveres i maj og skal være skolen i 
hænde inden den 1. juni med henblik på reduktion i skole
pengene det følgende skoleår.
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Skoletandpleje
ydes efter hjemstedkommunens regler herom. Børn hjem
mehørende i Københavns Kommune går til skoletandpleje 
på Tandlægehøjskolen (Panuminstituttet).
Tandplejerskolen tilbyder alle elever fluorskylning og in
struktion i tandpleje.
Meddelelse herom gives ved skoleårets begyndelse.

Cykelparkering
på skolens område kan desværre ikke tilbydes alle, som øn
sker det, men kun dem, der bor i en vis afstand fra skolen. 
Henvendelse herom til skolens pedel, Kaj Kristiansen.

Gamle elever
der gerne vil opretholde en vis forbindelse med skolen og 
skolekammerater, indbydes til at deltage i det årlige arran
gement for gamle elever - den første torsdag i november.

Hjælp fra Børnenes Kontor
kan ydes trængende familier; ansøgning udleveres af og re
turneres til skolen i månederne november og maj. Der ydes 
både beklædnings- og fødevarehjælp.
Ligeledes kan der gennem skolen formidles ferieplads, an
søgning herom i maj måned.
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Regler for Katolsk Centralskole

Disse regler henvender sig til både elever og hjem:

1 Hvor intet andet er aftalt, er den enkelte elev for
pligtet til at følge alle timer ifølge skemaet, samt 
arrangementer inden for den normale undervis
ningstid.

2 Eleven er forpligtet til at medbringe de nødvendige 
undervisningsmaterialer såsom bøger, hæfter, 
skrivemateriel, idrætstøj m.v.
Endvidere skal kontaktbog og lektiebog medbrin
ges.

3 De bøger, som udleveres af skolen, skal være for
synet med bind og med elevens navn.

4 Cykler og knallerter må kun parkeres på skolens 
område efter tilladelse.

5 Der må ikke foretages indsamlinger (herunder lod
seddelsalg), deles tryksager ud eller opsættes pla
kater uden tilladelse.

6 Transistorradio, båndoptagere, musikinstrumen
ter, slik, drikkevarer og lign, må kun medbringes 
efter aftale.

7 Penge og andre værdigenstande må ikke henligge i 
tasker og overtøj.
Skolen kan ikke påtage sig noget ansvar for elever
nes personlige effekter, såsom briller, penge, tøj, 
ure etc., hvis disse bortkommer eller ødelægges. 
Det anbefales at forsyne tøj (f.eks. overtøj og 
idrætstøj) med tydeligt navn.

8 Eleven er ansvarlig for skolens materiel og inventar 
(herunder udleverede bøger, hæfter, lommeregne
re etc.). Bortkomst eller ødelæggelse kan medføre 
erstatningskrav fra skolens side.
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9 Sygdom eller andet lovligt fravær, der strækker sig 
ud over tre skoledage, må meddeles skolen, senest 
tredjedagen.

10 Fravær af enhver art skal være angivet i kontakt
bogen ved fremmøde den første dag efter fraværet.

11 Fritagelse for en eller flere skoledage kan gives ef
ter anmodning til skolens leder.

12 Fritagelse for enkelte timer kan ske efter anmod
ning til klasselæreren senest dagen forinden.

13 Fritagelse for deltagelse i idræt gives højst for én 
uge ad gangen. Ved fritagelse i mere end fire uger 
kan skolen fordre en lægeattest.

Dette er kun et pluk af skolens regler. De bør selv
følgelig suppleres med de almindelige regler, som 
må gælde for enhver arbejdsplads eller institution, 
hvor mange mennesker færdes og bør tage hensyn 
til hinanden. Nogle regler formuleres i de enkelte 
klasser efter aftale mellem elever og lærere.

Under alle omstændigheder forventes det, at ele
vernes færden og samvær både i og uden for sko
len (på vej til og fra, under ture, lejre etc.) er præ
get af høflighed, hensyntagen og respekt for andre, 
børn såvel som voksne.
Det forventes, at eleverne retter sig efter skolens 
regler og de anvisninger og henstillinger, der gives 
dem af skolens personale og andre, som har ansvar 
for færdsel, sikkerhed, ro og orden, det være sig i 
som uden for skolen.

Overtrædelse af regler for god orden og opførsel 
vil blive påtalt over for eleven, ligesom skolens per
sonale kan gøre anmærkning herom til hjemmet. 
Hvor dette ikke har den ønskede virkning, kan 
man skride til forskellige disciplinære midler, her
under i grovere tilfælde bortvisning for kortere tid 
efter information til hjemmet.
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Fortegnelse over skolens 
medarbejdere i skoleåret 1987-88

Bjørrild, Aase
specialundervisning, skoleklinik, fransk

Bøhm, Annette
idræt

Cohen, Birgitte
klasse- og dansklærer i l.y og 7.y, engelsk og kristen
domskundskab

Doods, Hildegard
tysk og kristendomskundskab (katolikker)

Egelund, Henning
klasse- og dansklærer i 8.y, tysk og samtidsorientering

Frederiksen, John K.
matematik - lærerrådsformand

Garset Larsen, Lone
klasse- og dansklærer i 2.x, idræt, svømning, kristen
domskundskab og formning

Hannibal, Susanne
klasse- og dansklærer i 5.y, orienteringsfag, idræt og mu
sik

Hansen, Knud
talepædagog

Hansen, Lynne Børresen
klasselærer i 4.x, engelsk og matematik

Hbffner, Mette
hjemkundskab, maskinskrivning, samtidsorientering, hi
storie og orienteringsfag
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Jansson, Lisbet
klasse- og dansklærer i 5.x og 9.y, formning og kristen
domskundskab

Jørgensen, Helen Friis
klasse- og dansklærer i 6.x og 8.x, engelsk - skolebibliote
kar

Karlsson, Karen
klasse- og dansklærer i 3.x, dansk i 9.x, specialunder
visning

Kiærulff, Lise
matematik, geografi, historie, kristendomskundskab og 
datalære

Kjærstad, Anne Lise
klasse- og dansklærer i 2.y og 6.y, dansk i 4.x, idræt

Kristiansen, Kai
pedel

Larsen, Gunnar
tysk, matematik, specialundervisning, skoleklinik - koor
dinator for specialundervisningen

Larsen, Else Marie
skolesundhedsplejerske

Larsen, Teddy
klasse- og dansklærer i 1.x, fysik, kristendomskundskab 
og fotolære. Tillidsmand for FGL (Frie Grundskolers 
Lærerforening), leder af skolepatruljen

Leth, Grete
skolepsykolog

Linnetved, Marianne
klasse- og dansklærer i 10., engelsk, håndarbejde og spe
cialundervisning

Malthe, Harald
matematik, specialundervisning, kristendomskundskab - 
organist

Meyer, Ole
historie, kristendomskundskab - skoleleder
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Meyer, Bente
regnskabsfører

Mortensen, Winnie
tysk, samtidsorientering, historie, kristendomskundskab 
(katolikker)

Olsen, Mette
klasse- og dansklærer i 7.x, matematik, psykologi - skole
vejleder

Nieborak, Hanne
supplerende undervisning for fremmedsprogede, vikar

Noval, Merete
børnehaveklasseleder - leder af fritidsklubberne

Orenstein, Jane
biologi, formning, musik, kristendomskundskab

Persson, Anne
skolelæge - formand for skolens bestyrelse

Persson, Birger
idræt, orienteringsfag, musik, svømning

Rosenberg, John
matematik, fysik/kemi - viceskoleinspektør

Schacke, Neemi
engelsk, orienteringsfag, specialundervisning

Søgaard, Grete
børnehaveklasseleder

Søgaard, Vivi
hjemkundskab, formning, keramik, orienteringsfag, kri
stendomskundskab (katolikker)

Tersgov, Marianne
klasselærer i 9.x, historie, geografi, formning, samtids
orientering, kristendomskundskab, filmkundskab
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Vestergaard, Ida
klasse- og dansklærer i 3.y, matematik, formning, musik, 
kristendomskundskab

Vejleaa, Sonja
sekretær

Endvidere præst i Blågårdskirken: Lisbeth Søe

Præst i Sakramentskirken: Jac. Adams (medlem af skolens 
bestyrelse)

Katolsk skolepræst: Kaare Osorio - under dennes sygeorlov:
Jesper Fich

Følgende har været vikarer i 1986-87:
Marie Therese Dernehl
Jeanette Bonnichsen
Rehné Harris
Sonja Bader
Maria Walbom
Mathias Bruun Pedersen
Peter Martin
Lars Heyn
Santi Sjoberg
Gitte Burfeldt

Farvel
Finn Bjørke, der afgik som lærer (pension) d. 1.8.87
Preben Kristiansen, pedelmedhjælper til d. 1.10.87
Povl Eskar, bestyrelsesmedlem til d. 1.1.87
Torben Riis, bestyrelsesmedlem til d. 1.8.87
Rehné Harris, leder af fritidsklubberne til d. 1.7.87
Winnie Ølbye, leder af fritidsklubberne til d. 1.3.87 
- med tak for jeres indsats for skolen og dens elever.
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Personale 1987/88
Øverste række fra venstre:
Merete Noval, Mette Hbffner, Susanne Hannibal, 
Hanne Nieborak, Marianne Tersgov, Karen Karlsson, 
Birger Persson, Preben Kristiansen, Kai Kristiansen, 
Lynne Børresen, Birgitte Cohen.

Midterste række fra venstre:
Harald Malthe, Lone Garset, Ida Vestergaard,
Annette Bøhm, Aase Bjørrild, Gunnar Larsen, Ole Meyer, 
Hildegard Doods, Hanne Lise Kiærulff, John Frederiksen.

Nederste række fra venstre:
John Rosenberg, Vivi Søgaard, Anne Lise Kjærstad, 
Neemi Schacke, Marianne Linnetved, Lisbet Jansson, 
Mette Olsen, Sonja Vejleaa, Inger Kristiansen.

Fraværende:
Henning Egelund, Helen Friis Jørgensen, Teddy Larsen, 
Winnie Mortensen, Jane Orenstein, Grete Søgaard, 
Bente Meyer.
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Inger Kristiansen

Tirsdag d. 8. december modtog vi det triste budskab, at sko
lens oldfrue gennem snart 35 år, Inger Kristiansen, var død 
efter kort tids sygdom og hospitalsophold, 64 år gammel, 
dvs. på et tidspunkt, hvor hun endnu få uger forinden havde 
været aktiv i skolens liv og hverdag.
Hverdagen i Katolsk Centralskole bliver herefter ander
ledes. Hun var en del af skolens hverdag - ja, også en del af 
skolen, når den festede.
Med sin omsorg for både store og små, med sin sans for or
den, renlighed og de mange små ting i skolelivet var hun 
som en effektiv husmoder. Pligtopfyldende og engageret i 
skolens ve og vel, ikke alene på det materielle område, men 
også i skolens kirkelige liv. Også engageret i de enkelte ele
vers mange små og store problemer.
Hun havde sine meningers mod, og ingen var i tvivl om, 
hvad hun mente, men bag de undertiden barske ord for
nemmede man et stort hjerte for alle, men ikke mindst for 
dem, der havde svært ved at takle problemer hjemme og i 
skolen.
Hendes lille kontor, som hun delte med sin mand, der er 
skolebetjent på stedet, var ofte et mødested for både nuvæ
rende og gamle elever, der ønskede at få en god medmenne
skelig snak med fru Kristiansen.
Netop medmenneskelighed og ansvarlighed var ledetrådene 
for et liv, som - efter vor målestok - fik så brat en ende. Hun 
vil blive husket af flere generationer af elever og medarbej
dere, men selvfølgelig vil hendes minde først og fremmest 
leve hos hendes mand, Kai Kristiansen, og hendes børn, 
børnebørn og øvrige familie.
Hendes store »familie« her på skolen ærer hendes minde i 
bevidstheden om, at vi også i døden er i Guds kærlige hånd.

Ole Meyer
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9x 1986/87

Øverste række fra venstre:
Pernille Stievano, Uffe Knuth Hansen, Brian Kristensen, 
Maciej Tinne, Søren Bøhm, Gitte S. Nielsen

Midterste række fra venstre:
Ellen Wulffsberg, Denise Thigpen, Jacob Leistner, 
lærer Marianne Linnetved, Morten Billing, Tina Nielsen, 
Nada Tomicic

Nederste række fra venstre:
Mikael Franczyk, Thao Ngo, Michael Broholm-Frandsen, 
Annette Switon-Rønnow, Langelaine Caluza, 
Simon Munk Plum. Fraværende: Joy Olsson

20



9y 1986/87

Øverste række fra venstre:
Nadia Brahimi, Morten Havn, Jesper H. Henriksen, 
Mikkel Gardner, Annette Leiling, Mark Kapala, 
Thomas Jersbil, lærer Birgitte Cohen

Midterste række fra venstre:
Sebastian Galeano, Tine Sørensen, Sussie Thomsen, 
Maximiliano Moreno, Malene Hansen, Jette Mistarz

Nederste række fra venstre:
Vasco Ortuzar

Fraværende:
Kirsten lim, Henrik Pedersvend
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10. 1986/87

Øverste række fra venstre:
Rikke Lisbeth Mattisson, Tina Rasmussen, Anders Persson, 
Claus Jenrich Nielsen, Sten Lind Pedersen, Erik Jørgensen, 
Hans Eskar, Christine Carstensen

Midterste række fra venstre:
Charlotte Jørgensen, Jesper Bowman,
Liselotte Kuhne Lorentzen, Karim Saric, Sanne Pedersen, 
Marcus Zurawski, Christina Diaz

Nederste række fra venstre:
Lærer Mette Olsen, Anh Tuan Nguyen,
Maureen Maureira Ramirez, Ole Normann Jensen, 
Elisabeth Ege Nielsen, Henrik Ludvig Holberg.
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SKOLENS ELEVER 1987/88
Børnehaveklassen

Andersen, Katja 
Axelsen, Maria Theresa 
Bergstrøm, Ulla 
Biszewski, Lukasz 
Bork, Annette 
Dababneh, Marshoud 
De Castro, Angela 
Furda, Dora. 
Izzo, Sara 
James, Michael 
Knudsen, Michel 
Kragl, Jan 
Kriznjak, Erika 
Larsen, Camilla 
Quache,, Mia Miling 
Pedersen, Jens Christian 
Poulsen, Gitte 
Poulsen, Maria Louise 
Pugh, Samuel 
Quijada, Marc 
Rasmussen, Steffen 
Shibly, Hasan 
Skomielsky, Patrick 
Svensson, Jacquelynn 
Tesfalase, Romadi 
Wissing,, Heidi-Christina

1. X
Asif, Lajla 
Comae, Amir 
Hofby, Dan 
Jensen, Mette 
Jespersen, Sascha 
Knudsen, Susanne 
Larsen, Michelle 
Løntoft-Rasmussen, Mette 
Magdziak, Agata 
McCulloch, Marc 
Nobusawa, Camilla 
Shek, Fung
Shibly, Arif 
Vestergaard, Pia
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i. y

Frey, Anne Mette 
Hansen, Dennis 
Holm, Jan 
Jensen, Susan 
Jessen, Alexandra 
Jørgensen, Rikke 
Larsen, Thomas 
Lesmark, June 
Livornese, Alessandra 
Mortensen, Camilla 
Quraishi, Yasmin 
Rasmussen, Simon 
Roque, Madalena 
Tang, Alan

2. x

Fearrington, Julia 
Furda, Mimi 
Hedegaard, Maria 
Hemmje, Ditte 
Jakobsen, Nick 
Jensen, Markus 
Jørgensen, Robbie 
Kindberg, Ania 
Kristensen, Dennis 
Lassen, Kim 
Pedersen, Judy 
Pedersen, Signe 
Raja, Qasim 
Rasmussen, Carsten 
Skals, Janne 
Tang, Angela 
Westi, Dennis
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2. y

Bader, Karim 
Godzina, Katarzyna 
Hedegaard, Malene 
Herrstedt, Kenneth 
Ma, Gisin
Nog, Liem 
Nielsen, Karina 
Pater, Patrick 
Perez, Sheila 
Rasmussen, Christel 
Santiago, Pamela 
Tajchman, Robert 
Tinne, Krzystof 
Zyskind, Marcel

3. x

Bergstrøm, Rasmus 
Chohan, Prabhjot 
Cignitti, Maria 
Frank, Sandra 
Hansen, Ole 
Haren, Robert 
Holm, Maria 
Izzo, Francesca 
Larsen, Brian Toxværd 
Nielsen, Michelle 
Pedersen, Tanja 
Sadiq, Raja 
Tuladhar, Dorte 
Wulffsberg, Johanne-Louise
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3. y

Bait, Allan 
Castillo, Judy del 
Desezar, Fie 
Fuleki, Dan 
Ha, Lun 
Høegh, Helle 
Jensen, Charlotte 
Larsen, Nick 
Lund, David 
Spektor, Sebastian 
Stokholm, Henrik 
Ølbye, Birgitte

4. x

Bonde, Tanja 
Cyganiak, Krzysztof 
Elex, Lizette
Franczyk, Tomas 
Jensen, Benjamin 
Jensen, Daniela 
Knudsen, Janne 
Maureira, Geraldine 
Mostel, Gitte
Mulkana, Nofil 
Ngo, Phu
Nieborak, Sarah
Petersen, Linda Rosenberg 
Raja, Asim
Sanchez, Martin 
Skaale, Daniel
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5. x

Andersen, Anja
Bader, Walid 
Borchersen, Henri 
Cabailero Huerta, Maria 
Changezi, Baber 
Cignitti, Rina
Cruz, Jennifer
Frank, Veena
Gawin, Agnes
Ha, Phong
Jespersen, Tina
Karim, Sajid 
Krag, Jesper 
Kristensen, Daniel 
Nguyen, Duc 
Nielsen, Jan
Persson, Rosa 
Taleva, Elisabeth

5. y

Akram, Saadia 
Borucki, Daniel 
Carlsen, Anja 
Engblom, Heidi 
Hammer, Helene 
Hammer, Kristine 
Hansen, Andreas 
Henriksen, Michael 
Hoffmann, Tania 
Jensen, Camilla 
Kragl, Lone 
Kristensen, Christina 
Nguyen, Trang 
Scharvik, Bodil 
Shek, Jan 
Sewanyana, Sanny 
Trap, Jens 
Tuladhar, Diana
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6. x

Baess, Jeannette 
Bredsgård, Malene 
Caluza, Phildan 
Hansen, Berit 
Jensen, Brian 
Jensen, Tanja 
Jønsson, Henrik 
Karim, Uzma 
Kristensen, Thomas 
Larsen, Camilla 
Leiling, Kenneth 
Mikkelsen, Anna 
Saleem, Shahbaz 
Shibly, Nancy 
Zivadinovic, Roberto

6. y

Engblom, Hasse 
Gawin, Robert 
Ha, Huy 
Kowalczyk, Sylwia 
Kiihnel, Stefan 
Laursen, Jacob 
Møller, Maria 
Mulkana, Shurjeel 
Nalubwama, Sylvia 
Nielsen, Michael 
Olsen, Mette 
Petersen, Zilah 
Schmidt, Jimmy 
Sinding, Per 
Taylor, Victoria 
Øjken, Anja 
Ølbye, Bonnie
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7. x

Andersen, Christine 
Bache, Martin 
Bonnichsen, Frantz 
Brandt, Amelia 
Chohan, Navjot 
Clausen, Annika 
Galeano, Rosa 
Gallina, Marco 
Grassi, Sandro 
James, Jean 
La Gala, Caterina 
Lauritsen, Catherine 
Munk, Henrietta 
Møller, Morten 
Nguyen, Hieu 
Nielsen, Monika 
Raja, Adeel 
Tuladhar, Dean

7. y

Aidi, Mariana 
Billing, Mette 
Christensen, Henrik 
Collatz, Tea
Flores Etter, Ruben 
Hansen, Brian
Ibsen, Tanja 
Jensen, Kamilla 
Kadziola, Jeanette 
Malling, Mette
Petersen, Heidi Rosenberg 
Rafiq, Abas Hasin 
Rasmussen, Heidi 
Rzezniczak, Ewa 
Sadiq, Umrana
Switon, Klaus 
Thomasen, Karina 
Thomsen, Frederik 
Voigt, Jeppe
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8. x

Bader, Jamil 
Caluza, Crestita 
Christiansen, Mette 
Diemer, Mille 
Franczyk, Zuzanna 
Fiileki, Gideon 
Grøsfjeld, Nina 
Ha, Huyen
Izzo, Chiara
Jensen, Martin Behrendt 
Lohse, Maria
Ngo, Hien 
Persson, Jesper 
Rafiq, Bushra 
Scharvik, Jeanet 
Sowik, Rafael 
Steenberg, Martin 
Wulffsberg, Anna

8. y

Andersen, Jan 
Calmat, Linda 
Christensen, Linda 
Christensen, Stina 
Desezar, Dennis 
Grønlund-Jørgensen, Jenny 
Gyldskov-Redke, Frank
Hemmje, Heidi
Jensen, Monica Nynne 
Jørgensen, Britta 
Kaspersen, Else 
Meldgaard, Paula 
Mortensen, Mia 
Nguyen, Tram
Sadiq, Sumera 
Saleem, Shahzad 
Skovle, Ann
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9. x

Andersen, Caroline 
Andersen, Julie 
Andersen, Teresa 
Bleiziffer, Otto 
Faxo, Jess
Franczyk, Maria Liza 
Fuleki, Simon
Hansen, Jeanette 
James, Eartha 
Jensen, Julia 
Lerking, Maria 
Lund, Angelica 
Petersen, Nina Rosenberg 
Pettas, Nicholas
Saric, Selma 
Valente, Arnaldo

9. y

Bernal, Marceline 
Bjørklund, Christian 
Bus, Camilla 
Christensen, Uffe 
Enggaard, Nete 
Ibsing, Thomas 
Jensen, Søren 
Ktihnel, Torben 
Larsen, Gitte 
Malling, Maria 
Mortensen, Dorthe 
Nguyen, Thanh 
Naamansen, Maria 
Raja, Raheel 
Reissmann, Katrine 
Sørensen, Tommy 
Uhrskov, Sine 
Wertheym, David
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10.

Broholm-Frandsen, Michael 
Franczyk, Mikael 
Galeano, Sebastian 
Hansen, Malene
Hansen, Uffe 
Jersbil, Thomas 
Kristensen, Brian 
Leiling, Annette 
Leistner, Jacob 
Nielsen, Tina 
Plum, Simon 
Thomsen, Sussie 
Tomicic, Nada 
Wulffsberg, Ellen
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Vedtægter for 
Forældrerepræsentantskabet 

på Katolsk Centralskole
1 Formål
Forældrerepræsentantskabet ved Katolsk Centralskole har 
til formål i samarbejde med skolens bestyrelse, skolelede
ren, skolens medarbejdere og eleverne at medvirke til at rea
lisere skolens målsætning med såvel undervisning som op
dragelse.

2 Klasserepræsentant
I hver af skolens klasser vælges for en periode af to år fra et 
skoleårs begyndelse af og blandt forældrene en klasserepræ
sentant og en suppleant efter reglerne anført i stk. 2-10. 
Klasserepræsentanten repræsenterer klassens forældre i for
ældrerepræsentantskabet og skal i udførelsen af sit hverv 
medvirke til at skabe de bedst mulige betingelser for et åbent 
og tillidsfuldt samarbejde mellem klassens forældre, dens 
elever og skolen.
2. Valg af klasserepræsentant og suppleant finder sted hvert 
andet år ved et klasseforældremøde.
3. Klassens forældre indkaldes med mindst 10 dages skrift
ligt varsel af klasselæreren.
4. For nydannede klassers vedkommende indkaldes klassens 
forældre af skolens leder med mindst 10 dages skriftligt var
sel senest 4 uger efter skoleårets begyndelse. Inden valg
handlingen orienterer skolelederen og et medlem af foræl
drerepræsentantskabets forretningsudvalg om skolen og 
forældrerepræsentationen ved skolen.
5. Stemmeret har alle forældre (værger), der har børn i den 
pågældende klasse, idet der rådes over én stemme pr. elev.
6. Valgbar er en mor, far eller værge til en elev i den pågæl
dende klasse, som har erklæret sig villig til at påtage sig 
hvervet som klasserepræsentant/suppleant.
Genvalg kan finde sted.
Følgende er ikke valgbare:

ansatte på skolen; en mor, far eller værge, som i forvejen 
er klasserepræsentant i en anden klasse på skolen.

7. Valget afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de frem
mødte forældre (værger). Såfremt der ytres ønske herom, 
skal valget ske skriftligt.
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8. Omvalg af repræsentant og suppleant i valgperioden skal 
finde sted, såfremt:

a) klasserepræsentanten og suppleanten begge har nedlagt 
deres hverv,
b) klasser sammenlægges.

Proceduren for omvalg følger reglerne for normalvalg.
9. Hvis klasserepræsentanten afgår i valgperioden efter eget 
ønske, eller fordi valgbarheden mistes, indtræder supplean
ten med øjeblikkelig virkning.

3 Forældrerepræsentantskabet
Forældrerepræsentantskabet på Katolsk Centralskole be
står af samtlige klasserepræsentanter.
1. Forældrerepræsentantskabet arbejder for at bibringe 
skolens forældre den bedst mulige forståelse for skolens vil
kår og muligheder.
2. Forældrerepræsentantskabet giver råd og udtaler sig om 
generelle anliggender vedrørende skolen såsom ordensreg
ler, skolerejser, ekskursioner og andre arrangementer, samt 
om aktuelle og principielle spørgsmål angående undervis
ningen, skolens bygninger og forsyning med inventar, skole
gårdens indretning m.v.
3. Forældrerepræsentantskabet kan ikke behandle spørgs
mål vedrørende enkelte elevers eller læreres forhold.
4. Forældrerepræsentantskabet kan bistå skolen i dens be
stræbelser på at knytte forbindelser til det omgivende sam
fund, f.eks. erhvervsliv, organisationer, kirker m.v.
5. Forældrerepræsentantskabet kan bistå skolen ved aktivi
teter ud over skoletiden såsom fritidsklubber, fester og kul
turelle arrangementer.
6. Forældrerepræsentantskabet fastlægger principperne for 
en evt. forældrefonds virksomhed.
4 Møde i Forældrerepræsentantskabet
Skolelederen indkalder med mindst 14 dages varsel ved ud
sendelse af dagsorden til konstituerende møde i forældrere
præsentantskabet inden efterårsferien eller senest den 15. 
oktober.
2 . Mødets dagsorden indeholder i det mindste følgende 
punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Orientering om skolens virksomhed ved skolelederen, 

lærerrådets formand og evt. elevrådets formand
4. Kassereren for evt. forældrefond aflægger beretning
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5. Indkomne forslag. Forslag, som ønskes behandlet, skal 
være formanden i hænde senest 8 dage før mødet og 
udsendes før mødet til forældrerepræsentantskabets 
medlemmer og øvrige indbudte

6. Valg for ét skoleår (det indeværende) af medlemmer til 
forretningsudvalget

7. Evt.

5 Forretningsudvalget
Forretningsudvalget, som koordinerer forældrerepræsen
tanternes arbejde, består af tre medlemmer, samt to supple
anter.
2. Udvalget konstituerer sig med formand, næstformand og 
sekretær.
3. Forretningsudvalget kan iøvrigt bistå skolens styrelse ved 
arrangement af den generalforsamling, hvor man i henhold 
til skolens vedtægter vælger repræsentant til skolens styrel
se.
4. Forretningsudvalgets formand indkalder med mindst 14 
dages varsel til repræsentantskabsmøder i løbet af skole
året, bortset fra det i §4 nævnte konstituerende møde.
Repræsentantskabet skal indkaldes, såfremt mindst 'A af 
medlemmerne fremsætter motiveret ønske herom.
5. Ligeledes kan repræsentantskabet indkaldes af skolens 
bestyrelse og/eller skolelederen.
6. Der optages referat af repræsentantskabets møder, som 
underskrives af dirigenten og derefter udsendes til samtlige 
klasserepræsentanter og øvrige mødedeltagere.
7. Skolelederen, lærerrådsformanden og et medlem af sty
relsen har ret til at deltage i repræsentantskabets møder, 
dog uden stemmeret.

6 Ændring af vedtægter
Ændring af nærværende vedtægter kan først finde sted, når 
forslag hertil har været optaget på dagsordenen.
2. Til vedtagelse af ændringsforslag kræves, at mindst 2A af 
forældrerepræsentantskabet stemmer herfor.
3. Ændring af vedtægter kræver dog godkendelse fra sko
lens styrelse.

København, august 1980

Ændret ved repræsentantskabsmøde den 6. oktober 1983. 
Sign.: Allan Mandrup Jensen (dirigent)

Inge Stievano (referent)
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Vedtægter for Forældrefonden 
til fordel for elever i 
Katolsk Centralskole

1 Fondens navn er:
FORÆLDREFONDEN TIL FORDEL FOR 
ELEVER I KATOLSK CENTRALSKOLE

Dens hjemsted er:
Katolsk Centralskole
Nørrebrogade 27, 2200 København N
Gironr. 3 40 09 21

2 Fondens formål er at virke til gavn for skolens ele
ver, såvel inden for skolens fysiske rammer, som 
ved tilskud til dækning af omkostninger i forbin
delse med elevaktiviteter arrangeret af eller gen
nem skolen.

3 Fondens midler tilvejebringes gennem frivillige bi
drag, gaver og overskud fra forældrearrangerede 
aktiviteter.

4 Fondens midler anbringes efter de af justitsmini
steriet fastsatte regler for anbringelse af legatmid
ler.
Ved fondens formue forstås fondens samlede akti
ver ved et regnskabsårs begyndelse.
Beslutning om hel eller delvis anvendelse af maxi
malt 50% af fondens formue samt maximalt 50% 
af et regnskabsårs nettoindtægt kan træffes af fon
dens bestyrelse ved simpel stemmeflerhed.

5 Fondsmidler kan kun stilles til rådighed for anven
delse inden for de i formålsparagraffen, §2, angiv
ne rammer, som for eksempel:

til hel eller delvis dækning af omkostninger i for
bindelse med elevaktiviteter arrangeret af eller 
gennem skolen, hvor omkostningerne ellers, helt 
eller delvis, skulle være dækket af de deltagende 
elever, f.eks. ved teater-, koncert- og biograftu
re, udflugter elevrejser og lejrskoleophold 
o.lign.

Fondsmidler må kun anvendes til dækning af den 
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del af omkostningerne ved et arrangement, det på
hviler eleverne at udrede.
Fondsmidler kan anvendes til gavn for et flertal af 
elever, til arrangementer for en hel klasse eller til 
støtte for en enkelt elev.

6 Fondsmidler kan ikke søges til:
hel eller delvis dækning af skoleafgift og/eller 
skoleafgiftsrestancer,
hel eller delvis dækning af omkostninger, der 
falder ind under skolens driftsomkostninger el
ler påhviler skolen at udrede.

7 Begrundet ansøgning om støtte fra fonden skal 
fremsendes skriftligt til fondens bestyrelse.
Henvendelse til fondens bestyrelse sker gennem 
skolens sekretariat.

8 Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, - 
forældrerepræsentantskabets forretningsudvalgs 3 
medlemmer samt 2 forældrerepræsentanter.
Formand for fonden er forældrerepræsentantska
bets forretningsudvalgs formand.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, fastsætter selv sin 
forretningsorden og fører protokol over sine for
handlinger.
Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen. Genvalg 
kan finde sted.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af bestyrel
sens medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved 
almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelig
hed er formandens stemme udslagsgivende.

9 Fonden tegnes af formanden (i dennes fravær 
næstformanden) sammen med kassereren.

10 Over fondens formue, dens indtægter og udgifter 
skal bestyrelsen hvert år aflægge regnskab over for 
skolens forældrerepræsentantskab.
Fondens regnskabsår er det samme som skoleåret. 
Bestyrelsen er ansvarlig for omhyggelig regnskabs
føring og regnskabsaflæggelse.
Regnskabsaflæggelse skal finde sted på det første 
forældrerepræsentantskabsmøde i et nyt skoleår. 
Regnskabet revideres af en af forældrerepræsen
tantskabet, for et år ad gangen, valgt revisor, der 
ikke kan være suppleant til fondens bestyrelse.
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11 Fondens protokoller, kassebeholdning, bankbøger 
etc. opbevares i aflåset skab på skolens sekretariat.

12 Ændringer i disse vedtægter kan ske ved alminde
lig stemmeflerhed på et forældrerepræsentant- 
skabsmøde.

13 Hvis skolens forældrerepræsentantskab måtte op
høre at bestå, overgår fondens midler til skolen, 
dog kun til anvendelse i overensstemmelse med 
fondens vedtægter.

Godkendt København den 23.9.82
Til vitterlighed for dateringen og underskrif
tens rigtighed:

Anne Persson Lis Kaspersen
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Vedtægter for den selvejende 
institution Katolsk Centralskole

1 »Katolsk Centralskole«, som har hjemsted i Kø
benhavn, har til formål at drive privat skole på ka
tolsk grundlag med statstilskud efter den til enhver 
tid gældende lovgivning om friskoler og private 
grundskoler m.v.

2 Skolens drift gennemføres ved tilskud fra det of
fentlige, skolepenge for de skolesøgende børn samt 
private tilskud og gaver. Skolepenge betales efter 
en af styrelsen fastsat tarif. Eventuelt driftsover
skud tilfalder institutionen. Værdipapirer skal no
teres på skolens navn, og det skal i det hele sikres, 
at midlerne kun anvendes i skolens øjemed.

3 Institutionen ledes af en styrelse på 5 medlemmer, 
hvoraf

a) skolens forældrekreds vælger 2 medlemmer,
b) menighedsrådet ved skolens katolske hjem

sogn ét medlem,
c) menighedsrådet for det af de øvrige katolske 

sogne i hovedstadsområdet, hvoraf skolen på 
tidspunktet for valgets udskrivning har flest 
elever, ét medlem,

d) og den katolske biskop af København ét med
lem.

2. Styrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gan
gen, regnet fra begyndelsen af et kalenderår, idet 
medlemmerne afgår på skift, således at det ene af 
de forældrevalgte og det ene af de menighedsråds
valgte afgår i lige årstal, det andet af de forældre
valgte og det andet af de menighedsrådsvalgte i uli
ge årstal. Genvalg kan finde sted.
3. Forældrekredsens valg af styrelsesmedlemmer 
sker på et møde, der med mindst 14 dages varsel 
ved skriftlig meddelelse til alle stemmeberettigede 
indkaldes af styrelsens formand til afholdelse hvert 
år i oktober kvartal, således at valg gælder fra den 
1. januar i det følgende år.
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Ved mødet har alle, som på mødetidspunktet er 
forældre til et eller flere børn i skolen, stemmeret. 
Hver fremmødt kan dog kun råde over én stemme. 
Som valgt betragtes den af de opstillede kandida
ter, som har opnået det største antal stemmer med 
de i §5 in fine nævnte indskrænkninger.
Ved stemmelighed foretages omvalg mellem de 
kandidater, som har opnået det højeste antal stem
mer. Er der stadig stemmelighed, afgøres valget 
ved lodtrækning mellem de ovenfor nævnte kandi
dater.
4. Styrelsen vælger selv sin formand og næstfor
mand samt, hvis der ikke ansættes en administra
tor uden for styrelsens kreds, sin kasserer.
5. Hvervet som styrelsesmedlem er ulønnet. Styrel
sens medlemmer har ikke ret til nogen andel i sko
lens formue eller overskud og hæfter ikke person
ligt for skolens forpligtelser.

4 Styrelsen er institutionens højeste myndighed. Sty
relsens beslutninger træffes ved almindelig stem
meflerhed (jfr. dog §8) på møder, hvortil der ind
kaldes af formanden efter de i forretningsordenen 
fastsatte regler, ved stemmelighed er formandens 
stemme afgørende. Formanden skal indkalde til 
styrelsesmøde, når mindst to styrelsesmedlemmer 
fremsætter ønske herom og angiver en dagsorden; 
indkaldelse skal i så fald ske senest 8 dage efter, at 
begæringen er fremsat. Styrelsen er beslutnings
dygtig, når mindst tre af dens medlemmer er mødt. 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. løvrigt fast
sætter styrelsen selv forretningsordenen, som skal 
godkendes af den katolske biskop.

5 Styrelsen ansætter og afskediger skolens pædago
giske leder. Denne har over for undervisningsmini
steriet og skolens styrelse ansvaret for skolens pæ
dagogiske ledelse. De øvrige lærerkræfter ved sko
len samt andet personale ansættes og afskediges af 
styrelsen efter indstilling af skolens leder. Skolele
deren kan dog altid på egen hånd antage vikarer til 
kortvarig tjeneste. løvrigt forestås skolens økono
miske administration af styrelsen. Skolens leder og 
lærere kan ikke vælges eller udpeges til medlem
mer af styrelsen, men lederen deltager i dens møder 
uden stemmeret.
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