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Nykøbing
Katedralskole

Skoleefterretninger for 1972-73 ved 
rektor Fl. Dall 
adjunkt E. Juncker Nielsen 
adjunkt T. Agergaard Rasmussen 
adjunkt U. Gyde-Jørgensen



Om det nye årsskrift

Allerede ved første blik ser man, at Nykøbing Katedralskoles årsskrift i år 
er ændret. Det tidligere omslag stammede fra omkring århundredskiftet. Under 
rektor Arne Østergaard havde årsskriftet en lighed med dette års, men efter 
rektor Østergaards udnævnelse til rektor for Sorø Akademi, vendte man tilbage 
til det gamle omslag. I år følte skolen, at man trængte til en modernisering 
af årsskriftet og fik yderligere inspiration hertil ved en skrivelse fra Direk
toratet for Gymnasieskolerne og HF af 16. februar 1973, hvori man opfordrer 
til, at skolerne eksperimenterer med indholdet af årsskrifterne og åbner mulig
heden for at erstatte årsskriftet med et introduktionsskrift.

Sammen med mine medarbejdere ved Katedralskolen, adjunkt E. Juncker 
Nielsen, adjunkt U. Gyde Jørgensen og adjunkt T. Agergaard Rasmussen 
overvejedes et forsøg på modernisering af årsskriftet. Vi fandt ud af, at vi 
ville forsøge at fremstille et årsskrift, der samtidig kunne anvendes som intro
duktionsskrift for de nye elever ved det nye skoleårs begyndelse. Som en af 
de væsentligste følger heraf er læsepensa i år udgået af årsskriftet, idet de kan 
meddeles eksaminander og censorer ad anden vej. Til gengæld er der indføjet 
emner fra forrige års introduktionshefte.

Ved de moderate ændringer, der er foretaget, håber vi på at have fremstillet 
et årsskrift med lidt bredere anvendelighed, samtidig med at det giver de nød
vendige oplysninger, man må forlange af et årsskrift.

Fl. Dall.
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Studentereksamen 1972

Nysproglig linje:

a.

1. Marianne Jacobsen Bilyk
2. Gerd Kirsten Ejlersen
3. Susanne Fransson
4. Anne-Grethe Frederiksen
5. Lone Garnum
6. Birgit Wilcken Hacke
7. Britta Rubech Hansen
8. Anne Margrethe Hedengran
9. Finn Hesislev

10. Bente Jensen
11. Gunilla Jensen
12. Hans Gunner Holmstrøm Jensen
13. Solvejg Stang Kobbernagel
14. Bente Madsen
15. Elise Schrøder Nielsen
16. Britta Jenny Pedersen
17. Else Weinertz Risager
18. Kurt Schilling

b.

1. Susanne Bernth
2. Per Stenberg Christensen
3. Søren Herluf Clausen
4. Eva Charlotte Fogh
5. Anne-Lise Hansen
6. Flemming Romme Hansen
7. Kirsten Bech Hansen
8. Tove Dalby Hansen
9. Jon Birgen Jacobsen

10. Solveig Jensen
11. Ann-Mari Frabricius Jørgensen

12. Henriette Sander Jørgensen
13. Jette Walther Jørgensen
14. Susanne Jørgensen
15. Lisbeth Kanstrup
16. Torben Lorentzen
17. Jette Thue Madsen
18. Kirsten Marquard Pedersen
19. Vibeke Vesterkær Pedersen
20. Jette Hare Ravnborg
21. Steen Rex
22. Søren Toldam
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Matematisk-fysisk linje:

1. Bjarne Bøgelund Andersen
2. Tommy Emil Czajkowsky
3. Henning West Hansen
4. Allan Henrik Ibsen
5. Kurt Jensen

1. Chresten Marstrand Andersen
2. Torben Boesen
3. Karl-Olaf Friis

1. Jørgen Ulrik Aage
2. Peer Juul Andersen
3. Karsten Bruun
4. Bjarne Leth Christensen
5. Jørgen Colding-Jørgensen

6. Bente Kristensen
7. Per Mikkelsen
8. Pia Vagner Pedersen
9. Ole Axel Pryds

y-

4. Torben Holst-Hansen
5. Leif Kresten Jensen
6. Winnie Rydbirk

z.

6. Steen Erik Henriksen
7. Mona Kirsten Hvid
8. Per Engberg Jensen
9. Tommy Ole Olsen

10. John Roland Pedersen
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Matematisk-naturfaglig linje:

1. John Allan Hansen
2. Jens Jacobsen
3. Ejner Jensen
4. Hans Jørgen Jensen
5. Rudi Petersson Jensen
6. Poul Henrik Jørgensen

y-

1. Niels Christian Bruun Bjerregaard
2. Hans Henrik Gøtterup-Tang
3. Karl Preben Hansen
4. Svend Flemming Hansen
5. Leif Troels Hededam

z.

1. Preben Bruun
2. Rigmor Henriksen
3. Poul Henrik Jørgensen
4. Claus Krusenstjerna-Hafstrøm
5. Susanne Mariager

7. Peter Flemming Lejre
8. Jan Harding Hadsen
9. Palle Steen Mortensen

10. Margith Rasmussen
11. Susanne Simonsen

6. Jens Jørgen Lange
7. Bibianne Nielsen
8. John Olesen
9. Vagn Palle Rasch

10. Vagn Georg Rasmussen

6. John Marquardtsen
7. Jørgen Henrik Holm Pedersen
8. Jan Christian Poulsen
9. Anne-Grethe Thomsen
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Højere Forberedelseseksamen 1972:

2 Ha.

1. Arne Leo Andersen
2. Lars Andersen
3. Søren Frantz Juni Larsen 

Galsgaard
4. Birthe Thønnov Hansen
5. Inge Birgit Due Hansen
6. Magdalene de Hemmer Hansen
7. Peter Ove Søgård Hansen
8. Vibeke Hansen
9. Anne-Margrethe Lolle Jensen

10. Vibeke Ryberg Jensen

11. Anni Elisabeth Kiskov
12. Lars Lyndrup
13. Leif Nielsen
14. Bente Nykjær
15. Henning Olsen
16. Ina Kirsten Hansen
17. Ole Schmidt Pedersen
18. Lars Bo Strange Rasmussen
19. Søren Rasmussen
20. Birgitte Ring

2 Hb.

1. Henrik Jann Bendsen
2. Troels Nicolai Bjerg
3. Jane Yvonne Bülow
4. Annette Christensen
5. Per John Frandsen
6. Calle Ole Hansen
7. Tove Lisette Hornhaver Hansen
8. Anna Maria Hasling
9. Knud Ole Henriksen

10. Søren Jensen

11. Kirsten Kovang
12. Hans Hansen Malmskov
13. Bjarne Mejborn
14. Bo Høyberg Lund Pagh
15. Mogens Steen Pedersen
16. Bent Legård Rasmussen
17. Margit Rasmussen
18. Max Dybsøe Rasmussen
19. Sonja Rasmussen

Skolens elevtal.

1. april 1973 var elevtallet: 406.
Antallet af elever i gymnasiet: 319.
Antallet af elever på HF-kursus: 87.
Skolen omfatter to-sporet sproglig linje, tre-sporet matematisk linje (med 
matematisk-fysisk gren og naturfaglig gren) samt et to-sporet HF-kursus.
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Lærerkollegiet

Adjunkt Jens Andersen: Fysik 3mfxy, 3mfz, 3mnxy, 3mnz, 2mfx, 2mfy, ly.
Studielektor Leo Andersen: Dansk 3b, iHa. Tysk Ib.
Lektor Poul Andersen: Biologi 3a, 3mfz, 3mnxy, 2mnxyz. Geografi: 3mnz, 

2mfx, 2mfy, la.
Adjunkt Arne Bertelsen: Dansk 3x, 2x, la, Ix, ly, Iz, 2Hb.
Maleren Peer Bruun: Formning 3g, 2g, 2Htv, IHa, iHb.
Adjunkt Jørgen Bøttern: Tysk 3b, 2a, Ib, 2Htv. Fransk 3x, 2Htv.
Adjunkt Orla Christiansen: Biologi 3mnz, 2Htv, IHa, IHb. Kemi: 2Htv.
Rektor Fl. Dall fra 1. december 1972: Fysik Ix.
Lærer Palle Danielsen: Sang og musik 2Htv. Desuden instrumentalundervisning.
Adjunkt Gurli Finch: Geografi 3mnxy, 2mfz, 2mnxyz, Ib, 2Ha, 2Hb.

Biologi 3mfx, 3mfy, 3b.
Adjunkt Kjeld Frederiksen: Fysik 2mfz, 2mnxyz, Iz, 2Htv. Matematik 3mfz, Iz.
Adjunkt Ulf Gyde-Jørgensen: Engelsk Ib, ly, 2Htv. Tysk IHa.
Gymnastiklærerinde Anni Hansen: 3by, 3z, 2by, Iby, Iz.
Cand, pharm. Bodil Rye Hansen: Kemi 2x, 2y, 2z, Ix, ly, Iz.
Studielektor Jørgen Quistgaard: Historie 2y, la, Ix, IHa, IHb.

Samfundsfag IHa. Oldtidskundskab 2y, Ix.
Adjunkt Preben Hansen: Matematik 2mfy, 2mfz, ly, iHaff, 3mnxy, 2b.
Pastor Flemming Helleskov: Religion 3b, 3y, 3z, 2Ha. Psykologi 2Htv.
Adjunkt Torben Holming: Historie 3y, 3z, Ib, ly, Iz, 2Ha, 2 Hb.

Samfundsfag 3y, 3z. Oldtidskundskab 2b, 2z, Ib, ly, Iz.
Pastor Harry Kokholm: Religion 3a, 3x, 2a, 2b, 2x, 2y, 2z, 2Hb.
Adjunkt Lars Kruse: Fransk 2a, 2x, 2y, 2z, la, Iz.
Adjunkt Karsten Kunov: Flistorie 3a, 3b, 3x, 2a, 2b, 2x, 2z. Samfundsfag 3a. 

3b, 3x, 2Htv, 1 Hb. Oldtidskundskab 2a.
Adjunkt Birthe Bruun Larsen: Matematik 3mfxy, 3mnz, 2a, 2mnxyz, Ib, 

2Ha, IHb.
Timelærer Kristian Larsen: Gymnastik lax, Iby.
Adjunkt Inge Lise: Tysk 3a, 2b, la, IHb. Engelsk IHa.
Musikpædagog Inge Lyngman: Sang og musik la, Ib, Ix, ly, IHa, IHb.
Lektor Grete Mølgaard: Engelsk 3b, 2a, Ix.
Lærer Agner Møller: Matematik 2Htv, iHtv.
Adjunkt Ernst Juncker Nielsen: Dansk 3y, Ib, 2Ha, IHb. Engelsk lz.
Pastor F. Krogh Nielsen: Latin 2a, 2b, la, Ib.
Lektor Georg Nielsen: Fransk 3a, 3z, 2b, Ix, ly.
Lektor Hans Buxbom Nielsen: Engelsk 3a, la, 2Hff, IHb. Gymnastik 2ax, 2Htv.
Timelærerinde Ilia Stenvang Pedersen: Gymnastik 3ax, 2ax, 2z, lax, 2Htv, 

IHa, IHb.
Studielektor Einar Rasmussen: Matematik 2mfx, la, Ix.
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Stud. mag. Inge-Lise Agergaard Rasmussen: Dansk 3a, 2a, 2b, 2z.
Adjunkt Tage Agergård Rasmussen: Dansk 3z, 2y. Matematik 2bff.
Rektor, dr. phil. Aage Schiøttz-Christensen: Oldtidskundskab 2x til 30/11 72.
Gymnasieoverlærer Sv. Seier: Gymnastik 3ax, 3by, 3z, 2by, 2z, lax, Iby, Iz,

IHa, IHb.
Cand. phil. Esther Ørbæk Sørensen: Dansk 3b, IHa.
Adjunkt Flemming Aagaard: Fransk 3b, 3y, Ib, iHtv. Engelsk 2b.

Administrativ inspektor og rektors stedfortræder: lektor Hans Buxbom Nielsen.
Studievejleder for HF: adjunkt Torben Holming.
Boginspektor: adjunkt Tage Agergaard Rasmussen.
Bibliotekar: adjunkt E. Juncker Nielsen.
Pedel: Eigil Jensen.
Indre inspektion: gymnasieoverlærer Sv. Seier og pedel Jensen.
Erhvervsorientering: adjunkt Lars Kruse.
Skolens kontor: fru Grethe Steffensen og fru Rita Nielsen.
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Skolen i almindelighed

Lærerrådet

Lærerrådets formand er adjunkt Jørgen Bøttern. Næstformand er studielektor 
Einar Rasmussen, og lektor Georg Nielsen er sekretær.

Samarbejdsudvalget

Elevrepræsentanterne er: Jens Pagter Kristensen 3g, Ritmer Clausen 2x, Tom 
Juul Andersen 3z, Jesper Lunde Christensen 2FIb.
Lærerrepræsentanterne er: adjunkt Jørgen Bøttern, adjunkt Orla Christiansen, 
adjunkt Kjeld Frederiksen og adjunkt Ulf Gyde-Jørgensen.
Lærerrådsformanden er født medlem af udvalget, og rektor er født formand 
for udvalget.

Ved kgl. resolution blev der meddelt rektor Aage Schiøttz-Christensen afsked 
på grund af alder i nåde og med pension fra embedet som rektor for Nykøbing 
Katedralskole fra den 30. november 1972 at regne.
Ved kgl. resolution af 9. november 1972 blev studielektor ved Slagelse Gym
nasium og HF-Kursus, Flemming Dall, udnævnt til rektor for Nykøbing Kate
dralskole fra den 1. december 1972 at regne.
Ved kgl. resolution af 21. december 1973 er der meddelt lektor Anne Margrethe 
Mølgaard afsked på grund af alder med pension fra embedet som lektor ved 
Nykøbing Katedralskole fra den 31. juli 1973.
Ved kgl. resolution af 2. marts 1973 er der meddelt studielektor Leo Rikard 
Andersen afsked på grund af svagelighed med pension fra den 30. juni 1973 
at regne.
Ved afslutningen af skoleåret 1971-72 forlod adjunkt Johannes Rasmussen 
skolen.
Fra 1. august 1972 nyansattes følgende som adjunkter: mag. art. Arne Bertelsen 
(dansk), cand. scient Poul Preben Hansen (matematik, fysik), cand. mag. Lars 
Kruse (fransk, tysk) og cand. mag. Inge Lise (tysk, engelsk).
Ved skrivelse af 24. og 25. april 1973 har Direktoratet for Gymnasieskolerne og 
HF ansat følgende som adjunkter ved skolen fra 1. august 1973: adjunkt, cand. 
scient Hanne Humlum (matematik), cand. mag. Jarl Arthur Damgaard (histo
rie, latin), cand. phil. Alice Simonsen (sang), cand. phil. Esther Ørbæk Søren
sen (dansk, historie) og stud. mag. Inge-Lise Agergaard Rasmussen (dansk, 
engelsk).

Lærerkandidat

I efterårssemestret vejlededes cand. mag. Elsebeth Post i engelsk af lektor Møl
gaard og lektor Buxbom og under pædagogisk tilsyn af studielektor Quistgaard.
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Rektor, dr. phil. Aage Schiøttz-Christensen

Da Aage Schiøttz-Christensen i oktober 1958 tiltrådte som rektor ved denne 
skole, omfattede den otte mellemskoleklasser, én realklasse og syv gymnasie
klasser; men da han forlod den i november 1972, var der femten gymnasie
klasser og fire HF-klasser, altså en helt anden skole. Det, som i manges be
vidsthed her i byen havde stået som »Latinskolen«, var i løbet af de fjorten 
år blevet noget meget mere sammensat og uoverskueligt.

Det faldt i rektor Schiøttz-Christensens lod at stå ved styret i denne periode, 
hvor mål og midler for uddannelse og undervisning i vidt omfang er blevet 
sat under debat og omvurderet.

For ham, som var udgået fra den gamle gymnasieskole med dens dannelses
ideal, kunne nogle af de nye tanker og synspunkter nok forekomme fremmede 
og vække til modsigelse, og tilspidsede situationer kunne opstå, specielt hvis 
noget blev fremført på en måde, der virkede stødende på ham, som har så 
megen fornemmelse for stil; og når han valgte at forlade skolelivet på et tids
punkt, hvor helbred og kræfter var intakte, var det nok dels, fordi rektorem
bedet ikke mere har det indhold, som det havde, da han tiltrådte, og dels, fordi 
det for ham var fristende igen at få mulighed for at genoptage videnskabelige 
sysler.

Rektor Schiøttz-Christensens personlighed har mange facetter, men kernen 
i den - tror jeg - er filologen, altså en kender og elsker af sproget og af den 
tankeverden, der er opbygget deraf, og en, som har lyst og evne til at grave 
i litterært stof for at udrede skjulte sammenhænge, som det blev gjort i dispu
tatsen om Johs. V. Jensen, som senere blev genoptrykt og stadig læses.

Men havde forskeren følt tilfredsstillelse ved at nå resultater, følte skole
manden i ikke ringere grad glæde ved at fremlægge disse - at forklare og for
tolke for en lydhør klasse, og han kunne få en klasse til at lytte.

Nu, hvor han i sit otium har genoptaget sit filologiske gravearbejde, er nok 
det, han mest savner, at stå foran en tilhørerskare.

For mange her på skolen blev det sidste indtryk af rektor Schiøttz-Christen
sen netop en sådan situation, nemlig hans »ego-foredrag«, hvor han trådte 
frem for medarbejdere og elever uden rektorminer, allerede helt privat, og be
rettede løst og fast om den fortid, der lå forud for Nykøbingtiden, og dermed 
tog afsked med det sted, der havde været hans arbejdsplads i fjorten år.

Georg Nielsen.
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Elevmødet

Dette skoleår (72-73) har desværre ikke opfyldt de forventninger, der var stil
let til eleverne angående aktivitet og samarbejde. Vi trænger til et større sam
menhold eleverne imellem for at få gennemført nogle af de ting, som har været 
og stadig vil komme på elevmødets dagsorden. Disse forslag vil ikke få den 
rygdækning, som de har behov for, når 8Ai af eleverne ikke møder op, og de 
90 % af de tilstedeværende kun sidder og glor. Vi mangler i højeste grad akti
vitet fra elevernes side, hvis elevmødet fremover skal have nogen relevans.

Udover elevmødet har eleverne endda fået endnu en forsamling, hvor de 
kan fremføre deres meninger, nemlig skolemødet, hvor både elever og alle 
ansatte bør være til stede. Men næsten hver gang der er blevet indkaldt forslag 
til et møde er der ikke kommet nogen. Dette har resulteret i, at der kun har 
været afholdt tre eller fire skolemøder i dette skoleår.

Både skolemøderne og elevmøderne har været lagt i tredie time om ons
dagen, hvilket dog har fået eleverne til at vågne; men kun for at få afskaffet 
denne time, da skolen så for hovedparten af eleverne ville lukke kl. 14. Det er 
selvfølgelig en stor fordel for de elever, som er afhængige af offentlige trans
portmidler; men på den anden side bør vi heller ikke opgive at tilkendegive 
vor mening. Det er endnu ikke sikkert om denne time vil komme til næste år. 
Eller til næste år er der ikke demokrati på skolen.

Vi kan kun håbe, at det nye år vil vise lidt mere aktivitet blandt alle der dag
ligt beskæftiger sig med skolen.

Koordineringsgruppen.

Henrik Pansch. Mogens Sørensen. Jens Middelbo Outzen.

Poul Erik Nymann. Thomas Clausen.
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Skolenævn og forældremøder

Forældrerepræsentanterne i skolenævnet er: Frun Gunver Roed Hansen, vice
skoleinspektør Elit Skovbo Jensen, købmand Henning Middelbo Outzen og 
tandlæge Vagn Rasmussen. Lærerrepræsentanterne er: Lektor Grethe Møl- 
gaard og lektor Georg Nielsen samt rektor, der er nævnets formand.

Den 29. januar holdtes orienterende møde om optagelse i Ig og iHf. for for
ældre og elever.

Den 1. marts afholdtes forældrenævnsmøde.

Den 29. marts holdtes det ordinære forældremøde.
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Biblioteket

Nykøbing- Katedralskoles bibliotek, som af praktiske og nødvendige grunde er 
anbragt på øverste etage med opgang fra 1. sal, er - sammenholdt med mange 
andre gymnasieskolers biblioteker - en ret enestående samling. Ved testamen
tariske gaver, begyndende med overlærer Johs. Hages af 19. februar 1834, 
samt årlige nyanskaffelser, ofte over »Hages legat«, er biblioteket blevet en 
samling, der dækker tidsrummet fra de første danske bogtryk til de seneste 
betydelige udgivelser af såvel fag- som skønlitteratur.

Et udvalg af de smukkeste bind finder man i »Pragtskabet«, opstillet 1966 
på repos’en ved indgangen til Festsalen. Man får her et indtryk af bibliotekets 
righoldighed, men også af, at dets anvendelighed i den nuværende skole
hverdag er ret begrænset.

Humanistisk laboratorium,

der er anbragt på 1. sal i fagklassefløjen, er et udvalg af bibliotekets bestand, 
som skønnes at have brugsværdi i skolens dagligdag, og som bruges af f. eks. 
HF i 2. og 4. semester, og med de nye læseplaner for gymnasiet vil denne 
håndbogssamling forhåbentlig få både større og videre betydning for såvel 
elever som lærere.

Udlån fra Humanistisk Laboratorium KAN finde sted ved henvendelse til 
bibliotekaren.
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Af skolens dagbog

11/8 Johannes Møllehave om »Humor og Satire« (fællestime).

1/9 Skolens fødselsdag fejres.

22/9 Det danske Teater: »Frk. Julie« og »Enetime« (fællestime).

29/11 Rektor Schiøttz-Christensen fortalte erindringer ved et fællestime
arrangement.

30/11 Skolen tager afsked med rektor Aa. Schiøttz-Christensen.

1/12 Fl. Dall modtages som ny rektor for Nykøbing Katedralskole.

30/1 Operasanger Ove Verner Hansen, Det kgl. Teater, synger viser og ud
drag fra »Elskovsdrikken« (fællestime).

29/1 Orienteringsmøde for ansøgere til lg og 1 FIF.

13/2 Erhvervs- og studieorienteringsmøde.

Gymnasieskolernes vandreudstilling ankommer.

21/2 Benny Holst og Arne Würgh underholder i en fællestime.

23/2 Ca. 100 elever og en række lærere overværede opførelsen af »Medea« på 
Det ny Teater i København.

1/3 Forældrenævnsmøde.

21/3 Overkirurg dr. med. Oluf Poulsen, Helsingør: »Hvem var Shakespeare?« 
(fællestime).

29/3 Det årlige forældremøde.

6/4 Forårskoncert med efterfølgende fest for elever, forældre og lærere.
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Frivillige aktiviteter på skolen

Skolekoret

Foruden de obligatoriske undervisningstimer i faget sang og musik gives der 
interesserede elever lejlighed til at være medlemmer af skolekoret, hvor der 
tilbydes en videregående stemmetræning og sangundervisning. Deltagelsen er 
frivillig, og korprøverne foregår uden for skoletiden.

Skolekoret, som i 1972/73 har talt 25 medlemmer, har i årets løb medvirket 
ved flere lejligheder i Nykøbing kirke: ved advendtsgudstjenesten den 3. de
cember 1972, ved højmessen den 17. december 1972, samt ved kirkekoncerten 
den 27. februar 1973.

Inden for skolens rammer synger koret sædvanligvis ved solhvervsfesten, 
forældremøder og translokation, ligesom det yder det væsentligste bidrag ved 
forårskoncerten, hvor man ved programvalget søger at vise korets alsidighed, 
og hvor der gives de enkelte kormedlemmer lejlighed til solistisk optræden.

Ved forårskoncerten den 6. april 1973 var programmet følgende:
Franz Joseph Haydn: Great and Glorius, hymne for bl. kor - 

arr.: C. F. Manney.
Heinrich Isaac/J. S. Bach: Nu hviler mark og enge.
Francois Couperin: Jubilemus.
Fr. Chopin: Polonaise nr. 1, op. 26, cis. mol.
C. M. Bellman: Orfei dränger, »Fredmans epistlar« nr. 14.
Kumbel/Børge Pehrson: »Det meget og det lidt«.
Halfd. Rasmussen/Mogens Jermiin Nissen: Noget om mistænksomhed.
Fra »Fiddler on the Roof«: If I Were a Rich Man.
Potpourri: The Water is Wide, (skotsk), John Brown’s Body (traditional), 

Fm Gonna Sit at the Welcome Table (amer. version af John Brown’s Body). 
Hand Me Down my Walking Cane (cowboy-song).

Fra »Porgy og Bess«: Summertime.
Deep River - Ride the Chariot, negro spirituals.
J. & M. Philips/arr. A. M.: California Dreaming, beat.

Inge Lyngman.
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Idræt

Boldspil og atletik er efter skoletid øvet forår og efterår under ledelse af sko
lens gymnastiklærere.

Badmintonklubben har haft 79 medlemmer og spillet i begge gymnastiksale 
under Sv. Seiers ledelse.

Ved regionsstævnet på Herlufsholm den 20. september vandt pigernes ældste 
gruppe og gik videre til finalestævnet i Horsens den 28. september, hvor de 
blev nr. 5.

Yngste gruppe blev nr. 2 efter Maribo, men blev nr. 1, da Maribo blev 
diskvalificeret.

Drengene blev sammenlagt i alle tre grupper nr. 2 efter Herlufsholm.
Pigerne deltog i regionsstævnet i Herlufsholm den 20. september 1972 i 

begge grupper.

Frit Forum

Frit Forum er landsforbundet af socialdemokratiske gymnasiaster, studerende 
og kandidater.

Afdelingen her på skolen har i høj grad rettet sin opmærksomhed mod kur
ser og landsmøder, og vi har haft held til at besætte indtil flere poster i lands
forbundets ledende organer. I tiden op til EF-afstemningen var vor aktivitet 
centreret i komiteen af socialdemokrater mod EEC. Denne komité noterede det 
positive resultat at have bidraget til, at fastholde ca. Va million vælgere på 
deres naturlige EF-standpunkt, på trods af kapitalens trusler mod dem på liv 
og ejendom.

Den største aktivitet her på skolen har været udført i form af fremvisning af 
film og afholdelse af møder. Indlederne ved disse møder var blandt andre: 
Forfatter Hans Scherfig og udenrigsminister K. B. Andersen. Derudover har vi 
udgivet bladet »Frit Forum-Kontakt«, der i overensstemmelse med dets mål
sætning har været organ for kommentarer til politiske begivenheder. Besty
relsen mener således at kunne nære velbegrundet håb om fortsat fremgang.

Bestyrelsen:
Per Skytte Rasmussen.

Uffe Dalby Junker.

Leif Jensen.

Tom Andersen.
Steen Hansen.

John Erik Petersen.
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Skolens administrative opbygning

Administrationen

Rektor er skolens administrative og pædagogiske leder. I administrationen bi
stås rektor af administrativ inspektor.

I en bekendtgørelse, gældende fra 23. december 1969, har Undervisnings
ministeriet fastsat bestemmelser om Lærerråd, Lærerforsamlinger og Sam
arbejdsudvalg ved statens gymnasieskoler.

Lærerrådet

består af rektor samt de fastansatte lærere og øvrige lærere, som har været an
sat ved skolen i mindst 2 år og med mindst halv stilling. Rådet vælger en 
styrelse samt repræsentanter til Samarbejdsudvalget. Elevrepræsentanter kan 
i en lang række tilfælde indbydes til at overvære Lærerrådets møder.

Lærerrådet afgør spørgsmål om forsøgsundervisning, nyanskaffelser (på 
Katedralskolen er der til dette brug specielt nedsat et økonomiudvalg) m. m.

Endvidere høres Lærerrådet i en række andre sager, f. eks. elevoptagelse, 
disciplinære forseelser, antallet af klasser og grenhold, time- og fagfordelings
planer samt stillingsopslag, årsprøver, ekskursioner m. v.

Lærerforsamlingen

består af rektor og alle skolens lærere og har rektor som formand. Her be
handles især elevernes forhold i relation til deres standpunkt, således spørgs
målet om oprykning i højere klasse.

Samarbejdsudvalget

har som opgave at skabe og fremme samarbejdet mellem lærere og elever. Det 
består af rektor, lærerrådsformanden, 3 lærere samt 4 elever, heraf 1 fra HF.

Samarbejdsudvalget træffer afgørelser om fællestimer og sager, som har 
med elevernes trivsel at gøre, således praktiske forhold, fester og andre fælles
arrangementer. Samarbejdsudvalget affatter desuden skolens ordensregler.

Skolenævnet

består af rektor, 2 repræsentanter for Lærerrådet og 4 forældre til elever under 
18 år, valgt af forældrene. Det drøfter alle sager af almindelig betydning for 
skolens forhold og træffer endvidere bestemmelse om forældremødets dags
orden.
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Elevmødet

Elevorganisationen her på skolen er et elevmøde, d. v. s. at alle skolens elever 
en gang om måneden mødes i festsalen og drøfter de problemer, der kan være. 
Elevmødet arrangeres af en valgt Koordineringsgruppe (5 pers.). Denne vare
tager endvidere elevmødets interesser mellem møderne og sørger for, at de 
sager, der er vedtaget af elevmødet, bringes videre til de respektive myndig
heder.

Desuden har elevmødet 4 repræsentanter i skolens samarbejdsudvalg.
Det sidste faste udvalg under elevmødet er Revisorudvalget. Dette udvalg, 

der består af 3 personer, skal for elevmødet holde øje med, om udvalgene ar
bejder i overensstemmelse med elevmødets interesser. Desuden reviderer ud
valget elevmødets regnskab.

Herudover kan der til udførelse af bestemte opgaver nedsættes Sagsudvalg, 
der betragtes som opløst, når deres opgave er løst (festudvalg etc.).
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Praktiske oplysninger

Ordensregler

1. Det er pålagt enhver, der færdes på skolen at udvise hensyn, således at ingen 
unødigt ulejliges eller forstyrres.

2. Efter endt brug af skrivepult opryddes denne og dens omegn.
Affald kastes i de dertil indrettede affaldsspande, og stolen ophænges 
under bordet.

3. Under ophold i spisekældern er det forbudt at sidde på bordene.
Inden spisekælderen forlades sættes stolene på plads og askebægeret tømmes 
i en affaldsspand. Rygning i spisekælderen er kun forbudt i første halvdel 
af spisefrikvarteret.

4. Rygning er forbudt i samtlige undervisningslokaler, i hovedindgangen og 
festsalen.

5. Parkering er forbudt i skolegården indtil kl. 14, og bilkørsel i skolegården 
må ikke finde sted i frikvartererne.

Mødepligt

gælder for eleverne såvel i HF som i gymnasiet, fravær kan altså kun finde 
sted efter forud indhentet tilladelse fra rektor eller med gyldig attestation af 
den sygdom, der var fraværelsens årsag.

Sygeseddelordning

Under 18 år:
I tilfælde af sygdom skal der ved tilbagekomsten til skolen afleveres en seddel 
indeholdende grunden til fraværet plus en underskrift fra forældre/værge.

Over 18 år:
Er man fyldt 18 år, må man selv underskrive sin sygeseddel. Dertil er udfær
diget specielle blanketter, som man kan få ved henvendelse til skolens kontor. 
(Kontoret ved siden af rektors kontor).
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»Grøn seddel«

Skulle man i skoletiden føle sig syg og dårlig og ønske at gå hjem i førstkom
mende frikvarter, henvender man sig til den lærer, man skal have i næste time. 
Denne lærer giver så eleven en såkaldt »grøn seddel«, hvorpå der skrives ele
vens navn, tidspunktet og lærerens underskrift. Denne seddel skal så ved til
bagevenden til skolen afleveres underskrevet (under 18 år: forældre/værge, 
over 18 år: eleven selv).

V. B.:

Fælles for alle former for sygesedler er, at de ved tilbagekomsten til skolen 
afleveres i en lille æske, der er opsat på væggen udenfor rektors kontor.

Fritagelse for deltagelse i legemsøvelser:

Elever kan efter skriftlig anmodning fra hjemmet - for elever, der er fyldt 
18 år eller har indgået ægteskab, fra eleven selv - fritages helt eller delvis 
for én uge ad gangen, dog højst i 4 sammenhængende uger.

Fritagelse ud over 4 uger kan kun tilstås efter fremlæggelse af lægeattest, 
der vil være at udfærdige på en af skolen udleveret, autoriseret blanket »Læge
attest til fritagelse for legemsøvelser«. - Udgiften til lægeattesten afholdes af 
hjemmet.

For elever, der er fritaget for deltagelse i legemsøvelser, gælder som almin
delig regel, at de skal overvære timerne, idet også iagttagelse vil bibringe 
eleverne forståelse af undervisningen i bevægelserne, træningslære og arbejds
teknik. Ved fritagelse ud over 4 uger træffer skolens leder, eventuelt efter for
handling med elevens hjem og den pågældende lærer, bestemmelse om, hvor
ledes timerne skal anvendes.

Påklædning til gymnastik

Pigerne anvender en kornblå crepedragt og gymnastiksko efter nærmere aftale.
Til atletik og boldspil yderligere en kornblå træningsdragt og gummisko.

Drengenes udstyr: I udendørs sæsonen hvide bukser og hvid trøje og tynd
sålede gymnastiksko.

Håndklæder og alt gymnastiktøj skal være forsynet med navn og klasse
betegnelse.
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Skemaændringer

»Blå seddel«:

»Blå seddel« er et fænomen, der vil være at se på opslagstavlen til venstre 
for hovedindgangen, når der er sket ændringer i den normale timeplan (f. eks. 
ved en lærers fravær).

Ændringerne offentliggøres normalt også over højttaleranlægget.

Opslagstavler:

Opslagstavlen til venstre for indgangen bruges til at give meddelelser fra 
skolen til eleverne (må ikke benyttes af elever uden rektors tilladelse).

Opslagstavlen på nederste gang i klasseværelsesfløjen bruges til opsætning 
af alle breve, der sendes til elevmødet (må kun bruges til det).

Den ene opslagstavle i kælderen må benyttes af alle, den anden er forbeholdt 
koordineringsgruppen.

Eksaminerne

er fastlagt af Direktoratet (alle fag i 3. g og HF og afsluttende fag i 2. og 1. g).
Årsprøverne fastlægges af skolen.
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Karakterer

i I, II og III g gives en karakter til december og en i marts. Oprykning til 
næste klasse af en elev kan kun undlades, hvis der med en af karaktererne er 
givet en direkte advarsel om, at oprykningen er i fare.

Karakterskalaen består af følgende 10 tal: 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3 og 0. 
Ifølge ministeriel bekendtgørelse skal den anvendes på følgende måde:

13: Gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation.

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 utilfredsstillende 
præstation.

0: Gives for den helt uantagelige præstation.

For at en eksamen skal være bestået, må følgende to betingelser være opfyldt:

1) Summen af samtlige karakterer skal være mindst 5,5 gange karakterernes 
antal.

2) Summen af de to laveste karakterer plus gennemsnittet af de resterende 
karakterer skal være mindst 13.
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Uddannelsesstøtte og legater

Statens uddannelsesstøtte

Angående oplysning om Statens Uddannelsesstøtte henvises til den lille røde 
pjece ved navn »Støttevejledning Uddannelsesåret 1972-1973« (udgivet af 
Statens Uddannelsesstøtte), der vil blive uddelt.

Statsgaranterede lån

Statsgaranterede lån for HF-kursister over 18 år.
Alle HF-kursister, der efter stipendienævnets opfattelse er studieegnede og 

studieaktive, kan opnå statsgaranti på et lån op til 8.000 kr., som kan optages 
i enhver bank eller sparekasse. Hvis du samtidig modtager støtte fra SU, kan 
lånet højest udgøre 11.000 kr. 4- støtten fra SU incl. lån og legat.

Forældreindtægt eller egenindtægt spiller ingen rolle. Disse lån er ikke 
rentefrie. Renten kan variere en smule blandt de forskellige pengeinstitutter, 
så undersøg forholdene.

Hvis du går på første år, skal banken eller sparekassen udbetale lånet i fire 
rater, dog således at første rate udgør indtil 2.000 kr. Hvis du går på andet år, 
kan hele lånet tages på én gang.

Beløb kan søges af flere gange. Det samlede må dog ikke overstige oven
nævnte grænser. Hvis du ansøger om statsgaranterede lån samtidig med SU 
vil det statsgaranterede lån blive reguleret i forhold til støtten.
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Skolens legater 1972

Rehlings legat for skolens duks: Susanne Jørgensen.

Høyelses legat: Ole Axel Pryds.

Blichers legat: Henning West Hansen.
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Cirkulære om reeksamination

I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12. marts 1973 om 
eksamensordningen og karaktergivningen m. v. ved studentereksamen og i 
gymnasiet, § 4, fastsættes følgende bestemmelser:

1. a. En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller 2. gymnasieklasse 
har opnået årskarakteren 5 eller derover, og som ved den afsluttende 
prøve til studentereksamen i faget ved udgangen af 1. eller 2. gymnasie
klasse har fået karakteren 00 eller 03, kan forlange at blive underkastet 
ny prøve i faget i august/september.

b. En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller 2. gymnasie
klasse, hvor undervisningen i faget afsluttes, har fået årskarakteren 00 
eller 03, kan, hvis faget ikke er udtaget til prøve til studentereksamen, 
forlange at blive underkastet prøve i faget i august/september.

2. Rektor skal inden 1. juli meddele direktoratet, hvilke elever der i henhold 
til 1 ønsker sig prøvet i august/september.

3. For en elev, der ønsker sig underkastet ny prøve, er eksamenskarakteren den 
ved reeksaminationen opnåede. For en elev, der i henhold til 1 b. ønsker sig 
prøvet, medtæller prøven i faget blandt de ti prøver, der kræves aflagt for, 
at man kan bestå studentereksamen.

4. Elever, der ved sygeeksamen bliver berettiget til den under 1 a. nævnte 
prøve eller som af sygdom forhindres i at aflægge den prøve i august/sep
tember, som de i henhold til 1 a. eller 1 b. var berettiget til, kan underkastes 
prøve i faget ved den efterfølgende maj/juni eksamenstermin.

5. Bestemmelserne nævnt under 1 til 4 finder tilsvarende anvendelse for elever 
på studenterkursus ved slutningen af I. kursusklasse.

6. Ovenstående bestemmelser finder første gang anvendelse for de elever, der 
afslutter undervisning i et fag ved udgangen af 1. eller 2. gymnasieklasse/ 
I. kursusklasse sommeren 1973.
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Cirkulære om evaluering og meddelelser til hjemmene

I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12. marts 1973 om 
eksamensordningen og karaktergivningen m. v. ved studentereksamen og i 
gymnasiet, § 21 og 22, fastsættes følgende bestemmelser.

A. Når læreren og eleverne i en klasse har planlagt arbejdet i et fag for en 
vis periode under lærerens ansvar for, at bestemmelserne for faget i under
visningsministeriets bekendtgørelse nr. 322 af 16. juni 1971 om undervisningen 
i gymnasiet og om fordringerne ved og eksamensopgivelserne til studenter
eksamen overholdes, skal undervisningen i den pågældende periode løbende 
evalueres, så elever og lærer får information om udbyttet af undervisning og 
arbejde.

Metoder og midler til evaluering af den enkelte elevs og elevgruppes udbytte 
af undervisningen må aftales mellem lærer og elever, således at man dels skaf
fer sig evalueringsresultater med henblik på den videre tilrettelæggelse af un
dervisningen og dels giver læreren mulighed for - for eksempel ved samtale, 
iagttagelse og diagnostiske prøver - at skaffe sig indtryk af den enkelte elevs 
faglige standpunkt.

1 hvert af de fag, hvori der til studentereksamen gives årskarakterer, skal 
der mindst en gang om året - og kan der, efter lærerrådets beslutning, to gange 
om året - gives meddelelse til hjemmet om elevens standpunkt. Såfremt eleven 
er fyldt 18 år eller har indgået ægteskab gives meddelelsen dog til eleven selv. 
Standpunktsmeddelelse skal senest gives i marts måned og udtrykkes ved en 
karakter fra den til studentereksamen benyttede karakterskala og kan ledsages 
af et i ord affattet vidnesbyrd om elevns anlæg og arbejde i faget. Karakteren 
skal ledsages af et vidnesbyrd, dersom elevens standpunkt bedømmes til under 
6, eller hvis den betegner en væsentlig nedgang i faget i forhold til den forud
gående bedømmelse af standpunktet. For at sikre ro om den første tids under
visning i gymnasiet må der i 1. gymnasieklasse ikke afgives standpunktsbedøm
melse inden december. Umiddelbart før der afgives standpunktsbedømmelse 
skal elevernes forhold i relation til standpunktet drøftes på et lærerforsam
lingsmøde. Kontakten mellem gymnasieskolen og hjemmene sikres iøvrigt ved 
forældremøder med deltagelse af lærere, elever og disses forældre.

Skolen skal føre nøje regnskab over elevernes forsømmelser. Dersom en elevs 
forsømmelse antager et sådant omfang, at rektor nærer betænkelighed over for 
elevens mulighed for fortsat at følge undervisningen, skal rektor underrette 
eleven herom. Fortsætter en elevs forsømmelser herefter, skal rektor skriftlig 
underrette eleven og forældremyndighedens indehaver om, at der kan blive 
tale om at tage forbehold ved elevens tilmelding til eksamen ved skoleårets 
slutning. Umiddelbart før endelig tilmelding til eksamen den 20. marts drøf
tes på et lærerforsamlingsmøde forholdene for de elever, der har modtaget 
skriftlig advarsel. Såfremt lærerforsamlingen finder, at det for en af disse 
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elever i et eller flere fag på grund af elevens forsømmelser ikke vil blive mu
ligt at give årskarakter, skal rektor i henhold til § 7 i undervisningsministeriets 
bekendtgørelse af 12. marts 1973 om eksamensordningen m. v. indsende en 
erklæring, som giver oplysning om disse forhold, og direktoratet afgør da, om 
eleven kan deltage i eksamen ved skoleårets slutning.

Ved skoleårets slutning gives årskarakterer i de af klassens fag, hvori der 
ved studentereksamen gives årskarakter. Der afholdes en årsprøve som mindst 
omfatter samtlige skriftlige fag. Lærerrådet fastsætter ordning og omfang af 
eventuelle mundtlige årsprøver og klassernes arbejde i tiden efter, at under
visning efter normalt skema er ophørt og indtil sommerferien. Den skema
mæssige tilrettelæggelse foretages af rektor under hensyntagen til elevers og 
læreres deltagelse i eksaminer fastsat af direktoratet.

En elev, der ikke har fået direktoratets tilladelse til at deltage i eksamen 
efter 1. eller 2. gymnasieklasse, kan ikke fortsætte i næste klasse.

På et lærerforsamlingsmøde ved skoleårets slutning behandles de øvrige 
elevers fortsættelse i næste klasse. Dersom der ikke er enighed om, at en elev 
bør fortsætte i næste klasse, holdes afstemning herom. Ved denne afstemning 
har hver lærer lige så mange stemmer, som hans/hendes fag har års- og eks
amenskarakterer; derudover har lærerne i legemsøvelser og musik/formning 
hver 1 stemme. Hver af de lærere, der underviser vedkommende elev, frem
sætter en motiveret udtalelse om, hvorvidt eleven i faget er egnet til at fort
sætte, og stemmer foreløbig på dette grundlag for eller imod. Derefter fore
tages, eventuelt efter en yderligere drøftelse, en anden og skriftlig afstemning, 
ved hvilken den enkelte lærer skal stemme i overensstemmelse med sin op
fattelse af elevens helhedsstandpunkt. I tilfælde af stemmelighed træffer rektor 
afgørelsen.

Dersom lærerforsamlingen således vedtager, at en elev ikke bør fortsætte 
i næste klasse, drøftes hvad man vil tilråde eleven. Dette råd meddeles skriftlig 
til eleven og forældremyndighedens indehaver, der derefter træffer afgørelsen 
af, om eleven skal fortsætte i næste klasse.
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Afslutning og sommerferie

Årsafslutningen finder sted fredag den 22. juni kl. 10.

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

Et af lærere og elever nedsat udvalg har planlagt et introduktionskursus i 
begyndelsen af skoleåret.

Til at overvære de mundtlige eksaminer og årsprøver indbydes forældre og 
værger samt enhver, der har interesse for skolen.

Ferier og fridage i skoleåret 1973-74: (de nævnte dage medregnet):

1973: Mandag den 15. oktober til fredag den 19. oktober: Efterårsferie.

Mandag den 24. december til fredag den 4. januar: Juleferie.

1974: Torsdag den 28. marts: Dronning Ingrids fødselsdag.

Mandag den 8. april til tirsdag den 16. april: Påskeferie.

Onsdag den 5. juni: Grundlovsdag.

Mandag den 24. juni til fredag den 9. august: Sommerferie.
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