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SMJENS PÆDAGOGISKE SIUDIESAMLING



FREDERICIA GYMNASIUM

ÅRSSKRIFT
1971

VED

ERl K LUND

EINAR RASMUSSEN & SØN . BOGTRYK . OFFSET . FREDERICIA



Skolen er grundlagt 7.7.1656 af kong Frederik 3. un- 
der navnet Schola Fredericiana og åbnedes 1664. Ind
til 1697 havde den lokaler på sydvesthjørnet af Jyl- 
landsgade og Kongensgade, 1698-1808 på sydvesthjør
net af Danmarks- og Kongensgade og derefter på nord
øs thjørnet af Danmarksgade og Kongensstræde.

Schola Fredericiana blev 3.10.1817 nedlagt som stats
skole, men omdannedes 14.2.1818 til Det Lærde Under
visningsinstitut i Fredericia, der bestod til 1872, men 
som 1853-72 ikke dimitterede studenter.

Det Lærde Undervisningsinstitut ændredes 18.1.1872 
til Fredericia Latin- og Realskole, der atter fik dimis
sionsret til studentereksamen fra 1876. Denne skole 
overtoges fra 1.1.1903 af Fredericia kommune, fra 1.8. 
1903 under navnet Fredericia Kommunale Højere Al
menskole.

1940 ændredes navnet til Fredericia Gymnasium, og 
samtidig flyttede skolen fra hjørnet af Danmarksgade 
og Kongensstræde til sin nuværende bygning, der to
ges i brug 12.4.1940.
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Skolens styrelse
Fredericia skolekommission:

Fagforeningskasserer Gunner Christiansen. 
Fru Karen Hansen.
Snedker Svend Erik Hansen.
Pastor Halvdan Knudsen.
Fru Gudrun Stenør Larsen (formand).
Kontorassistent Hans Lund.
Prokurist Aage Liitzen.
Fru Gurli Løwert.
Kedelpasser Frode Nielsen.
Rangerformand Jørgen Nielsen.
Fru Nina Sørensen.

Fredericia byråds skoleudvalg:
Fagforeningskasserer Gunner Christiansen. 
Fru Gudrun Stenør Larsen (formand). 
Fru Gurli Løwert.
Kedelpasser Frode Nielsen.
Lærer Jobs. Thorsen.

Fredericia Gymnasiums skolenævn:
Fru Gyde Bohlbro.
Direktør Erik Harder.
Overlærer Bent Liengaard.
Prokurist Aage Liitzen (formand).

Rektor Erik Lund træffes kl. 13-14 (lørd. undt.) 
telefon 92 08 57.
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Eksamen 1970
Studentereksamen blev bestået af 142 elever, nemlig:

1) af den sproglige linie

klassisk sproglige:
1. Birgitte Jønsson, 20.6.51 (værkfører, Skrillinge).
2. Birgitte Larsen, 16.3.51 (overlæge, Middelfart).
3. Michael Nørregaard, 16.11.50 (førstelærer, Båring).
4. Christian Schiang, 5.12.49 (gårdejer, Ejby).

nysproglige:
a)

1. Inger Vindelev Andersen, 26.11.48 (lærer).
2. Kirsten Andersen, 23.9.49 (lokomotivfører).
3. Kirsten Buch, 17.4.51 (repræsentant, Strib).
4. Gerda Børrild, 5.4.51 (civilingeniør).
5. Keld Conradsen, 14.5.51 (togfører).
6. Karin Boye Jensen, 20.8.51 (overlærer).
7. Marian Egholm Jensen, 24.9.49 (ingeniør, Strib).
8. Steffen Grau Jensen, 13.5.50 (ostehandler, Middelfart).
9. Anne-Mette Juul, 13.9.51 (major).

10. Lisbeth Korsgaard, 1.1.50 (plejer, Middelfart).
11. Lise Kyster, 14.3.51 (sognepræst, Erritsø).
12. Susanne Mortensen, 27.12.51 (forstander, Middelfart).
13- Margrethe Bukh Petersen, 27.4.50 (overlærer, Middelfart).
14. Kirsten Rasmussen, 5.7.50 (installatør).
15. Marianne Skov, 27.8.50 (lodsformand, Sanddal).
16. Ingrid Sørensen, 20.3.51 (skibsfører, Strib).
17. Birthe Bangsgaard Thomsen, 11.4.50 (uddeler, Vejlby).
18. Lone Søndergaard Thomsen, 28.12.50 (togfører).
19- Lisbeth Vestergaard, 4.4.51 (overpakmester, Sanddal).
20. Astrid Østergaard, 21.11.49 (musikpædagog, frue. Strib).
21. Randi Østergaard, 24.12.50 (premierløjtnant).

b)
1. Inge Vibeke Lund Christensen, 1.5.50 (propr., Taulov).
2. Hanne Linaa Hansen, 5.10.51 (vandværksarbejder).
3. Aase Hansen, 14.12.50 (trafikekspedient, Børkop).
4. Jørgen Jespersen, 26.12.49 (skræddermester).
5. Karin Jølberg, 20.5.51 (fuldmægtig).
6. Karen Jørgensen, 4.12.49 (vaskeriassistent, frue, Børkop).
7. Inge Marie Klausen, 17.11.51 (trafikkontrollør).
8. Winni Landsfeldt, 3.1.51 (major, Gårslev)
9. Peter Lindvig, 22.3.50 (malermester).

10. Marianne Lund, 21.5.50 (assurandør).
11. Hanne Møller, 31.1.51 (forsikringsinspektør).
12. Linda Nielsen, 26.7.51 (tekstilarbejderske).
13. Lisbeth Nørmark Petersen, 10.1.50 (maskinm., Skærbæk).
14. Inge Quist, 5.3.52 (forstander, Gelsted).
15. Bent Rasmussen, 13.1.50 (banebetjent, Ejby).
16. Gunhild Rasmussen, 22.4.50 (gårdejer, Gelsted).
17. Kirsten Sandau, 26.7.50 (premierløjtnant).
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Marts:
Besøg af arbejdsdirektoratets studiegrupper til studieorientering.
Elever fra 3 g besøger Kolding Seminarium, Jelling Seminarium, 
og Matematisk Institut i Århus.

13. Boldspilstævne for drenge i Jelling.
27. Pigerne deltager i basketboldstævne i gymnasieskolernes landstur

nering i Århus.

April:
2. Overlæge Kehler gennemgår og foreviser sygehusets røntgenafde

ling for 3 g’s naturfaglige elever.

Skolen har i årets løb haft besøg af lektorerne O. Nielsen, I Hem- 
mingsen, G. Halkjær, H. Young og Anne Marie Blandin.

Der har været følgende ekskursioner: 3 mn ekskursion til Pajbjerg- 
fondets gård for planteforædling (lektor H. Behrndt Andersen). 3 ma 
og 3 mb til London i 8 dage (lektor Aalbæk Madsen, lektor H. 
Behrndt Andersen, adjunkt Leif Petersen og stud. mag. Jes Maigaard). 
3 sb og 3 mc til London i 8 dage (adjunkt fru A. Behrndt Andersen, 
adjunkt Kjeld Christensen og stud. mag. Jes Maigaard"). 3 sa og 3 md 
til Paris i 8 dage (adjunkt O. Hjølund-Pedersen og stud. mag. Jes 
Maigaard). 3 sc til Rom i 8 dage (lektor A. Hemmingsen og lektor 
Aalbæk Madsen). 2 mc og 2 md til Elbodalen (lektor H. Behrndt 
Andersen). 2 ma og 2 mb til Hald (lektor Aalbæk Madsen). 2 sb og c, 
2 mb og d til Sydslesvig (lektor A. Hemmingsen).

Fredericia Musikforening har som sædvanlig vist skolen den venlig 
hed at give eleverne adgang til at blive juniormedlemmer med nedsat 
kontingent.

Teaterforeningen har ligeledes givet særabonnement for unge under 
uddannelse.

130 elever fra skolen har som medlemmer set følgende 4 skolebio- 
forestillinger: „Darling", „Stemningsfuld Begravelse", „Jerry som den 
skøre Professor" og „Der var engang en Krig".
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Legater og præmier
Ved translokationen 1970 uddeltes:

1. Skoledisciplene Hans og Vilhelm Møllers legat (3 portioner å 
kr. 450): Studenterne Randi Gade Sørensen, Kirsten Rasmussen og 
Peter Grønlykke Jensen.

2. Rektor I. M. Sechers legat (200 kr.): student Inge Marie Klausen.
3. Gamle latinskoleelevers jubilæumslegat 400 kr. suppleret med 

100 kr. fra Fredericia Gymnasiums Venner: student Hanne Sø
rensen.

4. Fredericia Gymnasiums jubilæumslegat (200 kr.): student Kirsten 
Kirkelund.

5. Pontoppidans legat (100 kr. suppleret med 150 kr. fra Fredericia 
Gymnasiums Venner): student Poul Løhde.

6. Justitsråd Bruuns legat (100 kr. suppleret med 100 kr. fra Frede
ricia Gymnasiums Venner): student Susanne Jørgensen.

7. I. M. Eibeschiitz og hustrus legat (200 kr. suppleret med 100 kr. 
fra Fredericia Gymnasiums Venner): student John Høst.

8. Fredericia Gymnasiums Venner: (700 kr.): student Hjørdis Plot- 
nikof; (500 kr.): studenterne Christian Schiang, Claus Lei Hansen, 
Leif Thy og Michael Nørregaard; (250 kr.): studenterne Jette 
Claudi Lassen, Mette Juul, Karin Madsen, Hanne Møller og Randi 
Østergaard; (200 kr.): studenterne Annemette Vestergaard, Karin 
Jølberg og Birte Bangsgaard Thomsen.

9. Rektor J. A. Kristensens mindelegat (bogpræmier): eleverne Frank 
Jeppesen 2 md og Charlotte Ketelsen 2 r.

10. Frihedskæmperne Hans Eeg og Iver Lassens mindelegat (bog
præmier efter indstilling af ,,Sermo“): student Lau Michelsen og 
realist Lise Thastrup Rasmussen.

11. Sparekassens studielån (10.000 kr. rentefrit i 5 år): student Bente 
Reinholdt.

12. Sparekassens præmie til to flinke realister (å 50 kr. suppleret med 
100 kr. fra Fredericia Gymnasiums Venner): realisterne Peter 
Junker og Vibeke Ingemann Larsen.

13. Studenterhue fra herreekviperingshandler S. M. Andersen: student 
Hjørdis Plotnikof.

14. Elevrådets legat (kr. 250): elev Ellen Bohlbro 2 mc.
15. Forums legat (125 kr.): realist Lise Thastrup Rasmussen.
16. Sermos legat (100 kr.): student Lau Michelsen.
17. 2 bogpræmier fra Dansk Arbejdes Fredericia afdeling: student 

Aage Lundgaard Laursen og elev Vibeke Nielsen 2 sb.
18. Bogpræmie fra Det franske Institut: student Bjarne Frederiksen.
19. Bogpræmie fra Den amerikanske Ambassade: student Jørgen 

Egelund.
20. Bogpræmier fra det tyske kulturinstitut: student Inge Marie Klau

sen, student Hjørdis Plotnikof, elev Vivian Nedergaard Jensen 
1 sb og elev Lillian Jessen 2 sa.

21. Bogpræmie fra Foreningen Norden: student Aase Hansen.
22. 3 bogpræmier fra Gyldendals forlag: student Vibeke Lund Chri

stensen, student Christian Schiang og elev Jeppe Christensen 2 r.
23. Et års abonnement fra Teknisk Forlag på tidsskrifterne Elektronik 

og Dansk Kemi: studenterne Bente Reinholdt og Aage Vest 
Pedersen.
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24. Skolens egne bogpræmier: studenterne Egon Dall, Else Grauslund, 
Hanne Linaa Hansen, Inge Valentin Jensen, Jette Johansen, Torben 
Kruse, Ulla Larsen, Marianne Lund, Anne Lisbeth Møller, Lisbeth 
Nørmark Petersen, Gunhild Rasmussen, Anne Sørensen; eleverne 
Hanne Brangstrup Hansen og Lone Ommen 2 sa, Birthe Christen
sen og Peter Westh Madsen 2 sb, Karin Ladegaard Andersen 2 sc, 
Per Blad, Stig Jacobsen og Claus Stærkær 2 ma, Mogens Dale- 
gaard, Henrik Falkenberg og Jørgen Pedersen 2 mb, Klaus Holth 
og Helle Thomsen 2 mc, Jytte Andersen og Anders Tvedegaard 
Petersen 2 md, Hanne Eugen Hansen og Kirsten Larsen 1 sa, 
Jytte Frandsen og Anette Pedersen 1 sb, Annemette Frandsen og 
Karin Madura 1 sc, Torben Bornhøft Hansen og Jesper Harder 
1 ma, Bente Andersen og Jens Erik Slumstrup 1 mb, Keld Bjerre- 
gaard og Carsten Thøgersen 1 mc, Inger Margrethe Bruhn og 
Jens Jørgen Pedersen 1 md, Jonna Devantier og Keld Kildebogaard 
2 r og Frank Andersen og Susanne Møller 1 r.
Greve J. G. Mokkes legat for sønner af kgl. embedsmænd har i 
1970 været nydt af student John Høst og eleverne Tage With 3 nsc 
og Henrik Falkenberg 3 mb.
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Gaver til skolen
Til skolens samling har elev Carsten Skamris, lmb, foræret 

frugt af abebrødtræ og amatystkrystaller fra Zambia.

Biblioteket
Der er anskaffet ca. 150 bind. Antallet af udlån til elever 

har været 700. Skolen skylder følgende elever tak for frivillig 
og ubetalt hjælp i biblioteket: Susanne Gregersen, 3ksc, Eleo- 
nora Skov, 3sc, Anne Mette Frandsen, 2sc, Bodil Refsing-Pe- 
tersen, 2sb, Anne Karin Pedersen, 2sb, Hanne Møller, lsc.

Fredericia Gymnasiums skolenævn 
1970-71

Der har været af holdet følgende møder:
26.5.70: Det nuværende skolenævn afholdt sit første møde 

sammen med det afgående, hvor nævnets arbejdsområde blev 
drøftet. Nævnet konstituerede sig med Aage Lutzen som for
mand og Bent Liengaard som sekretær.

31.8.70: På dette møde gav arkitekt Zachariassen en detail
leret gennemgang af tegningerne til gymnasiets udvidelse. Byg
geriets start var på daværende tidspunkt fastsat til 1. marts 
1971.

Oprettelse af HF-linjen drøftedes. Det var usikkert, om man 
kunne skaffe tilstrækkeligt med lærere og lokaler.

Anskaffelse af en duplikator til elevrådets disposition anbe
faledes.

30.10.70: Forældremødernes form var under debat. Man 
enedes om at bibeholde den nuværende form også for dette 
skoleår og derefter tage spørgsmålet op til fornyet drøftelse. 
Det skulle bl. a. undersøges, om forældremøderne, hvortil ele
verne også har adgang, kunne flyttes til efter karaktergivnin
gen.

Aage Lutzen. — Bent Liengaard.
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Fredericia Gymnasiums Venner
Siden generalforsamlingen består bestyrelsen af:
Overlæge Gilbert Thyge Andersen, Kattegatvej 6, formand, 

tlf. 92 05 73.
Overlæge Johs. Nielsen, 6. Julivej 66, tlf. 92 49 82.
Fru forretningsfører Grannet, 6. Julivej 118, tlf. 92 10 03.
Kontorchef, fru Anna Hansen, Egeskovvej 47, tlf. 92 23 49.
Rektor Erik Lund, Jernbanegade 39, tlf. 92 17 20.
Lektor Sv. Aalbæk Madsen, Sønderskov, tlf. Erritsø 95 20 80. 
Adjunkt, fru Lis Poulsen, Havepladsvej 17 A, tlf. 92 14 58.

Den 1.3.1971 har foreningen 328 medlemmer plus 6 livs
varige medlemmer.

Der er i det forløbne år sket 40 udmeldelser og 39 medlem
mer er slettet p. gr. af restance.

Der er i årets løb tilmeldt 56 nye medlemmer.
Der er i det forløbne år ydet støtte til legater. Mindste med

lemsbidrag er 15 kr. årligt, livsvarigt medlem bliver man ved 
at betale 200 kr. en gang for alle.

Regnskab for året 1970-71.
1.3.70—1.3.71.

Indtægter:
Overført fra sidste år .................. kr. 6878,69
Kontingent ................................... kr. 5370,00
Sangaften ...................................... kr. 506,00
Rente fra girokonto ...................... kr. 8,09
Rente af obligationer - depotafgift kr. 55,00 
Rente fra bank- og sparekassebøger kr. 249,42 
Gaver ............................................ kr. 100,00

kr. 13167^20 13167,20

Udgifter:
Legater .......................................... kr. 6100,00
Frimærker ..................................... kr. 147,05
Annoncer ...................................... kr. 71,26
Kontormaterialer .......................... kr. 5,00
Udbetalingsgebyr .......................... kr. 9,18
Krans til lektor Thomsens båre ... kr. 75,00

kr. 6407,49
Kassebeholdning .......................... kr. 6759,71

kr. 13167,20 13167,20
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Status pr. 13.71:
Obligationer, pålydende værdi ......................... kr. 1200,00
Indestående på sparekassebog ......................... kr. 25,29
Indestående på sparekassebog ......................... kr. 61,63
Indestående på bankbog .................................. kr. 879,54
Indestående på bankbog .................................. kr. 3380,47
Indestående på girokonto ................................ kr. 2273,86
Kontant kassebeholdning ................................. kr. 138,92

kr. 7959,71
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Gymnasieforeningen »Sermo«
Sermo har afholdt flg. arrangementer i skoleåret 1970—71:

September:
2. Velkomstbal i „Håndværkerforeningen".

Oktober:
7. Bustur til Århus. Koncert med The Rolling Stones.

November:
5. Foredragsaften. Kapt. J. B. Larsen om Mellemøstkrisen.

December:
22. Sermorevy.
Februar:
12. Generalforsamling. Valg.

Til ny formand valgtes Helge Jakobsen.
22. Fastelavnshalløj på skolen kl. 12-14.
26. Bustur til Odense. Koncert med Ten Years After.
Marts:

5. Bal på „Dyrehavegård" med Red Mustangs.
13. Bustur til Jelling. Sportsstævne med efterfølgende bal.
19. Bustur til Vejle svømmehal. Derefter hyggeaften på skolen. 
31. Filmaften. „Chok".
April:
21. Foredragsaften. Lærer Frederiksen om „I Forskningens 

Grænseområder".
30. Musikaften.

Tilslutningen til vores arrangementer har været jævnt dårlig. 
Der kan dog spores en vis stigning af deltagerantallet ved de 
sidste arrangementer.

Beslutningen om at lukke skolen for danseaftener har dog 
voldt os nogle bekymringer i form af lokale og dårlig tilslut
ning (det er ikke lige så nemt at få samme antal elever ned på 
en af byens restauranter, som det er at få samlet dem på sko
len!). Dog har der været lidt dans efter arrangementerne den 
19-3 og den 30.4.

Endelig en tak til alle, og især til pedel Winther, som har 
været os behjælpelige i det forløbne år.

Claus Samuelsen og Helge Jakobsen.
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Forum
Fredericia Gymnasiums skoleblad Forum har i perioden 

20.6.1970-1.4.1971 udgivet i alt 7 numre, nemlig Blå Bog 
1970 og derefter fire numre i begyndelsen af skoleåret plus en 
telefonbog over skolens lærere og elever. Denne telefonbog 
blev udgivet i økonomisk samarbejde med Elevrådet, så den 
kunne uddeles gratis på skolen. I 1971 er der foreløbig ud
givet ét nummer.

Redaktionen har i det forløbne år bestræbt sig på at køre en 
linie, der har kunnet tilfredsstille de flestes opfattelse af, hvor
ledes et skoleblad skal laves; men da vi indtil nu ikke har 
modtaget én eneste meningstilkendegivelse om bladet eller dets 
linie i form af læserbreve, må vi tage det som et udtryk for 
enten en billigelse af vort arbejde, eller også skal det tages som 
udtryk for den velkendte og stadig stigende sløvhed her på 
skolen. Redaktionen hælder til den opfattelse, at det er det sid
ste, der gør sig gældende. - Der er jo ikke meget ved at lave 
skoleblad, når der ikke er nogen, der gider levere stof til os. 
Vi forstår ikke, at folk ikke gider reagere, når der står noget 
i bladet, som provokerer dem; de eneste, der reagerer, er læ
rerne, og det er jo ikke kun for lærernes skyld, at vi laver 
bladet. Bladet tilhører skolens lærere og elever; men eleverne 
er åbenbart tilbøjelige til at mene, at bladet tilhører redak
tionen.

Redaktionen vil til sidst gerne rette en. tak til lektor Aalbæk 
Madsen, som gjorde en kæmpeindsats i forbindelse med en 
brevkasse, vi havde oprettet i begyndelsen af skoleåret — for 
øvrigt det eneste tidspunkt, hvor vi modtog læserbreve. Tja! - 
vi håber, at Aalbæk Madsen også fremover vil være behjælpe- 
Hg-

Følgende er eller har været tilknyttet Forum i det forgangne 
år: Anne Birgitte Christensen, 2mc, Peter Falkenberg, 3mb, 
Roald Kramer Johansen, 2ma, Per Kiel, 3mb, Finn Mejlgård, 
3mc, og Finn Svendsen, Imb.

Som en afslutning vil vi gerne rette en tak til de lærere og 
elever, der har støttet os ved at købe Forum, og endnu en tak 
til vore annoncører, der rent finansielt har gjort det muligt for 
os at lave Forum.

Henrik Falkenberg. Roald Kramer Johansen.
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Regnskab, afsluttet pr. 1.4.1971:
Indtægter: 

Kassebeholdning pr. 20.6.1970 ................... kr. 75,74
Annonceindtægter ........................................... kr. 3153,45
Salg af Forum .............................................. jer. 1027,05
ER’s tilskud til telefonbog ............................. kr. 200,00
Sermos betaling for trykning af Sermo- 

revyens program ...................................... kr. 108,00

I alt indtægter .............................................. kr. 4564,24
Udgifter:

Trykning af Forum ...................................... kr. 3738,22
Driftsomkostninger ...................................... kr. 266,93

I alt udgifter ................................................ kr. 4005,15

Kassebeholdning .......................................... kr. 559,09
Afsat til legatportioner ................................. kr. 300,00

Kassebeholdning pr. 1.4.1971 ...................... kr. 259,09

Finn Svendsen. Roald Kramer Johansen.
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»Blue«
Årsagen til „Blue“s opståen var dels vor iver efter selv at 

skabe et blad, dels det, at vi mente, der muligvis kunne skrives 
noget af interesse for skolens elever, som de ikke kunne læse 
i det eksisterende skoleblad „Forum“.

Vi har bestræbt os på at overlade det deciderede skolestof til 
„Forum" og i stedet beskæftige os med litteratur (herunder 
bl. a. at give elever mulighed for at få deres litterære forsøg 
mangfoldiggjort) og samfundsmæssige problemer.

Desværre har det været uhyre svært for os at få elever og 
lærere til at komme med bidrag til „Blue“, i de fleste tilfælde 
har vi selv måttet opsøge dem for overhovedet at få stof til 
bladet - kun en eller to gange har vi modtaget stof uopfordret.

Alligevel synes vi, at vi er sluppet nogenlunde godt fra op
gaven, og vi opfordrer andre elever til at forsøge sig som blad
mennesker.

„Blue“s redaktion takker alle, der har skrevet til os.

Jesper Bennike. Hans Chr. Buhl.
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Orientering for eleverne
1. Administrationslokaler: Rektorkontoret ligger på 1. sal. 

Administrativ inspektors kontor findes i stueetagen; her 
henvender man sig angående klasseprotokoller, forsøm
melser, skemaændringer, bortkomne eller glemte sager. 
Henvendelser vedrørende skolebøger og hæfter rettes til 
boginspektøren. Biblioteket findes i kælderetagen; ud
lånstider ved opslag på døren.
Det henstilles, at man i egen interesse forsyner person
lige ejendele med navn og klasse. De udleverede hæfter 
og bøger (omslag) skal være forsynede med navn og 
klasse.

2. Hver dag afholdes der morgensang. Der er til alle ele
ver udleveret en sangbog, der medbringes til morgen
sangen. Efter morgensangen gives der af rektor medde
lelser af almen interesse. Lærere og elever har ligeledes 
adgang til her at give meddelelser, der har interesse for 
eleverne.

3. I frikvartererne kan man opholde sig i eller uden for 
bygningen undtagen i de særlige faglokaler. Elevernes 
ophold i klasseværelserne må ikke hindre udluftning i 
frikvartererne (jvnfr. pkt. 2 i vejledning for ordens
dukse).
I kælderetagen er det vestlige lokale i spisefrikvarteret 
forbeholdt elever i 2. og 3. real og 1. g; endvidere 
elever i 2. og 3. g ikke-rygere, idet tobaksrygning i det
te lokale er forbudt. Tobaksrygning er ligeledes ikke til
ladt i aula og klasseværelser, mens det for 2. og 3. g er 
tilladt at ryge i skolegården, kældergangen og det øst
lige kælderlokale; dette er i spisefrikvarteret forbeholdt 
2. og 3. g
Da kasten med snebolde i tidens løb har forvoldt man
ge personskader, er al kasten med snebolde forbudt. Det 
gælder endvidere, af let forståelige grunde, at al hen
kastning af affald uden for og inden for bygningen ikke 
må finde sted.

Elever kan i frikvarterer og fritimer færdes også uden 
for skolens grund, når blot indringningstiderne over
holdes. Da der for dette forhold gør sig særlige juridi
ske ansvarsforhold gældende, indskærpes det indtræn
gende at udvise særlig agtpågivenhed ved færdsel uden 
for skolens område.
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4. Ordensduksens funktion er foreskrevet i særlig vejled
ning i klassen.

5. Efter skoletidens ophør kan der fås adgang til bygnin
gen i særligt ærinde. Eleverne skal i disse tilfælde rette 
sig efter pedellens anvisninger.

6. Det er ikke tilladt eleverne at drikke alkoholholdige 
drikke på skolen, på skoleudflugter og ved skolefester.

7. Efter fraværelser skal elever i realafdelingen og 1. g af
levere forsømmelsesseddel til administrativ inspeKtor, 
underskrevet af en af forældrene eller en værge med 
angivelse af varighed af og årsag til forsømmelsen.
I tilfælde, hvor hjemmet med rimelig grund ønsker en 
elev fritaget for at møde til undervisningen en eller flere 
dage, skal der i passende tid forud ske henvendelse til 
rektor herom. Af administrative grunde skal en sådan 
henvendelse ske skriftligt.
Selv om elever i 2. og 3. g ikke skal aflevere forsømmel
sessedler, føres der også for deres vedkommende kontrol 
med forsømmelser. Det må understreges, at den på alle 
gymnasieskoler praktiserede reduktion i antallet af ek
samensfag og begrænsningen i omfanget af eksamens
pensa forudsætter opfyldelse af mødepligt. Tilfælde af 
bemærkelssværdigt hyppige forsømmelser både som hele 
skoledage og som enkelttimer vil derfor blive meddelt 
hjemmet og kan bevirke, at de pågældende elever skal 
til eksamen i nogle flere, eventuelt alle fag og med for
øget pensum.
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Meddelelser til forældrene
1. Optagelse

Fredericia Gymnasium har 4 grene: nysproglig og klas
sisksproglig på den sproglige linje, matematisk-fysisk og 
matematisk-naturfaglig på den matematiske linje. Til 
gymnasiet er fra 1.8.71 knyttet et HF-kursus
Optagelse i gymnasiet sker normalt kun i 1. gymnasie
klasse ved skoleårets begyndelse. Optagelse er betinget 
af tilfredsstillende bestået oprykningsprøve efter 2. real
klasse samt af, at ansøgeren af sin skole er blevet beteg
net som egnet. Optagelse kan også ske på grundlag af 
realeksamen, ligeledes såfremt ansøgeren er blevet be
tegnet som egnet. Er en af disse to betingelser ikke op
fyldt, kan der dog efter hjemmets ønske og amtsudval
gets afgørelse blive afholdt optagelsesprøve. Nærmere 
redegørelse gives af rektor på et orienterende møde i 
januar måned.
Optagelse i 1. klasse på HF-kursus sker på grundlag af 
ansøgning. Gymnasiets realafdeling er under afvikling.

2. Karakterskalaen
er fastsat ved undervisningsministeriets bekendtgørelse 
af 4.2.1963. Der gives herefter karaktererne 13-11-10- 
9-8-7-6-5-3-0, som anvendes således:
13. Gives for den usædvanlig selvstændige og udmær

kede 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 tilfreds

stillende præstation.
5. Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præ

station.
3. Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og 

utilfredsstillende præstation.
0. Gives for den helt uantagelige præstation.

Følgende to betingelser skal være opfyldt, for at real
eksamen eller studentereksamen og HF er bestået:
1) Summen af samtlige karakterer skal være mindst 5,5 

gange karakterernes antal.
2) Summen af de to laveste karakterer plus gennemsnit

tet af de resterende karakterer skal være mindst 13.
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3. Sygdom og forsømmelser
Angående skolernes forhold over for tilfælde af smit
somme sygdomme er der givet regler ved undervisnings
ministeriets bekendtgørelse af 27.5.1950, af hvilken der 
her skal gives nogle uddrag. Når en af følgende sygdom
me har vist sig i en husstand, i hvilken der findes skole
søgende børn, skal den behandlende læge meddele skolen 
underretning derom: tyfus, paratyfus, paradysenteri eller 
en med disse beslægtet sygdom, difteri, skarlagensfeber, 
smitsom hjernerygmarvsbetændelse, børnelammelse.
En elev, der selv har været angrebet af en af disse syg
domme, må ikke søge skolen, førend der medbringes læ
geattest for, at det ikke kan antages, at der udbredes 
smitte. Det samme gælder, hvis en af disse sygdomme er 
forekommet i elevens hjem, uden at eleven selv har væ
ret angrebet.
En elev, der lider af mæslinger, må ikke modtages i sko
len før mindst 10 dage efter sygdommens begyndelse; 
kighoste ikke før 4 uger efter det konvulsive stadiums 
begyndelse og røde hunde, skoldkopper, rosen, influenza, 
fåresyge eller halsbetændelse, ikke så længe det akutte 
stadium varer.
Når en elev har forsømt skolen mere end 4 dage, skal 
hjemmet give telefonisk eller skriftlig meddelelse. Elever 
i realafdelingen og 1. gymnasieklasse skal aflevere en 
seddel om angivelse af forsømmelsens årsag og varig
hed. Elever under 18 år skal have den underskrevet af 
forældre eller værge.
En elev må ikke forsømme skolen af anden grund end 
sygdom, medmindre rektors tilladelse i forvejen er ind
hentet, og denne kan kun gives, når ganske særlige grun
de taler derfor.
Skolen henstiller indtrængende, at hjemmet ikke anmo
der om fritagelse for enkelte timer eller enkelte dage 
uden i ganske særlige tilfælde. Også læge- eller tandlæ
gebesøg bør om muligt ske uden for skoletiden. Anmod
ning om fritagelse skal hjemmet i god tid forelægge rek
tor enten skriftligt eller mundtligt, ikke pr. telefon.

4. Ulykkesforsikring
Fra marts 1950 er der af forældrene ved skolen tegnet 
en ulykkesforsikring for elever i Fredericia Gymnasium, 
omfattende alle de elever, hvis forældre afgiver en til
trædelseserklæring.
Forsikringen dækker eleverne under deres ophold på 
skolen, på deres direkte vej til og fra skolen samt under 
udflugter, der arrangeres og ledes af skolen, dog kun in
den for Danmarks grænser.
Der ydes for hver forsikret elev kr. 500,00 til begravel
sesomkostninger ved dødsfald som følge af ulykkestil
fælde, kr. 20.000,00 ved fuldstændig og vedvarende inva
liditet som følge af ulykkestilfælde og indtil kr. 500,00 
for udgifter til lægehjælp og ophold på sygehus foran
lediget af ulykkestilfælde (for elever, der er i sygekasse 



58

eller sygeforsikring, erstattes dog kun sådanne udgifter, 
som sygekassen eller sygeforsikringen efter sine vedtæg
ter ikke dækker).
Den helårlige præmie for hver elev er kr. i,55, at betale 
gennem skolen 1. september.
Skolen tilråder indtrængende alle nyindmeldte elever 
straks at tiltræde denne billige og værdif ulde forsikring, 
idet den gør opmærksom på, at normalt er skolen ikke 
ansvarlig for ulykkestilfælde. Ønsker forældre ikke at 
tiltræde, må skolen anmode om skriftlig meddelelse her
om, når tiltrædelseserklæringen ved elevens første møde 
på skolen tilstilles hjemmet.

5. Hvad den højere skoles eksaminer giver adgang til
1. Studentereksamen giver adgang til studier ved alle 
højere læreanstalter: universiteterne, Danmarks Tekni
ske Højskole, Ingeniørakademiet, Den Kgl. Veterinær- og 
Landbohøjskole, tandlægeskolerne, Danmarks Farmaceu
tiske Højskole og Kunstakademiet.
Den matematisk-fysiske studentereksamen er med enkel
te undtagelser ene-adgangsgivende til studierne ved Dan
marks Tekniske Højskole og Ingeniørakademiet samt stu
diet til landinspektør. Studenter med anden eksamen 
må for at få adgang hertil bestå adgangsprøver i mate
matik og fysik (evt. kemi). Ligeledes er universitetsstu
dierne til cand. scient og mag. scient, i matematik og 
fysik tilrettelagt for studenter med største pensum i dis
se fag, selv om der formelt ikke stilles krav om tillægs
prøver af nogen art. — Denne eksamen må også tilrådes 
som det bedste grundlag for studierne til aktuar og star 
tistiker, da disse studier kræver anlæg for og gode kund
skaber i matematik.
Den naturfaglige studentereksamen er ikke på samme 
måde en forudsætning for påbegyndelsen af bestemte 
studier. Den må dog siges at danne et udmærket grundlag 
for de biologisk-botanisk-zoologiske, geografiske og geo
logiske studier samt for uddannelsen til læge, tandlæge, 
dyrlæge, farmaceut, agronom og havebrugskandidat. Til 
alle disse studier giver også den matematisk-fysiske stu
dentereksamen adgang. Ved studierne til læge, tandlæge, 
dyrlæge, farmaceut samt laborant og sygeplejerske kræ
ves desuden også »den lille latinprøve«.
Den nysproglige studentereksamen er det bedste grund
lag for studierne til cand. mag., mag. art. og den er
hvervssproglige kandidat- eller afgangseksamen. Herud
over er denne eksamen også et udmærket grundlag for 
de øvrige studier ved universiteternes humanistiske fa
kulteter, seminarieuddannelsen, biblioteksuddannelsen 
m. fl. Også for de fleste højere handelsuddannelser dan
prøve. Studenter med anden eksamen skal tage tillægs
prøve i græsk for at studere disse fag. Kendskab til 
græsk er endvidere en forudsætning for gennemførelsen 
af studier i klassisk arkæologi og andre oldtidshistoriske 
fag. Også for en række andre universitetsstudier er den
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ne eksamen et godt udgangspunkt, f. eks. historiske og 
litterære studier samt jura.
For begge de sproglige studentereksaminer gælder det, 
at genindførelsen af matematik betyder, at adgangen til 
en række uddannelser, f. eks. til læge, hvortil der stadig 
kræves prøve i fysik og kemi, tandlæge, dyrlæge, cand. 
polit., cand. øcon. samt arkitekt nu vil blive lettet for 
sproglige studenter, idet de tidligere krævede tillægsprø
ver i matematik vil bortfalde eller i hvert fald blive be
tydeligt nedskåret. — I det hele må det betones, at det 
ingen ulykke er at have valgt en gymnasiegren, der ikke 
ganske harmonerer med den videregående uddannelse, 
idet det vil være muligt at tage tillægsprøver i fag, man 
måtte savne de fornødne kundskaber i, uden væsentlig 
forøgelse af studietiden. Endelig må det bemærkes, at 
ved en række uddannelser, jura, de humanistiske fag og 
seminarierne giver alle studentereksaminer adgang, dog 
må matematiske og naturfaglige studenter, der ønsker at 
studere ved de humanistiske fakulteter, med visse und
tagelser aflægge en tillægsprøve i latin.
For hele det uddannelsesområde, hvortil studentereksa
men giver adgang, gælder det, at det er i stærk ud
vikling, hvorfor kravene og forholdet i det hele ofte 
vil ændres. Skolen søger gennem timerne i erhvervsori
entering at give eleverne den bedst mulige oplysning 
om de videregående uddannelser, ligesom eleverne altid 
kan søge oplysninger hos skolens 2 lærere i erhvervsori
entering, hos hvem de også kan låne erhvervsoplysende 
materiale.

2. Højere forberedelseseksamen.
Undervisningen til HF varer i 2 år og er opdelt i 4 semestre. Den 

er ligesom gymnasieundervisningen gratis. Undervisningen adskiller 
sig fra gymnasiets undervisning bl. a. derved, at linje- og grendeling 
er erstattet af et system med tilvalgsfag. Som vejleder for eleverne 
ved deres valg af fag er udpeget en studievejleder.
Adgang til kurserne
giver principielt en realeksamen eller afsluttende prøver i „væsent
lige fag“ i 10. klasse med tilfredsstillende resultat. 10. klasseprøven 
skal være med 2 fremmedsprog og med matematik i samme omfang 
som til teknisk forberedelseseksamen. Den, der ønsker fysik som 
tilvalgsfag, skal have haft faget, som det kræves til udvidet teknisk 
forberedelseseksamen.

Det er imidlertid ikke en nødvendig betingelse for optagelse at 
have enten 10. klasseprøven eller realeksamen. Lovgiverne har lagt 
meget vægt på, at den, der ad andre veje har skaffet sig det grund
lag, HF-kursernes undervisning bygger på, skal have adgang til at 
deltage i denne. Nogle år ude i erhvervslivet vil ofte kunne give 
en modenhed og evne til selvstændigt arbejde, der kan være lige 
så værdifuld for HF-undervisningen som præsente skolekundskaber.

Ansøgninger, der skrives på en særlig blanket, der udleveres af 
skolen, skal være indsendt inden 1. april. I løbet af april måned 
indkaldes ansøgerne til samtale med rektor og studievejleder. Der 
optages i hver klasse 24 elever.
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Hvilke rettigheder giver en HF-eksamen?
Efter loven om højere forberedelseseksamen opfylder den, der har 

HF-eksamen, betingelserne for at begynde uddannelsen til lærer i 
folkeskolen på et seminarium.

HF giver desuden grundlag for andre videregående uddannelser:
1. de skolemæssige forudsætninger for optagelser til socialrådgiver- 

uddannelsen på Danmarks sociale højskole.
2. de skolemæssige forudsætninger for havebrugs-, landbrugs- og meje

ribrugsuddannelserne ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, 
3. de erhvervsøkonomiske specialstudier, der afsluttes med diplom

prøver (HD) ved handelshøjskolerne, hvor den, der har bestået. 
HF-eksamen med tilvalg i engelsk og/eller matematik, kan fritages 
for at aflægge den statskontrollerede højere fagprøve i vedkom
mende fag,

4. HF vil være adgangsgivende til hospitallaborantuddannelsen forud
sat, at kemi og mindst forkursus i fysik er valgt som tilvalgsfag,

5. og til terapiassistentuddannelsen med tilvalg i fysik og kemi. Som 
yderligere tilvalgsfag anbefales engelsk og samfundskundskab, og 
at ansøgeren har bestået den lille latinprøve.

Desuden kan den, der har bestået HF-eksamen søge immatrikulation 
ved universiteterne, som tager stilling til ansøgningerne under hensyn 
til ansøgerens samlede kvalifikationer.

Retningsgivende for, om immatrikulation kan finde sted, er først og 
fremmest en tilvalgskombination, der er relevant for det enkelte stu
dium. Sådanne kombinationer vil for de enkelte fakulteter være:
a. det filosofiske fakultet:
b. det rets- og statsvidenskabelige 

fakultet:
c. det teologiske fakultet:

d. det lægevidenskabelige fakultet:

e. det matematisk-naturvidenskabe- 
lige fakultet:

2 fremmedsprog 
normalt 1. + 3. 
fremmedsprog

matematik og biologi: 
engelsk er af væsentlig 
betydning

matematik, fysik og 
kemi; fremmedsprog er 
af væsentlig betydning

Der lægges endvidere vægt på de samlede eksamensresultater 
ved HF.

Udover kravene til tilvalgsfag vil det være nødvendigt for de imma
trikulerede HF-kandidater at aflægge forskellige tillægsprøver ved de 
enkelte fakulteter, særlig i latin og matematik.

Endvidere er enhver, der har bestået højere forberedelseseksamen 
med tilvalgsfag i matematik, fysik og kemi, berettiget til at søge 
optagelse på veterinærstudiet ved Den kgl. V eterinær- og Landbohøj
skole. Optagelsen finder sted efter samme retningslinier, som gælder 
for optagelse af andre adgangsberettigede.

Enhver, der har bestået højere forberedelseseksamen med en gen
nemsnitskvotient på mindst 7 og med fysik og kemi som tilvalgsfag, 
er berettiget til at søge optagelse på Københavns Tandlægehøjskole. 
Ved Arhus Tandlægehøjskole kræves tillige tilvalg i matematik. På 
Københavns Tandlægehøjskole kan optagelse endvidere finde sted af 
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studerende, der har bestået højere forberedelseseksamen med en gen
nemsnitskvotient på mindst 7, men som ikke har fysik og/eller kemi 
som tilvalgsfag, såfremt de pågældende på tilfredsstillende måde gen
nemgår det af højskolen for sproglige studenter indrettede specialkursus 
i fysik og kemi for sproglige studenter. Optagelse finder sted efter 
samme retningslinier, som gælder for optagelse af andre adgangs
berettigede.

Der forhandles fortsat med en række andre uddannelsesområder om 
anvendelse af HF som foruddannelse.

Ferier og fridage
Mandag den 21. juni til fredag den 6. august: Sommerferie.
Mandag den 18. oktober til fredag den 22. oktober: Efterårs

ferie.
Torsdag den 23. december til tirsdag den 4. januar: Juleferie. 

1972
Mandag den 27. marts til tirsdag den 4. april: Påskeferie.
Mandag den 5. juni: Grundlovsdag.
Mandag den 19. juni til fredag den 4. august: Sommerferie.

Afgangs- og årsprøverne
For afgangs- og årsprøverne trykkes særlige skemaer. For

ældre, værger og andre, som interesserer sig for skolens virk
somhed, indbydes til at overvære de mundtlige prøver og af
slutningshøjtideligheden, som finder sted fredag den 18. juni 
kl. 9.30.

Fredericia, den 5. maj 1971.
Erik Lund.




