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Den 31. marts forlod rektor O. Krüger Rasmussen 
Næstved Gymnasium for helt at hellige sig arbejdet ved 
det nye statsgymnasium i Århus.

Når det kan siges, at Næstved Gymnasium er een 
mands værk, og der hermed tænkes på rektor, så skyl
des det hans kraftige initiativ og usædvanlige arbejds
kraft, hans smidige forhandlingsevne og overlegne orga
nisationstalent. Inden for de skabte rammer har han 
haft lykke til at danne et skolesamfund, hvor det har 
været en glæde for elever som for lærere at være med. 
Ved afskeden skal der derfor lyde en hjertelig tak for 
de næsten 15 år, hvor rektor Krüger Rasmussen har 
ledet skolen, og de varmeste ønsker for fremtiden i 
Århus.

E. Dreyer Jørgensen, 
formand for lærerrådet.



Skolekommissionen består af 

byrådsmedlem R. Schelde Madsen,
» O. Lund Petersen,
» fru Laura Hansen,
» Knud Tvede Hansen,
» Asger Olsen,
» Flemming Bach Mortensen.

Forældrerepræsentanter:

overbetjent W. Jespersen, 
fuldmægtig J. Olesen, 
fru, pastor Munk, 
ekspeditionssekretær T. Haugaard Jensen, 
bankdirektør Kaj Petersen.

Den sidstnævnte er udpeget blandt de af forældrekred
sen ved gymnasiet indstillede.

Skoleudvalget består af

byrådsmedlem O. Lund Petersen (formand), 
» borgmester Th. Tidemand,
» Peter Christensen,
» M. Konrad Hansen,
» Asger Olsen.













































tegning, keramisk maling, linoleumssnit. Skitsetegning i na
turen.

2. ml.
1. ml.

Rumvurderingsøvelser. Øvelser med interiør og eksteriør. 
Indføring i perspektiv og forkortning. Øvelse med lette model
ler. Fritegning.

Sang.
I-III En praktisk og teoretisk gennemgang af musikhistorien med 

støtte af grammofonplader. Een- og flerstemmig sang. Forbere
delse af kantater og koncertprogram.

1.-3. ml. Nogle salmer. Een- og flerstemmige sange efter forskellige 
sangbøger. Lidt musikhistorie og -teori.

Husgerning,
4. ml. Indøvelse af lettere madlavning og bagning. Opvask og rengø

ring af køkken og spisekammer. Til de praktiske lektioner er 
knyttet ernæringslære, varekundskab, husholdningsregnskab, 
hygiejne m. m.

Legemsøvelser.
Drenge. I samtlige klasser er i vinterens løb indøvet 3-4 dagsøvelser. 

Alle klasser har fået undervisning i lege og boldspil (herunder 
basketball). I sommerhalvåret er undervist i fodbold og fri 
idræt.

Piger. 4-5 dagsøvelser indøvet i hver klasse. Forår og efterår håndbold 
og langbold samt træning til skoleidrætsmærket. Bad i forbin
delse med gymnastiktimerne.

Håndarbejde.
3. ml. En busseronne. Mellemarbejde (serviet med sammentrækssy

ning). Lappeøvelser.
2. ml.
1. ml.

Kimonobluse. Stoppeøvelser. Korsstingsøvelser.
Natkjole. Vanter med mønsterstrikning.

Sløjd.
4. ml. Medicinskab, bord, taburet m. flettet sæde, boghylde, amager

hylde.
3. ml.
2. ml.

Lille stolpebord, taburet, radiobord, tevogn.
Lineal, varmerist, bordskåner, hockeystav, husketavle, entre
hylde.

1. ml. Dukkemøblement, dragestel, dolk, bogkrybbe.
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Forskellige meddelelser
a. Af skolens dagbog.

15. august: Det nye skoleår begynder.
4. -7. september: II gs var på geologisk ekskursion til Nordvest- og 

Nordøstsjælland under ledelse af lektor K. G. Frederiksen og adjunkt 
frk. I. Flensborg.

8. september: Ca. 40 af de større elever overværede på Herlufsholm 
opførelsen af »Twelfth Night«, der spilledes af elever fra Christ College.

10. september: Kaptajn Raahauge, Dansk Skibsadoption, talte i aulaen 
for skolens elever om »Skibsfart før og nu«.

18. september: Deltagelse i regionsstævne i atletik i Vordingborg, se 
under »Skolens idræt«.

20. september: 4. mellemskoleklasserne på ekskursion til Frederikssund 
og Hillerød med besøg på Willumsen-museet og Frederiksborgmuseet m. 
m. Turen lededes af lærer H. Essendrop og adjunkterne K. Hjorth og A. 
Lauridsen.

25. -28. september: II gm var på geologisk ekskursion til Bornholm un
der ledelse af adjunkt Sv. Knudsen og gymnasielærer frk. Marg. Madsen.

5. -6. oktober: R. abc. på historisk ekskursion til København og Lund 
under ledelse af lektor E. Nilsson og adjunkt K. Hjorth.

23. -2Jf. november: Den årlige skolefest holdtes i skolens aula. Elever fra 
gymnasiet opførte C. F. Molbechs skuespil »Ambrosius«. For instruktio
nen stod som sædvanlig lektor Frede Jørgensen. Komedien fik en for
træffelig udførelse og fik stort og fortjent bifald begge aftener, der i 
øvrigt sluttede som vanligt med et fornøjeligt bal under stor tilslutning 
fra forældre og elever.

5. december: Symfonikoncert i aulaen for mellemskolens og gymnasiets 
elever. Det 65 mand store orkester spillede om eftermiddagen under le
delse af Lavard Friisholm, og om aftenen var Henrik Sachsenskjold di
rigent. Solist ved eftermiddagskoncerten var skuespillerinde Annegrethe 
Nissen og ved aftenkoncerten pianist Eyvind Møller. Foredragholder var 
magister Rudolf Grytter. Koncerterne samlede stort publikum.

20. december: Pianisten Kjell Olsson holdt foredrag om og spillede 
stykker af Grieg for gymnasiets elever.

22. december: Juleafslutning i aulaen for skolens elever, lærere og 
mange forældre og gamle elever. Kr. Essendrops julekantate blev spillet 
og sunget af gymnasiets elever og skoleorkester under ledelse af adjunkt 
H. Møller. Rektor læste juleevangeliet og holdt juletalen.

20. januar: Kjell Olsson holdt foredrag om og spillede stykker af Grieg 
for gymnasiets elever.

13. februar: Sæsonens sidste symfonikoncerter for mellemskolen og 
gymnasiet i aulaen. Dirigenter var Launy Grøndahl og E. Eckart-Hansen. 
Solister operasangerinde Gerda Gilboe og operasanger Eskild Rask-Niel- 
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sen. Foredragsholder var magister Gunnar Heerup. Der var meget stor 
tilslutning.

16. februar: Den årlige fastelavnsfest for elever og lærere holdtes 1 
aulaen under stor tilslutning og festlig stemning. Et amatørforum af 
elever og tyroler-operetten »En søndag på Alperne« med solister og kor 
hentet fra lærerkollegiet bidrog i høj grad til aftenens festlige forløb.

27. -28. marts: 4. mellem d var under ledelse af adjunkt K. Hjorth på 
udflugt til København og Lund med besøg i de kgl. repræsentationslokaler, 
folketinget, frihedsmuseet og i Lunds domkirke.

31. marts: Elever og lærere og en række gæster fra skolemyndighe
derne i Næstved med amtmand Wechselmann og borgmester Tidemand 
i spidsen samledes i skolens aula for at tage afsked med skolens rektor, 
O. Krüger Rasmussen, som fratrådte på denne dag. Skoleorkestret under 
ledelse af overlærer Kr. Essendrop og gymnasiekoret og mellemskoleko
ret under ledelse af adjunkt Henrik Møller spillede og sang. Bagefter 
talte amtmand Wechselmann, borgmester Tidemand, stadsskoleinspektør 
H. Bonde, lærerrådets formand, adjunkt Dreyer Jørgensen og overpræ
fekten Tom Christensen fra II m. Rektor sluttede med sin afskedstale.

26. april: Den årlige forårskoncert for skoleorkester og gymnasiekor 
fandt sted i aulaen under meget stor tilslutning, jvf. afsnittet om »mu
sikskolen og skoleorkestret«.

Skolen har i årets løb haft besøg af følgende af undervisningsinspek
tørens faglige medhjælpere: lektor A. Rossen (tysk), lektor N. V. Due 
(fysik, kemi), lektor Gunnar Heerup (sang) og lektor Oscar Nielsen 
(engelsk).

b. Skibsadoption.
(Ved fru I. Runekær Hansen).

I 1953 adopterede den daværende 1. ml. a m/s »Freya Torm«, der sejler 
mellem Nord- og Sydamerika. Indtil april 1958 har der været udvekslet 
ca. 700 forsendelser mellem skibet og skolen. Den nuværende 1. ml. f, 
der har overtaget adoptionen, havde til jul den glæde at få tilsendt en 
check på kr. 150,00 fra »Freya Torm«s besætning; pengene er indsat i 
banken og tænkes anvendt senere til f. eks. fælles rejse. Der er ingen 
tvivl om, at adoptionen stadig er til stor glæde for både vore søfolk i det 
fremmed og 1. ml. f.

c. Skolens idræt,
(Ved lektor E. Nilsson).

Boldspil: Ved regionsstævnet i Vordingborg vandt vore piger i håndbold 
over Maribo og spillede uafgjort med Nakskov. - Den 8. oktober havde 
vi besøg af Slagelse Gymnasium: Vort skolehold vandt fodboldkampen 
med 3-1, pigernes a-håndboldhold vandt 4-1, mens b-holdet tabte 0-1. - 
Den 23. okt. besøgte vi Haslev Gymnasium, hvor vort skolefodboldhold 
spillede uafgjort (4-4), og mellemskoleholdet tabte (1-4). - I fodbold
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kampe mod Herlufsholm vandt skoleholdet (2-0), mens mellemskolehol
det tabte (1-2). Desuden er der spillet klassekampe med Herlufsholm.

Fri idræt: Efter et træningsstævne mod Herlufsholm, hvor Herlufsholm 
vandt, deltog vi i regionsstævnet i Vordingborg, for første gang med alle 
4 grupper. Her blev Næstved Gymnasium regionsvinder. I gruppe I blev 
vi nr. 3, i gruppe II nr. 2 og i grupperne III og IV nr. 1. Pigerne blev 
nr. 4 i begge deres grupper.

Gymnastik: Den 26. marts afholdtes for første gang en gymnastikkon
kurrence mellem Næstved Gymnasium og Herlufsholm. Den blev vundet 
af Næstved Gymnasium. Forhåbentlig bliver denne konkurrence indledning 
til en tradition. - Den 14. auril overværede adj. Winther Hansen, Her
lufsholm, afslutningen i gymnastik for III g’s drenge.

Skolemesterskaber i fri idræt.

Gruppe I:
100 m løb: Jan Paulsen, III m ......................................... 12,4 sek.
Højdespring: Jan Paulsen, III m ..................................... 1,45 m
Længdespring: Kaj Svensgaard, I m ............................ 5,79 m
Spydkast: Jan Paulsen, III m ......................................... 35,40 m
Kuglestød: Jan Paulsen, III m ......................................... 10,82 m
Diskoskast: Jan Paulsen, III m ..................................... 27,00 m
Boldkast: Jan Paulsen, III m ......................................... 76,75 m

Gruppe II:
80 m løb: Evan Jørgensen, rb ......................................... 10,1 sek.
Højdespring: Evan Jørgensen, rb ................................ 1,55 m
Længdespring: Evan Jørgensen, rb ................................ 5,55 m
Spydkast: Finn Andersen, Im ......................................... 41,65 m
Kuglestød: Søren Baltzer Nielsen, rb ............................ 11,23 m
Diskoskast: Finn Andersen, I m ..................................... 36,55 m
Boldkast: Evan Jørgensen, rb ......................................... 68,70 m

Gruppe III:
60 m løb: Sten Jespersen, 4 b ......................................... 8,3 sek.
Højdespring: Jørgen Frænde, 3 b ..................................... 1,45 m
Længdespring: Jørgen Frænde, 3 b ................................ 4,78 m
Boldkast: Jørgen Frænde, 3 b ......................................... 64,40 m
Spydkast: Bent Nielsen, 3 a ............................................. 39,35 m
Kuglestød: Sten Jespersen, 4 b ......................................... 10,00 m
Slyngbold: Jørgen Frænde, 3 b ......................................... ' 42,40 m

Gruppe IV:
60 m løb: Flemming Christensen, 2 e ............................ 9,1 sek.
Højdespring: Flemming Christensen, 2 e .................... 1,30 m
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Længdespring: Peter Hougaard, Id ............................ 4,13 m
Boldkast: Jørgen Jespersen, le ..................................... 53,00 m
Slyngbold: Peter Hougaard, Id ..................................... 28,00 m

Næstved Gymnasiums vandrepokal blev vundet af Finn Andersen, I m, 
med 2709 points (uden stangspring).

Skoleidrætsmærker.
Guld med emalje opnåedes af 0 piger og 8 drenge.
Sølv » » » » 17 » » 30 »
Guld » » 26 » » 23 »
Sølv » » 29 » » 16 »
Bronze » » 28 » » 36 »

d. Legater, flidspræmier, gaver etc.

For skoleåret 1956-57 tildeltes følgende elever et af Næstved byråds 
legater: Ills: Lea Kirk, Hanne Petersen. - II s: Ole Andreasen, Bente 
Hansen. - lim: Palle Andersen. - Is: Jytte Heine, Kamma Iversen, Ruth 
Petersen, Laila Sjøgren, Karin Sørensen. - Im: Agnete og Birgitte Dide- 
richsen.

Flidspræmier (bogpræmier): His: Inga Andersen, Kirsten Berg, Grethe 
Bossen, Anne Essendrop, Ole Hansen, Inger Elise Krogh, Inge Poulsen. - 
III m: Inge Carlsen, Lis Kristensen, Inge Lise Larsen, Ernst Pedersen, Eli
sabeth Kjær Rasmussen. - real a: Edith Johansen, Birgit Kristiansen, Leif 
Laursen, Ove Schelde Madsen, Bente Rasmussen. - realb: Erik Hansen, 
Jette Hansen, Gurli Jørgensen, Flemming Larsen, Grethe Petersen, Nils 
Stahlschmidt. - 4. ml. a: Birgit Andersen, Ester Bros, Inger Louise Jørgen
sen, Svend Nielsen. - 4. ml. b: Jytte Bente Olsen. - 4.ml. c: Birgit Ander
sen, Kirsten Elvang, Helle Saxnæs. - 4. ml. d: Birgit Grønborg, Edith Jen
sen, Ingrid Rasmussen.

Den 11. december modtog Jette Olsen, III s, sammen med andre dygtige 
elever i fransk en bogpræmie i Alliance Frangaise i København ved en fest
lighed, hvor ambassadeur Jean Bourdeillette talte til de unge og hans frue 
overrakte bogpræmierne.

Gaver til skolens naturhistoriske og geografiske samlinger.

Ltn. Kai Hemmingsen: Sneglehuse, muslingeskaller og koraller fra 
Røde hav.

Finn Mendahl Jensen, Im: Rock-wool.
Per Stubman, 3 a: Albuskæl.
Johanne Jørgensen, 3 a: Forstenet søpindsvin.
Birte Marie Hansen, 2f: 2 sommerfugle fra Amerika.
Peter Scheibel, 2 d: Stammestykke bearbejdet af spætte.
Skolen bringer giverne sin varmeste tak.
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e. Sparevirksomheden.
(Ved adjunkt E. Dreyer Jørgensen).

Eleverne kan spare penge op ved hos lærerne at købe det lille spare- 
mærke til 5 øre fra Næstved Skolemærke A/S. I tidsrummet 1. april 1957 
til 1. april 1958 er der blevet opsparet for kr. 2000,-. Siden skolen i sep
tember 1948 begyndte salget af sparemærker, er der nu ialt solgt for kr. 
29,530.

f. Lærer- og elevbiblioteket.
(Ved lektor Sigv. Hansen).

Bogbestanden er i årets løb blevet forøget med 149 bind og udgør den 
1. april 1958 5,146 bind.

Til nyanskaffelser og indbinding har været bevilget 2000 kr.
Biblioteket har modtaget gaver fra følgende elever: Jørgen Hass, Ulla 

Jensen og Bjarne Madsen, alle 4 d.
Børnebogsamlingen, der er en afdeling af Næstved kommunes børne

biblioteker, omfatter 786 bind. Udlånet har været 5207 bind skønlitteratur 
og 1171 bind faglitteratur, ialt 6378 bind. Der holdes åbent for udlån og 
læsesal 3 ugentlige eftermiddage i 1% time. Læsesalen har haft 466 besøg.

g. Erhvervsorienteringen.
(Ved erhvervsvejleder, viceinsp. Sv. Aa. Svendsen).

I henhold til lov af marts 1953 har eleverne i 4. ml. og realen fået 
erhvervsorientering.

I 4. ml. udfylder eleverne sædvanligvis et særligt spørgeskema - »Inter
esseskema« der indeholder spørgsmål vedrørende valg af livsstilling. 
Udfyldelsen af dette skema er i høj grad igangsættende og danner optak
ten til klassebesøget, der finder sted ca. 14 dage efter, at besvarelserne 
er returneret til erhvervsvejlederen. Klassebesøget strækker sig over 2 
timer for hver klasse. Eleverne orienteres om erhvervsvalgets forskellige 
sider, om arbejdsmarkedsforhold og lignende. Til klassebesøget medbrin
ges et omfattende oplysningsmateriale, f. eks. erhvervskartotek, brochurer 
om forskellige fag, om skoler og studievejledninger. Dette materiale bliver 
i høj grad benyttet i timens løb. Elevernes udbytte af disse klassebesøg 
står i forhold til det arbejde, der fra skolens side udføres i denne sag. 
Heldigvis møder erhvervsvejledningen en stadig stigende forståelse fra 
lærernes side, så man uden fortrydelse ofrer nogle timer til dette formål. 
Til støtte for lærernes arbejde har skolen gratis fået tilsendt oplysende 
materiale, f. eks. »Mit fremtidige arbejde (13-16-årige) og »Mit fremti
dige arbejde« (for gymnasieeleverne).

Oversigt over klassebesøgene:
4 4. ml. skoleklasser ....... 53 drenge 69 piger - ialt 122
3 realklasser ......................... 33 drenge 37 piger - ialt 70

Ialt 192 elever.
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På. erhvervsvejledningskontoret, der har åbent hver torsdag kl. 17-19, 
har besøget i 57/58 været meget stort, ca. 375 samtaler. — Heraf 47 
elever fra Næstved Gymnasium (14 drenge og 33 piger).

h. Musikskolen og- skoleorkestret.
(Ved overlærer Kr. Essendrop).

Musikskolen har i sin 12. sæson haft ialt 56 elever. Følgende lærere har 
undervist: Violin: overlærer Essendrop (3), fru Falk Nielsen (6), gymna
sielærer Sv. Hansen (3), lærer P. Jensen (10), fru Vestergård Jensen (4), 
lærer S. Zuschlag (4), ialt 30 violinelever. Cello: lærer S. Zuschlag (2). 
Blæseinstrumenter: musikdirektør E. A. Sauer: fløjte (1), obo (2), klari
net (3), trompet (3), blokfløjte (15).

Skoleorkestret har i årets løb haft faste ugentlige prøver på gymnasiet 
under overlærer Essendrops ledelse. Der har været 25 deltagere: 12 violiner, 
1 viola, 2 celli, 1 bas, 1 fløjte, 2 oboer, 2 klarinetter, 3 trompeter samt 
1 klaver.

Den 26. april afholdtes forårskoncerten med efterfølgende bal i gymna
siets aula. Som sædvanlig medvirkede gymnasiekoret (dirigent adjunkt 
Henrik Møller) og skoleorkestret (dirigent overlærer Kr. Essendrop). Koret 
sang sange af Mendelsohn, Brahms, Voigtländer, Bellmann og Händel. Et 
lille kor sang 3 franske sange, og Jette Olsen sang sammen med pigerne 
fra gymnasiekoret Schuberts Ständchen for altsolo og damekor. Orkestret 
spillede 5 valse af Schubert, udtog af »Lohengrin« og af »Eine kleine 
Nachtmusik« samt 3 melodier af Purcell. Åge Reitung (violin) fremførte 
en »Allegro« af J. D. Heinichen, Elisabeth Westenholz (klaver) 1. sats af 
Mozarts klaverkoncert i A-dur og Fr. Gislinge (obo) Tage Dalis Concer
tino for obo og orkester.

Koncerten overværedes bl. a. af adjunkt Jørgen Munk, Randers stats
skole, udsendt som »censor« af undervisningsinspektionen.

i. Pro arte.
(Ved lektor F. Jørgensen).

Der er afholdt 2 musik- og litteraturaftener, hvor lektor Fr. Jørgensen 
har gennemgået følgende romaner: Thomas Mann: »Lotte i Weimar«, 
Tarjei Vesås: »Fuglene« og Evelyn Waugh: »Forfald og fald« samt novel
lerne: »Kapellanen« af Frank Jæger og »Læreren« af Anton Tjekof. Der 
er spillet plader med berømte opera-tenorer og Schubert-Lieder ved Dietrich 
Fischer-Dieskau. Der har været jævnt god tilslutning.

j. Næstved Gymnasiums Legatforening.
(Ved adjunkt E. Dreyer Jørgensen).

Et betydningsfuldt led i skolens liv er Næstved Gymnasiums Legat
forening, der virker for at skaffe økonomisk støtte til tidligere elevers 
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fortsatte uddannelse og for at holde forbindelsen ved lige mellem kamme
raterne indbyrdes og mellem dem og skolen.

På generalforsamlingen den 9. december 1957 omtalte formanden det 
arbejde, der gøres for at Øge legatkapitalen og dermed legatportionernes 
antal og størrelse. Man havde med glæde set institutioner og private tegne 
sig som medlemmer, og også som følge heraf havde man i årets løb kunnet 
uddele 4,000 kr. til støtte for gamle elevers videre uddannelse, hvormed de 
samlede uddelte beløb androg 23,450 kr.

Alle, der ønsker at støtte Legatforeningens bestræbelser, opfordres til at 
tegne sig som medlemmer. Kontingentet er mindst 10 kr. pr. år eller 200 kr. 
een gang for alle, og indmeldelse kan ske til formanden, evt. ved benyt
telse af tlf. Næstved 2122 u.

Bestyrelsen og skolen sender en varm tak til alle, der hidtil har hjulpet 
Legatforeningen i dens arbejde.

Regnskab for året 1956-57.
Indtægter:
Kassebeholdning den 1/8 1956 .......................................................... kr. 809,45
Medlemskontingent ............................................................................... kr. 1.455,00
Medlemskontingent, juniormedlemmer ......................................... kr. 555,00
Finansministeriet ................................................................................. kr. 5.000,00
Udtrukne obligationer ......................................................................... kr. 1.000,00
Renter af obligationer........................................................................... kr. 1.812,50
Renter af bankbøger ........................................................................... kr. 52,84
Andre indtægter .................................................................................... kr. 5,00

kr. 10.689,79

Udgifter:
Uddeling til tidligere elever .............................................................. kr. 4.000,00
Indkøb af obligationer ....................................................................... kr. 3.869,97
Tryksager ................................................................................................ kr. 35,06
Kassebeholdning den 31/7 1957 ........................................................ kr. 2.784,76

kr. 10.689,79

Formue pr. 31/7 1957:
Obligationer ............................................................................................. kr. 34.000,00
2 stk. præmieobligationer (serie 2264, Ib. nr. 2024-25) ........... kr. 100,00
Kassebeholdning: Bankindestående ................ kr. 2715,22

Postgiro ................................  kr. 69,54 kr. 2.784,76 

kr. 36.884,76
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Redaktør cand. jur. Asger Olsen (suppl.: uddeler Schelde Madsen).
Lektor Sigvart Hansen.
Lektor E. Nilsson.
Rektor (fmd.).

Forældremøder.
Den 2.-4. december holdtes møder for 1. mellemskoleklassernes og I. 

gymnasieklassernes forældre. Efter at rektor ved alle tre møder havde talt 
om arbejdet i mellemskolen og i gymnasiet, samledes forældre og lærere 
til en hyggelig og tvangfri drøftelse omkring kaffebordene i spisesalen. Der 
var stor tilslutning til møderne.

Den 27. marts holdtes det ordinære forældremøde for alle forældre. Afte
nen indledtes med en orkester, og korkoncert, hvor skoleorkestret under 
ledelse af adjunkt H. Møller spillede og sang. - Derefter talte undervis
ningsinspektør dr. phil. Højberg Christensen om »Upolitiske gymnaslebe- 
tragtninger«, et strålende foredrag, der gav en vurdering af gymnasie
skolen af i dag. - Mødet sluttedes af landsretssagfører E. Krog Aage, der 
på skolenævnets og forældrenes vegne i en meget smuk tale tolkede for
ældrenes tak til rektor Krüger Rasmussen for hans ledelse af Næstved 
Gymnasium gennem 15 år.

Regler 
for afholdelse af forældremøder og valg til skolenævn 

ved Næstved Gymnasium.

§ 1.
Ved Næstved Gymnasium afholdes ordinært 1 gang årligt forældremøde; 

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

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

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

På forældremøderne har hver af de tilstedeværende stemmeberettigede 
1 stemme.

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

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

sætte dettes dagsorden nedsættes et skolenævn, bestående af rektor, 2 af 
skolerådet valgte lærere og 4 af og i forældrekredsen valgte medlemmer.

Mand og hustru kan ikke samtidig være medlem af nævnet.
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Forældrekredsens 4 repræsentanter vælges for 2 skoleår ad gangen. For 
hvert af disse medlemmer vælges desuden en suppleant, som for resten af 
valgperioden indtræder i nævnet, når det medlem, for hvilket den pågæl
dende er suppleant, i løbet af valgperioden dør eller udtræder af nævnet. 
Valgberettigede er alle - også lærere der har børn eller myndlinge i 
skolen. Valgbare er - med undtagelse af lærere ved Næstved Gymnasium - 
alle, der har børn eller myndlinge i skolen. Valget foretages straks i be
gyndelsen af hvert andet skoleår (første gang i september 1946), således 
at det afgående skolenævn fungerer som valgbestyrelse. Valget, der ledes 
af rektor, foregår ved håndsoprækning, såfremt der ikke ønskes skriftlig 
afstemning, jfr. § 1, sidste stykke.

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

§ 3.
For skolenævnet skal af rektor, efter at skolerådet - så vidt muligt i 

god tid - forud er underrettet derom, forelægges alle sager af mere al
mindelig betydning angående skolens hygiejniske forhold (skolebygningen, 
undervisningstiden, indførelse af skolelæger o. a.) og opdragende virk
somhed (f. eks. fællesundervisning, straffemidlernes art o. s. v.).

Desuden kan ethvert af nævnets medlemmer eller skolerådet gennem 
sine repræsentanter for skolenævnet forelægge såvel de i § 3, 1ste stykke, 
nævnte sager som andre spørgsmål vedrørende skolen (karaktergivning, 
eksamensbestemmelser, principper for legatfordeling og opflytning, hjem- 
meforberedelse, forsømmelse o. a.).

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

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

spørgsmål, der skal sættes på forældremødets dagsorden.
Det ordinære forældremøde afholdes almindeligvis i februar måned. Ind

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

Indkaldelse sker med passende varsel, ikke mindre end 8 dage.
Skolenævnet skal senest 14 dage før hvert ordinært forældremødes af

holdelse af rektor indkaldes til møde. Ekstraordinære møder af nævnet 
indkaldes af rektor, når enten han selv finder anledning til det, eller et 
fertal af nævnets medlemmer forlanger det.

Såvel de ordinære som ekstraordinære forældremøder skal så vidt mu
ligt afholdes inden forløbet af 3 uger efter dagsordenens vedtagelse i 
nævnet.
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§ 5.
Skolenævnet vælger et af sine medlemmer til sekretær; denne fører pro

tokol over nævnets forhandlinger og besørger det i tilknytning til nævnets 
virksomhed fornødne skriftlige arbejde.

§ 6.
Forældremøderne sammenkaldes af rektor og ledes af denne eller et 

andet af nævnets medlemmer efter rektors nærmere bestemmelse.
Til forhandling kan også komme andre end de på dagsordenen opførte 

sager, såfremt alle tilstedeværende (medlemmer af forældrekredsen og 
lærere) er enige derom.

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

Eksamen 1958 m. v.
Den mundtlige studenter-, real- og mellemskoleeksamen finder sted i 

dagene mellem den 28. maj og den 20. juni. For den mundtlige årsprøve 
følger særligt eksamensskema. 4 ■»

Translokationen og dimissions fest en foregar -émdag den '24. juni kl. 10 
i skolens aula.

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

Det nye skoleår begynder torsdag den 14. august kl. 9 (for de nye 1. 
mellemskoleklassers vedkommende først kl. 11).

Næstved i april 1958.
E. Dreyer Jørgensen, 

kst. rektor.
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