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Ballerup GYMNASIUM er et kommunalt gymnasium. Det blev oprettet i 1961 

ved et økonomisk samarbejde mellem staten, Københavns amt og Ballerup-Måløv 
kommune. Husets arkitekter var Hougaard Nielsen og Nørgaard Pedersen.

Gymnasiets bygninger er planlagt til at rumme en tosporet realafdeling og en fem- 
sporet gymnasieafdeling, og alle faglokaler og alle faciliteter er dimensioneret efter 
det dertil hørende elevtal og fagkrav. Lokaleantal og lokalestørrelser svarer nøje til 
de normer, der i 1961 var fastsat i ministeriets normalplan.

Udviklingen på skolevæsenets område har imidlertid været så hastig, at skolen al
lerede nu må onfvlde helt andre krav. Gymnasieskolernes realafdelinger er under 
afvikling, og i den henseende er Ballerup-Måløv blandt de mest avancerede kommu
ner, idet vi i juni 1971 dimitterer de sidste elever med realeksamen. I stedet er der 
fra og med skoleåret 1969-70 oprettet et kursus til højere forberedelseseksamen pa
rallelt med gymnasieklasserne, og de første dimittender med denne afgangseksamen 
vil udgå fra skolen i juni 1971.

Ved begyndelsen af det kommende skoleår - i august 1971 - vil der blive oprettet

5



BALTORPVEJ

6



FoA- 
iTUÉ

F/LMSPL

_
køkke*

1
FOKHtW

-, uo

KER A WK- 

LAB .

KVM
DEPOT

LYDLRE

pekg^k.

it/D

t $
 J"

*HELEL
1RL DO.

1

BORbTEH- 
SY/S

YE^r/ERT

BOC DEPOTS

£ *  * ’

III

VMW
-HAL

LÆSESTUE Ays i/EK

rysK 
i#£*&l KELK-

lZ=i cz TysK 
2

OPHOLDS.'

m
nrn=□ f------ EMGELSK 

1~RüM

(=) (=) \ß£P VS

o G
ENGELSK

2

C= 1=1
ENGELSK

3'grade- =

FXMY.SK 
f

rob'ea /

,-------1.------- 3W-

1____ I I------5
FKMSK

2

FRMSK
3

T 1! 2

~ =A-

1 
§

* **
;

STl/DJf- 
YEJL.

m

t/YSPEC. —

—sekret\

rektok

1

B/0£<7G7 
/

MRTEM. 
1

MRTEM.
2SFYftY^E

ß/OlÖG/ 
2 lllllffl M

J

MRTEM.
3

DF/YSK 
7GEOGRAF/

DER G

nUKiY DP/YSK 
2

BIBLIOTEK

DfWSK 
3

LASER ]^

LBT//V
KEM/

DEP 11

SRMFMk 
FnaLRseP

FYSIK 
1

KEWIM

rør-1 Fpm 
itsd I

HIS70KH
7

FYS/K z 
EABORRT

FYSiSK 
SR/VL/A/G

''if

F/sroME' 
2

F/S/K 3 

AVDJTOR-

STU £ I. SAL

7

FXMY.SK


3 nye HF-klasser med indtil 72 elever samt (sandsynligvis) 6 nye gymnasieklasser 
med ca. 150 elever. Med denne belægning er der et stort behov for en forøgelse af 
klasseværelseantal og for en udvidelse af opholdsarealer. Det er vort håb, at det vil 
være muligt at planlægge sådanne udvidelser i det kommende skoleår, så skolen 
snart kan komme til at svare til disse ændrede krav.

Studentereksamen
Gymnasiet er en skole, der på grundlag af 9 eller 10 års undervisning i folkesko

len giver en fortsat, 3-årig, almendannende undervisning, der tillige skal give et godt 
grundlag for videregående uddannelse. De tre års gymnasieundervisning slutter med 
en eksamen, studentereksamen. Ved optagelsen i gymnasiet skal man vælge, om man 
ønsker at følge den sproglige linie eller den matematiske linie. Efter gymnasieloven 
af 1958 skulle klasserne efter det første år kunne opdeles i forskellige grene:

Den sproglige linie opdeles i klassisksproglig gren 
nysproglig gren og 
samfundssproglig gren

Den matematiske linie opdeles i matematisk-fysisk gren 
matematisk-naturfaglig gren og 
samfundsmatematisk gren

Imidlertid er de samfundsfaglige grene hidtil kun oprettet ved ganske enkelte 
gymnasier, men det er vort håb, at grenene vil kunne etableres ved Ballerup Gym
nasium fra skoleåret 1971-72. Derefter skulle alle valgmuligheder undtagen den 
klassisk-sproglige gren være åbne for eleverne ved overgangen til IIG. Det er dog 
en betingelse for oprettelse af en gren, at der melder sig mindst 10 studieegnede 
elever.

For optagelse i gymnasiet kræves det, at den afleverende skole erklærer aspiranten 
for »egnet« til gymnasieundervisning, samt at udfaldet af de kontrollerede prøver 
ved udgangen af 2. realklasse er tilfredsstillende. Er kun den ene af disse betingelser 
opfyldt, kan aspiranten henvises til en optagelsesprøve, der afholdes på gymnasiet 
umiddelbart efter juni-eksamensperiodens slutning.

I 2. real er latin ikke-obligatorisk fag, men hvis en elev skal kunne optages i det 
sproglige gymnasiums første klasse efter 2. real (eller evt. 3. real) kræves det, at der 
er læst latin i 2. real, og at udbyttet af denne latinlæsning har været tilfredsstillende. 
Hvis en elev, der ikke har læst latin i 2. real, eller som ikke har bestået prøven i 
latin ved udgangen af 2. real, alligevel ønsker optagelse i det sproglige gymnasium, 
må den pågældende indstille sig til en ekstra latinprøve, der afholdes i første halv
del af oktober. Der gives på skolen et kursus i latin i tiden fra august til oktober 
for disse elever. Men da man på denne korte tid skal nå lige så meget, som man når 
ved latinundervisningen i 2. real, og da dette kursus ligger udenfor det øvrige skole
arbejde, er det nødvendigt, at eleverne allerede i sommerferien privat skaffer sig et 
vist elementært kendskab til den latinske grammatik.

8



Klassernes fag og timetal 1971/72

1-g- 2. g. 3. g.

s ! m ns SS1 mf mn sm1 ns mf mn

Religion 1 1 1 1 1 2 2 2

Dansk 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Engelsk2 4 \ 5 4 3 6

Tysk2 3 1 5 3 3 5

Fransk3 5 5 3 3 3 3 3 4 4 4

Russisk3 5

4

1

5 3 3 3 3 3 4 4 4

Latin 4

Oldtidsk. 1 2 2 2 2 2

Historie 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

Samfundsfag 5 5 1 1 1

Geografi 2 3 3 3 3 2

Biologi 3 3 3 7

Matematik 2 5 3 3 5 3 3 6 3

Fysik
-

3 3 2 2 5 2

Kemi 2 3 3 1

Gymnastik 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Formning4 2 2 2 2 2 1 1 1

Sang/musik4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1

Ialt 30 30 30 33 30 30 30 30 30 30

]. Det er meget usikkert, om en samfundsfaglig gren oprettes i skoleåret 1971/72.
2. I det matem. og i det samfundssproglige gymnasium læses enten engelsk eller 

tysk.
3. I alle gymnasieklasser læses enten fransk eller russisk.
4. 1 2. og 3. g vælges enten sang eller formning.
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Hvis en elev ønsker optagelse i del matematiske gymnasiums første klasse, er det 
ikke en nødvendig betingelse, at der læses latin i 2. real; men skolen betragter det 
som en ekstra kvalifikation, hvis eleven med tilfredsstillende resultat har gennem
gået latinundervisningen; det er også fordelagtigt for elever at have den baggrund, 
som latin giver for undervisningen i andre sprog, særlig fransk og engelsk.

For at kunne begynde et studium efter realeksamen eller studentereksamen er det 
i forskellige tilfælde et krav, at en prøve i latin, svarende til prøven efter 2. real er 
bestået. Det gælder f. eks. for unge, der ønsker uddannelse til læge, tandlæge, dyr
læge og pharmaceut. Hvis en elev, der søger optagelse i det matematiske gymnasium, 
overhovedet kan tænkes at ville fortsætte med et af de nævnte studier efter studen
tereksamen, vil det altså være en stor fordel for vedkommende at læse latin i 2. real.

I tilfælde, hvor forældre eller skole ikke føler sig overbevist om aspirantens mulig
heder for at gennemføre gymnasiet, er det ikke ualmindeligt, at vejen til gymnasiet 
lægges om ad realeksamen efter 3. realklasse. Men den normale vej går fra 2. real til 
IG, og undervisningen i IG bygger kun på de kundskaber, der er erhvervet i 1. og 
2. realklasse. Det skal dog siges, at arbejdstempoet øges ret stærkt ved overgangen 
til gymnasium, og kravene til selvstændigt arbejde vokser naturligvis gennem gym
nasieårene. Det er derfor for alle gymnasieelever vigtigt, at de straks fra første færd 
arbejder systematisk og tilrettelægger deres arbejde ikke fra dag til dag, men i det 
mindste fra uge til uge. Og så er det god økonomi at lære så meget som mu'igt i 
timerne på skolen - jo mere intensivt man arbejder på skolen, des mere fritid får 
man hjemme.

Højere forberedelseseksamen
Fra og med skoleåret 1969-70 er der oprettet et kursus til Højere Forberedelses

eksamen - HF - i tilknytning til Ballerup Gymnasium. Der vil også i 1971-72 blive 
3 klasser, hvori der kan optages 72 elever.

Rammerne for højere forberedelseseksamen er fastlagt ved lov af 8. juni 1966, og 
de nærmere bestemmelser om uddannelsen findes i undervisningsministeriets be
kendtgørelse af 30. juli 1970.

Det er muligt at forberede sig til højere forberedelseseksamen ved selvstudium, 
men det vil være få, der kan klare sig uden den organiserede undervisning, der gives 
på de to-årige HF-kurser. Forberedelsesårene er semesterdelte, idet årets første se
mester omfatter månederne august-december, det andet månederne januar-juni.

Kursus omfatter en række fællesfag, der suppleres med et antal tilvalgsfag. Hvert 
tilvalgsfag er tillagt en pointværdi som anført i efterfølgende fagskema. Hver stu
derende skal sammensætte sig en fagkreds således, at tilvalgsfagene repræsenterer 
mindst 17 point. Valg af fysik og udvidet biologi forudsætter, at der tillige vælges 
kemi (i skemaet betegnet kemi I). Valg af kemi kræver et supplerende forkursus 
i fysik. Denne kombination er i skemaet betegnet kemi II.

For det kursus, der oprettes ved Ballerup Gymnasium, gælder det, at bekendt
gørelsens »1. fremmedsprog« bliver engelsk. Men hvis et tilstrækkeligt stort antal 
elever ønsker det, er det muligt at oprette hold, så tysk videreføres som tilvalgsfag.
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HF-kursus’ fagkreds, tilvalgsfagenes pointtal og det ugentlige timetal 
i hvert af de fire semestre

Fællesfag Timetal Tilvalgsfag1 Pointtal Timetal2
Dansk 3 3 3 5 Biologi 8 0 0 4 4
Kristendomskundskab 0 2 3 0 Matematik 10 3 2 2 3
Historie 3 3 3 3 Engelsk 11 0 2 5 4
Biologi 3 2 0 0 Tysk 6 0 0 3 3
Geografi 0 0 2 3 Samfundsfag 5 0 0 2 3
Matematik 3 2 3 4 Sang/musik 7 0 0 3 4
Engelsk 3 3 3 3 Formning 7 0 0 4 3
Tysk 4 3 0 0 Legemsøvelser 7 0 0 4 3
Samfundsfag 2 2 0 0 Fransk (russisk) 11 3 2 3 3
Sang 2 2 0 0 Fysik 12 0 2 5 5
Formning 2 2 0 0 Kemi I 7 0 3 4 0
Legemsøvelser 2 2 0 0 Kemi 11 9 0 5 4 0

Psykologi 4 0 2 2 0

1. Det er en betingelse for oprettelse af et hold i et tilvalgsfag, at faget ønskes af 
mindst 5 deltagere.

2. Såfremt tilvalgsfaget også er fællesfag, skal tilva’gstimetallet adderes til fælles
fagstimetallet.

Optagelse på et HF-kursus er betinget af bestemte forkundskaber i visse fag. I 
matematik kræves kundskaber, der svarer til kravene ved aim. teknisk forberedelses
eksamen eller prøven efter 2. real. I engelsk og tysk kræves kundskaber svarende til 
kravene ved 10. klasses prøve eller realeksamen. Hvis fysik skal indgå i tilvalgs
fagene, kræves der kundskaber svarende til kravene ved udvidet teknisk forberedel
seseksamen eller realeksamen.

Det er imidlertid ikke nogen betingelse, at disse kundskaber er erhvervet på den 
angivne måde. Der er fra lovgivernes side lagt megen vægt på, at kurset skal være 
åbent for enhver, der skønnes at have tilstrækkeligt fagligt grundlag og fornøden 
personlig modenhed til at få det forventede udbytte af undervisningen.

Når undervisningen i et fag er afsluttet, holdes der eksamen i faget. Den kursist, 
der indmeldes til den afsluttende eksamen, skal være fyldt 18 år inden 1. februar i 
eksamensåret. Man skal derfor være fyldt 16 år inden 1. februar i det år, da man 
indmeldes på et kursus. Afvigelser fra denne regel kræver dispensation fra direk
toratet.

Bedes bemærket:
Hvis der indenfor samme kursus skal være helt frit valg mellem alle tilvalgsfag, 

kræver det, at den ugentlige undervisningstid i de fire semestre udstrækkes over 
henholdsvis 33, 39, 58 og 53 timer. Da dette for de to sidste semestres vedkommende 
er umuligt, må valgmulighederne ved det enkelte kursus reduceres noget. Hvis 
f. eks. ingen elev har kombinationen fransk og kemi og ingen har kombinationen 
formning og gymnastik, kan det ugentlige timetal i 3. semester reduceres til 51, hvil- 
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ket imidlertid stadig er for meget. Kursisterne på en årgang må derfor selv finde 
frem til sådanne »fagvalgsforbud«, at skemaet kan blive menneskeligt for alle.

Stipendier
Ifølge lovbekendtgørelse nr. 178 af 6. juni 1961 kan der af Statens Uddannelses

støtte ydes stipendier til elever, der forbereder sig til studentereksamen eller højere 
forberedelseseksamen, forudsat de er studieegnede og studieaktive. Den største 
ydelse, der kan tildeles, er 5.300 kr. til en gymnasiast eller kursusstuderende; men 
kun i meget ekstraordinære tilfælde ydes det maksimale beløb. I skoleåret 1970/71 
blev der i alt uddelt beløb på kr. 193.500 kr. som stipendier og 46.000 kr. som lån.

Det skal ifølge loven tilstræbes, at ingen ansøger hindres i at fuldende sin uddan
nelse. Det har ved uddelingen i år vist sig, at det ikke har været muligt at uddele 
stipendier til alle, for hvem en sådan støtte vil være af væsentlig værdi; på den an
den side er der blevet givet en virkelig mærkbar portion til mange, for hvem tilde
lingen synes nødvendig.

Det bemærkes, at stipendier er at betragte som støtte for forsørgeren; det er ikke 
ekstra lommepengebeløb til eleven. Det er derfor også forsørgeren, der skal ansøge 
om stipendierne og kvittere for udbetalingerne.

Ansøgninger om andel i uddelingen for skoleåret 1970-71 skal skrives på skemaer, 
der udleveres på skolen engang i efterårets løb, hvorefter uddelingen kan forventes 
foretaget inden 1. december 1971. De nærmere tidsfrister vil blive meddelt eleverne 
på sædvanlig måde.

Desuden uddeler Københavns amts skoleråd understøttelse til »e'ever over den un
dervisningspligtige alder, hvis forsørger er økonomisk vanskeligt stillet«.

Det er en betingelse for at kunne komme i betragtning ved uddelingen af sidst
nævnte understøttelse, at vedkommende ansøger har bopæl i Københavns amts skole
rådskreds, dvs. Københavns amtsrådskreds og Frederiksberg kommune.

Personer med fast bopæl i Københavns kommune, Frederiksborg eller Koskilde 
amtsrådskreds kommer således ikke i betragtning.

Ansøgningsskemaer, der må udfyldes nøjagtigt, kan efter den lå. juli fås hos ved
kommende kommunalbestyrelse og på skolerådets kontor, Blegdamsvej 27, 2., daglig 
kl. 13-14, undtagen lørdag. Efter 15. august kan skemaer fås på skolens kontor.

Ansøgninger for skoleåret 1971/72 må være indsendt til skolerådets kontor inden 
1. september 1971.

Karakterer, vidnesbyrd og forældremøder
Gymnasiet

Der gives standpunktsprøver i december og i marts. Desuden gives der i 2. og 
3. G. vejledende vurderinger i oktober, hvis eleven ønsker det. Så længe eleven er 
under 18 år, skal disse vurderinger forevises i hjemmet; en af forældrene skal der
for underskrive karakterbogen, inden den leveres tilbage til skolen.

Meddelelser fra hjemmet til skolen bedes givet i brev, ikke ved tilføjelser i karak
terbogen.

Hvis en elevs standpunkt er så svagt, at det er tvivlsomt, om eleven vil kunne 
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følge undetvisningen i den næste klasse, vil det efter karaktergivningen i marts blive 
tilkendegivet overfor hjemmet, at det kan blive nødvendigt at forblive på det nu
værende klassetrin yderligere et år. Hvis et sådant varsel ikke gives i marts eller april, 
kan det påregnes, at eleven kan fortsætte i en følgende klasse, såfremt standpunktet 
ikke forringes i kendelig grad i forhold til martskaraktererne. Desuden forudsættes 
det, at de skriftlige og mundtlige prøver, der afholdes ved skoleårets slutning, ikke 
afslører en ikke tidligere erkendt usikkerhed eller direkte uvidenhed.

Den endelige beslutning om elevernes overgang til næste klassetrin afgøres af læ
rerrådet på et møde umiddelbart efter årsprøveperiodens afslutning. Afgørelsen 
træffes i tvivlstilfælde efter regler, der er nøje formuleret af undervisningsministeriet 
og undervisningsdirektoratet. Det følger heraf, at en afgørelse ikke vil kunne ændres 
ved forhandling mellem hjemmet og rektor.

Såfremt en elev må gå en klasse om, opstår der ofte for forældrene det problem, 
om det måske vil være rimeligt at gå ud af skolen og fortsætte uddannelsen på anden 
måde. Det henstilles, at forældrene i så fald kontakter skolen; vi vil, så godt vi kan, 
give udtryk for vort skøn over e’evens fremtidige muligheder. Erfaringen viser i 
øvrigt, at det meget ofte giver nyt mod og adskilligt større ro og sikkerhed, når en 
elev får lejlighed til at arbejde med stoffet igen uden det pres, der ofte følger med, 
når man kan mærke, at man er kommet bagefter.

Elever i IG vil i løbet af efteråret blive indbudt til et klassemøde, hvori alle klas
sens lærere forventes at deltage. Der bliver her lejlighed til at kommentere de er
faringer, som elever og lærere indtil da har gjort om arbejdsformer og -resultater. 
I januar 1972 vil forældre til elever i IG blive indbudt til dels et almindeligt orien
terende møde og dels et møde med de enkelte lærere, så der bliver mulighed for at 
drøfte den enkelte elevs problemer og standpunkt. Det er efterhånden ved at blive 
almindeligt, at såvel gymnasiasten som forældrene mødes med læreren ved denne 
samtale.

Men også udenfor disse organiserede møder er forældrene naturligvis velkomne 
til at henvende sig til skolen. Det tilrådes i så fald at træffe telefonisk aftale om 
et møde med lærere eller med rektor.

Højere forberedelseseksamen
Ved afslutningen af hvert semester kan lærerne give en standpunktskarakter, så

fremt kursisterne fremsætter ønske derom. Men bortset herfra gives der ikke karak
terer for kursusarbejdet. Studievejlederen søger ved samtaler med faglærerne at 
følge hver enkelt kursists arbejde, og hos ham kan de studerende derfor altid få 
personlig vejledning angående deres valg af fag og angående deres uddannelsessitua
tion i det hele. I øvrigt vil studievejlederen tilrettelægge studieoplysende møder for 
kursisterne. Der gives ikke fra skolen forældrene underretning om kursisternes for
hold på skolen. Dog er det forældrene, der skal ind- og udmelde elever, så længe 
disse er under 18 år.

Når der ikke lægges megen vægt på, om standpunktsvurderingerne kommer til 
kursisternes eller deres værges kundskab, skyldes det, at disse karakterer ikke har 
nogen betydning for eksamensresultatet. Højere forberedelseseksamen er - som nav
net siger - en eksamen. Efter de to års undervisning har kursisten ret til at blive ind- 
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stillet til eksamen, såfremt kursus er fulgt »regelmæssigt og på tilfredstillende måde«. 
Den citerede formulering betyder, at kursisterne har pligt til at følge kursusundervis
ningen i det omfang, de har mulighed derfor. Fraværelser kan derfor forlanges ret- 
færdiggjort f. eks. ved lægeattest.

Såfremt en kursist forsømmer mere, end det skønnes forsvarligt, vil der blive til
stillet ham en advarsel - først mundtligt, derefter skriftligt. Hvis forsømmelserne 
derefter ikke bringes til ophør, vil kursus indstille til direktoratet, at kursisten for
menes adgang til undervisningen.

Kursus beklager, at det har været nødvendigt at gøre brug af denne bortvisnings
hjemmel.

Kursus skal gennemføres i løbet af de normerede to år. Der kan ikke - som i gym
nasiet - gives adgang til at gå et år om. Såfremt eksamen ikke bestås, kan man ind
stille sig til eksamen et år efter, men der kan ikke gives organiseret undervisning i 
dette år.

Karakterskala
Alle standpunktsvurderinger udtrykkes ved en talskala, der omfatter karaktererne 

13-11-10-9-8-7-6-5-3-0.
I cirkulæret af 6. februar 1963 gives følgende direktiver om anvendelsen af ska

laens 10 trin:

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.

Man bemærker, at skalaens tre øverste trin er karakteriserede ved hovedordet »ud
mærkede«, mens de 3 karakterer, der så afgjort vil blive de mest anvendte, nemlig 
9, 8 og 7 er karakteriserede ved hovedordet »middel«. Resten af karaktererne - bort
set fra 0 - er udtryk for det usikre; karakteren 0 skulle der nødig blive anvendelse 
for.

Karakteren 13 vil blive anvendt meget sjældent, og da for den helt usædvanlige 
beherskelse af et fag. En fejlfri besvarelse af et sæt matematiske opgaver vil således 
blive vurderet til 11, hvis argumentationen er i orden og løsningsmetoden er hen
sigtsmæssig. Hvis de to sidste betingelser ikke er opfyldt, kan vurderingerne 10 og 9 
meget vel forekomme for rigtige løsninger.

Ved vurderingerne af karaktererne kan det yderligere være af interesse at vide, at 
ved en afsluttende prøve stilles der følgende betingelser for, at prøverne er bestået:
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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 karak

terer skal være mindst 13.

Ved oprykningsprøver i gymnasiet må de samme betingelser være opfyldt; men 
lærerrådets afgørelse af, om en elev kan opflyttes i en højere klasse, hviler i øvrigt 
ikke på en kvotient, men på en almindelig vurdering af, om elevens modenhed og 
kundskabsfylde er sådan, at der er rimeligt grundlag for at gennemgå den næste 
klasse med udbytte. Der kan derfor være grund til at påpege, at karakteren 6 er ud
tryk for et så usikkert standpunkt, at grundlaget for en udbytterig fortsættelse er 
vaklende.

Skolens lærere
Fastansatte lærere 
(Parenteserne an gi vi 
Lektor J. Chr. Andel

ir datoen for ansættelse ved Ballerup Gymnasium)
-sen (1/8 63)

Matematik: 2.y., 3.x., 3.y.
Fysik: 2.x. (21J/2 time)

Adjunkt Brita Waage Beck (1/8 63)
Dansk: 2.hf., 2.b., 3.x.
Fransk: 2.h., l.z., 3.y., 3.z.
Erhvervsorientering: 2.b., 2.z. (27 timer)

Adjunkt Palle Chris:tensen (1/8 65)
Kemi: l.y., 2.y.
Fysik: 2.h., 2.y., 3.y., 3.Z., 3.mn. (25 timer)

Adjunkt Krista Comrad (1/8 70)
Dansk: 3.real, l.ha., l.c., l.y., 2.c.
Gymnastik: l.h., l.ax. (22 timer)

Adjunkt Annelise Hagerup (1/8 61)
har haft orlov hele skoleåret.

Adjunkt Jorgen Østergaard Hansen (1/8 67)
Matematik: 3.real, l.h., l.z., 2.C., 2.x.
Fysik: l.h.,2.z. (27 timer)

Adjunkt Kirsten Hartelius (1/8 70)
Engelsk: Ih., 1.x., 2.x., 2.z.
Tysk: l.ha., l.c., 2.m. (22 timer)

Lektor Viily Heising; (1/8 62)
Kemi: 1.x., l.z., 2.z.
Fysik: 1.x., 3.U., 3.x. (20 timer)

Lektor Gudrun Jensen (1/8 66)
Matematik: 2.hb., 2.a., 2.Z., 3.u. (18 timer)

Adjunkt Erik Johansen (1/8 66)
Biologi: l.hb., 2.h., 2.mn., 3.b., 3.u., 3.y.
Geografi: l.c., 2.y., 2.z. (26 timer)
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Lektor Nanna Larsson (1/8 63)
Biologi: 3.real, l.ha., 3.x., 3.z., 3.mn (17 timer)

Adjunkt Torkel Meyer (1/8 65)
Dansk: l.hb., 2.a., 3.b., 3.z.
Oldtidskundskab: l.c., 1.x.
Gymnastik: l.h., 2.h., l.ax., l.by., 3.ax (25 timer)

Lektor Lise Mordhorst (1/8 65)
Dansk: 2.ha., 3.a., 3.u.
Gymnastik: 2.h., 3.by. (16 timer)

Adjunkt Ulla Bøgsted Møller (1/8 65) 
Fransk: l.a., 2.y., 3.b. 
Dansk: l.b., 2.z. (17 timer)

Adjunkt Peter Maaløe (1/8 62)
Engelsk: 2.b., 3.a.
Latin: l.a., 2.c.
Studievejledning (hf) (30 timer)

Adjunkt Eva Nielsen (1/8 63)
Historie: l.hb., l.b., l.c., 1.x., 2.a., 2.x.,
3.b., 3.U., 3.x., 3.y.
Erhvervsorientering: 2.c., 2.y. (33 timer)

Adjunkt Eva Nissen (1/8 63)
Tysk: l.hb., l.a., 2.b., 3.a.
Religion: 2.b., 3.b., 3.z.
Oldtidskundskab: l.a., l.z. (21 timer)

Adjunkt Hanne Helveg Petersen (1/8 65)
Fransk: l.h., l.c., 2.z., 3.u.
Sang: l.ha., 2h., l.gs., l.gm., 2.yz., 3.bu.
Erhvervsorientering: 2.a., 2.x.
Korsang. (28 timer)

Adjunkt Jørgen Lykke Petersen (1/8 63)
Fransk: l.b., 1.x., l.y., 2.a., 2.b., 2.c., 2.x., 3.a., 3.x. (33 timer)

Adjunkt Erik Philipsen (1/8 61)
Engelsk: 2.h., l.c., 3.b. (19 timer)

Adjunkt Lis Pihl (1/8 66)
Engelsk: l.y., 2.a., 2.c.
Dansk: l.a., 2.y. (19 timer)

Adjunkt Inger Pihlkjær (1/8 62)
Tysk: l.b., 2,a., 3.a.
Dansk: l.z. (14 timer)

Adjunkt Jette Reich (1/8 61)
Matematik: l.hb., l.a., 1.x., 2.b., 3.mn. (15 timer)

Adjunkt Steen Reister (1/8 66)
Matematik: 2.h., l.b., 3.z. (15 timer)

Adjunkt Elisabeth Rischel (1/8 62)
Matematik: l.ha., 2.ha., l.c., l.y., 2,mn. (16 timer)
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Lektor Walter Sachse (1/8 64)
Tysk: 3.real, l.m., 2.c., 3.b.
Sang: l.s., l.m.

Lektor Peer Skibstrup (1/8 61)
Biologi: 3.a.
Geografi: 3.real., 2.ha., 2.hb., l.a., l.b., 2.x., 3.mn.

Adjunkt Inge Skovlund (1/8 65)
Engelsk: 2.h., l.b., 2.y.
Russisk: l.g., 2.g., 3.g.

Adjunkt Tim Velschow (1/8 70)
Historie: l.ha., 2.ha., 2.hb., l.a., l.z., 2.C., 3.a., 3.z.
Samfundsfag: l.ha.

Rektor Anders Østergård (1/7 61)
Kemi: l.h.,2.x.

(21 timer)

(20 timer)

(20 timer)

(26 timer)

(6 timer)

Timelærere:
Pastor Jorgen Bernsted

Religion: 2.a., 2.c., 3.c.
Oldtidskundskab: 2,c., 2.z. (8 timer)

Cand. mag. Birgit Brogaard (fra 1/1 71)
Engelsk: 3.real., l.h., l.a., l.z. (16 timer)

Cand. mag. Niels Bruun (fra 1/1 71) 
Latin: l.c. (4 timer)

Stud. mag. Hanne Dam
Dansk: 2.x.
Gymnastik: l.by., l.cz., 2.by., 2.cz., 3.uz. (13 timer)

Cand. phil. Helen Lohmann Davidsen 
Religion: l.ha., l.hb. (4 timer)

Pianist Heine Eiberg
Musik til gymnastik (vinterhalvåret).

Maler Poul Eje
Formning: l.ha., l.hb., 2,b., 2.c. (8 timer)

Pastor Haakon Falcke
Religion: 3.y. (2 timer)

Cand. art. James Fordsmand
Fransk: 3.real 
Latin: l.b.,2.b.
Oldtidskundskab: l.b., l.y., 2.a., 2.b., 2.x., 2.y. (22 timer)

Billedhugger Michael Freud-Magnus
Formning: 3.ux., 3.y., 3.z. (6 timer)

Stud. mag. Anne-Grete Gleisner
Gymnastik: 3.real, 2.ax., 3.ax. (6 timer)

Stud. mag. Hans Henrik Hansen
Samfundsfag: l.hb.,2.hf. (5 timer)
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Sang: l.hb., l.s., l.m., 2.s., 2.x., 3.ax., 3.yz.
Organist Knud Murmann Jensen

Korsang, orkester. (15 timer)
Stud, scient. Klaus Kierulff

Gymnastik: l.cz., 2.ax., 2.by., 2.cz., 3.u., 3.by., 3.z.
Fritidssport. (16 timer)

Stud. mag. Heidi Kjær
Historie: 3.real., l.y., 2.b., 2.y., 2.z (13 timer)

Maler Otto Lawaetz
Formning: 2.h., 2.a., 2.b., 2.x., 2.y., 3.a., 3.b.,
2.y., 2.Z. (20 timer)

Cand. phil. Anne Marie Madsen (fra 1/1 71) 
Engelsk: l.h. (5 timer)

Cand. phil. Hanne Mikkelsen (fra 1/1 71) 
Dansk: l.z. (3 timer)

Stud. mag. Birgitte Nielsen
Dansk: 1.x., 3.y.
Religion: 3.a., 3.x. (10 timer)

Cand. scient. Torsten Ostenfeld
Fysik: 3.real, l.y., l.z., 2.mn. (10 timer)

Seminarielektor Sv. Ä. Outzen
Latin: 2.a. (4 timer)

Cand. psyk. Else Reister
Psykologi: l.ha., l.hb. (4 timer)

Cand. mag. Inger Rørbæk (1/8-31/12 70)
Engelsk: 3.real, l.hb., l.a., l.z.
Latin: l.c., 2.a. (24 timer)

Ved udgangen af forrige skoleår (1969/70) tog skolen afsked med adjunkt Flem
ming Palle Flamen, der havde været knyttet hertil siden skolens oprettelse i 1961. 
Hans fag er dansk og engelsk. Ligesom en af Blichers kendte fortællere havde Palle 
Hansen det sådan, at han var lige dygtig til begge dele, men at han også kunne mere 
end det. Dels kunne han undervise i andre fag end de nævnte, dels kunne han være 
en særdeles forstående studievejleder for HF, en alsidig indstillet bibliotekar, en ro
lig og myndig formand for lærerrådet. Men derudover var han faktisk god til at læse 
over en bullen finger, hvad enten bylden sad på en elev eller en kollega. Han kunne 
også med et skæg bidrage til Frederikssunds saga-aftener. Nu kan han også bidrage til 
Frederikssunds trivsel om dagen, og vi må sige tak for den udmærkede indsats, som 
Flemming Palle Hansen ydede i de ni år, han var her.

Med dette skoleårs udgang må det forudses, at følgende lærere ophører med deres 
arbejde her, dels fordi de har fået ansættelse andetsteds, dels fordi de vil fuldføre 
deres uddannelse. Det drejer sig om cand. art. James Fordsmand, stud. mag. Anne- 
Grete Gleisner, stud. mag. Heidi Kjær, kunstpædagog Otto Lawaetz og cand. scient.
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Torsten Ostenfeld. For dem alle gælder det, at de har ydet et godt, værdifuldt og 
værdsat arbejde.

I skoleåret 1969/70 har inspektionshvervene været fordelt på følgende måde: 
Administrativ inspector: lektor Peer Skibstrup.
Ordensinspektion: adjunkt Peter Maaløe og adjunkt Eva Nielsen.
Bibliotekar: adjunkt Lis Pibl.
Tilsyn med fysik-kemisamlingen: adjunkt Palle Christensen.
Tilsyn med biologi-geografisamlingen: adjunkt: Erik Johansen.
Tilsyn med audio-visuelle hjælpemidler: adjunkt Peter Maaløe.
Skolens sekretærer: Lilly Pedersen, Kirsten Nielsen og YvonneW isler Poulsen. 

Adjunkt Eva Nielsen er lærerrådets formand.

Følgende lærerkandidater har gennemgået det praktisk-pædagogiske kursus på Bal
lerup Gymnasium
i efterårssemestret 1970:

cand.mag. Hans Bagger (Historie, russisk) 
cand. phil. Anne Marie Madsen (Engelsk) 
cand. phil. Hanne Mikkelsen (Dansk) 
cand. scient. Ulla Michelsen (Matematik) 
cand.phil. IngeDahlgaard (Fransk)

i forårssemestret 1971:
cand.mag. Frederik Badse (Historie, russisk) 
cand. mag. Niels Bruun (Engelsk, latin) 
cand.mag. Birte Faarborg (Historie, engelsk) 
mag. art. Kirsten Gregensen (Dansk) 
cand. phil. Bjarne Larsen (Dansk)
cand.mag. Ehrenfried Richter (Matematik, fysik, kemi)
cand. scient. PerSørup (Kemi)

I skoleåret 1970/71 i tiden indtil 1. april har følgende lærere deltaget i efteruddan
nelseskurser:
Adjunkt Palle Christensen i efteruddannelseskursus i astrofysik på H. C. Ørsteds In

stituttet 2 uger i juli-august.
Adjunkt Eva Nissen i Religionslærerforeningens kursus på Niels Steensens gymna

sium 27.-28. februar. Emner: etno-psykologi, afrikansk religion i dag sociologisk 
belyst; religionsundervisningen på HF.

Adjunkt Ulla Bøgsted Møller i kursus om audiovisuelle undervisningsmetoder, ar
rangeret af det belgiske kulturministerium 30/11-10/12 i Bruxelles.

Adjunkt Brita Waage Beck i pædagogisk kursus for danske fransklærere, arrangeret 
af Institut des Professeurs de frangais å l’Etranger, 5/10-20/12 i Paris. Emner: 
metodik, psykologi og samfundsorientering.

Adjunkt Peter Maaløe i kursus i erhvervsorientering, arrangeret 14.-18. okt. 1970 på 
Vallensbæk Statsskole af Foreningen af lærere i Erhvervsorienteing; i studievej
lederkursus 28.-29. november 1970 på Viby Amtsgymnasium, arrangeret af samme 
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forening; i engelsklærerkursus 5.-6. marts 1971 på GI. Hellerup Gymnasium, ar
rangeret af det faglige udvalg for engelsk. Emne, engelskundervisningen i HF.

Lektorerne Gudrun Jensen og J. Chr. Andersen i et 14-dages fagligt efteruddannelses
kursus i matematik ved Århus Universitet, arrangeret af Matematiklæreforeningen;
5 faglig-pædagogiske foredrag i foråret 1971 på Københavns Universitet, arrange
ret af samme forening.

Adjunkt Steen Reister i kursus i anvendt gymnasiepædagogik, arrangeret på Vallens
bæk Statsskole 26.-28. november 1970 af Pædagogisk Forening. Emner: team
teaching, programmeret undervisning, gruppearbejde; 21.-26. september 1970 i 
UNESCO-kongres i Norge. Emne: livslang uddannelse.

Adjunkt Inge Skovlund i engelsklærerkursus 5.-6. marts 1971 på GI. Hellerup Gym
nasium, arrangeret af det faglige udvalg i engelsk. Emne: engelskundervisningen i 
HF; i kursus i samarbejdstræning, arrangeret af Danmarks socialpædagogiske For
ening. Emne: belysning af lærer-elevsamarbejde om planlægning og udførelse af 
undervisning.

Stud. mag. Hans Henrik Hansen i kursus i samfundsfag 6.-7. marts 1971 i Grenå, ar
rangeret af Foreningen af lærere i Samfundsfag. Emne: HF-specialerne samt sam
fundsfags placering i gymnasiet.

Adjunkt Erik Philipsen i Engelsklærerforeningens årsmøde, foredrag om IS-metodik; 
i Nordisk Kultutkommissions ekspertudvalg for samarbejde vedrørende AV-midler, 
symposium vedrørende IS-metodik.

Adjunkt Hanne Helveg Petersen i kursus i erhvervsorientering 14.-18. oktober 1970 
på Vallensbæk Statsskole, arrangeret af Foreningen af lærere i Erhvervsoriente
ring.

Adjunkt Eva Nielsen i gruppedynamisk kursus for historielærere, juni 1970, arran
geret af det faglige udvalg for historie; i kurser i målformulering og målanalyse, 
evaluering og diskussionsundervisningens teknik, arrangeret af Københavns Uni
versitets Institut for anvendt Undervisningspædagogik; i 2 regionalmøder om 
gruppearbejde i historie, arrangeret af det faglige udvalg for historie.

Adjunkt T. Velschow i regionalmøde om gruppearbejde i historie, arrangeret af det 
faglige udvalg for historie.

Lektor Gudrun Jensen, adjunkt Peter Maaløe og adjunkt Hanne Helveg Petersen i 
kursus i anvendelse af ITV, arrangeret af Ballerup-Måløv kommune.

Studievejledning og erhvervsorientering
Studievejledning for HF

1 ,-hf’erne har i september måned sammen med studievejlederen beskæftiget sig 
med teoretisk studieteknik i 4 timer. Da undervisning og praktisk indøvelse i studie
teknik ikke let gennemføres løsrevet fra en faglig sammenhæng, har timerne formet 
sig som orientering om nogle indlæringspsykologiske og studietekniske principper, 
efterfulgt af klasse-drøftelser om anvendelsen af disse i det dag'ige arbejde såvel i 
timerne som i de individuelle studier. Kursuseleverne har haft lejlighed til at læse 
V. Bjernums »Kortfattet studieteknik for HF og gymnasiet«.

I februar og marts har hver af 1. hf-klasserne haft 6 undervisningstimer til rådig
hed til uddannelses- og erhvervsorientering. Man har dels ført teoretiske drøftelser 
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om væsentlige problemer vedr, valg af uddannelse og erhverv, dels arbejdet med un
dersøgelser af nogle konkrete videreuddannelser og de erhvervsmuligheder, som disse 
giver. Kursuseleverne har fået udleveret Arbejdsdirektoratets »Studie- og erhvervs
valget, 1971«, som er blevet benyttet i timerne; endelig har der været lejlighed til 
at arbejde individuelt med erhvervskartoteket og andet orienteringsmateriale.

Peter Maaløe.

Erhvervsorientering for gymnasiet
Faget erhvervsorientering har til formål at oplyse eleverne om valgmuligheder i 

løbet af skolegangen og at orientere dem om uddannelser og studier samt om de er
hverv, hvortil disse uddannelser fører.

I l.g. er der afholdt 4 timer, der har været anvendt til samtale om studietekniske 
problemer og lektielæsningsorganisation. Oplysninger om grenvalg (mat-fys. eller 
mat-nat.) er givet ved lærerne i de relevante fag; biologilærerne har givet hver l.g 
mat. en orienterende time om den naturfaglige gren.

2 .g har 8 timer, hvortil kommer besøg af studenter fra Københavns Universitet og 
visse højere læreanstalter. Man har behandlet en række højere uddannelser og er
hvervsmuligheder, i et vist omfang dikteret af, hvilke fag eleverne ønskede oplysning 
om. Desuden har problemer inden for anlægsorienteringen været drøftet.

I 3.g er orienteringen blevet rundet af med 2 timer om ansøgninger, legat- og låne
muligheder, militærtjeneste etc. Både 2. og 3.g har i februar deltaget i det studie
oplysende møde ved en studentergruppe udsendt af Arbejdsdirektoratet. Gruppen 
var i år udvidet med en lærerstuderende.

Til faget er knyttet en samling oplysende materiale stillet til rådighed fra Arbejds
direktoratet og de forskellige læreanstalter og studenterorganisationer. Dette mate
riale beror i biblioteket og er tilgængeligt for eleverne hver dag.

H. Helveg Petersen Eva Nielsen B. Waage Beck

Realklassen
Alle elever i 3. real har i januar 1971 været i erhvervspraktik i 14 dage - spæn

dende fra landbrug til elektronik. Overlærer Lula Krøyer Hansen har velvilligst 
varetaget undervisningen i erhvervsorientering. Med henblik på tilrettelæggelsen af 
uddannelsen efter realeksamen har der desuden været afholdt et forældremøde i 
marts 1971.

Skolenævnet
Skolenævnet har i dette skoleår afholdt møder 14. aug., 15. Sept., 28. okt., 9. nov., 

27. nov., 26. jan., 17. marts og 27. april. Derudover holdes to eller tre møder.
Nævnet har gennemgået alle ansøgninger om embeder og anmodninger om orlov 

samt forslag til skolens budget. Da budgetudkastene udarbejdes indtil to år før ud
førelse af det aktuelle arbejde, kan det ikke undgås, at der undervejs opstår ønsker 
om mindre justeringer.

Nævnet har taget stilling til alle fremsatte ønsker om pædagogiske forsøg eller ny
skabelser, ønsker der kan fremsættes af lærerråd eller af elevråd eller af grupper 
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indenfor disse organer. På elevernes initiativ er der således fremsat forslag om gen
nemførelse af et specielt »indkøringsprogram« i de første dage af det nye skoleår 
samt om gennemførelse af fem særlige »studiedage« i forårssemestret 1971. Det sid
ste eksperiment omtales særskilt i dette hæfte.

Større og mindre strukturelle ændringer forudsætter en behandling i skolenævnet. 
Til de små ændringer hører en forlængelse af frikvarteret efter kl. 14 til 15 minutter, 
et ønske, der er fremkaldt af, at skoledagen efterhånden for mange elever og lærere 
strækker sig til kl. 16 - ja, for enkelte endda til kl. 18. - Til de mere gennemgri
bende ændringer hører indførelse af en samfundsfaglig gren i gymnasiet. Elevråd, 
lærerråd, nævn og skolekommission er gået stærkt ind for oprettelse af samfunds
faglige grene, og efter alle disse instansers skøn havde vi i de nu ansatte lærere sær
deles gode pædagogiske vejledere til denne undervisning. Det er for mange elever en 
stor skuffelse, at direktoratet ikke har imødekommet vor ansøgning. Direktoratet 
mener, at undervisningen bør samles på én lærers hånd - et argument, som efter 
nævnets mening er lidet vægtigt.

Nævnet har i årets løb gentagne gange drøftet mulighederne for bygningsmæssige 
ændringer, hvorved der skulle kunne skaffes mere plads til eleverne udenfor under
visningstiden og til fag, der lider under en pladsmangel, der skyldes, at der er flere 
elever end beregnet, da skolen blev bygget, og at nogle fag i løbet af få år har skiftet 
karakter på en sådan måde, at en mere individuel, men også mere pladskrævende ar
bejdsform anvendes.

Blandt problemer, der ofte giver anledning til drøfte'ser, kan nævnes, at det til
valgssystem, som HF-uddannelsen bygger på, er et system, der ser meget smukt ud 
i teorien; men i praksis er det vanskeligt at gennemføre på en sådan måde, at elev
krav om rimelig anvendelse af dagens timer og andre krav om en rimelig økonomi 
kan forenes. Det forhold, at det netop for disse elever er vanskeligt at lave et tids
mæssigt sammenhængende skema, er en af årsagerne til, at antal'et af forsømmelser 
er større for HF-kursisterne end for de øvrige elevers vedkommende. Men det er ikke 
den eneste grund, og problemet vil give anledning til yderligere overvejelser.

Nævnets samarbejde med lærerråd, skolekommission og skoleforvaltning har været 
præget af gensidig velvilje og tillid - et samarbejde, der er af fundamental betydning 
for skolearbejdet.

Jørgen Mikkelsen.

Samarbejdsudvalget
Samarbejdsudvalget er sammensat af en HF-repræsentant, tre EF-repræsentanter, 

rektor, lærerrådsformanden og to andre lærerrepræsentanter, ialt otte medlemmer. 
Formanden for EF valgtes til formand for S.U.

De har været afholdt ordinære møder to gange om måneden.
Dagsorden offentliggøres ca. 1 uge før hvert møde. Protokollen er offentligt til

gængelig. Og referatet fra hvert møde offentliggøres på elevernes og lærernes op
slagstavler.

Møderne har været åbne også for elever, der har udtrykt særlig interesse for at 
deltage i drøftelse af konkrete sager.

Fra protokollen kan nævnes nogle af de emner, som har været drøftet: festproble
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mer, A-nøg'.e til elever, fællestimer - indhold og berettigelse juleafslutningen, 
strukturdebat: alternativ til EF. Endvidere har S.U. udskrevet en konkurrence om 
kommunikationsproblemer.

Torkel Meyer,

Elevforsamlingen
På årets første EF valgtes flg. bestyrelse: Søren Holm 3.z (fmd.), Hans-Jørgen 

Suadicani 3.u, H. C. B. Larsen 3.z, Bjarne Christensen 3.z, Anne-Dorthe Schwartz- 
Nielsen og Anne-Grethe Hansen 2.y og Hans-Henrik Kaaber 2.z.

I løbet af året gik det hverken værre eller bedre, end at formanden kom af med 
hovedet på en sag om kompetence og Anne-Dorthe gik, da hun ikke havde tid til det 
pjat længere. De to nyvalgte bestyrelsesmedlemmer er Birgit Christensen og Anée 
Pedersen, begge l.z.

Skoleåret 1970/71 var elevforsamlingens andet år, og med det kom børnesygdom
mene. Det største problem er ganske afgjort mødeprocenten eller man skulle måske 
hellere sige manglen på samme. Vi har på meget få heldige møder været oppe på, at 
ca. 75 % af eleverne mødte op. Lidt halvdårligt, når man tager i betragtning, at en 
af hovedindvendingerne mod elevrådet var pamperiets fremragende betingelser. EF 
videreførte det af elevrådet tegnede fadderskab for to Kenya-drenge - troede vi. 
Det viste sig umuligt at indsamle 2 kr. pr. e’.ev, og vi blev nødt til at frasige os det 
ene fadderskab.

Året, har dog ikke været bare negative bølger. F. eks. kan nævnes, at vi blev meldt 
ind i D.G.S. og havde en observatør med til sammes landsmøde, at frikvarteret kl. 
14 er blevet forlægget med 5 minutter. Det er ganske vist småting, men alligevel! 
Man kan da ikke forlange, at vi skal kunne fyre rektor allerede det andet år, vi er i 
funktion!

På administrationsudvalgets vegne, 
Hans-Henrik Kaaber.

HF-studierådet
Den begivenhed, der sikkert har sat sit største spor på Studierådets arbejde, er 

udvidelse med yderligere 2 klasser fra skoleårets start, en udvikling som vil fort
sætte fra næste skoleår, hvor vi får en 3-sporet HF-linie, hvilket vil give et bedre 
grundlag for tilvalgsmuligheder, noget som også i år voldte en del problemer. Af de 
mange sager i årets løb skal her kun nævnes: Aktion for at fremskaffe penge fra 
studiefonden, der var 2 mdr. forsinket - boykot af undervisningen i én dag og del
tagelse i en høring på Blågård Seminarium som protest mod forslaget fra undervis
ningsministeren om adgangsbegrænsninger til universiteterne - vort forslag om en 
indkøringsperiode for de nye elever blev vedtaget til at løbe en uge, forhåbentlig 
vil resultaterne kunne opfylde forventningerne, så en sådan indkøring indgår mere 
permanent i skolens liv - af det mere negative må vel nævnes, at 2 elever p. g. a. 
forsømmelighed måtte bortvises fra skolen, noget som helst ikke skulle være tilfæl
det. Vi forhandler derfor nu, efter at rektor har stillet forslag om mere faste regler, 
og mulighederne for et nogenlunde akceptabelt resultat synes at være tilstede.
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Samarbejdet i Studierådet har fungeret upåklageligt, og med indførelsen af en 
månedlig time til information og diskussion af/med alle kursisterne, er den interne 
kommunikation blevet væsentligt forbedret.

f. Studierådets repræsentantskab, 
Erik Meistrup.

B.G.F.
Ballerup Gymnasieforening er en forening, hvis formål er at afholde arrangemen

ter af underholdende og oplysende art.
Den nuværende bestyrelse består af:

Carsten Pedersen
Susanne Schou
Tove Vestmø
Per Holager
Inge Buch.

Der er i år indtil nu afholdt følgende arrangementer:
5 filmsaftener.
Rødstrømpemøde.
Tur til Matisse-udstillingen.
Blues-aften med Champion Jack Dupree.
Fest med Burning Red Ivanhoe og Alrunes Rod sammen med L.G.
Julefest med Blue Sun sammen med L.G.
Fest med Fog.
Karneval med Peruna Jazzmen.

Til de nye 1. g’er og 1. HF’er vil der blive givet nærmere oplysninger under ind
køringen.

p. b. v.
Inge Buch og Per Holager
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PNYX
Skolebladet PNYX er i år udkommet med foreløbig 6 numre under redaktion af 

undertegnede m. fl. Der forventes (pr. 5. marts) udsendt yderligere ét eller to numre 
samt PNYX BLÅ BOG for afgangsklasserne. I modsætning til tidligere år er PNYX 
i år ikke blevet financieret af redaktionen, men af skolens overskudskasse, ligesom 
der ikke er udbetalt udbytte til de implicerede.

Som følge heraf kan bladet slutte sit årsregnskab med en pæn driftskapital.
Bladet har fortrinsvis beskæftiget sig med oplysning om aktuelle begivenheder på 

Ballerup Gymnasium og i gymnasiet i almindelighed samt med kommentarer til disse 
begivenheder.

Bo Rønne-]ep pesen
Søren Holm

pnyx -
er navnet på en periodisk komet, der er knyttet til vore 

hjemlige cirkler, solsystemet. PNYX blev opdaget i november 1962 og fik sit 
navn en måned senere. Skønt den ved sin tilsynekomst var aldeles ukendt i 
den videnskabelige verden, tyder optegnelser fra bl.a. Grækenland, Kina og 
Sydamerika på, at PNYX har været kendt tidligere. Bette ynder Højt-etående 
Men Boch ikke uimodsigelige forskere at forklare ved, at PNYX tidligere har 
været mere strålende, hvilket er usandsynligt. Skønt massen er ringe, må 
man tillægge PNYX en betydelig vægt. Omløbsperioden er stærkt variabel - 
på sin vej i rum og tid optager PNYX mængder af stof og udsender andet; pe
rioden er omvendt proportional med stofmængden i anden potens. Omløbstiden 
er endvidere afhængig af tilfældige pertubationer fra planeten Saturn. Ef
ter 29 regelnwfis-fgt observerede omløb blev kometen i juni/august 1968 udsat 
for så alvorlige forstyrrelser, at reaktionen blev større omløbstid, samt 
at PNYX i det hele taget ofte var langt ude i den efterfølgende tid. Inden 
for det sidste år er PNYX dog atter blevet jordnær. Dette kan imidlertid 
blive katastrofalt for kometen: hvis den under omløbet kommer for nær solen, 
rammes den af en byge af komisk stråling, der fortrænger andet stof i en 
hale bort fra skolen, hvorved en løsrivelse af dette stof let kan finde 
sted under dannelse af en ny komet. Ved det sidst observerede perigæum (nr. 
44, 29. januar 1971) dannede kometens baneplan en veldefineret vinkel med 
ekliptika på 32°; det er derfor en lodret løgn, når det fra ukyndig side 
påstås, at PNYX ikke kører efter en fastlagt plan...

(en af bladets talrige definitioner af, hvad Pnyx er)

Overskudskassen
Overskudskassen har sit navn fra, at dens midler stammer fra overskud fra arran

gementer på skolen. I det forløbne skoleår er der indgået 1226 kr. fra skolens fød
selsdagsfest; billetindtægten ved skolekomedien var 1838 kr., heraf er en del anvendt 
til udgifter i forbindelse med skolekomedien. - Af overskuddet er anvendt beløb til 
nystart af PNYX, tilskud til deltagelse i stævner og til enkelte klassers teaterbesøg.

Kassens saldo er (4. apr. 1971) kr. 4.059,20 - et af de højeste beløb i kassens leve
tid, hvilket man må takke organisatoriske talenter i 3.g for. Af dette beløb er der 
planer om at yde støtte til en glasreliefvæg mellem lærerværelset og midtergangen.

J. Chr. Andersen.

25



Skolens elever
I juni 1970 dimitteredes 15 elever med realeksamen og 150 elever med studenter

eksamen, Resultaterne fordelte sig på følgende måde:

Gennemsnit Realister Spr. stud. Mat. stud.
9,5-9,9 1 4
9,0-9,4 1 3
8,5-8,9 1 10 11

8,0-8,4 3 15 16

7,5-7,9 4 22 20

7,0-7,4 4 13 22

6,5-6,9 1 4 9

6,0-6,4 1

Elevernes aldersfordeling 1. marts 1971

Klasse Samlet 
devtal 15 ar 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år 21-22 

år
23-24 

år
over
24 år

3. real 12 1 6 5

l.hf 44 12 12 8 2 6 1 3

2. hf 39 13 17 6 3

1. s 69 4 33 26 5 1

1. m 79 3 37 31 6 2

2. s 69 2 37 23 6 1

2. m 68 36 24 7 1

3. s 52 2 29 14 7

3. m 81 38 34 9

Ialt 513
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Afgangsklassernes arbejde

Religion:
3 .sa og 3.mx.
2 .g: Genenmgang af primitiv religion. Islam. 

Lærebog: Hvidtfeldt: Religioner og Kultu
rer.

3 .g: Gammel + Ny Testamente. Lærebog: 
Holm Nielsen, Eriksen og Krogh: Bibelen, 
indhold og historie.. Psykologi. Idéhistori
ske tekster. Film/bånd - gennemgang af 
primitiv religion og nogle indiske religio
ner.

3.sb.
Religionshistorie udfra Hvidtfeldt: Religioner 

og kulturer 1. del. Individuelt og gruppe
arbejde med efterfølgende klasseforedrag 
om eskimoisk kultur og religion, gammel 
ægyptisk religion, inkaerne, parsismen, hel
lenistiske religioner og religionsfilosofi, 
Yoga, hinduisme og Kongfutse. I forbin
delse med besøg på nationalmuseets udstil
ling i Brede, »Buddhas veje«, er buddhis
men gennemgået. Jødedommen gennemgået 
udfra Det gamle testamente, besøg i syna
gogen. Jesu forkyndelse og urkirken gen
nemgået udfra de synoptiske evangelier, 
Paulus’ breve og Apostlenes gerninger. 
Desuden gruppe- og klassediskussioner om 
aktuelle emner. Forskelligt billedmateriale 
er anvendt. Tekster fra Fenger og fra Bay 
Fremmede religioner.

3.mu.
Religionshistorie udfra Hvidtfeldt: Religi

oner og kulturer 1. del, belyst ved billed
materiale samt tekster fra Fenger, Bay og 
Det gamle Testamente. Gruppe- og klasse
diskussioner om en række aktuelle emner. 
Vidnepsykologi og parapsykologi belyst, 
bl. a. ved eksperimenter. Studiegrupper 
over Hinduisme, Buddhisme, kin. og ja
panske religioner, Islam, Jehovas Vidner, 
hvor der især skulle gøres rede for opfat
telsen af Gud, synet på mennesket og reli
gionens indflydelse på samfundsstrukturen. 
Dernæst kristendom belyst udfra Bay og 
Busch 1) den rom .-kat. kirke 2) den lu- 
thersk-evang. kirke, samt som supplement, 
den ortodokse kirke. Lejlighedsvis samtaler 
om aktuelle emner.

Ekskursioner: Buddhaudstillingen i Brede. 
Værløse kirke.

I 3.my.
I Religionshistoriske grundbegreber på grund

lag af Arild Hvidtfeldt »Religioner og kul
turer«. Hovedtræk af Israels religionshisto
rie. De gammel-testamentlige skrifters til
blivelses- og overleveringshistorie. Tekst
kritiske øvelser og principper for fortolk
ning. Jødedommens historie fra år 70 e.Kr. 
til staten Israels oprettelse. Den moderne 
jødedom. Etiske problemer. De nytesta
mentlige skrifters tilblivelses- og overleve
ringshistorie. Forskningens historie over 
Jesu liv. Tekstkritiske øvelser og fortolk
ningsproblemer. Bibelsyn. Paulus’ teologi. 
Kirkeproblemet i Ny Testamente og i kir
kehistorien. Den økumeniske bevægelse si
den 1910. Katolicismen siden 1869 til og 
med 2. Vatikankoncilium. Folkekirken si
den 1849. Religionssociologisk orientering. 
Hinduisme, Buddhisme. Islam. Parsismen.

3.mz.
Religionshistorie udfra Hvidtfeldt: Religi

oner og kulturer 1. del. Buddhismen gen
nemgået i forbindelse med ekskursion til 
Nationalmuseets udstilling i Brede, »Bud
dhas veje«. Individuelt og gruppearbejde 
om gammeltestamentlige tekster med klas
seforedrag; jødedommen endvidere belyst 
ved besøg i Synagogen. Jesu forkyndelse 
og urkirken gennemgået udfra de synopti
ske evangelier, Paulus’ breve og Apostlenes 
gerninger. Gruppe- og klassediskussioner 
om aktuelle emner. Gruppearbejde med 
selvvalgte emner: hinduisme, idéhistorie 
omkring Rousseaus tid, astrologi og para
psykologi. »Rapporter« fra de skemafri 
studiedage om Daniels bog og Johannes’ 
åbenbaring samt om zenbuddhismen. Der 
er anvendt billedmateriale samt tekster fra 
Fenger, Bay: Fremmede religioner, Den 
romersk-katolske kirke, Luther (v. Nyholm 
og Ræbild), Den evangeliske kirke, Tekst
stykker til Opdragelsens historie bind 1 og 
Religionspsykologisk tekstbog.

Dansk:
3. sa.
Borup Jensen: Håndbog i dansk litteratur 

1-3. Knud Jensenius: Dansk litteraturhi
storie. Henry Karlsson: Dansk sproglære. 
Ferlov m.fl.: Svensk og norsk litteratur.
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Verdenslitteratur, 20. århundrede v. Alf 
Henriques.

Til eksamen opgives: Den politiske Kande
støber. Fru Marie Grubbe. Løgneren. Samt 
følgende tekster: Helge og Sigrun. Hæv
nersværdet. Germand Gladensvend. Sorrig 
og Glæde. Om sælsomme Ægteskab. Den 
yndigste Rose. Den kiedsom Vinter. Lev
net og Meninger. Guldhornene. Kirkeklok
ke. Bekiendelse. Posthuset i Hirschholm. 
Mødet med Bachus. Johannes Climacus. 
Nattergalen. Den grimme Ælling. Phanta- 
sterne. Det uendeligt Smaa. To Verdener. 
Engelske Socialister. Ørneflugt. Ved Vej
en. De Profundis. Den druknede. På Mem
phis station. Henrettelsen. Jørgen Stein. 
En idealist. Fiskerne. - En kopp te. Det 
rätte barnasinne. Farmor och Vår Herre. 
Hissen som gick ner. Kallocain. Flog. Mø
te ved Milepelen. Huset i mørkret. - Jeg 
kommer fra Paumanok. Palleas og Meli- 
sande. Kvadet om Reading tugthus. Ind
førelse i psykoanalysen. Processen. Kat i 
regnvejr. Vredens druer. Sisyfosmyten. Vi 
venter på Godot.

Udover dette er læst: Sankt Hansaften Spil. 
En dansk Students Eventyr. Ak - hvor 
forandret. Udvalgte prosastykker af Johs. 
V. Jensen. Ny dansk prosa v. Lyngby Jep
sen. Kortere tekster: Den højes ord. Tryms- 
kvadet. Gunlaugs saga. Folkeviser. Kingo. 
Holberg. Brorson. Tullin. Ewald. Wessel. 
Baggesen. Oehlenschläger. Grundtvig. In
gemann. Hauch. P. M. Møller. Blicher. 
Heiberg. Winther. Aarestrup. Paludan- 
Müller. Kierkegaard. Goldschmidt. Bran
des. Jacobsen. Drachmann. Pontoppidan. 
Bang. Johs. Jørgensen. Stuckenberg. Rode. 
Claussen. Nexø. Aakjær. Johs. V. Jensen. 
Tom Kristensen. Nis Petersen. Blixen. 
Branner. Martin A. Hansen. Den unge ly
rik. Seeberg. - Fröding. Strindberg. Lager- 
quist. Perlin. Johnson. Heiberg. Lie. Ham
sun. - Baudelaire. Nietzsche. Wilde. Mor
genstern. Marinetti. Tzara. Breton. Paster
nak.

3. sb.
Ferlov (red.) Poesi og Prosa I—III. Brønd

sted og Møller Kristensen: Litteraturhisto
rie.

Til eksamen opgives: Den politiske Kande
støber. Borgmester Hoeck og Hustru. In
gen kender Natten. Samt følgende tekster: 
af Gretters Saga. Germand Gladensvend. 
Den fjerde Aftensang. Keed af Verden, af 

Peder Paars. Ach vidste du. Arendse. 
Rungsteds Lyksaligheder. Liljen og Dug- 
draaben. Simon Peder. De Levendes Land. 
Længsel. Tidlig Skilsmisse. Historien om 
en Moder, af Diapsalmata. af Gjentagel
sen. af »Pottemager Walther«. Pesten i 
Bergamo. Symbolisme (Johs. Jørgensen). 
Vinterskumring. Paa Memphis Station. 
Oktobernat. Lindbyskytten. Landet Atlan
tis. I Tøvejr. To Minutters Stilhed. Man
den fra Jorden. Blixen: En Skibsdrengs 
Fortælling. De forsvundne Breve. Livet i 
Badeværelset (Rifbjerg). Credo (Erik 
Knudsen). Den forårskåde Mulvarp (Ben
ny Andersen). Aftenland. Annonce. - 
Drömspel. Det går an. Barabbas. Kallo
cain. Södergrans digte. En kopp te. af 
Sult. Dei gamle Fjelli. - af Julius Cæsar, 
af Æneiden. af Zadig. af En følsom Rejse. 
Bjerge som hvide Elefanter. Foran Loven.

Udover dette er læst: Adam Homo. Ved Vej
en. En Landsbydegns Dagbog. Løgneren. 
Jean de France. Samt kortere tekster af: 
Grønbech. Folkeviser. Holberg. Brorson. 
Wessel. Baggesen. Oehlenschäger. Grundt
vig. Winther. Aarestrup. H. C. Andersen. 
Kierkegaard. Wied. Pontoppidan. Claus
sen. Johs. Jørgensen. Johs. V. Jensen. Tom 
Kristensen. Branner. Corydon. Malinovski. 
- Strindberg. Hedberg. Bellmann. - As
bjørn. Moe. Lie. - Remarque: Intet nyt 
fra Vestfronten. Shelley. Baudelaire. Ver
laine. Marinetti. Gilbert. Lear. Morgen
stern. Kafka.

3. mu.
Bøger som 3.s.a.
Til eksamen opgives: Den Stundesløse. Ak - 

hvor forandret. Udvalgte prosastykker af 
Johs. V. Jensen. Peer Gynt. - Desuden føl
gende tekster: Helge og Sigrun. Hævner
sværdet. Germand Gladensvend. Sorrig og 
Glæde. Om Skabelsen. Den kiedsom Vin
ter. Levnet og Meninger. Guldhornene. De 
Levendes Land. Bekiendelse. Kunstneren 
mellem Oprørerne. Mødet med Bacchus. 
Adam tager sit Parti. Nattergalen. Phanta- 
sterne. Det uendeligt Smaa. To Verdener. 
Engelske Socialister. Ørneflugt. Ved Vej
en. Herman Bang (S. Claussen). Den 
druknede. Paa Memphis Station. Henret
telsen. En Idealist. De blå Undulater. 
Løgneren. - En kopp te. Det rätte barna
sinne. Farmor och Vår Herre. Hissen som 
gick ner. Kallocain. Flog. Møte ved Mile
pelen. Huset i Mørkret. - Indførelse i 
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psykoanalysen. Ulysses. Processen. Læreår. 
Sisyfosmyten. Vi venter på Godot.

Udover dette er læst: Sankt Hans Aften-Spil. 
En dansk Students Eventyr. Fru Marie 
Grubbe. Legetøj. Ny dansk prosa v. Lyng
by Jepsen. Samt kortere tekster omtrent 
som 3.s.a. Dog er af fremmedlitteratur 
læst tekster af Gide. Proust. Brecht. Mann. 
Sartre samt Konkret lyrik.

3. mx.
Falkenstjerne I—III. Roikjer: Svensk antolo

gi. Jensenius: Dansk Litteraturhistorie. Bo
rup Jensen: Håndbog i verdenslitteratur.

Til eksamen opgives: Erasmus Montanus. En 
Landsbydegns Dagbog. Rudin. Nattevagt. 
Samt følgende tekster: Hagbard og Signe. 
Havbor og Signelil. Torbens Datter. Ebbe 
Skammelsen. Sorrig og Glæde. Far Ver
den far vel. Om mig selv. Op al den ting. 
Rosen. Frodes Drapa. Rungsteds Lyksalig
heder. Moltke. Strandbakken. I Kveld. 
Kunstneren mellem Oprørerne. Frits og 
Jens Hansen. Adams Brud og Bryllup. 
Angst. En Middag. På sneen. Valdemar 
Daae. Phantasterne. Hovedstrømninger. 
Marie Grubbe (indl.). Frøkenen. Memphis 
Station. Claussen: Herman Bang. Morgen, 
Middag. - Bellmann. Stagnelius. Tegner: 
Epilog. Eroding: Hans högvärdighet. La
gerkvist: Far och jag. Johnson: Olof. Gam
le Nereg. Hvorledes jeg blev digter. Det 
store spelet. - Falken. En landtur. Therese 
Raquin. Gooffrey Rudél. Min Barndom.

Udover dette er læst: Gunløgs saga. Misan
tropen. En dansk students eventyr. Et 
dukkehjem. Samt kortere tekster af: Edda. 
Folkeviser. Palladium. Kingo. Holberg. 
Stub. Staffeldt. Oehlenschäger. Ewald. 
Grundtvig. Ingemann. Blicher. Hertz. Hei
berg. Paludan-Müller. Andersen. Rubow. 
Kierkegaard. Aarestrup. Goldschmidt. 
Bødtker. Winther. Jacobsen. Drachmann. 
Bang. Pontoppidan. Jørgensen. Stucken
berg. Claussen. Johs. V. Jensen. Nexo. 
Knudsen. Blixen. M. A. Hansen. - Söder
berg. Lundquist. Sjöberg (skoleradio). 
Wennerberg. - Hamsum. Obstfelder. - 
Balzac. Cervantes. Dostojevski. Heming
way. Joyce. Heine. Kafka.

3. my.
Conrad og Rømhild: Poesi og Prosa I—III. 

Erik Hansen: Sprogiagttagelse. Møller Kri
stensen: Dansk Litteraturhistorie.

Til eksamen opgives: Hans Kirk: Fiskerne, 
Holberg: Erasmus Montanus, Johs. V. Jen
sen: Kongens Fald. Samt følgende tekster: 
Vølundskvadet. Grettis Saga. German Gla- 
densvend. En Morgensang. Keed af Ver
den. Peder Paars. Den kiedsom Vinter. 
Ode til Sjælen. Rungsted. Jødegården. El
lehøjen. En dansk Student. Ouverture. Hi
storien om en Moder. Hovedstrømninger. 
Marie Grubbe. Sakuntala. Ludvigsbakke. 
Maria i Naturen. Hvidtjørn. Fusijama. 
Ave Stella. Idioter. 2 Minutters Stilhed. 
Dødens Dør. Stenen. Liljen på Marken. - 
Et Drömspel. Tal vid Nobelfesten. Hissen. 
Inbördes Kritik. Stjärnorna. Du har tappat 
ditt ord. Jeg kunde ju vara. Hans nåds 
tid. Sult. - Decameron. Æneiden. Don 
Quijote. Ode til Vestenvinden. Et over
flødigt Menneske. Efterårssang. Skønhe
den. Længsel. Bjerge. Det tredje Rige. 
Stumspil.

Udover dette er læst: Rend mig i Traditio
nerne. Den kroniske Uskyld. Ung må Ver
den endnu være. Kortere tekster: 2 folke
viser. Kingo. Holberg. Ewald. Oehlen
schläger. Grundtvig. Hauch. Aarestrup. 
Paludan Müller. Goldschmidt. Schack. I. 
P. Jacobsen. Drachmann. Bang. Wied. 
Johs. Jorgensen. Johs. V. Jensen. Jakob 
Knudsen. Blixen. Abell. Martin A. Han
sen. Seeberg. - Bellman. Tegner. Ahlgren. 
Lagerquist. Lagerlöff. Karin Boye. Strind
berg. Vesaas. Undset. - Swift. Shakespeare. 
Scott. Nietsche. Kafka. Elliot.

3. mz.
Brøndsted og Møller Kristensen: Litteratur

historie. Falkenstjerne I—III. Gyldendals 
Verdenslitteratur bd. 10. Ferlov m. fl.: 
Svensk og norsk.

Til eksamen opgives: Erasmus Montanus. 
Mogens. Midt i en Jazztid. Idealister 
(Scherfig). Samt følgende tekster: Sønne- 
tabet. Niels Ebbesen. Ebbe Skammelsen. 
Far, Verden, farvel. Arendse. Guldhorne
ne. De Levendes Land. Klokken. Den lille 
Havfrue. Dødningen. Reisekammeraten. 
Nattergalen. Tidlig Skilsmisse. Adams 
Bryllup. Det uendeligt Smaa. To Verde
ner. Indl. til Marie Grubbe. Ørneflugt. 
Ilium Galgebakke. Ved Vejen. Symbolis
me. På Memphis Station. Manden fra Jor
den. Høstgildet. - En man och hans sam
vete. af Martin Birchs Ungdom. En kopp 
te. Stockholms Vattenvärld. Drömspel. - 
af Møte ved Milepelen, af Huset i Mørk
ret. - af Don Juan, af Eugen Onegin.
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Brecht: Hajfisk. Lear: Nonsens-bogen. 
Wilde: Kunsten at lyve. Freud: Psykoana
lyse. Kafka: af Processen. Hemingway: 
Kat i regnvejr.

Udover dette er læst: Ingen kender Natten. 
Gunlaugs Saga. En Kvinde er overflødig. 
Borgmester Hoeck og Hustru. Samt kor
tere tekster af: Norrøn. Jyske lov. Folke
viser. Laale. Troels-Lund. Bibeloversættel
se. Poul Helgesen. Palladius. Arrebo. 
Astree. Kingo. Holberg. Brorson. Stub. 
Wessel. Grundtvig. Andersen. Winther. 
Paludan-Müller. Kierkegaard. Jacobsen. 
Wied. Stuckenberg. Claussen. Johs. Jørgen
sen. Johs. V. Jensen. M. A. Hansen. Benny 
Andersen. Rifbjerg. Borum. - Strindberg. 
Almquist. Södergran. Lagerkvist. - Und
set. Aukrust. - Flaubert: Madame Bovary. 
Dostojevski: Dobbeltgængeren. Verlaine. 
Gilbert. Verne. Morgenstern. Marinetti. 
Tzara. Breton.

Engelsk:
3. sa.
Tennessee Williams: The Glass Menagerie. 

Dickens: Dotheboys Hall (hele extracten). 
Galsworthy: The Country House. Sack
ville-West: The Edwardians. Orwell: The 
Road to Wigan Pier. Aldington: Death of 
a Hero. Simon Raven: The English Gent
leman + Ivan Saltos udsendelse »godt
folk og gentlemen«. Graham Greene: At 
Home. Spender: Voyagers. Hawkes: Land 
and People. Priestly: The Union. Orwell: 
A Changing Pattern + Skoleradioudsen
delse og Orwell. Arthur Bryant: Twenty- 
five Years of Unrest. 19th Century Im
perialism. Aldous Huxley: Brave New 
World Revisited, C. P. Snow: The Two 
Cultures (Selecta, marts 66). Shakespeare: 
Macbeth. Golding: Lord of the Flies. 
Salinger: The Catcher in the Rye. 
John Braine: Room at the Top. Harper 
Lee: To Kill a Mockingbird (kap. 15, 
16 og 20). - Poesi (Two Centuries): 
Pope: Ode on Solitude, Ess. on Crit. ( + 
yderligere duplikeret supplm.), Ess. on 
Man. Gray: Elegy Written in a Country 
Churchyard. Cowper: The Task. Blake: 
Lamb, Tyger, Sun-flower, London. Burns: 
Mousie, Red Rose, John Anderson. Words
worth: Tintern Abbey, Childhood and 
Schooltime + duplikeret uddr. af preface 
to Lyrical Ballads 1798. Hardy: In a 
Wood, The Impercipient. Kipling: Gunga 
Din, White Man’s Burden, The Widow at

Windsor. Brooke: Grantchester, The Dead. 
Sassoon: Dreamers, Glory of Women. 
Frost: Stopping By Woods, Mending Wall. 
Rodgers: Express. Lee Masters: Lucinda 
Matlock, Benj. Pantier, Mrs. B. Pantier, 
Elsa Wertman, Hamilton Greene. Whit
man: I Hear America, Song of Myself. 
Sandburg: Chicago, The People Will Live 
On. Wilbur: To An Am. Poet Just Dead. 
Keldsen: Seven British Short Stories: Joe 
Johnson, The Haunted House, The De
structors, The Benefit Concert, Pink May. 
Sailing: Modem Writers: Decline and 
Fall, The Basement Room, The Red Pony, 
Daffodils. Hunosøe & Mouridsen: Extracts 
from Four Mod. Writ. Appointment with 
Venus.

3. sb.
I 2. og 3.g er læst: The Quiet American 

(Penguin). Fra The English in the 20th 
Century I, p. 24-83. Fra The Dickens 
Reader, p. 50-86. Look Back in Anger. 
Skoleradioudsendelser: Pygmalion, The 
Importance of Being Earnest, Shakespeare 
and the Actors I & II, The Cocktail Par
ty, News (to uds.). Selecta 3/65 Owen, 
Exposure, The Sentry, Dulce et Decorum, 
Decorum. Fra Two Centuries of English 
Poetry: Gunga Din, Ozymandias, Ode to 
the West Wind, To Autumn, To a Gre
cian Urn, Don Juan. The Merchant of Ve
nice. The Catcher in the Rye. Zoo Story 
(båndoptagelse). Becheman: Beside the 
Seaside.

I l.g er læst: Fra Facts & Fiction I: Winnie 
the Pooh, The People of England, Tea, 
Education, Travels with Charley. Fra The 
Mirror: Jack would be a Gentleman, Uncle 
Earnest, Our Man in Havana, Hurry on 
Down. Skoleradio: To Start You Talking, 
Class Distinctions, Novels of To-Day.

2. mx.
I 1. og 2.g er læst: George Orwell: Animal 

Farm. Somerset Maugham: The Traitor. 
American Short Stories. On England and 
America: Aumonier: Miss Bracegirdle Do
es Her Duty, D. H. Lawrence: You Touch
ed Me, S. Maugham: Mr. Know-All, O’ 
Flasherly: A Shilling, H. T. Hopkinson: 
Mountain Madness. Arthur Miller: Death 
of a Salesman. Salinger: The Catcher in 
the Rye. Desuden gruppearbejde om avis
artikler. Skoleradioudsendelse: Racial Prob
lems in England Today.

31



2. my.
I 1. og 2.g er læst: Selecta, marts 1966: C. P. 

Snow: The Two Cultures. Somerset 
Maugham: The Traitor. Salinger: The 
Catcher in the Rye. Bernard Shaw. Pyg
malion (skoleradio). Samples of British 
and American Literature: After You My 
Dear Alphonse, The Jockey. Seven British 
Short Stories: Joe Johnson, Pink May, The 
Doll’s House, The Destructors, The Bene
fit Concert. E. M. Forster: Notes Upon the 
English National Character (uddr., dupl.). 
Artikler fra The Observer. John Braine: 
Room at the Top (Gyldendal).

2. mz.
I 1. og 2.g er læst: Tennessee Williams: The 

Glass Menagerie. Graham Greene: The 
Man Within (Extracts from four Modern 
Writers). John Steinbeck: Of Mice and 
Men. Salinger: The Catcher in the Rye. 
D. H. Lawrence: You Touched Me. John 
Osborne: Look Back in Anger (uddrag i 
The Mirror). S. Maugham: The Traitor. 
Alan Sillitoe: The Loneliness of the Long- 
Distance Runner. Fundamental English: 
Silas the Good, Meet a Docker, The Pub
lic School, If, Meet a Miner, On Cats and 
Dogs. Desuden gruppearbejde om avisar
tikler; skoleradioudsendelser: Racial Prob
lems in England Today, Sillitoe, Salinger, 
Modern English Dramatists. Sproglab. Rea
listic Eng. 2 Unit 16.

1. mx.
On England and America: Allan Sillitoe: 

The Fishing-Boat Picture. G. K. Chester
ton: The Riddle of the Ivy. D. H. Law
rence: You Touched Me. James Farrel: 
The Fastest Runner of the Sixty-first 
Street. Ring Lardner: I Can’t Breathe. 
George Orwell: Animal Farm. Oscar 
Wilde: The Importance of being Earnest. 
J. D. Salinger: The Catcher in the Rye. 
Desuden: Skoleradioudsendelser: The
Changing Englishman, Racial Problems in 
England Today, Salinger. Realistic Eng
lish 2, units: 12 Trouble for Michael at 
University, 15 A Rehearsal of Oscar 
Wilde’s The Importance . . . , 16 A Tem
porary Job at a factory. Gruppearbejder: 
2 om avisartikler, 1 om Animal Farm, 1 
om beatmusik (prøver indspillet på bånd 
med elevernes kommentarer til).

1. my.
On England and America: p. 9-28, 39-48, 

61-74, 107-115, 138-141, 152-155, 197- 
211. Facts and Fiction. 1: p. 30-40, 61- 
68, 72-83, 136-143- Conan Doyle: A Study 
in Scarlet, (med anm. av. H. Hultenberg). 
Stockholm 1961. Salinger: Catcher in the 
Rye. Avisartikler anvendt til gruppearbej
de (ca. 5-6 s.). Endvidere er Fundamen
tal English (især Workbook) anvendt i 
udstrakt grad til diverse øvelser af sprog
lig karakter (nogle i grupper). Enkelte 
historier fra bogen har efter oplæsning væ
ret udgangspunkt for gruppearbejder kon
centreret om spec, emner, f. eks. har klas
sen »opført« en retssag ud fra en af novel
lerne.

1. mz.
George Orwell: Animal Farm (m. gruppe

arbejde). A. A. Miller: Death of a Sales
man. On England and America: p. 211-18, 
218-29, 107-15, 74-80. Hugh Rank: The 
American Scene: p. 9-15, 45-64, 70-73. 
Facts and Fiction 2: p. 13-20, 52-61, 144- 
153. 7 British Short Stories: p. 40-50, 50- 
67. Modern Short Stories (Ian Dunlop): 
p. 51-61, 86-93, 94-102, 73-78, 79-85. 
On England and America: p. 9-16, 229- 
41, 197-211, 39^18, 104-107, 182-97, 117- 
24.

Tysk:
3. sa.
I l.g er læst: Max Frisch: Homo Faber. 

Brecht: Leben des Galilei, Der kaukasi
sche Kreidekreis (skoleradiouddrag).

I 2. og 3.g er læst: I Kulturgeschichtliche 
Lesestücke: Goethe: Der Strassburger 
Münster, Zwei Studenten begegnen Luther, 
Kretschmer: Der Lebenskünstler, Schillers 
Flucht, Ein Brief Beethovens, Unvergess
liches Erlebnis, Th. Mann Radiosendung, 
Grimmelshausen Simplizissimus, Glaeser 
»Für Deutschland«. I Deutsche Prosa aus 
150 Jahren: Kleist Der Bettelweib von Lo
carno, Hoffmann Don Juan, Schnitzler 
Der Ehrentag, Kafka Ein Hungerkünstler, 
uddrag af Hauptmann Bahnwärter Thiel. 
Hansjörg Martin: Kein Schnaps für Ta
mara. I Deutsche Klassiker: Winckelmann 
Über die Nachahmung, Lessing Laokoon. 
Goethe; Faust I v. 243-605, 1100-1740, 
3414-3543, Trüber Tag. Feld, 4399-4612. 
Schiller: Maria Stuart I 6, III 4, IV 10, V
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7 og 15. Marcel Aymé: Ein Mann geht 
durch die Wand. Frisch: Biedermann und 
die Brandstifter. Skoleradiotekster: Böll: 
Doktor Murkes gesammeltes Schweigen. 
Lenz: Die Nacht im Hotel, Versäum nicht 
den Termin zur Freude. Th. Mann: Tonio 
Kröger. I Selecta 1965 1. årgang nr. 3: 
Schnurre, Grass: Die Mauer, Ute Erb: Die 
Kette an deinem Hals. I Deutsche Poesie 
(5. oplag): Barock 1, Rokokko und Auf
klärung 1,3, Goethe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 
13, 16, 17, Schiller 2, Hölderlin 4, 5, Ro
mantik 14, 15, Fleine 2, 3, 4, 5, Klassisch
romantisches Erbe 8, 11, 14, 15, Vom Na
turalismus bis zum Symbolismus 12, Rilke 
4, Vom Expressionismus bis zum Moder
nismus 3, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 
Brecht 2, 4, 5.

3. sb.
I 2. og 3.g er læst: Af J. W. Goethe: Faust: 

Prolog im Himmel; Vers 243-353, Nacht: 
vers 354—605, Studierzimmer: v. 1530- 
1867, end v. fra Strasse: v. 2605-indtil v. 
3216 (Wald und Höhle), Gretchens Stube: 
v. 3375—indtil 3619, endv. Dom: v. 3776- 
3834, Trüber Tag. Feld: v. 4-63, Nacht, 
Offen Feld samt Kerker: v. 4399-4612. Af 
Deutsche Klassiker (v. Branner og Stær
mose): Side 85-86 (Winckelmann), s. 86- 
90 (Aus Lessings Laokoon), s. 95-102 (Na
than der Weise), s. 103-106 (Herder über 
das Volkslied), s. 151-156 (Novalis: 
Heinrich von Ofterdingen), s. 157-159 
(Heine: Die Romantische Schule, I). Af 
Schiller, Maria Stuart (v. J. Hendriksen, 
1956): III akt (side 66-85). Af Lebendige 
deutsche Dichtung, Auslese 1, 4. oplag (v. 
P. Nydahl): Side 36-53 (Storm: Der 
Schimmelreiter), samt s. 120-129 (Keller: 
Das Schützenfest). Af Deutsche Prosa aus 
200 Jahren (v. H. Jacobsen og H. Lange), 
2. udgave 1970: S. 9-13 (Novalis, Hya
zinth und Rosenblüte), s. 31-68 (Haupt
mann, Bahnwärter Thiel), s. 71-82 (Kaf
ka, Der Hungerkünstler), s. 83-87 (Wei
senborn, Zwei Männer), s. 154-157 (Lenz, 
Eine Liebesgeschichte). Skoleradiohefte: 
Siegfried Lenz: Die Nacht im Hotell samt 
Versäumt nicht den Termin zur Freude. 
Af Die Wahrheit is konkret (Brecht-ud- 
valg ved H. H. Jacobsen og E. Christen
sen), 1967: Side 23-42 (Die Dreigroschen
oper), s. 115-118 (Keunergeschichten), s. 
169 (Motto, Über die Bezeichnung Emi
granten), s. 170 (Gedanken über die 
Dauer des Exils), s. 174-178 (Warum-, 

Schlechte Zeit-, An die Nachgeborenen I- 
II-III), s. 190 (Der Song vom Nein und 
Ja), s. 195-196 (Als ich-). Af Dichtung u. 
Bericht (v. H. Wohlfahrt Andersen og E. 
Pedersen), 1968: S. 112-114 (Frisch: Der 
andorranische Jude). Wolfgang Borchert: 
Draussen vor der Tür (rororo, s. 8-59). 
Hansjörg Martin: Kein Schnaps für Tama
ra (rororo). Af Deutsche Poesie (v. Her
tig, Kryger Kristensen og Lange), 4. oplag 
1966: S. 30 (Die Küsse, Der Wettstreit), 
s. 42J45 (Goethe: Mit einem-, Heidenrös
lein, Willkommen-, Mailied), s. 53, s. 60 
(Mignon), s. 64-66 (Fischer, Erlkönig), s. 
76-86 (Schiller: Handschuh, Polykrates, 
Bürgschaft), s. 110-113 (Heine: Lorelei, 
Auf Flügeln-, Leise zieht-, Ein Jüngling-, 
Am Teetisch), s. 115-116 (Grenadiere), s. 
119 (Die Weber). Prosa til belysning af 
det tyske kulturområde: Af Dichtung und 
Bericht (se ovenfor): S. 11-40 (Mann, 
Leonhardt, Koeppen, Alexander). Af Kul
turgeschichtliche Lesestücke (v. Ring Han
sen og Stærmose), 5. oplag 1965: S. 9-16 
(Die deutsche Heimat), s. 196-209 (»Für 
Deutschland«).

I l.g er læst: Gad: Moderne tyske Noveller, 
1961: S. 5-27 (Der blinde Geronimo und 
sein Bruder), s. 44-58 (Taft zum Kragen). 
Heinrich Böll: Eine Stunde Aufenthalt 
(Skoleradioudsendelse 22/11 1965). Af 
Deutsche Poesie: Side 135-147, 1.4, s. 
165-169, s. 174 (Reklame) (samt duplike
ret: Rilke: Herbst und Was ist die Welt). 
Dürrenmatt: Der Verdacht (rororo). Mar
cel Aymé: Ein Mann geht durch die Wand 
(filmen forevist med benyttelse af den til
hørende tekstbog »Wir lesen Deutsch 10« 
ved Henning Jørgensen).

2. mx 4- y.
F. Dürrenmatt: Der Richter und sein blen

ker. W. Borchert: Nachts schlafen die Rat
ten doch, Die Küchenuhr, Das Brot, Die 
drei dunklen Könige, Schischypusch, Le
sebuchgeschichten, An diesem Dienstag, 
(Draussen vor der Tür, rororo). B. Brecht: 
Der augsburger Kreidekreis, Die zwei 
Söhne, Gleichnis des Buddha vom bren
nenden Haus, Kinderkreuzzug 1939, Wenn 
die Haifische Menschen wären. (Kalender
geschichten rororo). W. Schäfer: Der 
Nichtraucher (Moderne Erzähler 14). Go
lo Mann: West und Ostdeutschland seit 
1945. Günther Grass, aus: Katz und Maus 
(Dichtung und Bericht). Max Frisch: Ho- 
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mo Faber (Suhrkamp 1968) til p. 151. 
Biedermann und die Brandstifter (H. Ja
cobsen und H. Lange). Wolf Biermann: 
Das Barlach-Lied, Zwischenlied, Ballade 
auf den Dichter Francois Villon, Frühling 
auf dem Mont-Klamott, Moritat auf Bier
mann seine Oma Meume, Es senkt das 
deutsche Dunkel, Grosses Gebet der alten 
Kommunistin Oma Meume, So oder so, 
die Erde wird rot, Drei Kugeln auf Rudi 
Dutschke, (duplikeret fra Die Dratharfe 
og Mit Marx- und Engelszungen Verlag 
Klaus Wagenbach og fra grammofonplade
omslag).

1. my z.
Dürrenmatt: Der Richter und sein Henker 

(efter Wir lesen Deutsch 3 v. P. Nydahl). 
Af Neuere deutsche Erzähler (v. Ring 
Hansen, 1962): S. 23-30 (Es blieb nur ei
ne Spur im Schnee), s. 52-61 (Es wird 
etwas geschehen), s. 62-64 (Die unge
zählte Geliebte), s. 65-68 (Sie sehen den 
Marmor nicht), s. 91-92 (Das Brot). Sam
me bog: S. 16-22 (Das dicke Kind), s. 
69-72 (Ein Abend bei Dr. Faust). Hein
rich Böll: Eine Stunde Aufenthalt (Skole
radioudsendelse 2241 1965). Döll: Dok
tor Murkes gesammeltes Schweigen (tekst
hefte til uds. for gymnasiet 8/10 1962). 
Siegfried Lenz: Die Nacht im Hotel og 
Versäumt nicht den Termin zur Freude 
(Skoleradioudsendelse). Marcel Aymé: Ein 
Mann geht durch die Wand (filmen fore
vist, teksten gennemgået efter Wir lesen 
Deutsch 10 v. H. Jørgensen). Af Gjel
lerups tværfaglige sprogtidsskrift »Selecta«: 
Nr. 3, april 1965, 1. årgang: S. 16 (Ul
brichts Mauer), 16-18 (Tunnelflucht), 
18-21 (Die Mauer), 31—41 (Ute Erb, Aus: 
Die Kette an deinem Hals). Endvidere 
sproglaboratoriearbejde med det dertil til
rettelagte lydbånd: Der Rattenfänger zu 
Hameln. Som mundtlig stiløvelse er gen
nemgået: A. Rossen: Øvebog til tysk 
sproglære (med benyttelse af den tilhø
rende sproglære). Skriftlige stiløvelser ho
vedsageligt ved opgaver indenfor de læ
ste tekster.

Fransk:
3. sa.
I l.g er læst: Mauger: Cours de Langue et 

de Civilisation Francises I. Laugesen: 
Lectures Faciles. Simenon: Les Petits Co
chons Sans Queue.

I 2.g er læst: Husum & Ring-Hansen: Choix 
p. 67-84, 100-114, 167-178. Laugesen: 
Lectures Faciles: Maurois: La Maison, Ay
mé: L’Éléphant, Hougron: Le Voyage Inu
tile. Laugesen: Nouvelles Lectures Faciles: 
Philippe: Chagrin d’Enfant, Camus: 
L’Höte, Gauthier: Mariage de la Poupée. 
Jung: Fransk læsebog, 23.udg.: Mérimée: 
Mateo Falcone, Maupassant: La Parure, 
Loti: Heures d’Angoisse.

I 3.g er læst: Husum & Ring-Hansen: Choix 
de Contes Modernes, p. 7-20, 33-46, 57- 
67, 114-131, 147-167. Sarraute: Tropis
mes (skoleradiohefte). Henriques & Wil- 
lemoés: Fr. lit. i udv. 6. udg., p. 396-419, 
439-455. Cocteau: Les Maries de la Tour 
Eiffel (skoleradiohefte).

Ekstensiv læsning: Skoleradioudsendelser: 
Aznavour, Drassens, Montand, Tardieu: 
Le Guichet, Verlaine, Boris Vian, Prévert. 
Mølgård: Moderne fransk poesi. Meilhac- 
Halévy: Carmen. Arrabal: Baal Babylone 
(10/18).

3. sb.
I l.g er læst: Mauger I: Texter fra Heurlin: 

Nous les jeunes, Prévert: Barbara, Déjeu- 
ner du matin, Brassens: Les sabots d’Hé- 
léne, La Puce (Skoleradio).

I l.g er læst: Fra »Choix de Contes Moder
nes«: L’Oeuvre du sixiéme jour, D’un 
cheveu, La dame en vert, Exercices de 
style, La clé sous la paillasson. »Antholo
gie de la Poésie fran^aise« (Pompidou): 
Nerval: Une allée du Luxembourg. Mus
set: Chanson, Tristesse. Verlaine: Mon 
réve familier, Chanson d’automne, Il 
pieure, Je suis venu, Le ciel est. Eluard: 
Pour vivre ici, Bonne justice, Liberté. Fr. 
læsning II: Le petit chaperon rouge, Can- 
dide, L’homme å la cervelle d’or, La par
ure, La peste, Le mythe de Sisyphe, alt af 
Prévert, Godot, La Cantatrice. L’Etranger 
(l.del).

I 3.g er læst: Fra »Choix de Contes«: La 
voix humaine, fra »Anthologie«: Le Cid. 
La Fontaine: Le Loup et L’Agneau, La 
Mort et le Bücheron, Les Animaux mala
des de la Peste. Baudelaire: La Chevelure, 
Le Balcon, Chant d’Automne. Apollinaire: 
Le Pont Mirabeau, Automne, Les Hotels. 
Fra »Fransk Læsning II«: Tartuffe, Le 
Bourgeois Gentilhomme, Putois, L’Exis- 
tentialisme, Maximes, Pensées. Skoleradio: 
Entretien avec Georges Michel, La Prome
nade du Dimanche. Sagan: Aimez-vous 
Brahms?
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Ekstensiv læsning: Skoleradio: Pique-nique 
en Campagne, Les Vacances de Maigret, 
Pour faire un Portrait d’Oiseau, Le Gui- 
chet, Tropismes, Aviser, Selecta. L’Etran- 
ger, Aimez-vous Brahms?. Øvelser: Méde- 
cin sous les Tropiques, Les Mannequins 
de Paris.

3. mu.
I l.g er læst: G. Mauger: Cours de Langue 

et de Civilisation Frangaises I. E. Eggli: 
La Vie en Prose (Le Fran^ais pour tous): 
La Fontaine, Napoleon, Pionniers du Ci
nema Frangais, Le jazz arrive en France, 
Le tour de France, L’Odyssée du doctéur 
Bombard.

I 2.g er læst: Antoine de Saint-Exupery: Le 
petit prince, Ring-Hansen & Husum: 
Choix de Contes modernes, Henri Troyat: 
Les Mains, Jean Giraudoux: D’un Cheveu, 
Raymond Queneau: Exercices de Style, 
Fran^oise Mallet-Joris: Une Odeur de 
Hareng, Marie Noel: L’Oeuvre du sixieme 
Jour, Roger Grenier: Chére petite Ma
dame. Jean Anouilh: Antigone.

I 3.g er læst: Henriques og Willemoes: Fr. 
Litteratur i udvalg, Gyld., 5. udg.: La 
Fontaine, Victor Hugo: Les Miserables, A. 
Daudet: La mule du Pape, Maupassant: 
La Parure, Vercors: Le silence de la mer, 
Rousseau: Emile, Voltaire: Mort de Char
les XII, Napoleon: Discours. Louis Guil- 
loux: La maison du peuple (Le fran<;ais 
pour tous). Kap. 1-22. G. Simenon: Mai
gret et l’homme du banc.

Ekstensiv læsning: Jean-Paul Sartre: L’engre- 
nage (læst i 2. og 3.g).

3. mx.
I l.g er læst: Mauger: Cours de Langue et 

de Civilisation Francises I. Laugesen: 
Lectures Faciles: Simenon: Les Petits Co
chons Sans Queue.

I 2.g er læst: Laugesen: Lectures Faciles p. 
9-25, 28-31, 87-98. Laugesen: Nouvelles 
Lectures Faciles: Philippe: Chagrin d’En- 
fant, Camus: L’Hote, Gauthier: Mariage. 
Jung: Fransk Læsebog, 23. udg.: p. 42-59, 
97-122, 131-152. Husum & Ring-Hansen: 
Choix de Contes Modernes, p. 7-20, 167- 
178.

I 3.g er læst Husum & Ring-Hansen: Choix 
de Contes Modernes, p. 33-46, 67-84, 100- 
167. Henriques & Willemoes: Fransk lit.
i udv. 5. udg. Vercors: Le Silence de la 
Mer, Hugo: Les Miserables.

Ekstensiv læsning: Skoleradioudsendelser: 
Aznavour, Brassens, Montand, Tardieu: Le 
Guichet, Verlaine, Boris Vian, Prévert, 
Cocteau: Les Maries de la Tour Eiffel. 
Mølgård: Moderne fransk poesi. Heurlin: 
Pour comprendre la France.

3. my.
I l.g er læst: Mauger I. Laugesen: Lectures 

faciles (Simenon).
I 2.g er læst: Laugesen: Lectures faciles (34 

sider), Nouvel les lectures faciles (84 si
der). Jungs læsebog: Mateo F., La Parure, 
Walther Schnaffs, La derniére classe.

I 3.g er læst: Ring-Hansen & Husum: Kes
sel, Cocteau, Mallet-Joris, Ionesco. Henri
ques & Willemoes: La Fontaine, Moliere, 
Vercors, Saint-Exupery.

Ekstensiv læsning: Halévy & Meilhac: Car
men. Skoleradio: Actualités 5, digte v. 
Mølbjerg.

3. mz.
I l.g er læst: Mauger I. Laugesen: Lectures 

faciles (Simenon, Maurois).
I 2.g er læst: Laugesen: Leet, fac., Nouvel

les leet. fac. Jungs læsebog: Mateo F., La 
Parure, Walter Schnaffs, La derniére clas
se, L’enfant espion.

I 3.g er læst: Ring-Hansen & Husum: Kes
sel, Cocteau, Mallet-Joris, Ionesco. Henri
ques & Willemoes: La Fontaine, Moliere, 
Voltaire, Vercors.

Ekstensiv læsning: Librettoen til operaen 
Carmen. Art. fra aviser og Selecta. Skole
radio: Vian, digte v. Mølbjerg, enkelte 
»Actualités«.

Russisk:
3. buz.
Wahlström: Årskurs 1, Smile, Uddrag fra 

drengen med Skøjterne, H. C. Andersen: 
Det er ganske vist, Uddrag fra Khavro- 
nina: Russian As We Speak It, Turgenev: 
Asja (adapteret), Tolstoj: Kaukasusfan
gen (adapteret), Uddrag fra Wahlström: 
Årskurs 2, avisartikler samt programmeret 
materiale i IS.

Latin:
2. sa.
I l.g er læst: Caesar: De Bello Civili, v. 

I H. C. Hynding (1966): Caesar puer et 
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adolescens (stk. 1-9), Cursus honorum 
(stk. 10-17). Udarbejdet tekst: De Bello 
Civili (stk. 36-98).

I 2.g er læst: Karl Nielsen og Per Krarup: 
Latinsk læsebog. 6. udg., 3. opl.: Cicero: 
pro S. Roscio, stk. 15-28, 34-55 (s. 54- 
63), in Catilinam I (s. 107-117), in Ca
tilinam III (s. 121-131). Sallust: Catilina 
50.5-51 (s. 132-135). Sueton: af Divus 
Julius 81-83 (s. 185-187). Livius: frag
ment af lib. CXX (s. 198-199). Plinius d. 
yngres brevveksling, stk. 3-4 (s. 267-268). 
Romersk poesi i udvalg v. Per Krarup. 3. 
oplag 1962: Catullus: Carm. 3, s. 23, Carm. 
5, s. 23, Carm. 8, s. 24, Carm. 85, s. 24, 
Carm. 13, s. 25, Carm. 50, s. 26, Carm. 49, 
s. 27, Carm. 26, s. 27. Ovid: Pyramus og 
Thisbe, s. 65-68. Graecia capta v. Tb. Ha
strup og Per Krarup: Ti. og G. Gracchus, 
s. 51, Nepos: Cato, s. 27. Af Vulgata: Mar
cus Evangelium 1-4,19, Lukas Ev. II.

2. sb.
I l.g er læst: Saxild & Østergaard: »Gajus 

Julius Cæsar«, Gallerkrigen I bog, III bog, 
IV bog, fra stk. 11 og bogen ud. Diverse 
mundtlige og skriftlige gennemgange af du
plikeret materiale til indøvelse af gramma
tiske og syntaktiske discipliner.

I 2.g er læst: Karl Nielsen & Per Krarup: 
Latinsk læsebog, u. udg. Cicero: Pro Sext. 
Roscio, In Catilinam I og III, Breve 10 
sider. Sallust: Catilina 10 sider. Per Kra
rup: Romersk poesi i udvalg, Ovid: »Py
ramus og Thisbe«. Ny Testamente (Vati
can): Marcus evangeliet I-IV samt Jule
evangeliet (Lukas). Diverse små digte af 
Catullus og Horats.

2. sc.
I l.g er læst: Div. øvelsesstykker m. tilhør, 

stiløvelse, udarbejdet på grundlag af »La- 
tine Legamus, I—II« (ed. Bell, London, 
1964). Udarbejdet tekst: Hynding: De bel
lo Civili, stk. 1-17. Saxild og Ostergaards 
Caesar-udvalg, af gallerkrigen I (1-6 og 
21-29), IV (20-36) og VI (11-28).

I 2.g er læst: Fra Nielsen og Krarups latin
ske læsebog: Cicero in Verrem IV og V, 
in Catilinam I, in Catilinam III, ad fam. 
XVI, 4, 9 og 14. Sallust de coniuratione 
Catilinae, begge taler. Derudover: Cicero, 
uddrag af de re publica, efter Krarups la
tinske læsehefter III og Foss, Frisch & 
Høeg’s Cicero-antologi. Simoni Pauli de 
abusu tabaci et herbae theae. Holberg: ud
drag af epistula ad virum perillustrem.

Sang:
3, sb og 3.mu.
l.g: Kanons og enstemmige sange. Instru

mentgennemgang og let partiturlæsning 
efter Score Reading I. Menuet, rondo, fu
ga, passacaglia. Petrouchka. Interludier fra 
Peter Grimes. Bartoks 3. klaverkoncert. 
Dvoraks 5. symfoni. Elevforedrag om 
Doors og Rolling Stones.

2 .g: Musiklære efter Kolneder: Syng, lyt, 
skriv. 2-stemmige og 3-stemmige sange. 
Beethoven: Egmont-ouverture, violinkon
cert, 7. symfoni, septet, 9. symfoni. Men
delssohn: Hebriderne, Weber: Ouverture 
til Jægerbruden. Die schöne Müllerin. 5. 
Brandenburgerkoncert. Messias. Rigoletto. 
Midsummernightsdream. Førklassiske pro
gramstykker. Viseform og rondo. Trold
mandens lærling. Pacific 231. Bartok: Con
certo. Bach: Violinkoncert E-dur.

3 .g: Flerstemmig sang med guitar, fløjter 
etc. Skoleradioudsendelser om avantgarde
musik. Le marteau sans maitre. Carmen. 
Requiem fra Gregor til Britten. Pende
recki. Hindemith: Ludus tonalis, Mathis 
der Mahler. Debussy: Pelléas og Mélisan- 
de. Elevforedrag: jazz, blues, rock and 
roll, beat, folkesang.

3,mz og 3.my.
l.g: Gennemgang af blues og viseform. Ind

førelse i trad. jazz og swingstil. Gennem- 
høring af: Beethoven: Egmont ouverture 
og violinkoncert. Haydn: Skabelsen (m/ 
partitur). Mozart: klaversonater. Smetana: 
Moldau, Gade: Elverskud og Ossian. 
Grieg: Holberg-suite. Ravel: venstrehånds- 
koncert. Strawinsky: Sacre. Indisk klassisk 
musik. Forskellige beatformer og -grupper. 
2-stemmig sang. Rytmespil på bongotrom- 
mer og marimbas. Sammenspil på indiske 
bambusfløjter. Indstudering af 4 sange 
med akkompagnement til forårskoncerten.

2 .g: Gennemgang af ork.-instr. og sammen
sætningen af det klassiske symfoniork. 
samt forskellige jazzbesætninger. Gennem- 
høring af: Bach, orgelmusik, Mozart: g- 
moll symfoni, kammermusik og klaverkon
cert i A-dur. Handel: Messias (m/partitur). 
Schumann: klaverkoncert. Beethoven: Eroi- 
ca. Ouverturer af Wagner og Weber. Cho
pin: klaverballader. Schubert: Die schöne 
Müllerin. Dvorak: 5. symfoni. Britten: 
»Young person’s guide«. Elevgennemgang 
af beatmusik og klassisk musik. 2-stem
mig sang. Indstudering af 4 sange til for

36



årskoncert med akkompagnement. Sam
menspil på Orff-instrumenter.

3 .g: Gennemgang af moderne jazz (fra bop
tid til avantgarden). Gennemboring af: 
Bach: orgelmusik og orkestermusik. Bee
thoven: 5. symfoni. Bizet: Arlesienne og 
Carmen suiter. Dvorak: slaviske danse, 
symfoniske variationer, serenade for stry
gere. Handel: concerti grossi. Sibelius: 
Finlandia. Musik af Morley og Telemann. 
Ravel: Pavane. Der har været spillet og 
sunget i ca. halvdelen af tiden dette år, 
både arrangeret og improviseret musik.

3 .sa og 3.mx.
l.g: Enstemmige sange og kanons. Elemen

tære musikalske grundbegreber (akustik, 
rytme, melodi, harmoni). Instrumentgen
nemgang og partiturlæsning, bl. a. efter 
Fiske: Score Reading. Lettere musikformer 
gennemgået med partitur og plader. Elev
gennemgang af jazz og beat. Endv.: Vi
valdi: Årstiderne, Tschajkowsky: 1812- 
ouverture, Smetana: Moldau, Beethoven: 
Egmont-ouverture m. m. l.a endv. fler
stemmig korsang, 1.x endv. indisk klassisk 
musik.

2 .g: Musikgennemgang: Mozarts Tryllefløj
ten, Beethoven: 5. symfoni, Danse af Bar
tok, uddrag af balletten Gayanech, musik
ken til En Skærsommernatsdrøm, operaen 
Tannhäuser m. m. - Elevgennemgang af 
forskellige beatgrupper. 2.a endv. franske 
og engelske sange, blues-sange, kanons og 
forskellige flerstemmige satser (bl. a. til 
forårskoncerten), 2.x: Fortsættelse af node
læren med brug af xylofoner, trommer mv.

3 .g: Gennemboring af bluesform og tidl. 
jazzformer (New Orleans og swingtid). 
Gennemhøring af: Folkemusik fra Europa 
og U.S.A., (blues og gospel) fra Sydame
rika, Kaukasus, Laos og Vietnam. Gen
nemhøring af beatmusik af: Doors, Hend
rix, Country, Joe and the Fish, Q.S.M., 
Mothers, Jethro Tull, Electric prunes 
(mass in f), George Harrison, Miles Da
vies at Fillmore. Gennemhøring af: Bach: 
d-moll og f-dur toccataer. Handel: 2 or
gelkoncerter. Mozart: klaversonater. Tele
mann: Hamburger Ebb und Fluht. Brahms: 
4. symfoni og Handelvariationer. Roman
tisk musik. Sange fra »Folkemusik fra 
mange lande«.

Oldtidskundskab:
2. sa.
Poesi: Carl V. Østergaard: Homers Odysse: 

I, V, VI, VII, IX, XX, XXI, XXII sang. 
Fox Maules & Leo Hjortsø’s udg. af Ho
mers Iliade: I sang. Verdenslitteratur, bd. 
1 (Hellas) ved Alex Garff o. a.: Lyrik: fra 
side 45 (Archilochos) til side 56 (ana- 
kreontiske digte) dog minus Solon (side 
48-51). Desuden oplæsning af div. dig
tere fra »Politikens Udenlandske Lyrik«, 
ca. 100 v.

Prosa: A. Kagelund: »Græske Historikere«, 
7. opl. Alt af Herodot. Verdenslitteratur, 
bind 1 (Hellas): Aristoteles: »Skriftet om 
digtekunsten, kap. 5-7« (p. 135ff.). Hartv. 
Frisch: Sokr. domfældelse og død: For
svarstalen + Kriton + Faidon. Alf Ahl
berg: »Filosofiens historie« I, gennemlæst 
og gennemarb.

Drama: Euripides: Hippolytos, Sofokles: An
tigone og Kong Ødipus (Klassikerforenin
gens udgaver).

Kunsthistorie: J. A. Bundgaard: »Den græ
ske kunsts Historie«, 7. udg., hele værket 
er gennemarbejdet. Desuden er gennemar
bejdet nogle billeder fra Ada Bruhns & 
Leo Hjortsøs »Klassisk Kunst«, Hellas.

2. sb.
Som 2.a. Dog Aischylos: Agamemnon i ste

det for Sofokles: Antigone.

2. sc.
Poesi: Homer: Iliaden 1., 2. og 6. sang. 

Odyssé: 6., 7. og 9. sang.
Prosa: Herodot (63 sider) og Platon (72 si

der).
Drama: Euripides: Elektra. Sofokles: Anti

gone.
Kunsthistorie: Bundgård: Den græske kunsts 

Historie, 27 udv. billeder.

2. mx.
Poesi: Carl V. Østergaard: Homers Odyssee: 

I, V, VI, VII, IX, XX, XXI, XXII sang. 
Verdenslitteratur bind I (Hellas) v. Alex 
Garff o. a.: Homers Iliade: III, 121-224; 
IX, 307-369; XXII, 131-368. Samme 
værk: fra side 45 (Archilochos) til side 
63 (Bacchylides) dog minus Solon og Pin

dar. Desuden oplæsn. af div. digtere fra Po
litikens »Udenlandsk lyrik«, ca. 100 vers.

Prosa: A. Kragelund: Græske Historikere«, 
7. udg.: Herodot: Hele udvalget. Verdens
litteratur bind I (Hellas): Aristoteles: 
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»Skriftet om digtekunsten« 5-7 kap. (side 
135 ff). Hartvig Frisch: Sokrates’ domfæl- 
delse og død: Forsvarstalen + Kriton + 
Faidon. Als Ahlberg: Filosofiens Historie, 
bind I er gennemlæst og gennemarbejdet.

Drama: Aischylos: Agamemnon. Sofokles: 
Ødipus Euripides: Medea. (Klassikerfor
eningens udgaver).

Kunsthistorie: J. A. Bundgaard: »Den græ
ske kunsts historie« 7. udg., hele værket 
er gennemarbejdet. Desuden er gennemgået 
nogle billeder fra Ada Bruhns og Leo 
Hjortsøs »Klassisk Kunst« Hellas.

2. my.
Poesi: Carl V. Østergaard: Homers Odyssee: 

I, V, VI, VII, IX, XX, XXI, XXII sang. 
Fox Maules & Leo Hjortsøs udg. af Ho
mers Iliade, I sang. Verdenslitteratur bind 
1 (Hellas) ved Alex Garff o. a. Lyrik: fra 
side 45 (Archilochos) til side 48 (Mimner- 
nos).

Prosa: Herodot: udvalg ved Thure Hastrup 
& Leo Hjortsø (6. udg.): hele udvalget 
Alexander af Makedonien og -s- Olympisk 
Ode. Verdenslitteratur bind 1 (Hellas): 
Aristoteles: »Skriftet om digtekunsten«, 
kap. 5-7. »Platons Skrifter« ved Otto Foss 
& P. Krarup: »Sokrates’ forsvarstale« samt 
»Kriton«. Alf Ahlberg: »Filosofiens histo
rie I« gennemarb.

Drama: a) Aischylos: Agamemnon, b) So
fokles: Ødipus, c) Euripides: Medea.

Kunsthistorie: J. A. Bundgaard: »Den græske 
kunsts Historie«, hele værket er gennem
gået. Desuden er gennemgået nogle bille
der fra »Hellas: Klassisk Kunst« ved Ada 
Bruhn & L. Hjortsø.

2. mz.
Poesi: Homer: Iliaden 2. og 6. sang. Odyssé 

6., 7., 9. og 11. sang.
Prosa: Herodot (63 sider), Platon (58 si

der), Thukydid (12 sider).
Drama: Euripides: Medea. Sofokles: Anti

gone.
Kunsthistorie: Bundgård: Den græske kunsts 

historie, 27 udv. billeder.

Historie:
3. sa.
Lærebøger: Thomsen, R.: Gyldendals Ver

denshistorie I-IV. Kierkegaard & Win
ding: Nordens Historie I-II. Askgård, P.: 
Danmark i 60’erne (1966). Hofer, W.: 
Nationalsocialismen. Kilder til mellem

krigstidens historie. Ikke-angrebspagten 
mellem Tyskland og Sovjetunionen af 23. 
august 1939. Sovjetunionen og vestmag
terne 1945-1955. Kilder til Danmarkshi
storie efter 1960, I. Danmark under 2. ver
denskrig; bind I og II.

Ekskursion: Til folketinget.
Særligt behandlede afsnit i 1. og 2.g: 1) 

Verdens- og nordens historie til ca. 1500.
2) Opdagelserne. 3) Den ældre enevælde 
1660-ea. 1720. 4) Rusland ca. 1500-ca. 
1870.

Særligt behandlede afsnit i 3.g: Danmark un
der besættelsen. Den kolde krig 1945-55. 
Speciale: Det nazistiske Tyskland 1933-45 
med særligt henblik på udenrigspolitikken.

3. sb, 3. mu, 3. mx, 3. my.
I 1. og 2.g er der arbejdet med forskellige 

perioder fra den ældre historie, f. eks. Ro
merriget, feudalismen, enevælden, 19. årh.s 
Danmarkshistorie. I 3.g er der arbejdet 
med Nordens historie og Verdenshistorie 
efter 1914. Følgende emner/perioder er 
indgående behandlet: Påskekrisen 1920, 
Besættelsestiden 1940-45, Mellemøsten, 
Den kolde Krig, Østtyskland, Kulturrevo
lutionen i Kina. Aktuelt stof er behandlet 
løbende og i tilknytning til samfundslæ
ren.

3. mz.
Lærebøger: Thomsen, R.: Gyldendals Ver

denshistorie I-IV. Kierkegaard og Win
ding: Nordens historie I-II. Askgård, P.: 
Danmark i 60’erne (1966). Hofer, W.: Na
tionalsocialismen. Kilder til mellemkrigs
tidens historie. Ikke-angrebspagten mellem 
Tyskland og Sovjetunionen af 23. august 
1939. Sovjetunionen og vestmagterne 1945- 
1955. Kilder til Danmarkshistorie efter 
1660, I.

Ekskursion til folketinget.
Særligt behandlede afsnit i 1. og 2.g: 1) 

Verdens- og nordens historie til ca. 1500. 
2) Opdagelser og reformation. 3) Den æl
dre enevælde i Norden 1660-1720. 4) 
USA’s historie ca. 1776-ca. 1900.

Særligt behandlede afsnit i 3.g: Danmark i 
mellemkrigstiden 1920-39. Den kolde Krig 
1945-55. Speciale: Det nazistiske Tyskland 
1933-45 med særligt henblik på udenrigs
politikken.
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Geografi:
3. mn.
Jonassen og Lange: Biogeografi 1966. Kampp: 

Kartografi 1966. Egil Christensen: Han
delsgeografi 1965. Diercke: Weltatlas 1963. 
Christensen og Krogsgaard v. W. F. Hell- 
ner: Atlas 12. 1961.

Ekskursioner til Geodætisk Institut og til 
Hald v. Viborg.

2. mx.
Andersen, Frederiksen & Hellner: Geografi 

for mat. gymnasium 1964. Christensen og 
Krogsgaard v. Hellner: Atlas 2, 1967. 
Diercke: Weltatlas 1963.

Kortfortolkning specielt m. henblik på: Det 
rhinske højland, Sverige, Frankrig.

2. my og 2. mz.
Andersen m. fl.: Geografi for matematisk 

gymnasium 1966. Hellner: Atlas 3, 1964. 
Valgfri emner: Endogene processer. Jen
sen: Jordskælv. Noe-Nygaard: Geologi. 
Sørensen: Vor Jordklode. Artikler i 
»Varv«.

Ekskursioner til NØ-Sjælland og til Stevns, 
Faxe.

1. sa og 1. sb.
W. F. Hellner: Geografi for sprogligt gym

nasium 1964. Christensen og Krogsgaard 
v. W. F. Hellner: Atlas 2, 1967. Senere 
påregnes anvendt: Diercke Weltatlas 1957.

1. sc.
Hellner: Geografi for sprogligt gymnasium, 

1964. Hellner: Atlas 3, 1964.
Planlagt ekskursion til NØ-Sjælland.

Biologi:
3. sa.
Simonsen: Biologi V. Lund. 1963 eller se

nere udg. Krogh og Rehberg: Menneskets 
fysiologi 1967.

3. sb.
Anders Munk: Biologi for sprogligt gymna

sium, 1969. Fakultativt pensum: Encellede 
organismer + plantefysiologi + menne
skets fysiologi.

3. mu og 3. my.
Anders Munk: Biologi for matematisk gym

nasium, 1968. Fakultativt pensum: Encel
lede organismer + plantefysiologi + men
neskets fysiologi.

3. mx.
Kjeltoft & Schiønning: Biologi for gymna

siet (5. udg.). Krogh & Brandt Rehberg: 
Menneskets fysiologi (18. og 19. udg.).

3. mz.
Anders Munk: Biologi for matematisk gym

nasium (1. og 2. udg.).

3. mn.
Kjeltoft & Schiønning: Biologi for gymna

siet (5. udg.). Lange & Ravn: Biologi for 
gymnasiet (2. udg.). Krogh & Brandt Reh
berg: Menneskets fysiologi (19. udg.). 
Graae: Biokemi (1. udg.). Kjeltoft & 
Schiønning: Biologi for gymnasiet - an
vendtes i 2.g, hvor det botaniske stof gen
nemarbejdedes. I undervisningen er des
uden anvendt: Lunau og Mathiasen: Fy
siologisk Atlas (1970) og Heie: Evolu
tionslære (1969).

Ekskursioner: Lyngby skov ved Arresø og 
Zoologisk museum — udstilling 4- sam
ling.

Matematik:
3. mu, 3. mx, 3. my og 3. mz.
I alle klasser er læst Kristensen og Rindung: 

Matematik I-TII med enkelte oversprin
gelser.

3. mn.
Kristensen og Rindung: Matematik I: Und

tagen kap. VI § 39, VIII § 3-6, IX § 2-4, 
10 § 10-13, XI §4-15 (2. udgave). Alge
bra er læst efter 2. udgaves kap. XI til § 
25. Kristensen og Rindung: Matematik II, 
naturfaglig gren, undtagen kap. II, § 11- 
13, III, V § 22-23 og 28-30, VI § 12-14, 
VIII, IX § 4 og § 6-13. Kristensen og 
Rindung: Sandsynlighedsberegning, undta
gen kap. II § 26-29, III-V.

2. sa, 2. sb og 2. sc.
I alle klasser er læst Bülow, Handest m. fl.: 

Matematik for sprogligt gymnasium I-II 
med enkelte overspringelser.

Fysik:
3. mu.
Eriksen og Sikjær: FYSIK I (6. udg., 1966). 

FYSIK II (6. udg., 1969). FYSIK III (4. 
ændrede udg., 1965). Eriksen og Pedersen: 
ATRONOMI (5. udg.).

Følgende øvelser er udført: Vands fordamp
ningsvarme. Ilts normalmassefylde. Atmo
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sfærisk lufts udvidelseskoefficient. Mod
standsmåling ved »Ohm’s Lov«. Elektro
motorisk kraft ved kompensation. Bevæ
gelse under påvirkning af konstant kraft. 
Varmeenhedens mekaniske ækvivalent. 
Harmoniske svingninger. Fysisk pendul. 
Ballistisk galvanometer. Målinger med 
tangensboussole. Elektroners hastighed. 
Impedansmålinger. »Planck«s konstant. 
Undersøgelse af radioaktiv stråling. Faste 
stoffers varmefylde. Kalorimetermålinger. 
Afkølingskurver. Mættet vanddamps tryk. 
Længdeudvidelseskoefficienter. Valensbe
stemmelser. Spændingsfald. Wheatstones 
bro. Konduktometrisk titrering. Bestem
melse af brydningsforhold. Samlelinse. 
»Newton’s 2. lov«. Vandret kast. Lydens 
hastighed. »Laplace’s lov«. Kipudladnin
ger. Elektrisk svingningskreds. Måling af 
bølgelængder.

De 1.5 første øvelser opgives til eksamen.

3. mx.
Eriksen og Sikjær: Fysik I—III. Eriksen og 

Pedersen: Astronomi,
Følgende øvelser er udført: Fordampnings

varme. Ilts normalmassefylde. Lufts udvi
delseskoefficient. Modstandsmåling ved 
Ohms lov. Kompensation. Jævnt accelere
rende bevægelse. Varmeækvivalentet. Har
moniske svingninger. Fysisk pendul. Bal
listisk galvanometer. Tangensboussolen. 
Elektronhastighed, e/m. Impedansmålinger. 
Plancks konstant. Radioaktiv stråling. Var
mefyldemålinger. Smeltevarme. Afkølings
kurver. Kogning ved lavt tryk. Damp
tryksmåling. Glycerols udvidelseskoeffici
ent. Faradays love. Wheatstones bro. Spek- 
trometeret. Samlelinse. Spredelinse. Vand
ret kast. Energi og impuls. Lydhastighed. 
Laplace’s lov. Kipudladninger. Elektriske 
svingninger. Bølgelængdemåling.

De 15 førstnævnte øvelser opgives til eksa
men.

3. my og 3. mz.
Eriksen og Sikjær: Fysik I—III. Gyldenker

ne og Lorensen: Astronomi for gymnasiet.
Følgende øvelser er udført af begge klasser, 

med mindre en begrænsning er tilføjet (y 
= kun i y-klassen): Vanddamptryk. Lufts 
udvidelseskoefficient. Faradays love. 
Wheatstones bro. Modstandsmåling ved 
Ohms lov. Newtons 2. lov. Harmonisk 
svingning. Elektronstråler. Plancks kon
stant. Optisk gitter. Ilts normalmassefylde 
(y). Kompensation (y). Fysisk pendul 

(y). Laplace’s lov (y). Geiger-Müller rør 
(y). Spektrometer (z). Varmeækvivalentet 
(z). Vandret kast (z). Impedansmålinger 
(z). Elektriske svingninger (z). Varme
fyldemålinger. Glødetemperaturer. Afkø
lingskurver. Fordampningsvarme. Kogning 
ved lavt tryk. Ledningsevnemålinger. Sam
lelinse. Spredelinse. Impulsforsøg. Balli
stisk galvanometer. Tangensboussolen. 
Spektrometermålinger (y). Varmeækviva
lentet (y). Vandret kast (y). Impedans
målinger (y). Elektriske svingninger (y). 
Lydhastighed i luft, glas og COs (z). Ilts 
normalmassefylde (z). Kompensation (z). 
Fysisk pendul (z). Laplace’s lov (z). Gei
ger-Müller rør (z).

De 15 førstnævnte øvelser for hver klasse 
opgives til eksamen.

3. mn.
Eriksen og Sikjær I og II samt af III: s. 7- 

35, 48-50, 66-74, 83-90, 143-152 og 166 
ud.

Der er udført følgende øvelser: Mættede 
vanddampes tryk. Ilts normalmassefylde. 
Lufts udvidelseskoefficient. Wheatstones 
bro. Kompensation. Newtons 2. lov. Var
meækvivalentet. Harmonisk svingning. 
Vandret kast. Ballistisk galvanometer. 
T angensboussolen. e/m. Brintspektret. 
Plancks konstant. Kalorimetermålinger. 
Afkølingskurver. Smeltevarme. Fordamp
ningsvarme. Kogning. Udvidelseskoeffici
enter for faste stoffer og for glycerol. 
Modstandsmåling. Faradays love. Lednings
evnemålinger. Brydningsforhold for luft 
og vand. Spektrometer. Linseforsøg. Va
lensbestemmelse. Fysisk pendul.

3. mz, y, z.
Anders Ostergaard: Kemi (6. udg.) + Øvel

ser og Opgaver (5. udgave).

Formning:
3. g.
Formning: Keramik, lerskulptur, stoftryk, 

linoleumstryk, oliemaleri, filmoptagelse 
på internt TV.

Kunstforståelse: Gennemgang af udtryksfor
mer i moderne maleri (Giacometti, Ma
gritte, Matisse etc.), japansk keramik.

Udstillingsbesøg: Kunstmuseet, Chagall-ud- 
stilling, Matisse-udstilling.

Film: Carl Th. Dreyers: Jeanne d’Arc, Coc
teaus Le sang d’un poete, Bunuel og Dali: 
Den andalusiske hund.
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Gymnastik:
Piger
3.sa og 3.mx: Boldspil: Volley, basket. Red

skabsgymnastik, jazzgymnastik, konditions
træning, rytmisk gymnastik, småredskaber, 
opvarmningsprogrammer.

3.sb og 3.muyz: Boldspil: Volley og basket. 
Rytmisk gymnastik, konditionstræning, 
redskabsgymnastik, småredskaber.

Drenge
3.s og 3.m: Boldspil: Fodbold, basket, volley. 

Atletik, redskabsgymnastik, gymnastik m. 
musikledsagelse, grundtræningsprogram
mer.

Ill Real
Dansk:
Tekster fra Handberg, Møller og Ramløv: 

Dansk digtning, bind 3 og Lundbo: Dansk 
nutidsdigtning, bind 2: Historien om en 
moder, Irene Holm, Jernbanesabotagen, 
De forsvundne breve, Vædderen, Sol og 
måne, Drengen, der blev en kat, Ebbe 
Skammelsøn, Henrettelsen, Jens Højby, 4 
portrætter, Håndbold. Større værker: Den 
politiske kandestøber, Legetøj.

Engelsk:
Cramer & Frandsen: Fundamental English 5 

(uddrag). Gudmand Thomsen: The Story 
Reader (uddrag).

Tysk:
P. Nydahl: Tysk for Realskolen 3 (uddrag). 

Erich Kästner: Drei Männer im Schnee. 
Thomas Mann: Hannos Schultag. Kaius 
Sulonen: Deine Meinung, bitte. Der Rat
tenfänger von Hameln (sproglaboratorie
øvelser).

Fransk:
Hellström og Johansson: On parle fran^ais 

I og II.

Historie:
Hatting og Møller: Realskolens Ny Historie

bog. Fra stenalder til atomtid. III Nyeste 
tid, siden 1920. Keller Hansen og Viggo 
Petersen: Samfundslære for realafdelingen.

Biologi:
Abrahamsen og Pedersen: Biologi for real 3.

Geografi:
Geografi for realafdelingen 3. Danmarks geo

grafi.

Naturlære:
Flensted-Jensen og Thomsen: Forsøgsvejled

ning og arbejdsbog i fysik for 3. real og 
T. 2 (uddrag). Bo, Pihl, Flanghøj, Larsen, 
Thomsen: Realskolens fysik og kemi (ud
drag).

Matematik:
Andersen, Bo, Nielsen og Damgård Sørensen: 

Realskolens regning og matematik for 3. 
realklasse. Programmering af Hewlet og 
Packard 9100B computer.

Højere Forberedelses
eksamen
Dansk:
2. ha og 2. hb.
Lærebøger: Henneberg og Th. Jørgensen: 

Dansk litteraturudvalg 1-2 for HF, 1968. 
Bülow Hansen, Marstal og Jørgensen: 
Dansk stil, en grundbog, 1967. Tiemroth: 
Dansk litteratur, 1965. Erik Hansen: 
Sprogiagttagelse, 1963, s. 1-33. Falken
stjerne 3, 1965, s. 425-28, 432-35, 442- 
53. Rehling og Hasselberg: Svenske forf. 
i udvalg, 1966, s. 19-22, 30-31, 4143, 44, 
124-27, 156-61.

Læste tekster: Sønnetabet. Aage og Else. El
verskud. Erik Klippings drab. Torbens 
datter. Jomfruen på tinge. Som den gyldne 
sol. Mit hjerte altid vanker. Jeg har kun 
dyden kær. Posthuset. Vers. Levnet og 
meninger. Rungsteds lyksaligheder. Natur
temperamenter. Til Danmark. Højskole
sangbogen nr. 16, 96, 126, 153, 158. Ly
sets engel. De tre helligaftener. Det er 
hvidt herude. Fritz. Licentiaten. Længsel. 
Fortryllede roser. Til en veninde. I en 
landsbykirke. En middag. Stoppenålen. 
Vanddråben. Sneglen og rosenhækken. 
Bispen på Børglum. Adam Homo. Sakun- 
tala. Farlige drømme. Anemette. Irene 
Holm. Bekendelse. Confiteor. Bekendelse. 
Den druknede. Den hvide streg. Røg. Rej
seminder. H. Bang. Det lysner. Tilegnelse. 
Interferens. Hverrestens Ajes. Jylland. 
Solsang. De tomme pladsers passagerer. 
Folkevise. En damper. Til min ven. Sand
flugt om Hohøj. Min unge elskede. Dig
teren. Jeg slipper dig ikke. Shagpiben.
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Soldaten og pigen. Dobbeltportræt. Mu
ren. 14. december. Vi sender. Gensyn. Jeg 
ser. Husene. Kristus i kornet. Blomsten 
og sværdet. Cypresser. Morgenens trom
pet. Den druknede mand. Det ukendte 
træ. Tyren. Braget. Hawk. Værtshus. Fa
san. Bliv populær. Hikke. Solsikkehaven. 
Nedstyrtningen. Output. Knagen. Johs. V. 
Jensen: Kongens Fald, 1901. 4 Holberg- 
komedier som gruppearbejde: Jeppe på 
bjerget, Den politiske kandestøber, Bar
selstuen, Den stundeslose. I. P. Jacobsen: 
Fru Marie Grubbe. H. C. Branner: Lege
tøj. Martin A. Hansen: Løgneren (labora
toriearbejde).

Svensk litteratur: Odalbonden. Den döde. 
Bonden Pavo. Flickan kom. Den enda 
stunden. Syndens lön. Far och jag.

Norsk litteratur: Pan. Kristin Lavransdatter. 
Christianus Sextus. Det store spelet. Vi 
overlever alt. 17. mai 1940.

Engelsk:
2. ha (fællesfag)
Erik Cramer og Preben Frandsen: Funda

mental English V, Gjellerup 1964: My 
Bank Account, Two Visitors, The Inter
view, At the Pub, Silas the Good, Meet 
a Docker, Dusk, The Old School Tie. - 
Salinger: The Catcher in the Rye (pen
guin): kap. 1, 3, 22, 24, 25, 26, resten. - 
Seven British Short Stories (Gad, 1966): 
The Doll’s House, Pink May, Joe John
son, The Destructors. - John Braine: Room 
at the Top (Gyldendal): kap. 1, 8, 9, 10, 
resten. - American Short Stories (v. Bengt 
Jürgensen, Schultz, 1966): You Were Per
fectly Fine, The Killers, Locomotive 38, 
The People vs. Abe Lathan, Colored. 
Brighter English (Longmans). Somerset 
Maugham: The Luncheon.

2. hb (fællesfag)
Graham Greene: Loser Takes All (Janus), 

The Lost Childhood and The Revolver in 
the Corner Cupboard (Gjellerup). - An
ders Slettengren og Bertil Widen: Stories 
and Studies (Läromedelsförlagen): Head 
of the Family, After Twenty Years, Be
tween Eight and Eight, You Were Per
fectly Fine, East Wind, Letters in the 
Mail, Louise, The Putting Away of Uncle 
Quaggin, Lost Sister. - Seven British 
Short Stories: The Doll’s House (9.1), 
Pink May (10.5), Joe Johnson (10.9), 
The Destructors (18.1). - John Braine:

Room at the Top (Gyldendal): kap. 1, 8, 
9, 10, resten. - American Short Stories 
(Schultz, 1966): The Killers, Locomotive 
38, The People vs. Abe Lathan, Colored, 
The Debt Shall Be Paid. - Brighter Eng
lish (Longmans): Somerset Maugham: The 
Luncheon.

2. ha og 2. hb (tilvalg)
Læst af begge hold: Animal Farm, Lord of 

the Flies. - The American Theatre (Gyl
dendal): Before Breakfast, The Death of 
Bessie Smith, Mooney’s Kid don’t Cry, 
The Quiet American, Of Mice and Men, 
Realistic English II (Oxford) Unit 11- 
15. Fra Samples of British & Amc. Lit., 
Shooting an Elephant, The Lottery. Ar
tikler fra The Observer.

Læst af HB i 1. og 2. semester: Fra Stories 
and Studies (Läromedelsförlagen, Språk
förlaget): Head of the Family, Between 
Eight and Eight, You were Perfectly Fine, 
Letters in the Mail, Louise, The Putting 
away of Uncle Quaggin, Lost Sister. - 
Graham Greene: Loser Takes All, The 
Lost Childhood, The Gun in the Cup
board, Realistic English II, Alexander: 
For and Against.

Læst af HA i 1. og 2. semester: The Catcher 
in the Rye, uddrag fra: Fundamental Eng
lish V.

Tysk:
l.ha.
F. Dürrenmatt: Der Verdacht (rororo 1965). 

B. Brecht: Wenn die Haifische Menschen 
wären (Die Wahrheit ist Konkret). W. 
Borchert: Das Brot, Nachts schlafen die 
Ratten doch, Schischypusch (Draussen vor 
der Tür, rororo). Selecta nr. 3 april 1967: 
Das Schulwesen in der Bundesrepublik, 
Schlagzeilen, O alte Burschenherrlichkeit, 
Studium in Berlin, Die Schule der DDR. 
Wolf Biermann: Das Barlach-lied, Zwi
schenlied, Ballade auf den Dichter Fran
cois Villon, Frühling auf dem Mont-Kla- 
mott, Moritat auf Biermann seine Oma 
Meume, Es senkt das deutsche Dunkel, 
Grosses Gebet der alten Kommunistin 
Oma Meume, So oder so, die Erde wird 
rot, Drei Kugeln auf Rudi Dutschke. (Du
plikeret fra Die Dratharfe og Mit Marx- 
und Engelszungen (Verlag Klaus Wagen
bach) og fra grammofonpladeomslag). Max 
Frisch: Biedermann und die Brandstifter 
(H. Jacobsen und H. Lange, Gyldendal).
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l.hb.
Neuere deutsche Erzähler (2. udg.): Böll: Es 

wird etwas geschehen. Die ungezählte Ge
liebte. Borchert: Das Brot. Kästner: Wah
res Geschichtchen. - Deutsch im Schul
funk 1965-66: Kusenberg: Wer ist man? 
- Selecta, apr. 1965 (nr. 3): p. 22: fra Die 
Welt. p. 23: fra Neues Deutschland, p. 24. 
Ein Monument der Brutalität, p. 25: Ul
bricht-Rede. p. 31—41: Ute Erb. Die Kette 
an deinem Hals. - Die Wahrheit ist kon
kret: Der Jasager - Der Neinsager. Der 
Spitzel. 700. Intellektuelle beten einen Öl
tank an. Mein Bruder war ein Flüger. 
Wenn die Haifische Menschen wären. - 
Deine Meinung bitte, nr. 1, 3, 18, 20, 21, 
29. - Skoleradiotekst: Brecht: Der kauka
sische Kreidekreis. Marcel Aymé: (Film
dialog til) Ein Mann geht durch die 
Wand. Hoerschelmann: Das Schiff Espe
ranza. Wolf Biermann: Drei Kugeln auf 
Rudi Dutschke. - Moderne Lyrik: Celan: 
Heimkehr. Fried: Die Massnahmen. Kas
per: Nachricht. Meckel: Rauchend, wie 
häufig. Eich: Innentur.

Fransk:
2. hab.
Hellström & Johansson: On parle fran^ais 

1-2. Rabelais: Gargantua (Hachette-fran- 
?ais facile). Heurlin: Nous les jeunes. Lau
gesen: Nouvelles lectures faciles.

Historie:
2. ha.
Lærebøger: Rudi Thomsen: Gyldendals Ver

denshistorie 1—4. Kierkegaard og Winding: 
Nordens historie 1-2.

1. semester: Roms historie på grundlag af M. 
Rostovtzeff: Roms historie.

Tekst- og billedsamlinger: a) Rudi Thomsen: 
Det augustæiske principat, b) Den yngre 
Plinius’ brevveksling.

2. semester: Behandlet periode med elevop
gaver: Enevælden i Norden 1660-1814.

Aktuel orientering: Politikens »Mellem to 
uger.

3. og 4. semester: Nazismen: Fremstillinger: 
Verdenshistorien s. 176-193, 195-197,202- 
225; Hofer s. 10-18, 42-49, 74-82. Kilder: 
a) Hofer nr. 2-5, 8, 12, 14, 15-16, 18, 23a, 
24, 26, 27a, 33b. b) Appendix 6 »Ergeb
nisse der Reichstags wählen« i Gebhardt, 
B: Handbuch der deutschen Geschichte 
IV. c) Jacobsen, H. A.: 1939—45 Der zwei
te Weltkrieg in Chronik und Dokumen

ten s. 90 (Hossbach-Niederschrift, sidste 
del »diskussionen«).

Tysk udenrigspolitik 1933-39: Fremstillin
ger: Verdenshistorien (se under »Nazis
men«), Kilder: a) Hofer nr. 91, 93, 94, 
100, 99, 110. b) Kilder til mellemkrigsti
dens historie 3. udgave 6. oplag: s. 5-8, 
64-69, 101-103.

Danmark under besættelsen: Fremstillinger: 
Nordens Historie II: »Norden under den 
anden verdenskrig 1939-1945«. Kilder: 
Danmark under 2. verdenskrig bd. I-II nr. 
9-20, 22, 24-27, 83-88, 93-94, 145-152, 
154, 156, 158-160, 164, 166, 168-169, 173, 
175, 178-181.

Den kolde krig: Kilder: Sovjetunionen og 
vestmagterne 1945-55: s. 38-42, 49-53, 
59-71, 72-82, 93-101.

2. hb.
Som 2.ha; dog 2. semester: behandlet peri

ode med elevopgaver: Vikingetiden.

Samfundsfag som tilvalgsfag:
2. ha og 2. hb.
I. Danmarks sikkerhedspolitik. Mogens Lyk

ketoft: Magtspil og Sikkerhed, AOF 1968. 
Udenrigsministeriets Gråbog: Dansk Sikker
hedspolitik gennem 20 år (Vintens forlag, 
1969). Uddrag af Erik Scavenius: Forhand
lingspolitikken under besættelsen (stenci
leret 2 sider). Om Grønlandsproblemet 
(stene.): Act of Havanna 30. jul. 1940, 
Grønlandstraktaten 9. apr. 1941. Brev, US 
chargé i Danmark til State Department 
(FRUS 1941 bd. II p.47). HH.: Indled
ning om analyse af småstaters udenrigspo
litik (stene.). Gallup om Nato (efter elev
speciale).

II. Ideologi og Politik. Erik Rasmussen: 
Ideologi og politik (Kbh. 1969). Marx- 
Engels: Det kommunistiske manifest (ud
drag stencileret). Den amerikanske uaf
hængighedserklæring 4. jul. 1776. Tage 
Kaarsted: Dansk politik i 1960’erne (gen
nemgang af alle regeringsdannelserne + 
et par af de større kriser). Jesper Jensen: 
Præk (Kbh. 1968) p. 132-150. Gallups 
vælgerundersøgelse 1963. (Kilde: Berl. 
Tid. 31.3.1963, her efter Gallup-origina
len i fotokopi). Torben Worre: Partigrup
perne i Folketinget, Økonomi og Politik 
1970) (p. 152-156). HH.: Notat om af
stemningen om 18-års valgret (Gallup og 
afstemningsresultater samt afstemningerne 
i Folketinget). Partiprogrammerne med 
henblik på E. Rasmussens problemstillin
ger.
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Samfundsfag, fællesfag:
1. ha.
Lærebøger: Eisenhardt og Kristoffersen: 

Samfundsorientering 2. udgave 1970: s. 92- 
146, s. 189-296. Bjøl, Hansen, Amstrup: 
Verdenspolitik (1969): s. 15-19, s. 94-99, 
s. 105-118. Askgaard, Barfod, Kauffeldt: 
Danmark i 60’erne (1966): s. 24—48, s. 
62-66.

Desuden anvendes: Statistisk årbog, Year
book of Nordic Statistics, Statistisk tiårs 
oversigt 1970.

Til aktuel orientering anvendes egnede ar
tikler i Politikens »Mellem to uger«.

I.hb.
Politiske systemer: Eisenhardt og Kristoffer

sen: Samfundsorientering (Kbh. 1968), p. 
90-112. Ugens Gallup. Artikel nr. 12, 
1963, (vælgerundersøgelsen). Torben Wor
te: Partigrupperne i Folketinget (økono
mi og politik 1970, p. 143, tab. 9-16). 
Den amerikanske Uafhængighedserklæring. 
HH.: Notat om marxismen.

Folkestyret: Eisenhardt og Kristoffersen, p. 
113-142.

Samfundets økonomiske og sociale forhold: 
Eisenhardt og Kristoffersen: p. 171-73, 
177-78, 181-82, 183-204, 206-8, 252-54. 
HH.: Notater om konjunkturer og infla
tion samt om indextal.

Familien: Eisenhardt og Kristoffersen: p. 36- 
51, 52-56. HH.: Notater om arvelovgiv- 
ningen og den sociale sikring.

Kulturelle forhold: Eisenhardt og Kristoffer
sen: p. 67-70, 71-84.

Ekstensivt: Jesper Jensen: Præk: p. 7-12 
(Kbh. 1968) samt de rapporter eleverne 
afleverer over gruppearbejde om kulturelle 
forhold.

Geografi:
2 .ha: Lærebøger og atlas: Rikard Frederik

sen og K. Werner Larsen: HF-Geografi 
1969: Indien, Japan, Israel, Peru. Atlas: 
W. F. Hellner: Atlas 2, 1967. Diercke: 
Weltatlas, 1957. Rapporter: Foredrag på 
basis af Georg Borgstrøm: Måneraketter el
ler mad. Regionalgeografiske rapporter 
over det Rhinske højland og Sverige.

2 .hb: Som 2.ha, dog udgår regionalgeografisk 
rapport om Sverige. I stedet: Regionalgeo
grafisk rapport om Indiens befolkningsfor
hold.

Biologi som tilvalgsfag:
2. hab.
Lærebøger: Biologisk forskning, 1970. B.

Overgård Nielsen: Stof og energi i natu
ren, 1969. (Enkelte afsnit). McNaught og 
Callander: Illustreret fysiologi, 1968.

Udførte og planlagte forsøg: Unders, af 
ukendte stoffer, encellede organismer, gæ
ring, gæring af forsk, kulh., unders, af 
kilder til bakterievækst, bakteriologisk 
unders, af kilder til bakterievækst, bakte
riologisk undersøg, af leverpostej, DNA’s 
biologiske betydning, unders, af naturlig 
udvælgelse, fotosyntese, papirchromatogra- 
fi, unders, af ernæringsmutanter hos Neu- 
rospora, unders, af spirende ært, stoftrans
port hos planter, planteanatomi, vækstre
gulering hos planter, unders, af hæmoglo
binets sammensætn. hos mennesket, kloro
fylmutanter i byg.

Biologi som fællesfag:
1. ha.
Lærebøger: Mogens Lange & Knud Ravn: 

Biologi for Gymnasiet (1964) siderne: 15- 
35, 40-47, 56-65, 71-86, 87, 98-135, 137- 
142, 148-161, 165-172, 234-236, 238-257, 
263-273, 314-316, 342, 350-351, 415-418 

(menneskets kemiske sanser samt tempera
tursansen).

Øvelser: Mikroskopet: Beregning af synsfelts
diametre-måling af celler i rodspids-, Mi
tose og meiose, Kemi og næringsmidler, 
Fordøjelsesenzymer - også enz-processers 
afhængighed af temp, og pH, Åndedræt 
og kredsløb, Blodtypebestemmelse - hvide 
blodlegemer, Hud, vævstyper, organ, San
sefysiologi.

1. hb.
Lærebøger: Simonsen og Lund: Biologi, 1966. 

Krogh og Rehberg: Menneskets fysiologi.
Øvelser: Encellede organismer, celler, celle

delinger, unders, af ukendte stoffer, kul
hydrater, dyrisk væv, hud, blod, åndedræt 
og kredsløb, stofskifteforsøg, fordøjelse.

Matematik, fællesfag:
2. ha og 2. hb.
Handest, Mortensen, Vetter: Matematik for 

fællesfaget HF (med visse overspringel
ser).

Matematik, tilvalg:
2. hab.
Lærebøger: Bülow m. fl.: Matematik for 

sprogligt gymnasium, forsøgstekst 67. An
dersen, Bülow og Helms: Matematik for 
gymnasiet I, 2. udgave. Lichtenberg: Ma
tematik HF, 1, 2, 3, 4. Noter i kombina
torik og sandsynlighedsregning. Program
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meret tekst: Reelle funktioner af to reelle 
variable, niveaulinier; (med visse over
springelser i de 3 forste titler).

Fysik:
2. hab.
Lærebøger: Andersen, Bostrup, Halkjær og 

Hansen: Fysik for HF 1 (1969), Fysik for 
HF 2 (1970), J. K. Eriksen og S. Sikjær: 
Fysik for gymnas. Ill, 4. udgave: Atomfy
sikkens gennembrud, Atomkernefysik og 
element, partikler.

Øvelser: Luftens udvidelseskoefficient, Det 
fri fald, Newtons 2. lov, Matematisk pen
dul, Varmeenhedens mekaniske ækvivalent, 
Lydens hastighed i luft og glas, Vands 
fordampningsvarme ved 100 °C, Boyle- 
Mariottes lov, Kobbers kemiske ækviva
lent, Bestemmelse af modstande v. hj. af 
Ohms lov.

Kemi:
2. hab.
Østergaard: Kemi + Øvelser og opgaver.

Formning som tilvalgsfag:
2. ha og 2. hb.
Særligt gennemarbejdede teknikker og disci

pliner: Lertøj: drejning, glasur, skulptur; 
Oliemaleri; Linoleumssnit; Internt TV.

Perioder: Gennemgang af ismerne 1870— 
1930, specielt tiden omkring 1910. Ejler 
Bille: Picasso, surrealisme, abstrakt kunst.

Formning: Hver elev har lavet en bog med 
tegnet og skrevet gennemgang af ismerne.

Formning, fællesfag:
1. ha og 1. hb.
Praktiske arbejder indenfor: maleri, tegning, 

linoleumstryk, silketryk (serigrafi), stof
tryk (bloktryk og silketryk), keramik - 
såvel drejning som modellering. Benyttelse 
af lysbilleder og film. Anvendelse af hånd
bøger om de praktiske teknikker, samt 
farveteoretisk lærebog.

Legemsøvelser (kvinder):
2. hab.
Almen træning: Konditionstræning ( i de 3 

første semestre). Forskellige opvarmnings
programmer. Løbetræning.

Gymnastik: Rytmisk gymnastik. Boldserier. 
Sjippeserier. Bredt udsnit af redskabsgym
nastik.

Boldspil: Volleyball. Basketball.
Atletik: 60 m løb. Længdespring. Højde

spring. Kast med slyngbold. Kast med lille 
bold el. håndbold.

Legemsøvelser (mænd):
2. hab.
Almen træning: Det har været meget vanske

ligt, navnlig i de to sidste semestre, at få 
klassen til at interessere sig for andet end 
boldspil (fodbold 4- basket), hvilket ele
verne til gengæld når lejlighed gives dyr
ker med stor energi, opfindsomhed og dyg
tighed (de vandt således klart skolemester
skabet i fodbold). I gymnastik har der i 
de to sidste semestre været tale om en 
tung, formelt overbærende velvillighed 
overfor mine bestræbelser. Det er lykkedes 
mig at gennemføre nogen almen træning, 
navnlig konditions-, styrke-, led- samt op
varmningsprogram, men jeg tvivler ærlig 
talt på, at det har haft ret stor trænings
værdi for flertallet.

Gymnastik: I 1. og 2. semester var arbejdet 
af ret god kvalitet: Rytm.gym. m. musik
leds., spring over hest, barre, ringe, be
hændighedsøv. (herunder flik-flak for en 
dels vedkommende).

Boldspil: Der har været dyrket lidt volley, 
ellers har hovedinteressen samlet sig om 
fodbold og basket med dertil hørende 
boldøvelser. - I udendørsperioden i 3. se
mester har jeg »kørt« boldspil og atletik 
samtidig.

Atletik: Længdespring, højdespring, 80 m- 
løb, boldkast.

Arbejdsteknik: Øvelser fra Ole Rasch, dupli
kat 1965.

Sang og musik, tilvalgsfag:
2. ha og 2. hb.
Sange: Gade: Grøn er vårens hæk (Poul Møl

ler), Carl Nielsen: De snekker mødtes 
(Grundtvig), Gade: Udrust dig, helt 
(Johs. Ewald), Carl Nielsen: Den milde 
dag er lys og lang (Aage Berntsen), Carl 
Nielsen: Fordum var der fred på gaden 
(Vilh. Andersen), kæmpevise: Hr. Oluf 
han rider så vide om land, Oluf Ring: 
Den kedsom vinter (Ambrosius Stub), 
Otto Mortensen: Kringsatt av fiender 
(Nordahl Grieg), kæmpevise: Moder lærte 
hun sønnen sin, T. Morley: It was a lover 
and his lass (Shakespeare).

Korsatser: John Dowland: Now, oh now 
(Sang og spil 2, side 110), negro spiritual: 
Listen to the lambs (Sang og spil 2, side 
136), eng. folkemelodi: Greensleeves 
(Sang og spil 2, side 122), Mozart: Glaubt 
Ihr, Beständigkeit (Gymnasiesangbogen, 
side 303).
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Musikværker m. m.: J. S. Bach: Violinkon
cert i E-dur, 3. sats. Musikkundskab i 
skolen: Viseform og rondo, side 21. - Bee
thoven: Klaversonate i G-dur, opus 14, nr. 
2, 2. sats. Bind I, side 182. - Schubert: 
Die schöne Müllerin, nr. 1, 2 og 3. Peters 
udgave. - Mendelssohn: Hebriderne. 
Score Reading II, side 83. - Dvorak: 5. 
(9.) symfoni, 2. sats. Score Reading II, s. 
26. - Komponistbiografier på duplikerede 
ark. - Bro Rasmussen: Musikkundskab. 
Repetition af tidligere lært stof. Nyt: 3. 
afsnit om harmonien.

Klaver: Prinz og Leopold Nielsen: Klaver- 
skole. - B. Roger Hinrichsen: Jazzetuder 
nr. 1, 3 og 8. - Rameau: Menuet i C-dur 
(Perler fra barokken, norsk). - Bartok: 
For Children I nr. 6, Study for the left 
hand. - Bach: 2-st. invention a-mol. - 
Händel: Suite i G-dur (allegro, air, menu
et). - Bach: 2 præludier i c-mol fra Kleine 
Präl. & Fughetten. - Chopin: Mazurka a- 
mol. - Carl Nielsen: Humoreske.

Guitar: Fahnøe og Rømer Neilsen: Guitar
spil. Lette viser på duplikerede ark. En
kelte (enkle) stykker fra Carulli Brevier I.

Sang, fællesfag:
1 . ha.
Sange: N. W. Gade: På Sjølunds fagre slet

ter (Ingemann), Carl Nielsen: Jeg bærer 
med smil min byrde (Jeppe Aakjær), vise- 
melodi: Med fryd jeg sagtelig (uk. forf.), 
Carl Nielsen: Hvem sidder der bag skær
men (Jeppe Aakjær), folkemelodi: Roselil 
og hendes moder (C. K. F. Molbech), 
svensk folkemelodi: Till österland vill jag 
fara (folkevise), Beethoven: Freude, schö
ner Götterfunken (Schiller), tysk folke
melodi: Wenn alle Brünnlein fliessen (fol
kevise), negro spiritual: When Israel was 
in Egypt’s land, fra »Folkesange i mange 
lande« (WH): The Miller of the Dee (p. 
30).

Korsatser: 3-stemmige udsættelser af folke
sange (Folkesange i mange lande, WH): 
The Miller of the Dee, Hard Traveling, 
Coplas. 2-stemmige udsættelser fra Daniel 
Helidén: Lätt 2-stämmigt: Bellmann: Ren 
calad, O soldier, Il était un’ bergere.

Musiklære: Kolneder »Syng, lyt, skriv« I. 
Duplikerede ark med opgaver svarende til 
Bro Rasmussen: Musikkundskab, kapitler
ne 4-5, 8-10, 16-25, 29-32, 41. Desuden 
gennemgået i forbindelse med sange: me
lodiopbygning, enkel tonal kadence, mo
dulation.

Ved almindelig musiklære har været anvendt 
klokkespil, og ved tilegnelsen af prima- 
vista-melodier er der brugt blokfløjter.

Gennemgang af orkestrets instrumenter og 
deres akustik (duplikerede ark samt in
strumenttavler, besøg på Musikhistorisk 
Museum).
Gennemhøring af Ravel: Bolero, Britten: 
A Young Person’s Guide to the Orchestra, 
Schubert: Ufuldendte symfoni, Bartok: 
Concerto (Intermezzo interrotto, Gioco 
delle coppie).

l.hb.
På Sjølunds fagre sletter, Snart dages det 

brødre, I skovens dybe, stille ro, Spurven 
sidder stum, Det var en lørdag aften, 
Hvem sidder der bag skærmen, Nu hulker 
den, When Israel was in Egypt’s.

Fra »Folkesange fra mange lande« (W.H.): 
Mit og dit, Fiard Traveling.

Korsatser: 2- og 3-st. udsættelser fra »Folke
sange fra mange lande«: Mit og dit, Some
times I feel, We shall not be moved, Hard 
Traveling, Coplas, Linstead Market.

Musiklære: Lærebog har ikke været benyt
tet, men nodenavne, nodeværdier, nøgler, 
intervaller, taktarter er blevet indlærte 
gennem spil på udleverede blokfløjter, idet 
eleverne har fået udleveret dupi. løsblade 
i takt med indlæringen. - Endvidere har 
klokkespil og håndtegn været anvendt i 
forb. med intervaltilegnelsen. - Blues- og 
viseformen er gennemgået, også i forbin
delse med sange og sammenspil (fløjter, 
klokkespil, xylofoner og guitarer) i små, 
lette satser. - Ved besøg på musikhistorisk 
museum og ved hjælp af tavler i klassen, 
er europæiske og andre verdensdeles in
strumenter blevet gennemgået. - Ved be
søg i Værløse kirke og Set. Andreas-kirken 
er orglet blevet gennemgået. Ved samme 
lejlighed er musikkens akustik også blevet 
omtalt. - Eleverne har kendskab til melo
diers opbygning, enkel tonal kadence og 
modulation.

Gennemhøring af: Forskellige bluesstykker 
(vok. og instr.). J. S. Bach: 3. Brandenbur- 
gerkoncert, orgelkoraler (i Værløse kirke), 
G-dur præl. og fuge (Set. Andreas-k.). N. 
W. Gade: 3 tonestykker (Set. Andreas-k.). 
Hartmann: f-mol fantasi (Set. Andreas-k.). 
Britten: »A young person’s guide to the 
orch.«. Handel: 2. sats af g-mol orgelkon
cert (basso ostinato formen). Sibelius: 
»Finlandia«.

46



Andre aktiviteter
Fællestimer
September: Møde med en repræsentant for DGS.
Oktober: Forfatteren Tørk Haxthausen: Hverdagsdemokrati i Sovjetunionen

(med film om Kammeratdomstol).
November: D. phil. Eigil Steffensen: Det ydmyge menneske contra det revolutionære 

handlingsmenneske - Dostojevskijs roman »Idioten«.
Januar: Direktør Hans Jørgen Helms: De ikke-militære aktiviteter indenfor NATO.
Februar: Stud. mag. Kim Schumacher: Eksperimentalfilm.

Ministeren

Skolekomedie
Knud Sønderby: Kvindernes oprør.
2 .g og Otto Lawaetz.

Oprørets leder



Ekskursioner
har været foretaget til Nationalmuseet i Brede, Musikhistorisk museum, Set. Andreas 
kirke, Værløse kirke samt til forskellige geografisk, geologisk og historisk særpræ
gede lokaliteter.

Adskillige ture har været arrangeret med det formål at se film eller teaterforestil
linger, der har naturlig tilknytning til undervisningen.

FORÅRSKONCERT: 2 3. MARTS 1971

l.g: Indledningsmusik.

l.g: Coplas (mexikansk vaguero).
The Miller of the Dee (engelsk).
Colours (Donovan).
Go, tell it on the Mountains (spiritual).
Woke up this morning (spiritual).
San Francisco Bay Blues (Jesse Fuller).

Jeanette Kurland: 2 hebraiske sange: Haba Narima og Dadi li.

HF: Grønlandsk dans.
Vem kan segla.
Forårskoncertblues.

Marianne Gottlieb, Peter Lauridsen, Preben Nielsen og Carl J. Packness:
Sibelius: 3 sange (Carminalia).
Dvorak: Se min rugmark.
Ut vorot (russisk folkesang).
Deep River Blues.

Skolens kammerkor: Buddy Bolden Blues.
Blues non accelerando.
Bye bye Blues.

Bo Rønne Jeppesen, Preben Nielsen, Jørgen Wolff og Leif Rexen:
Maple Leaf Rag.

HF og gymnasiet: Operaen »Boksekampen«.
Bjørn: Bo Rønne Jeppesen.
Kvik: Poul Birch Petersen.
Direktion og recitativer: Torben W ettergren.
Kor: Carl J. Packness og Peter Lauridsen.
Ved flyglet: Søren Holm.
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Forsøgsordning i matematik i l.g.s
Alle sproglige første g’er deltager i et forsøg, der begyndte aug. 1970 og slutter 

juni 72.
Forsøget bliver foretaget af klassernes matematiklærere Jette Reich, Steen Reister 

og Elisabeth Rischel og går kort ud på, at klasserne skal afslutte matematikundervis
ningen i 2.g.s. med en skriftlig eksamen i stedet for som tidligere med en mundtlig 
eksamen.

Grunden til ønsket om denne ændring et tidligere års erfaringer om, at kravet om 
en mundtlig eksamensform på en ikke relevant måde smittede af på den daglige un
dervisning. Udfra et forsøg på at gennemtænke den sproglige elevs behov for an
vendelse af evt. matematikkundskaber efter eksamen, er vi nået frem til at en skrift
lig eksamen var en mere relevant prøveform. På nuværende tidspunkt har forsøget 
varet ca. % skoleår. Vi har anvendt varierende undervisningsformer, forsøgt at få 
eleverne til at være medbestemmende, og det er vores indtryk, at trivslen i matema
tiktimerne er en helt anden end tidligere.

Undevisningsformer: Eleverne har i lange perioder været delt i grupper og arbej
det indenfor disse med ret detaljeret udarbejdet materiale, de har i kortere perioder 
arbejdet med programmerede tekster, de har individuelt arbejdet med materiale, og 
vi har også anvendt traditionel klasseundervisning.

(Det sidste dog efter nogle elevers mening alt, alt for lidt).
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Vi har næsten ikke anvendt overhøring af elever, men hvert afsnit er blevet af
sluttet med en skriftlig prøve. Dette er begrundet med vores syn på, hvilket udbytte 
en sproglig elev gerne skulle få af matematikundervisningen.

Arbejdsmetoderne er valgt i første omgang af lærerne og derefter korrigeret efter 
diskussion med eleverne, efter at de havde besvaret et spørgeskema om de undervis
ningsformer, de havde brugt.

Jette Reich.

Ballerup Gymnasiums elektroniske calculator
Kort før sommerferien 1970 modtog skolen sin første elektroniske calculator, 

mærke Hewlett-Packard model 9100B. Forud var gået ansøgning til skoleudvalget 
om tilslutning til Kommunernes EDB-central, forhandlinger mellem denne og skole
direktionen, drøftelser mellem faglærerne indbyrdes og til sidst en drøftelse mellem 
skoledirektøren og faglærerne om de forskellige muligheder.

Det har været en opmuntring for faglærerne, at skoledirektionen anlagde det 
synspunkt, at det tidspunkt nu var kommet, hvor gymnasieeleverne i Ballerup-Måløv 
kommune skulle stifte bekendtskab med moderne elektronisk regneudstyr. Som kon
sekvens heraf bevilgede man pengene til indkøb af maskinen.

Calculatoren må beskrives som en bordregnemaskine, der kan betjenes dels ma
nuelt, dels programmeret. I et specielt lager er til stadighed indkoblet en række ele
mentære funktioner (log, In, exp, trigonometrisk, hyperbo'.sk-trigonometrisk, m. fl.), 
som gør maskinen særdeles velegnet til gymnasiebrug. Lageret er ikke stort; det kan 
indeholde maximalt 392 ordrer; men det synes ikke at have givet vanskeligheder.

Erfaringerne fra det skoleår, vi nu har haft maskinen, synes at vise, at valget af 
model har været vellykket. Næsten hver eneste frikvarter og mellemtime har der 
siddet elever ved maskinen. Eleverne begynder med brug af maskinen som sædvan
lig bord-calculator; efter således at være blevet fortrolig med maskinen går mange 
videre med programmering. En del viger ikke tilbage for ret krævende, indviklede 
programmeringsopgaver.

Når vi skal gøre op, hvad maskinen har betydet, må vi erkende at den har afdæk
ket et langt større regne-behov, end vi havde forestillet os. En del af det er nok af 
ret triviel art (f. eks. talbehandling til matematik-opgaver og fysik-rapporter) og 
kunne vel klares af en simplere maskine. Man må derfor mene at det ville være rime
ligt at anskaffe en sådan, så at calculatoren kan holdes fri til mere indviklede op
gaver.

En ny udvikling synes at tegne sig: det er nu muligt indenfor overkommelige øko
nomiske rammer at anskaffe en elektron-regnemaskine, hvortil der kan sluttes en 
række terminaler, som kan anbringes i faglokalerne. Den kommende tids drøftelser 
og overvejelser vil dreje sig om, hvorvidt vi skal vælge en sådan løsning, eller om vi 
skal stille forslag om flere enkelt-maskiner.

J. Chr. Andersen.

Programmeret undervisning
I skoleåret 70/71 har jeg af kommunen og direktoratet for gymnasieskolerne fået 

bevilget en timereduktion. Denne er anvendt til studiet af programmeret undervis- 
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ning samt udarbejdelse, afprøvning og revision af egne matematikprogrammer. End
videre har jeg ved efteruddannelseskurser arrangeret af Pædagogisk Forening og Ma
tematiklærerforeningen holdt foredrag om emnet.

Et undervisningsprogram er en efterligning af en dialog mellem lærer og elev. Det 
kan kort karakteriseres således:

1. objektivisering (informationskilden er en bog eller en maskine),
2. inddeling af lærestoffet i afsnit kaldet rammer eller moduler,
2. individualisering af indlæringstempoet.

En ramme består af tre dele: information, spørgsmål, svar. Eleven svarer på spørgs
målet og får straks efter »det rigtige« svar i selve teksten.

Psykologer og programforfattere strides om, hvorvidt følgende delvis uforenelige 
principper bør lægges til grund ved udarbejdelsen af programmeret materiale: a. 
umiddelbar feed-back (tiden fra eget svar til det rigtige gives maksimalt 10 sekun
der), b. små skridt, dvs. informationsmængden hakkes op i små bidder, tilsvarende 
lette spørgsmål, c. tilpasning til elevens forudsætninger (forgrenede programmer).

Den ideelle programmerede tekst er et undervisningsmateriale med kendt effekt, 
dvs.: er en elevs forudsætninger identiske med de af programforfatteren beskrevne 
kan det nøje forudsiges, hvad eleven lærer af programmet. Det er endnu ikke lykke
des mig at opspore et ideelt program anvendeligt til matematikundervisning i gym
nasiet og HF. Det er heller ikke lykkedes mig selv at fremstille et sådant. Dette 
kræver gentagne afprøvninger og revisioner og tager derfor to-tre åt. En storproduk
tion af programmer skal derfor ikke ventes foreløbig fra mig eller andre gymnasie
lærere, der interesserer sig for programmeret undervisning.

Beskæftigelsen med programmering af et stofområde er værdifuldt for en lærer, 
også selv om arbejdet ikke resulterer i et program, der opfylder de ideelle krav. Man 
tvinges nemlig ved programskrivningen til at gøre sig undervisningsmålet helt klart. 
Man tvinges til at gøre sig elevforudsætningerne klart og til at se indlæringssituatio
nen med elevens øjne. De erfaringer, man her gør, er nyttige i enhver undervisnings
situation. Forsøg viser da også, at lærere, der har programmeret et stofområde/for- 
bedrer deres undervisningsresultater i dette stof, også ved senere brug af andre un
dervisningsformer i stoffet, f. eks. klasseundervisning eller gruppearbejde.

Steen Reister.

Forsøgsundervisning i IS
(engelsk 1.c og HF-tilvalg)

Lad mig benytte denne lejlighed til at udbrede kendskabet til, at »sproglaborato
riet« nu hedder IS (indlæringsstudiet), og hvorfor det gør det. IS er et nyt redskab 
i undervisningen, som antageligt er kommet for at blive, og vi kan lige så godt - 
først som sidst - registrere det faktum, at det har anvendelsesmuligheder, der ingen
lunde behøver at begrænse sig til sprogfagene. - Et forhold, som jo bl. a. musikafde
lingen her på skolen allerede har markeret i det forløbne år.

Lige siden vi for 6 år siden fik vores IS, har vi været henvist til at improvisere 
mere eller mindre uortodokse anvendelsesmåder, idet der ingen forlagsproducerede 
programmer fandtes, som egnede sig for gymnasiet og HF.
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Først nu foreligger der undervisningsmateriale specielt fremstillet for IS med et 
sigte, der nogenlunde svarer til vore behov.

Imidlertid er det, der foregår i en IS-lektion i så mange henseender forskelligt fra, 
hvad der sker i en aim. undervisningstime, at en nærmere afprøvning af undervis
ningsmaterialets forskellige funktioner måtte være af betydning for en vurdering 
af dets fremtidige anvendelsesmuligheder.

Det pågældende materiale: Realistic English II and III (Oxford University Press) 
består af to indbyrdes uafhængige elementer:

1. En serie dialoger fra engelsk hverdagsliv, hver i to versioner: en »Practice Dia
logue«, der indøver udtale og intonation, og en »Listening Dialogue«, der træ
ner høreforståelse (ordforråd etc ).

2. En serie strukturøvelser, som i mundtlig form og med en speciel teknik skal 
tilgodese de indlæringsmomenter, som hidtil har været formid'et i skriftlig 
form, hovedsageligt gennem »stileøvelser«. De problemer, vi søger belyst er:

I. Almene problemer:
1. De organisatoriske problemer i forbindelse med den individuelle arbejdsform: 

Elvilke problemer opstår der, når hver elev arbejder i sit tempo? - Hvorledes 
aktivere de hurtige, hvorledes få mere langsomme på højde med gennemsnittet? 
- Skal vi evt. oprette opsamlingshold?

2. Hvorledes lærer man eleverne selv at påtage sig den korrigerende rolle, der før 
var lærerens? - Nogle elever har svært ved at høre egne fejl - andre er øjen
synligt ikke motiverede derfor.

3. Skemamæssige problemer bl. a. i forbinde'se med, at vi kun råder over 15 
bokse, så en deling af holdene er nødvendig.
Dobbelttimer og/eller deletimer synes her at være en betingelse sine qua non, 
idet gennemgang af en enkelt dialog på ca. 2 sider ellers ville kunne strække 
sig over 3-4 uger. - Desuden: Skal vi arbejde udelukkende med IS-timer i en 
kortere periode, eller skal vi hellere bruge IS f. eks. to gange om ugen og ar
bejde med andet stof de andre timer? - Foreløbig har vi prøvet mulighed nr. 2 
igennem - og noget tyder på, at mulighed nr. 1 trods alt må foretrækkes. Den 
gennemprøves i løbet af marts og april.

4. Tekniske problemer: Hvilke tekniske faciliteter vil være nødvendige/ønskelige 
for en optimal udnyttelse af undervisningsmaterialet? - F. eks. mulighed fot 
dobbelt-besætning af boksene, uafhængig aflytning af elev- og masterspor fra 
lærerpulten, lydisolering etc.

II. Problemer i forbindelse med undervisningsmaterialet:
Dialogerne:

1. Er de arbejdsformer, som programmerne styrer eleverne ind i, relevante i for
hold til vor målsætning for engelskundervisningen? Her specielt: Der anven
des 3-4 gange så lang tid på oplæsningstræning som i aim. klasseundervisning. 
Til gengæld får den enkelte elev ca. 10 gange så lang træningstid.

2. Hvorledes kan vi, evt. ved ændrede former for »lektielæsning«, opveje den 
ekstra tid, oplæsningstræningen tager?

3. Hvilke arbejdsformer er velegnede til at løse problemet: den delte klasse? (Vi 
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har kun plads til 15 elever i IS ad gangen). I denne forbindelse: Hvad med 
lektiekontrol, når læreren ikke er til stede?

4. Hvorledes stimulere elevers motivation? Den langsomme progression og den 
super-intensive behandling af udtaleproblemer: Visse elever med en halvdårlig 
eller dårlig udtale indser ikke nytten af at forbedre den (måske med rette?).

5. I forbindelse med det sidste problem: Hvilken »forbehandling« bør vi give, 
dels for at motivere eleverne (om muligt!) - dels for at rette deres opmærk
somhed mod de indlæringsrelevante momenter i stoffet?

6. I forbindelse med 5 og 2: Hvorledes overvinde det problem, at de håndbøger, 
eleverne arbejde med (grammatiker og synonym- og idiomsamlinger) ikke er 
integrerede i det foreliggende materiale? Det traditionelle undervisningsmate
riales fasttømrethed i så henseende viser sig at være en stor styrke i det daglige 
arbejde!

7. Efterbehandling af stoffet: Bearbejdningen af stoffets indhold, såvel som dets 
sprogstrukturer, må videreføres fra den receptive fase til den aktive fri pro
duktions, og må sættes i relation til andre af undervisningens elementer (andet 
stof fra andre timer), før man kan lade stoffet bag sig.

Strukturøvelserne:
1. Svarer øvelserne niveaumæssigt til elevernes behov?

De pågældende øvelser er udarbejdet med en meget bred målgruppe for øje 
(skal være anvendeligt i lande med vidt forskellige modersmål). - En sortering 
af øvelserne er påkrævet.

2. Giver den mundtlige arbejdsform med den særlige »promptningsteknik« (en 
sætning på båndet skal udløse et bestemt svar fra eleven) en tilstrækkelig 
forståelse hos eleven for det strukturproblem, han arbejder med. - Struktur
øvelserne må her ses som et supplement til og en delvis erstatning for de tra
ditionelle »stileøvelser«. Vi står her ved et af de centrale problemer i forbin
delse med brugen af IS: Hvilken funktion skal/kan man tillægge IS-øvelserne 
i den samlede sprogindlæring.

3. Elevmotivation (jvf. samme punkt under dialogerne).
4. For- og efterbehandling (jvf. samme punkter under dialogerne).
5. Doseringen: Hvor store doser øvelser er hensigtsmæssigt - og hvilken kombi

nation af dialog-øvelser og strukturøvelser er mest hensigtsmæssig?
Vi formår næppe at løse alle disse problemer, men hver gang vi formulerer pro

blemstillingerne og ændrer vore fremgangsmåder, tager vi et lille skridt frem mod 
løsningen. Kan ovenstående fremstilling bidrage til at fremme elevernes forståelse 
for, hvad der foregår, og måske engagere dem lidt i at nå bedre løsninger, vil farve
bånd og tryksværte m. m. ikke være anvendt helt forgæves.

Erik Philipsen.
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Årsskriftets redaktion har bedt mig fortælle lidt om, hvad vi bestiller i
Nordisk Kulturkommissions
Ekspertudvalg for samarbejde vedr. audiovisuelle 
læremidler

Vi blev nedsat i april 1968 - og sidder stadig med den opgave, at »fremlægge for
slag til samarbejde med henblik på at fremme anvendelsen af formålstjenlige audio- 
visue le undervisningsmidler, I første række indlæringsstudier og programmeret un
dervisningsmateriale.«

I løbet af det første år fremlagdes en detaljeret plan for udvikling af et undervis
ningssystem i fransk for gymnasiets første år. Et multi-medieprojekt, hvori indgik 
konstruktion og afprøvning af undervisningsmateriale for alle tilgængelige undervis
ningsmidler, samt en undersøgelse af samspillet mellem lærerindsats, forskellige un
dervisningsmidler og elevernes egne indlæringsaktiviteter.

Da man hurtigt konstaterede et stort behov for informationer, især hvad de nye 
undervisningsmidler angår, påtog udvalget sig et ret omfattende informativt arbejde, 
bl. a. ved udsendelse af et særnummer af undervisningsministeriets tidsskrift »Ud
dannelse vedrørende IS« (indlæringsstudier = sproglaboratorier), samt afholdelse af 
3 nordiske konferencer, samt et symposium med samme emner.

Den største opgave har dog været en kortlægning af tekniske, økonomiske, admi
nistrative og pædagogiske problemer i forbindelse med AV-midlernes anvendelse. 
Samtlige IS-anlæg og ITV-anlæg registreret i slutningen af 1969, foruden ca. 125 
skoler, gymnasier og seminarier, var inddraget. Formålet var at påvise de væsentligste 
behov for administrative og pædagogisk-metodiske foranstaltninger. En rapport over 
dette kortlægningsarbejde foreligger i løbet af foråret (den danske rapport er færdig 
og kan evt. rekvireres gennem Nordisk Kulturkommissions Sektion II, Undervis
ningsministeriet). Anden del af udvalgets betænkning, der skal indeholde forslag til 
pædagogiske udviklingsprojekter, kommer senere på året. Udvalgets andet danske 
medlem er overlærer Anker Ousager, Odense.

Erik Philippen.

Intern TV i formning
I september 1970 kom det interne TV-udstyr til Ballerup Gymnasium. Det bestod 

af en billedbåndmaskine, et kamera og 2 monitorer én på 9 og én på 12 tommers 
biUedfelt.

Formningen fik det udleveret til prøvekørsel i nogle måneder, da vi fra starten 
havde en idé om dets betydning i formningsundervisningen: den simple kendsger
ning at de fleste unges billedopfattelse i dag bygger på TV-skærmens billeder og ikke 
på maleriers og andre håndgjorte formers atmosfære.

Derfor: for at skærpe den kritiske sans overfor TV-billedet og for selv at prøve at 
lave billedlogiske optagelser, startede vi et lille primitivt TV-studio i en kælder på 
gymnasiet.

Grundet Kirk-koncernens krak havde vi i starten kun ét bånd på 72 minutter til 
disposition. Minutterne blev fordelt ligeligt mellem 3.a og 3.b, 2.HA og 2.HB.

I starten forlangte jeg, at der kun blev optaget billeder uden lyd, for at skærpe 



sansen for billedets kvaliteter, og samtidig viste jeg Carl Th. Dreyers »Jeanne D’Arc« 
som eksempel på intim sort-hvidfotografering og Eisensteins »Panserkrydseren Po
temkin« som eksempel på udnyttelsen af billedfeltets geometriske form.

Helt naturligt startede 3.a med nogle pjankede optagelser af sig selv: grinende 
hoveder og viftende hænder. Det var ikke TV. De fik da lov at tage mikrofonen til 
hjælp og lavede nogle gode sekvenser af elevers rytmiske udfoldelse til beatmusik. 
For øjeblikket er Kenneth Christensen o. a. i gang med spændende optagelser i den 
lange kældergang, som er blevet befolket med gasbeton-skulpturer. 3.b havde en 
kort morsom optagelse af 3 personer bag en avis, arme og ben ses og fletter besyn
derlige mønstre, men så opgav 3.b, vistnok fordi de kom til at ødelægge HB’ernes 
film.

Det mest modne TV er hidtil lavet af 2.HB’s C'aus Hansen, Hans Christian Mi
chaelsen og Anette Korsaa Hansen. 3 korte absurde scenerier med god udnyttelse af 
lys og skygge og zoomning. Desværre blev det meste af filmen senere ødelagt ved 
3.b’s overspilning.

I 2.HA har Søren Hegstrup lavet en vittig parodi på interviewformen i dansk TV. 
Mere billedmæssig rigtig er den idé han i øjeblikket arbejder med: Formerne i for
skellige musikinstrumenter.

Det er, hvad der er arbejdet med de første måneder. Større monitorer, bedre ar
bejdsforhold vil gavne optagelserne, men også samarbejde, f. eks. med dansk- og 
fransklærerne om løsning af mindre dramatiske opgaver, kunne være spændende. 
Det er kun få elever, der har sans for det interne TV’s muligheder i formningen og 
det kræver stor udholdenhed og kritisk sans at lave bare en kort, seværdig billed- 
række. Men vi fortsætter.

Otto Lawaetz.

Skemafri studiedage
Skemafri studiedage er en forsøgsordning, hvor man udtager et antal dage af det 

almindelige skema og anvender dem til elevernes arbejde med selvvalgte emner in
denfor skolens fagkreds.

Forslaget om gennemførelsen af et sådant forsøg på Ballerup Gymnasium blev 
fremsat i efteråret 1969 inspireret af et forsøg på Rødovre Statsskole. Efter kontakt 
med lærere og elever dér blev forslaget forelagt elevforsamlingen, som med overvæl
dende flertal gik ind for ideen. Der blev nedsat et fælles udvalg af elever og lærere, 
der udarbejdede et forslag, der derefter godkendtes af de nødvendige instanser.

I oktober blev der opslået lister med emneforslag fra lærerne og lister til elevernes 
egne emneforslag. I tidsrummet fra efterårsferien til jul gennemførtes den praktiske 
planlægning med hensyn til elevernes fordeling i grupper, tildeling af lærerkræfter 
og lokaler samt anskaffelse af fornødne hjælpemidler. De 5 skemafri studiedage blev 
anbragt »roterende« i skemaet fra mandag den 25/1 til fredag den 5/3.

Efter forsøgets afslutning har såvel elever som lærere besvaret spørgeskemaer, der 
skulle give et nogenlunde korrekt billede af, hvorledes forsøget er forløbet. Eleverne 
mener at have haft et rimeligt udbytte, og kun få ville have haft almindelig skole
gang. Arbejdsindsatsen har været meget forskellig, men taget som gennemsnit mener 
eleverne at have arbejdet som normalt. Lærerne har åbenbart i de fleste tilfælde for
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stået kunsten at balancere mellem vejledning og styring. Arbejdet med selvvalgte og 
individuelle emner har ikke givet større utilfredshed med hensyn til vejledning end 
arbejdet i grupper og med foreslåede emner.

Elever og lærere er afgjort enige om, at forsøget bør gentages. Skønt det har vist 
sig, at de ældre klassetrin arbejder bedre selvstændigt end de yngre, bør en genta
gelse omfatte alle gymnasieklasser. Der er enighed om, at der bør gives bedre for
håndsoplysning om de foreslåede emner, og der er ligeledes et udtalt ønske om en 
koncentration af dagene.

Søren Holm. Tim Velschotu.

De emner, der blev arbejdet med, er anført i nedenstående liste. Tallene i paren
tes angiver antallet af deltagere.

Nationaløkonomi (1), Daniels bog (1), Weserübung (4), Guerilla (4), Kgl. eska
pader (2), Mellemamerika (4), Mellemøsten (16), Indokina (3), Marxisme og lenin
isme (5), Historieforfalskning (6), Den danske flådes historie (1), Astronomiske ko
ordinatsystemer (1), Forureningsanalyse (1), Relativitetsteorier (3), Atomkernens 
gåde (4), Transistorteknik (4), Acceleratorer (9), Astrofysik (9), Elektrokemi (1), 
Uorganisk stofanalyse (1), Uorganisk og organisk syntese (2), Transfinite kardinal
tal (1), Fotografering (14), To- og trelegemsproblemet (2), Regnemaskinen (40), 
Datalogi (14), Historisk matematik (8), Algebra (1), Asymbiotisk formering af or- 
chideer (1), Geologi (2), Kromosomer (4), Arvelighedslære (6), Befolkningseksplo
sionen (3), Stofmisbrug (8), Darwin (3), Etologi (22), Miljø og Forurening (3), 
Franske impressionister (31), Nathalie Sarraute (19), Europæiske sprog (30), Tyske 
hørespil (3), Carl Nielsen (2), Moderne fransk lyrik (4), Dramaets historie (17), 
Kinesisk og japansk stilhistorie (11), Gruppepsykologi (28), Oehlenschläger (1), Le
rets og glasurernes kemi (4), Gymnastikteori (18), Meditation (20), Filmarbejde (8).

l.hf har haft en skemafri studiedag med 2 emner: kunstudstilling og dramatik
øvelser.

Det nye skoleår begynder 
MANDAG DEN 9. AUGUST 1971

Nye klasser: kl. 9
Andre klasser: kl. 10
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