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BALLERUP GYMNASIUM oprettedes i 1961 som et kommunalt gymnasium, ved et 
økonomisk samarbejde mellem staten, Københavns amt og Ballerup-Måløv 
kommune. Husets arkitekter var Hougaard Nielsen og Nørgaard Pedersen. 
Fra april 1975 er skolen et amtsgymnasium.

Gymnasiets bygninger er planlagt til at rumme en tosporet realafdeling 
og en femsporet 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 mi
nisteriets normalplan.

Udviklingen på skolevæsenets område i det følgende tiår medførte, at 
skolen nu må opfylde helt andre krav. Fra skoleåret 1969 oprettedes et kur
sus til højere forberedelseseksamen parallelt med gymnasieklasserne, og de 
første dimittender med denne afgangseksamen udgik fra skolen i juni 1971*

Ved begyndelsen af det kommende skoleår - i august 1973 - vil der bli
ve oprettet 3 nye HF-klasser med indtil 84 elever samt 6 nye gymnasieklas
ser med ca. I50 elever. Efter denne strukturændring er der et stort behov 
for en forøgelse af klasseværelseantal og især for en udvidelse af opholds
arealer. Det er vort håb, at det vil være muligt at planlægge sådanne ud
videlser i det kommende skoleår, så skolen snart kan komme til at svare 
til de ændrede krav.

STUDENTEREKSAMEN
Gymnasiet er en skole, der på grundlag af 9 eller lo års undervisning 

i folkeskolen giver en fortsat, 3-årig, almendannende undervisning, der til
lige skal give et godt grundlag for videregående uddannelse. De tre års gym
nasieundervisning slutter med en eksamen, studentereksamen. Ved optagelsen 
i gymnasiet skal man vælge, om man ønsker at følge den sproglige linie el
ler den matematiske linie. Efter gymnasieloven af 1958 skulle klasserne ef
ter det første år kunne opdeles i forskellige grene:

Den sproglige linie opdeles i 
klassisksproglig gren sk
nysproglig gren og sn
samfundssproglig gren ss

Den matematiske linie opdeles i 
matematisk-fysisk gren mf
matematisk-naturfaglig 
gren og mn
samfundsmåtematisk-gren ms

Det er dog en betingelse for oprettelse af en gren, at der melder sig 
mindst lo studieegnede elever; et krav, der hidtil har forhindret oprettel
se af klassisk-sproglige grene ved Ballerup Gymnasium.

For optagelse i gymnasiet kræves det, at den afleverende skole erklæ
rer aspiranten for ”egnet” til gymnasieundervisning, samt at udfaldet af
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KLASSERNES FAG OG TIMETAL 1973/74

1. 2.g. 3.g.

8 m ns SS mf mn ms ns SS mf mn ms

Religion 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Dansk 3 3 3 3 5 3 3 4 4 4 4 4
Engelsk1 4 5 4 3 6 3
Tysk1 3 5 3 3 5
„ . 2Fransk 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
D • 1 2Russisk 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Latin 4 4

01tidakundskab 1 1 2 2 2 2 2

Historie 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Samfundsfag 5 5 1 5 1 1 5
Geografi 2 3 3 3 3 2 2 2
Biologi 3 5 3 3 7 3
Matematik 2 5 3 3 5 3 3 6 3 3
Fysik 3 3 2 2 5 2 2

Kemi 2 3 3 1

Gymnastik 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Formning^ 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Sang/musik^ 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

Ialt 3o 5° 3o 5o 3o 3° 3o 3o 3° 3o 3o 3°

1. I det matem.gymnasium, l.g og i det samfundssproglige gymnasiums 2. og 5.g 
læses enten engelsk eller tysk.

2. I alle gymnasieklasser læses enten fransk eller russisk.
J. I 2, og g vælges enten sang eller formning.
4. I 3.g kan man have formning i 2 timer ugentlig i 1. semester i stedet for

1 ugentlig time hele året.
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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-eksamens
periodens afslutning,

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. 
5, real) kræves det, at der er læst latin i 2. real, og at udbyttet af den
ne 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 pågæl
dende indstille sig til en ekstra latinprøve, der afholdes i første halv
del af oktober. Her gives på skolen kursus i latin i tiden fra august til 
oktober for disse elever. Men da man på denne korte tid skal nå lige så me
get, som man når ved latinundervisningen i 2. real, og da dette kursus lig
ger udenfor det øvrige skolearbejde, er det nødvendigt, at eleverne allere
de i sommerferien privat skaffer sig et vist elementært kendskab til den la
tinske grammatik.

I tilfælde, hvor forældre eller skole ikke føler sig overbevist om aspi
rantens muligheder for at gennemføre gymnasiet, er det ikke ualmindeligt, 
at vejen til gymnasiet lægges om ad realeksamen efter 5» realklasse. Men den 
normale vej går fra 2. real til IG, og undervisning i IG bygger kun på de 
kundskaber, der er erhvervet i 1. og 20 realklasse. Det skal dog siges, at 
arbejdstempoet øges ret stærkt ved overgangen til gymnasium, og kravene til 
selvstændigt arbejde vokser naturligvis gennem gymnasieårene. Det er derfor 
for alle gymnasieelever vigtigt, at de straks fra første færd arbejder sy
stematisk 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
ligt i timerne på skolen - jo mere intensivt man arbejder på skolen, des 
mere fritid får man hjemme.

HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN
Rammerne for højere forberedelseseksamen er fastlagt ved lov af 8, ju

ni 1966, og de nærmere bestemmelser om uddannelsen findes i undervisnings
ministeriets bekendtgørelse af 3o. juli 197o.

Det er muligt at forberede sig til højere forberedelseseksamen ved selv
studium, men det vil være få, der kan klare sig uden den organiserede under
visning, der gives på de to-årige HF-kurser. Forberedelsesårene er semester
delte, idet årets første semester omfatter månederne august-januar, det an
det månederne februar-juni.

Kursus omfatter en række fællesfag, der suppleres med et antal tilvalgs
fag. Hvert tilvalgsfag er tillagt en pointværdi som anført i efterfølgende 
fagskema. Hver studerende skal sammensætte sig en fagkreds således, at til-
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valgsfagene repræsenterer mindst 17 point. Valg af biologi forudsætter, at 
der tillige vælges kemi (i skemaet betegnet kemi i). Valg af kemi uden bio
logi kræver et supplerende forkursus i fysik. Denne kombination er i skema
et betegnet kemi II.

For det kursus, der oprettes ved Ballerup Gymnasium, gælder det, at 
bekendtgørelsens ”1. fremmedsprog” bliver engelsk.

HF-kursus

Fællesfag

’ fagkreds, tilvalgsfagenes pointtal og det 
i hvert af de fire semestre

ugentlige timetal

Timetal Tilvalgsfag^ Pointtal 9 Timetal
Dansk 5 33 5 Biologi 8 0 0 4 4
Kristendomskundskab o 2 5 o Matematik lo 3223
Historie 3 3 3 3 Engelsk 11 0 2 5 4
Biologi 3 2 o o Tysk 6 0033
Geografi oo23 Samfundsfag 5 0025
Matematik 3 2 3 3 Sang/musik 1 0034
Engelsk 3 3 3 3 Formning 7 0043
Tysk 4300 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 o o Kemi II 9 0 5 4 0

Psykologi 4 0 2 2 0

1. Det er tsn betingelse for opre ttelse af et hold i el; tilvalgsfag , at fa-
get ønskes af mindst 7 deltagere.

2. Såfremt tilvalgsfaget også er fællesfag, skal tilvalgstimetallet adderes
til fællesfagtimetallet.

Optagelse på et IIF-kursus er betinget af bestemte forkundskaber i vis
se fag. I matematik kræves kundskaber, der svarer til kravene ved aim. tek
nisk forberedelseseksamen eller prøven efter 2. real. I engelsk og tysk kræ
ves kundskaber svarende til kravene ved lo. klasses prøve eller realeksamen.

Det er imidlertid ikke nogen betingelse, at disse kundskaber er erhver
vet 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 fag
ligt grundlag og fornøden personlig modenhed til at få det forventede udbyt
te 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 re
gel kræver dispensation fra di rektoratst.
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BEDES BEMÆRKET:

Hvis der indenfor samme kursus skal være helt frit valg mellem alle 
tilvalgsfag, kræver det, at den ugentlige undervisningstid i de fire se
mestre udstrækkes over henholdsvis 53» 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 5* semester reduceres til 51, hvilket imidlertid sta
dig er for meget. Kursisterne på en årgang må derfor selv finde frem til 
sådanne ”fagvalgsforbud”, at skemaet kan blive menneskeligt for alle.

KARAKTERER, VIDNESBYRD OG FORÆLDREMØDER 
GYMNASIET

Der gives standpunktskarakterer mindst en gang om året, forventeligt 
i februar. Så længe eleven er under 18 år, skal disse vurderinger forevi
ses i hjemmetj en af forældrene skal derfor underskrive karakterbogen, in
den den leveres tilbage til skolen. Såfremt eleven er fyldt 18 år eller 
har indgået ægteskab gives meddelelser dog til eleven selv.

Meddelelser fra hjemmet til skolen bedes givet i brev, ikke ved til
føjelser i karakterbogen.

Hvis en elevs standpunkt er så svagt, at det er tvivlsomt, om eleven 
vil kunne følge undervisningen i den næste klasse, vil det efter karakter
givningen blive tilkendegivet overfor hjemmet, at det må anbefales at for
blive på det nuværende 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 karaktererne. Desuden forudsættes det, at de skriftlige og 
de mundtlige prøver, der afholdes ved skoleårets slutning, ikke afslører 
en ikke tidligere erkendt usikkerhed eller direkte uvidenhed.

Ved skoleårets slutning gives årskarakterer i de af klassens fag,hvori 
der ved studentereksamen gives årskarakter. Der afholdes en årsprøve som 
mindst omfatter samtlige skriftlige fag. Lærerrådet fastsætter ordning og 
omfang af eventuelle mundtlige årsprøver og klassernes arbejde i tiden ef
ter, at undervisning efter normalt skema er ophørt og indtil sommerferien.

Den endelig beslutning om elevernes overgang til næste klassetrin af
gøres efter årsprøveperiodens afslutning af elev og forældre på grundlag 
af en rådgivning fra skolen. Skolens råd hviler på en gennemgang af hver 
enkelt elevs situation og på udtalelser fra hver enkelt faglærer. Hvis 
denne rådgivning giver anledning til, at elev og forældre overvejer ændrin
ger i uddannelsesforløb, vil vi gerne yderligere deltage i disse planer.

For de klasser der giver udtryk for ønske derom, kan der efter behov 
afholdes klassemøder, hvori de fleste af klassens lærere vil deltage. Der 
bliver herved lejlighed til at kommentere de erfaringer, som elever og læ
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rere har gjort om arbejdsformer og -resultater. I januar 1974 vil foræld
re til elever i IG blive indbudt til dels et almindeligt orienterende mø
de og dels et møde med de enkelte lærere, så der bliver mulighed for at 
drøfte den enkelte elevs problemer og standpunkt. Det er efterhånden ble
vet 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.

Skolen skal føre nøje regnskab over elevernes forsømmelser. Dersom 
en elevs forsømmelse antager et sådant omfang, at rektor nærer betænke
lighed over for elevens mulighed for fortsat at følge undervisningen, 
skal rektor underrette eleven herom. Fortsætter en elevs forsømmelser 
herefter, skal rektor skriftlig underrette eleven og forældremyndighe- 
dens indehaver om, at der kan blive tale om at tage forbehold ved ele
vens tilmelding til eksamen ved skoleåret slutning. Umiddelbart før en
delig tilmelding til eksamen den 2o. marts drøftes på et lærerforsamlings
møde forholdene for de elever, der har modtaget skriftlig advarsel. Så
fremt lærerforsamlingen finder, at det for en af disse elever i et eller 
flere fag på grund af elevens forsømmelser ikke vil blive muligt at give 
årskarakter, skal rektor i henhold til § 7 i undervisningsministeriets 
bekendtgørelse af 12. marts 1973 om eksamensordningen m.v. indsende en 
erklæring, som giver oplysning om disse forhold, og direktoratet afgør 
da, om eleven kan deltage i eksamen ved skoleårets slutning.

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

HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN
Ved afslutningen af hvert semester kan lærerne give en standpunkts

karakter, såfremt kursisterne fremsætter ønske derom. Men bortset herfra 
gives der ikke karakterer 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 de
res uddannelsessituation i det hele. I øvrigt vil studievejlederen til
rettelægge studieoplysende møder for kursisterne. Der gives ikke fra sko
len forældrene underretning om kursisternes forhold 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 standpunktsvurderinger kommer 
til kursisternes eller deres værges kundskab, skyldes det dels, at elever
ne her oftest er ældre end gymnasieelever, dels at disse karakterer ikke 
har nogen betydning for eksamensresultatet. Højere forberedelseseksamen
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er - som navnet siger - en eksamen. Efter de to års undervisning har kur
sisten ret til at blive indstillet til eksamen, såfremt kursus er fulgt 
”regelmæssigt og på tilfredsstillende måde”. Den citerede formulering be
tyder, at kursisterne har pligt til at følge kursusundervisningen i det 
omfang, de har mulighed derfor. Fraværelser kan derfor forlanges retfær- 
diggjort f.eks. ved lægeattest.

Såfremt en kursist forsømmer mere, end det skønnes forsvarligt, vil 
der blive tilstillet ham en advarsel - først mundtlig, derefter skrift
ligt. Hvis forsømmelserne derefter ikke bringes til ophør, vil kursus 
indstille til direktoratet, at kursisten formenes adgang til undervis
ningen.

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

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

KARAKTERSKALA
Alle standpunktsvurderinger og eksamensresultater udtrykkes ved en 

talskala, der omfatter karaktererne 13-11-10-9-8-7-6-5- 
3 - o.

I cirkulæret af 6. februar 1963 gives følgende direktiver om anven
delsen af skalaens lo trin:

13 gives for den usædvanlige selvstændige og udmærkede præstation.
11 gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
lo 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 præstatioi 
o gives for den helt uantagelige præstation.

Man bemærker, at skalaens tre øverste trin er karakteriserede ved 
hovedordet "udmærkede", mens de 3 karakterer, der så afgjort vil blive 
de mest anvendte, nemlig 9» 8 og 7 er karakteriserede ved hovedordet "mid
del". Resten af karaktererne - bortset fra o - er udtryk for det usikre; 
karakteren o 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 mate
matiske opgaver vil således blive vurderet til 11, hvis argumentationen 
er i orden og løsningsmetoden er hensigtsmæssig. Hvis de to sidste betin- 
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gelser ikke er opfyldt, kan vurderingerne lo og 9 meget vel forekomme 
for rigtige løsninger.

Ved vurderingerne af karaktererne kan det yderligere være af in
teresse at vide, at ved afsluttende prøve stilles der følgende betin
gelser for, at prøverne er bestået:

1. Summen af samtlige karakterer skal være mindst 5»5 gange karakte
rernes antal.

2. Summen af de laveste karakterer plus gennemsnittet af de resteren
de karakterer skal være mindst 13«

Det er naturligt, at skolen anser disse betingelsers opfyldelse 
som et uomgængeligt krav for, at skolen kan anse det for forsvarligt 
at fortsætte i næste klasse.
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SKOLENS LÆRERE
Fastansatte lærere
(Paranteserne angiver datoen for ansættelse ved Ballerup Gymnasium)

Lektor J. Chr. Andersen (1/8 6?)

Fysik: 2.x, 5.x, }.z.

Adjunkt

Matematik: l.ht, 2.ht, l.u, 2.yz.

Sten Asgaard Andersen (1/8 72)
Matematik: l.ha, l.hb, l.a, 2.ms.
Fysik: l.ht, 2.ht, 1.x, 2.mn.

Adjunkt Brita Waage Beck (1/8 6j)
Dansk: 2.hb, 2.z,
Fransk: 2.b, 2.y, 5.z.
Erhvervsorientering: 2.a, 2.y, 2.z.

Adjunkt Inger Bjerg (1/8 72)
Dansk: l.a, 1.x, 5*x.
Fransk: l.b, l.y.

Adjunkt Karin Boserup (1/8 71)
Latin: l.c, 2.a, 2,b.
Oltidskundskab: l.a, l.c, 1.x, 2.a, 2,b, 2.x, 2.y

Adjunkt Palle Christensen (1/8 65)
Kemi: l.ht, l.u, l.y, 2.y, 2.z.
Fysik: l.u, 2.yz, }.y.

Adjunkt Eli Christiansen (1/11 71)
Tysk: l.a, J.b.
Russisk: l.g, 2.g, }.g.

Adjunkt Krista Conrad (1/8 7o)
Dansk: l.hb, 2.ha, l.u, 5-c, }.y.
Gymnastik: 5*ax.

Adjunkt Hanne Dam (1/8 72)
Gymnastik: l.h, l.s, l.ux, l.yz, 5.by, 5»cz.

Adjunkt Leif Frederiksen (1/8 72)
Engelsk: l.ht, l.a, l.y, 2.ss.
Tysk: l.ha.

Adjunkt Annelise Hagerup (1/8 61)
Engelsk: l.hab, 2.hb, l.b, 1.x, 2.b.

Adjunkt Jørgen Østergaard Hansen (1/8 67)
Matematik: l.hc, l.b, 2.a, J.z.
Fysik: l.y, l.z, 2.ms. J.mn.

Lektor Villy Heising (1/8 62)
Kemi: 2.x«
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Adjunkt Pinn Hirshals (1/8 72)
Dansk: l.ha, l.b, l.y.
Engelsk: l.hc, l.c.

Adjunkt Niels Henrik Høffding (1/8 71)
Historie: 2,ha, 2.hc, l.z, 2.b, 2.z, 5.c, 5.y.
Kunstorientering: 2.g.

Adjunkt Erik Johansen (1/8 66)
Biologi: l.ha, l.hc, 2.ht, 2.mn, }.c, ?.x, }.y, J.z.
Geografi: 2.hb, 2.ms.

Lektor Nanna Larsson (1/8 65)
Biologi: l.hb, J.b, }.mn.
Geografi: 2.mn.

Adjunkt Kirsten Majland (f.Hartelius)(l/8 70)
Engelsk: 5.b.
Tysk: 2.a, J.c.

Adjunkt Torkel Meyer (1/8 65)
Dansk: l.hc, l.c, 2.a.
Gymnastik: l.u, 2.by, 3.ax.

Lektor Lise Mordhorst (1/8 65)
Dansk: 2.hc, 2.b, }.z.
Gymnastik: l.s, 2.ax, 2.by.

Adjunkt Ulla Bøgsted Møller (1/8 65)
Fransk: }.a.
Dansk: 2.x, 3«B.

Adjunkt Hanne Møllgaard (1/8 71)
Fransk: 2.ht, l.c, l.z, J.y.
Gymnastik: l.h, 2.ht, l.s.

Adjunkt Peter Maaløe (1/8 62)
Engelsks 2.ht, 5.a.
Latin: l.b.
Studievejledning (hf)

Studielektor Eva Nielsen (l/s 63)
Historie: l.ha, l.hb, l.a, l.y, l.z, J.b, 3.x.
Erhvervsorientering: 2.b, 2.x.

Adjunkt Eva Nissen (1/8 63)
Tysk: l.hc, l.b, 3«a.
Religion: l.hc, 3.a, J.z.

01 tidskundskab: l.b, l.u.
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Studielektor Jørgen Lykke Petersen (1/8 63)

Fransk: l.a, 2.a, 2.x, ?.b, J.x.
Engelsk: l.z.

Adjunkt Jette Reich (1/8 61)
Matematik: 2.ha, l.y,

Studielektor Steen Reister (1/8 66)
Matematik: 2.hb, 1.x, 2.b, 2.x.

Adjunkt Elisabeth Rischel (1/8 62)
Matematik: l.c, 2.mn, 3®y» }.mn.

Lektor Walter Sachse (1/8 64)
Engelsk: l.ht, l.u®
Tysk: l.hb, 2.ht, l.c, l.gm, 2.b.

Lektor Peer Skibstrup (1/8 61)
Biologi: }.a.
Geografi: 2.ha, 2,hc, l.a, l.b, l.c, 2.ss, 2.mf, ?.mn

Adjunkt Tim Velschow (1/8 7°)
Historie: l.hc, 2.hb, l.b, l.u, 1.x, 2.a, 2.x, 2.y, 

?.a, 3.Z.

Rektor Anders Østergård (1/7 61)
Kemi: l.ht, 1.x, l.z.

Timelærere:

Pastor Jørgen Bernsted
Religion: 2.a.
Oltidskundskab: l.y, l.z, 2.a, 2.z.

Maler Poul Eje
Formning: l.hb, l.hc, 2,ht, 2.ax, 2.bz, 3.g.

Psykolog Jutta Gravsholt (1/8 72)
Psykologi: J.xz.

Cand.phil. Hans Henrik Hansen
Samfundsfag: l.hb, l.hc, 2,ht.

Cand.phil. Preben Hansen
Fransk: 1.x, J.c.

Pastor Bent Honoré
Religion: l.ha, l.hb

Pastor Arne Hvid
Religion: 2.x, }.b, J.c.

Organist Knud Murmann Jensen
Sang: l.hb, l.hc, 2.ht, l.b, l.z, 2.s, 3,y.
Korsang, orkester.
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Stud.scient. Klaus Kierulff 
Gymnastik: l.h, l.s, 1.x, l.y, l.z, 2.ax, 3cby, }.cz. 
Fritidssport

Naler Otto Lawaetz 
Formning: l.ha, 2.ht, 2.ax, 2.bz, J.go

Cand.phil. Anne Marie Madsen 
Engelsk: 2.hac, 2.a.

cand. phil. Else Marker-Larsen 
Fransk 1.u, 2.z.

Psykolog Pauli Petersen 
Psykologi: l.ht.

Cand.phil. Sven Ravn Petersen 
Samfundsfag: l.ha, 2.ss, 2.ms.

Cand.psyk. Else Reister 
Psykologi: l.ht, 5»abcy.

Stud.scient. Leif Rosenholm 
Matematik: 2.he, l.z.

Lærer Hans Schroder-Hansen 
Religion: 2.b, 2.y, 2oz, J.y.

Stud.mag. Tyge Wandel 
Sang: l.ha, l.a., l.c, l.u, 1.x, l.y.

I skoleåret 1972/73 har inspektionshvervene været fordelt på følgende 
måde:

Administrativ inspector: lektor Peer Skibstrup.
Ordensinspektion: lektor Eva Nielsen.
Tilsyn med fysis-kemisamlingen: adjunkt Palle Christensen.
Tilsyn med biologi-geografi samlingen: adjunkt Erik Johansen& 
Tilsyn med audio-visuelle hjælpemidler: adjunkt Peter Maaløe. 
Skolens sekretærer: Lilly Pedersen, Else Bertelsen og Yvonne Wisler 
Poulsen.
Adjunkt Tim Velschow er lærerrådets formand.
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SKOLENÆVNET

Skolenævnets funktion er afhængig af skolens administrative status. 
Da skolen pr. 1.april 1973 overgik fra kommunalt til amtskommunalt gymna
sium medførte det derfor, at der skulle afholdes et ekstraordinært valg 
til skolenævnet.

En kommunal skoles nævn består af et medlem udpeget af og blandt kom
munalbestyrelsen og fire forældrevalgte medlemmer, mens den amtskommunale 
skoles nævn består af tre medlemmer valgt af amtsrådet blandt dets medlem
mer og to forældrevalgte medlemmer, valgt af og blandt de forældre, der på 
valgets tidspunkt har børn i skolens gymnasieafdeling. Indtil 1. april be
stod nævnet af

Ekspeditionssekretær Børge Nielsen
valgt af kommunalbestyrelsen 

og fru Eva Arne-Hapsen
exam.pharm. Gudrun Gjerlev, 
civilingeniør Torkil Laursen og 
dyrlæge Jørgen Mikkelsen.

De fire førstnævnte udgik af nævnet pr. 1. april.
Det nye nævn består af

amtsrådsmedlemmerne
portør Jacob Hansen, Hedehusene, 
kommunalsekretær Preben Lassen, Ballerup og 
fru Tove Topp-Jørgensen, Hvidovre 

og de forældrevalgte medlemmer
typograf Eigil Brauer Petersen og 
dyrlæge Jørgen Mikkelsen

Sidstnævnte har været formand for nævnet i begge perioder.

Mens det kommunale nævn havde skolekommissionen som nærmeste referen
ceorgan, er det amtskommunale nævn knyttet til amtets kulturelle udvalg. 
Men nævnet har nu fået tillagt en del af de bemyndigelser, der hidtil lå 
hos skolekommissionen; i det hele betyder overgangen til amtet, at nævnet 
i flere tilfælde end hidtil er den afgørende instans, idet dog - som hid
til - den pædagogiske tilsynsmyndighed er undervisningsministeriet direk
toratet for gymnasieskolerne og HF.

I skolenævnet behandles alle sager, der angår indstilling til ledige 
embeder, forslag til forsøgsordninger, orlovsansøgninger, principper for 
den daglige administration, budgetlægning og planer for inventar- og byg
ningsvedligeholde] se og -supplering. For at give den rette baggrund for 
nævnets s tillingtagen deltager lærerrådets formand og repræsentanter for 
elevrådene i nævnets forhandlinger, dog med undtagelse af enkelte sags
områder, der direkte nævnes i loven.

Nævnet har i skoleåret 1972/73 afholdt 8 møder.
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ELEVRÅDET

Det har været et forholdsvis begivenhedsrigt år. I september proteste
rede HF’s studieråd mod, at de ikke var blevet råd spurgt, i en sag, angående 
dem, før en beslutning var taget.ER afholdt en plenarforsam]ing, hvor man 
besluttede intet at foretage sig, men støtte HF moralsk.

Der havde været et stort rod med hensyn til vores skabe i spisegarde- 
roben. Alle nøgler blev så samlet ind, og derefter fik hver klasse 2 nøgler 
med faste nøglemænd. Af de nye metalskabe var der et til Pnyx, et til ER 
og 1 til alle, med et par faste nøglemænd. Men hensyn til karaktergivnin
gen i oktober for 2.-3.g, indsamlede de pågældende klasserepræsentanter li
ster over dem, der ønskede at få karakterbog.

Der kom længere frikvarter omkring kl. 15 på ER’s foranledning.
Vi ansøgte om skemafri studiedage for 1., 2. og J.g. Tilladelsen blev 

givet, udvalg blev nedsat og hele arrangementet blev kørt af i februar. Det 
må stort set kaldes en succes.

Så samlede vi protester ind fra de forskellige skoler imod ordningen 
vedrørende befordringsgodtgørelse. Disse protester er nu indsendt til am
tet. Der afholdtes i december en afstemning om hultimens fortsættelse. Man 
vedtog, at der et par gange månedligt, om nødvendigt, afholdes en hultime 
i forlængelse af morgensamlingen.

Elevrådet arrangerede en strejke, opfordret af LAK, på grund af stu
dieafgiften for HF og private kurser. I stedet lavede man nogle aktiviteter 
på skolen, eleverne skulle nemlig ikke gå hjem.

Man holdt en afstemning om, hvorvidt man skulle have grenklasser. Re
sultatet blev for, roen det er strøget på grund af besparelser. Vi gennem
førte en Vietnam-indsamling på J gironumre.

Skolegården var blevet fyldt helt op med biler, og elevrådet og andre 
spærrede derfor gården af for at få den bilfri. Aktionen betegnes som vel
lykket.

H.F. STUDIERÅDET

H.F.studierådet består af 2 repræsenter ter fra hver klasse, ialt 12 
medlemmer. Studierådets opgave er at varetage de H.F.studerendes interes
se på Ballerup Gymnasium. Studierådet arbejder for tiden uden forbindel
se med skolens øvrige organer. Årsagen hertil er, at man mener, at skolens 
struktur er utidssvarende. Den nuværende struktur består af:

1) Samarbejdsudvalgst: som er sammensat af 5 gymnasiee]ever + 1 H.F. elev, 
4 lærere samt rektor.

2) Lærerrådet: består af de fastansatte lærere. Elevrudet og studierådet 
kan hver sende 2 observatører uden stemme- og taleret.
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Samarbejdsudvalget, hvor eleverne har stemmeret, har i realiteten in
gen magt, da de fleste beslutninger bliver taget i lærerrådet. Studierådet 
kom så med et nyt strukturforslag. Men vil gøre S.U. til det øverste organ 
på skolen, men for at S.U. ikke skulle have mulighed for at arbejde udenom 
eleverne og lærerne,skulle der også være et skolemøde, hvor alle på skolen 
har en stemme.

Herved blev den enkelte på skolen mere aktiveret, idet han/hun har en 
direkte indflydelse på de beslutninger, der vil blive taget på skolen.

På studierådets vegne 
Kenn + Bjørn (l.ha)

SAMARBEJDSUDVALG

I det forløbne skoleår har der været afholdt 11 frokostmøder og 12 
aftenmøder, hvis indhold har strakt sig fra almindelig orientering til 
F.eks. udarbejdelse af forslag til årsprøvernes afholdelse i 1. og 2.g.

Ud over de fast tilbagevendende punkter såsom ansøgninger fra de 
forskellige klasser om tilskud fra overskudskassen til film/teaterbesøg 
har vi mere specielt diskuteret skole-bibliotekets indretning, placering 
af frikvarterer og deres længde, fællestimernes indhold, hvornår skolen 
skulle møde senere, på grund af aftenarrangementer, årsprøver for 1. og 
2. g. Endvidere har vi behandlet ansøgninger om tilladelse til undersø
gelser og indsamlinger.

Af stor værdi er også samarbejdsudvalgets informative virksomhed - 
her bliver gennemgået nye cirkulærer, lærerrådets beslutninger om sager, 
der vedrører elever; og omvendt. Desværre har HF-studierådets repræsentant 
ikke ønsket at deltage i de fleste af forårets møder, og det betyder en 
forringelse af samarbejdet, da det så især er problemer vedrørende gymna
siet der bliver diskuteret.

Vi, der har været med i SU,har følt meningsudvekslinger dér meget 
frugtbar og mener at SU bør være endnu mere opmærksom på dets muligheder 
og opgaver.

Lisbeth Rischel og Karin Boserup

PNYX

hedder skolebladet på Ballerup Gymnasium. Det udkommer hver gang, der er 
stof til et nummer.

I året udkom 4 numre + Blå Bog - et udsøgt forbryderalbum over
afgangsklasserne og de værste (læs; mest morsomme) af lærerne.

PNYX koster normalt 1 krone, men i begyndelsen af året vil vi sælge 
årgang 7°/75 (alle 4 numre) for 2 kr. Alle tiders chance til at få ind
blik i, hvad der foregår på B.C.

Fnyx beskæftiger sig med diverse begivenheder her på anstalten - så
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som fester, koncerter, diverse arrangementer samt andre aktuelle ting - og 
så selvfølgelig med mere almene ting.

I PNYX redaktion sidder 8-lo interesserede fra forskellige klasser. 
Vi vil i begyndelsen af året afholde et åbent redaktionsmøde, hvor alle - 
også du - er velkomne.

Vi håber, at nogle af jer vil gå med i redaktionen næste år. Specielt 
søges en fotograf. Vi modtager iøvrigt stof fra alle på B.G. og forsøger, 
at få det hele med. Det lykkes som regel, men ellers har redaktionen ver
dens største papirkurv.

God fornøjelse! PNYX

B.G.F.

B.G.F. har til formål at holde arrangementer af underholdende og 
kunstnerrisk art.

I det forløbne år har vi holdt følgende arrangementer: 2 filmaftener 
(”Hul i brohovedet” og en film om atomkrig).
1 forfatteraften med Benny Andersen.
1 aften med hypnotisøren: Erico Lund.
Fester med følgende grupper:
"Kaschmi"
"P. Nissens Pick up Band".
"Adrune Rod" og "Stridens æble".
"Culpepers Orchard" og "Sensory Syster"
"midnight Sun" og "Patria"
Medlemskort for 75/74® 5« kr.

STUDIE- OG ERHVERVSORIENTERING

Faget er henvist til at låne timer fra andre fag, helst uden at gene
re grenhold m.v. alt for meget, og den individuelle rådgivning, som er en 
væsnetlig del af sagen, må foregå på tilfældige tider og steder, så længe 
der ikke findes rum til faget og dets materialesamling. På slutningen af 
skoleåret har vi fundet et rum i kælderen med hylder, bord og et par stole, 
men det tager tid at bringe det i orden og indarbejde dets existens i ele
vernes bevidsthed. Et rum af den art bør være åbent hver dag, så eleverne 
hele året rundt kan falde ind og slå noget efter, undersøge et problem, læ
se om ændringer i det påtænkte studium eller blive mindet om ansøgningsfri
ster. I sparetider må alle være interesserede i, at så få som muligt vælger 
forkert i de fortsatte studier. Ikke desto mindre varetages faget stadig af 
gymnasielærere uden speciel uddannelse på området; tænk at man tør !!

Brita Waage Beck
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ENHVER HAR RET TIL AT HAVE INDFLYDELSE PÅ SINE OMGIVELSER

I årets løb har der været utallige diskussioner om medbestemmelse på 
B.G. Især elevernes medbestemmelse er blevet drøftet, da eleverne hidtil 
har været dem, der har haft mindst at skulle have sagt. Der har været stærkt 
delte meninger om, hvorvidt der er grund til at ændre noget i det hele taget 
Og om hvorledes strukturen for et nyt demokratisk system kan være. Til- 
sidst blev vi enige om at nedsætte et udvalg bestående af lærere og gymna- 
sie- og HF elever. Udvalget skulle udarbejde et detaljeret forslag til en 
ny struktur udfra nedenstående skitse og derefter lade det gå til afstem
ning blandt alle implicerede.

Dette udvalg er imidlertid ikke kommet igang, da lærerne ikke mener, 
at forslaget er rimeligt og derfor ikke vil deltage i et sådant udvalg.

STRUKUR FORSLAG: (SKITSE)

(Forslag til) vedtagelse af plenarforsamlingen:

Her tages større 
vigtige afgørelser

Forretningsudvalg

Skolemødet

Skolemødet er skolens øverste myndighed.
Skolemødet kan indkaldes på to flg. måder:

a/ 4 samarbejdsudvalgsmedlemmer
b/ 25 skolemødemedlemmer (alle personer 

på skolen)

Samarbejdsudvalget

SU's sammensætning er følgende: 3 Gymnasieelever
5 HF’ere
3 Lærere
1 TAP (Teknisk Adminis.pers.)
1 Rektor

SU har kompetancen i alle sager, hvor skolemødet ikke træffer afgørelsen.
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EKSEMPLER FRA ÅRETS PENSA.

For mange fags vedkommende gælder det, at stofvalget er i så faste ram
mer, at det synes overflødigt at give speciel oplysning om det. For andre 
fag er der stor mulighed for variation. Nedenfor er anført lærebogsudvalg 
og pensum for visse klasser og fag.

Religion, 3.a og I 2. og 3« G er behandlet følgende emner: naturreli
gion (i z med hovedvægt på afrikanske religioner, i a med hensyntagen til 
den materielle kultur,(besøg i Brede til Klæder skaber Folk). G.T. og jøde
dommen (besøg i Kbh. Synagoge). Islam (besøg i Moskeen i Hvidovre). N.T. 
og kristendommen; kort uddrag af Jesus Christ Superstar. Etik i en række 
forskellige religioner. I a desuden buddhismen, herunder tibetansk buddhis
me; efter gennemgang af et uddrag af Hanna og Ole Nydahl: Praktisk buddhis
me og aflytning af en skoleradioudsendelse med forfatterne havde vi besøg 
af dem med orientering og diskussion. I z desuden skoleradioudsendelser om 
hinduisme, buddhisme og jødedom i Danmark i dag, med efterfølgende drøftel
se af religionernes funktion og væsen. Parapsykologi (på grundlag af bl.a. 
Schjelderup: Det skjulte menneske), dybdepsykologi (Jung) og okkultisme, 
herunder tarot-kortenes symboler; i z desuden kort orientering om UFO’er.

Religion, 1. hf: Primitiv religion. Sv.Aa. Bay: Fremmede religioner i nu
tiden: Side 87-88, $6-97, 99-loo, loo, loj-o4, 111-112. Emnekreds: Eksisten
tialisme .Jean Paul Sartre: Eksistentialisme er humanisme, Stjernebøgernes 
kulturbibliotek. Side 14,3« linie fra neden til side 19, 12. linie. Gammel
testamentlig litteratur. Urhistorie og partriarkhistorie: 1. Mosebog 2,4b-25 
12,1-9 15- Historisk litteratur: 2. Mosebog 2,23-3,15 12,1-28 2o,l-17
32.

Dansk 3«b: Fordelingen af stoffet på de 3 gymnasieår: 
1. g: Synspunkter for tekstlæsning og hovedtekster:

1. Kultur- og generationskløft (Erasmus Montanus, Rødder, (Wesher)).
2. Samfundsengagement (Cardide, Manheim), Reklameskibet, Preludium 

(Rifbjerg), Credo.
3. Science-fiction (selvsyn 1, 197o, Kallocain, Aniara).

2 .g:
1. Ældre romantik og romantiske strømninger i nutiden (Sankt Hans Af

tenspil, Heinrich von Ofterdingen, Smukke tabere (Vagn ^undbye) Selv
syn om Thylejren).

2. Kønsrolledebat (Et dukkehjem, Triviatnoveller, Selvsyn 4, 1971, Wo
gens, Männishan och hans hustru (Lindsjö))

3. Fra folkevise til folkesange (gi.da. folkeviser, gurii-viserne m.fl.)
4. Folke-, kunst- og tegneserieeventyr (Danske folkeeventyr, eventyr af 

H.C. Andersen og B.S. Ingemann, tegneserier (Suspenee/Secrets of the 
Unknown))•
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5.r:
1. Det moderne gennembrud i samfundsmæssig sammenhæng (Mogens, Skyer, 

Fra hytterne, Et dukkehjem, Fædre og Sønner, Den tyske Ideologi).
?, Drama (Et dukkehjem, Ett drömspel, Rundt om Selma.)
5. Kommunikation (Kodaserien, artikler fra S.B.T.).
4. Existentialistisk, marxistisk og freudiansk påvirket litteratur (Mu

ren, Den fremmede, Et lille kræ, Vredens søn, Fiskerne, Kommer hem 
och är snäll, Om lidt er vi borte, De blå undulater, Möte ved mile
pelen, Dommen, I fangekolonien).

Engelsk l.u: American Short Stories (v.B.Jürgensen). American Scene (v.Hugh 
Rank) med øvelser herover i sproglaboratoriet. Janus Books: Wilde, The Im
portance of Being Earnest (med båndaflytning) og Green, Loser takes all. 
Tekster fra On England and America (Ring Hansen og Mouridsen). Poul Steller: 
Grammatik.

Engelsk l.y: Facts and Fiction II: Travels with Charley, An Ammunition Train 
in Greece, A Bachelor's Tale, The American Negro, Look Back in Anger. Stori
es and Studies: Head of the Family. Between Eight and Eight. You Were Per- 
fedtly Fine. East Wind. Letters in the Mail. Greene: Loser Takes All. Gal
lico: The Snow Goose. Black Panther Party Platform and Program (Negro Re
volt, Munksgaard), Wright: Black Boy (Reflections). 16 timer i sproglabo
ratorium. Durbridge: The Jonathan Mystery.

Engelsk 5,b: I 2/5 g er læst 7 British Short Stories: The Doll's House, The 
Destructors. 3 American Short Stories: One Friday Morning. Am.lit. 4 Themes: 
The Invisible Man, Huckleberry Finn. Miller: Death of a Salesman. On England 
and America: Sillitoe, The Fishingboat Picture, Lawrence: You Touched Me. 
Sillitoe: Saturday Night Sunday Morning.
Noxu-Fiction: artikler om New Towns, asiaterne i Uganda, det amerikanske valg, 
Nixons Inaugural Address 1975* A.S. Neill: Summerhill (Pelican), i denne for
bindelse så vi Statens Filmcentrals film om skolen og en film om engelske 
skoleforhold i almindelighed, desuden læste vi et par korte uddrag af Tom 
Brown's Schooldays. Neills ideer sammenlignes med Koestlers, hvor det er 
relevant. Der har været stor interesse for læsningen af Summerhill. 
"Shakespeare":
The Negro Revolt. Koestler: What's Wrong with us? (English Essays).
Poesi :
Digte fra "Two Centuries” af: Pope, Grey, Burns, Wordsworth, Coleridge. Pa 
baggrund af gennemgangen af romantikken har vi gennemgået interessen for 
folkedigtning, som er sat i forbindelse med tysk, hvor klassen har læst even
tyr og folkeviser. Nogle folkeviser er læst både på eng. og ty. Vi har læst: 
Et kort uddrag af Ossian, Lord Rendal, The Dead Brother, Get up and Bar the 
Door, Fair Janet, uddrag af Chevy Chase. Fra "Two Centuries” er læst digte 
af Auden, Spender of Dylan Thomas. Desuden har vi hørt skoleradioprogrammet 
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om Bob Dylan og læst hans the times they are a’changing samt Hendrix: 
Straight ahead.

Engelsk, 3»c: I l.g: Fra The Mirror: Jack Would Be a Gentleman. Uncle Ernest. 
Our Man in Havana. Fra Facts and Fiction II: My Childhood on the Mississippi. 
Brave New World. A Sunrise on the Weld. Hurry on Down. Realistic English II 
og III, units 11, 12, 14, 15, 18, 19, 2o, 21, 22, 29- I 2. og 3.g: Shakespea
re: Hamlet. Miller: Death of a Salesman. Salinger: The Catcher in the Rye. 
Greene: The Quiet American. Carson me Cullers: The Jockey. Digte fra Two 
Centuries: Af Wordsworth, Pope, Coleridge, Brooke, Auden, Lawrence, Frost, 
Sandburg, Sange fra Protest Songs (Munksgaard) Miner's Doom, We shall Over
come, Kevin Berry, The Times They Are Achanging, The Ballad of Frankie Lee, 
Universal Soldier, What Did You Learn in School Today. Fra Sound of Love 
(Høst): A Hard Rain, We Will All Go Together, What Have They Done to The Rain. 
Uddrag af Robert Sam Anson: Me Govern: A Biography. Desuden et ret stort 
gruppearbejde om Apartheid og den virkninger i Sydafrika.

Engelsk, 2.hf tilvalg: Seven British Short Stories: Joe Johnson - The Destruc- 
tors. Fra The Observer: The Perverse Side of the Medal. John Peraine, Room 
at the Top (Gyldendal) DR: South Africa Through Literature (tekster + bånd). 
Hugh Rank, The American Scene (Gyldendal): The Negro in America. Nine Ameri
can Short Stories (Gyldendal): One Friday Morning.

Tysk, 3.a: I forløbet 2.-J. g valgtes 2 hovedområder:
1. Goethes forfatterskab med hovedvægt på Sturm und Drang-tiden« Herunder 
læstes: et længere uddrag af Die Leiden des jungen Werthers, korte uddrag 
af Faust I og af Dichtung und Wahrheit (om Herder), en del digte fra ung
domsperioden (Deutsche Poesie), samt eksempler på digte fra den klassiske 
periode og fra West-Östlicher Divan. Litteraturhistorie efter Deutsche Klas
siker; Kretschmer: Der Lebenskünstler (Kulturgeschichtliche Lesestücke). 
Supplerende* Digte fra Empfindsamkeit og anakreontik, en folkevise, Lessing: 
17« Literaturbrief (Deutsche Klassiker).
2. Skønlitteratur der viser påvirkning fra •psykoanalysen. Herunder læstes 
som forudsætning korte uddrag af Freud og Adler (samarbejde med religion, 
hvor der læstes tekster af Jung, og med oltidskundskab, hvor der anvendtes 
en psykoanalytisk kommentar til Amor og Psyche (Erich Neumann). Der læstes 
en roman: Hesse der Steppenwolf, to hørespil: Hildesheimer Das Opfer Helena 
og Hirche Die seltsamste Liebesgeschichte der Welt, to noveller: Kafka Das 
Urteil og St.Zweig Phantastische Nacht, samt et digt: Celan Heimkehr.

Herudover er læst eksempler på digtning fra romantikken (samarbejde 
med dansk), og nogle prøver på moderne sagprosa (Zum Beispiel 21 Deutsche 
og Wagenbachs Lesebuch), nyere drama (Frisch) og prosa (Böll, Lenz), samt 
modernistisk lyrik (Celan, Enzensberger).

Tysk, 3«b: Til hovedområdet "den tyske øst-vestproblematik belyst gennem 
politiske og skønlitterære tekster fra Øst- og Vesttyskland* er læst et 
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udvalg fra Selecta april 1965» Et kapitel ”Man kann sich nichtvöllig aus
halten aus allem, weil die anderen dann mit einem machen” fra "ich bin Bür
ger der DDR und lebe in der Bundesrepublik” af Grunert-Bronnen. "Die Mauer” 
af Joh. Simmel fra ”Stimmen unserer Zeit”. Skoleradioudsendelse efterår 
I97I Biermann, ein Politischer Poet, samt avisartikel om Berlin-overenskom- 
sten. Til hovedområdet "Tysk folkelig digtning" er læst et udvalg af Grimms 
eventyr. Wilhelm Grimms art. "Über deutsche Marchen, Sagen und Mythen” i 
Kulturgeschichtliche Lesestücke. En række folkeviser, fortrinsvis fra Des 
Knaben Wunderhorn. (bl.a. er anvendt Poul Fiedelius ’Deutsche Volkslieder 
und Lieder des Hainbundes). Heine "Uber das Volkslied” (fra J. bog af "Die 
romantische Schule"). Herder "Über das Vokslied", samt hans oversættelse 
"Erlkönigs Tochter" og "elvershöh" i deutsche Klassiker.

Desuden er læst et udvalg af Faust, en række Goethe-digte fra Deutsche 
Gedichte med hovedvægten på Balladerne. En række digte af Heine og Kästner, 
også fra Deutsche Poesie. Af Brecht er læst: Der Spitzel, Der Schneider yon 
Ulm, Legende vom toten Soldaten. Nietzsche J. kap. af Vorrede til Also sprach 
Zarathustra.

Af Kulturgeschichtliche Lesestücke er desuden læst Mein Kampf, Die Welt 
der Sicherheit, Die Deutsche Sprache. Af stimmen unserer Zeit Einer von Mil
lionen, Ansprache Zum Schulbeginn, Wie in schlechten Romanen.

I moderne tyske noveller Der Bildschnitzer, Af Traven "Die Baumwollpflü
cker" kap. 17. Af Andersch hele romanen Sansibar oder der letzte Grund. Des
uden skoleradioudsendelser og avisartikler.

Tysk, Ældre Hovedområde: Folkelig digtning. I forbindelse med redegø
relse for baggrunden er læst teksterne af Herder om Volkslied og af Grimm 
om Marchen i Dt. Klassiker og Kulturg.Lesestk. Tekster: Märchen, Grimm (Reclam) 
Volkslieder (Des Knaben Wunderhorn) enkelte af disse er også blevet behand
let i engelsk. Andet ældre: Digte af Goethe fra Dt. Poesie, der er især læst 
ballader til støtte for hovedområdet. Faust, der er læst et par uddrag og 
resten er gennemgået ved aflytning af plade samt referat. Schiller: Der 
Handschuh. Heine: digte fra Dt. Poesie suppleret med uddraget i Dt. Klas
siker samt: Da droben auf jenem Berge, Die Fensterschau. Der er lagt vægt 
på, i hvor høj grad Heine videreførte folkevisetradtionen.
Nyere hovedområde: Nationalsocialismen. Scholl: Die weisse Rose, Brecht: 
Der Spitzel, Die jüdische Frau, Der Jude ein Unglück für das Volk, Deutsch
land 1935, Lied einer deutschen Mutter. Mann: Ein Briefwechsel (St. uns. 8) 
Boll: Der Mann mit den Messern. Der Nationalsozialismus und seine Opfer, 
Gruppearbejde om flg. emner: Die Voraussetzungen, Hitlers Theorien, Der Wi
derstand in Dt., Der zweite Weltkrieg in der Lit. (Brecht), Der Nachkriegs
zeit in der Lit. (Borchert). (Min vurdering er, at vi spredte os over for 
stort et område).
Andet nyere: Fabian, Frisch: Homo Faber. Avislæsning om Münchenaffæren og 
det tyske valg. Digte af Brecht fra Dt. Poesie og Die Wahrheit ist Konkret.
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Kästner: Brief an meinen Sohn, Der synthetische Mensch. Biermann: Skolera
dioprogrammet samt digte fra “Die Drahtharfe" og "Mit Marx und Engelszungen’’.

Tysk, 2« hf tilvalg: Tekster fra Stimmen unserer Zeit, Die Wahrheit ist Kon
kret, Selecta 5, (april 1965,1•årg.), Deutsch im Schulfunk (Eine Facharbei
terfamilie), Skoleradiohefte efterår 7o (Das Schiff Esperanza) samt Dichtung 
und Bericht.

Tysk, l.ha fællesfag: Fra Dichtung und Bericht: Eich: Träume 1+5. Dürren
matt: Der Richter und sein Henker. Boll: Die ungezählte Geliebte (Neuere dt. 
Erzähler). Biermann: Moritat auf Biermann seine Oma Meume. Grosses Gebet 
der alten Kommunistin. Das Barlachlied. Aymé: Ein Manngeht durch die Wand. 
Kluge: Ein Liebesversuch (Wagenbach Lesebuch). Lenz: Das Feuerschiff (Skole
radioens hefte 197o). Frisch: Biedermann und die Brandstifter (Skoleradio
ens hefte). Zum Beispiel 21 Deutsche: Renate Pfister. Dr. Werner Paulsen. 
Gertrud Fernhäuser. Desuden har klassen hørt skoleradio om Brecht, ungdoms
oprøret, den tyske presse, Frisch; set filmen "Ein Mann geht durch die Wand", 
været 5 timer i sproglaboratorium, samt haft besøg af tysk rejselektor 2 timer.

Tysk, l.hb fællesfag: Fallada: Kleiner Mann - was nun? (Aschehoug). Inge 
Scholl: Die weisse Rose (Aschehoug). DR-hefte I964 "Deutsche Erzähler der 
Gegenwart" samt efterår 197° (Biermann). Filmen Ein Mann geht durch die Wand. 
Grammatik og stiløvelse efter Houken og Stenbjerre.

Tysk, l.m: Der Richter und sein Henker (Wir lesen Deutsch 5). Tekster fra 
Neuere deutsche -Erzähler (Ring Hansen) og Selecta 5 1965(Tunnelflucht). Boll: 
Eine Stunde Aufenthalt (skoleradiohefte). Filmen Ein Mann geht durch die Wand. 
Rossen: Elementær tysk sproglære samt øvebog hertil. Øvelser over teksterne 
i sproglaboratoriet samt mdtl. øvelser over Deine Meinung, bitte (Deutsche 
Ubungstekste 6). Kurz vor Frankfurt (Skoleradio).

Russisk: I russiskundervisningen er følgende bøger anvendt: Wahlström II, 
Penguin Russian Reader, Russian as we speak it, Smile, MalXik s Konkami, 
Kak papa u&ilsja v skole. Desuden er læst et afsnit fra en samfundslære for 
Srednjja £kola, samt en række avisartikler og artikler fra Russkij jazyk za 
rubeXom.

Fransk,5»cs l.g.: Mauger I. Le Petit Prince. 2.g.: Sartre: Les Jeux sont 
faits. Nouvelles lectures facileo: Simenon, Camus. 5»g« * Emmertsen & Nissen: 
Lonesco, Voltaire, Maupassant, Gice, Prévert. Tekster fra Le Monde og Le 
Nouvel Observateur. Prévert: Entendes-vous gens du Vietnam. Maupassant: La 
Peur. Brüel: Mod. fr. skribenter: Mirbeau, Romains. Udvalg af Goscinny: Le 
petit Nocolas. Jung: Fr. læsebog: Mérimée, Maupassant.

Fransk, }.y; I 1. gymnasieklasse er læst Mauger I: dialoger og billedstof 
A. Laugesen: Lectures Faciles: 1. Simenon: Les Petits Cochons sans Queue 
Aymé: L’Eléphant. I 2. gymnasieklasse er læst B. Vian: Le Deserteur. Rimbaud: 
Le Dormeur du Val, fra C Bauer: Panorama de la France moderne. A. Maurois:
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Les Francaises réclament l’égalité. Lectures Faciles: A.Maurois: La Maison. 
J. Hougron: Le Voyage inutile. J. Cocteau: Les Maries de la Tour Eiffel. C. 
F. Jungt Laudet, Mérimée, Maupassant. I 3» gymnasieklasse er læst J. Ferrat: 
La Montagne (La Chanson moderne en France). J.P. Sartre: Les Mains Sales. 
J.Brel: Chante la Belgique, Les Biches, Les Bonbons. Baudelaire; L’Homme et 
la Mer, L'Albatros. Choix de Contes Modernes. G. Simenon: Le Mari de Mélie. 
G. Giraudoux: D’Un Cheveu. E. Ionesco: Oriflamme.

Fransk, 2.hf, tilvalg: Hellström og Johansson: On parle francaisl,2. La Fa
mille Dupont 1. B.Le Deserteur. A.de Saint-Exupéry: Le Petit Prince. Camus: 
L’Etranger. Ionesco: La Lecon. J. Brel chante la Belgigue, Les Biches, Les 
Bonbons. Chantez en Francais: en del sange.

Latin, 2,b: Bearbejdet tekst: Miles gloriosus (Graecia capta). Ubearbejdet 
tekst, prosa: Caesar, Gallerkrigen 1. bog kap. l-2o, (O.C.T.) C. Plinius 
Tacito suo s. (Latinsk læsebog) Einhard, Ur Vita Karoli magni (Svennung, 
Från senantik och medeltid p. 59-62; p. 64-69) Cicero, in Catilinam III 
(Latinsk læsebog) Cicero, de amicitia §16-32, §62-73, §76-78 (Ciceros Filo
sofiske skrifter) Cicero, de divinatione II § 8, § 19-21, § 28-35» §7°-75, 
§119-123, § 124-134, §148 (Ciceros filosofiske skrifter). Poesi: Catul (Ro
mersk poesi i udvalg). Til alle tekster er der benyttet trykte oversættel
ser.

Historie, 3»a* Til eksamen opgives stof fra lærebøgerne: Rudi Thomsen: Ver
denshistorie (fork.VH). Kierkegård og Winding: Nordens historie (fork.NH) 
og fra andre værker: 1. Den første verdenskrigs baggrund med særlig henblik 
på julikrisen. VH 2, side 229-231, 294-298, 3o4-3o7, 514-515, 32o-525, 551, 
355-539, 345-545, 35o-552, 565n-574* Tekster og tal I, side 16-29. Duplike
rede kilder (ca, 35 sider). Stormagternes industrikapacitet 186o-1959, stor
magternes kapacitet 187o-1914* 2, Versailles-freden 1919. VH 5, side 55n-49- 
3, Den økonomiske krise 1929. VH 3, side 96-lo5. 4* Nazismen og tysk inden
rigs pol i tik 1950-54. VH 3, side I05-I670 (det samme som under punkt 5). Ud
drag af Weimarforfatningen (duplikeret). Oversigt over tyske rigsdagsvalg 
1928-53 (duplikeret). Tyske partiprogrammer (2 sider duplikeret). A.J.P. 
Taylor: Who burnt the Reichstag (oversat og duplikeret_)_. Hofer: Nationalso
cialismen, indledningerne til kapitel I og II samt kilderne nr. 8, 12, 14-16, 
18, 22-24, 27-59- Kortfattet fremstilling af tysk indenrigspolitik 195o-33 
(7 sider fotokopi) Referater af ministermøder m.v. mrk. “Nazismen” Side la-4 
(ialt 5 sider). Planer over rigsdagsbygningen (2 sider fotokopier). 5« Tyak 
udenrigspolitik 1933-41. VH 3, side I05-I670 (det samme som under punkt 4). 
Hofer, kilde nr. 91, 93, 94 og 99« Uddrag af Mein Kampf, 2. del kap. XIV 
(duplikeret). Hossbach-memorandummet lo/ll 1957 (9 sider). Bilag III fra 
Friedrich Hossbach: Zwischen Wehrmacht und Hitler, 1949 (2 sider). Kilder 
til. mellemkrigstidens historie: Tyskland oprustning (side 5~13) • Ikke-an- 
grebsnagten mellem Tyskland og Sovjetunionen 25/8 1939» kilde nr. 1-58.

A.de
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6» Danmark under Den anden Verdenskrig m. særlig henblik på 29/6 1945« NH II, 
side 79-8o, 95-95» q8n-113 og 117-118. Barfod og Kruchow: Danmark under 2. 
verdenskrig, bind II kilde nr. 161-181. 7« Cubakrisen 1962. VH 4» side 157-154* 
Bertelsen og Jacobsen: Kilder til belysning af Cubakrisen 1962 (Det hele).
8. Samfundslæren: Det danske politiske system. Samfundsorientering, side 116- 
154 og grundloven side 28o-297* Herunder: "Folketingsproceduren” (1 side dup
lik.) og ”Folketingsvalg" (2 sider duplik.). Internationale organisationer 
(FN og NATO). Samfundsorientering, side 22o-237• Det politiske system i USSR. 
André: Forfatning og politisk struktur i andre lande. Odense I967, side 282- 
526. Bilag VI. "Kommunistpartiets organisation april 197o....” fra Shapiro: 
Det politiske system i Sovjetunionen, Paludan 71*

Historie, 3*c? 5*sc. 1.-2.g: Romerriget, feudalismen, valdemarstiden, den 
europæiske ekspansions historie ca. I40O-I750, Ludvig XIV’s periode, den fran
ske revolution 1789-94* 3*S: Forudsætningerne for den 1. verdenskrig, den 
russiske revolution, den økonomiske verdenskrise, Danmark i 195o’erne, na
zismen, optakten til den kolde krig, USA’s historie efter 1945» Cubakrisen 
1962, de politiske ideer, økonomisk politik, folkestyret, arbejdsmarkedet, 
Danmark og udlandet, fællesmarkedet.

Historie, 2. hfb: Følgende områder er indgående behandlet og eksamensopgi
velser: 1. Versailles-traktaten m.v.: VH 5, side 52-49, Locarno side 76-78. 
2. Nazismen og Hitlers magtovertagelse. VH 5 ”Førkrigstid" side lo5-163(se 
næste emne). Kilder i Walther Hofer "Nationalsocialismen" nr. 8, 14-16, 18. 
Oversigt over rigsdagsvalg 1928-53* 3* Tysk udenrigspolitik 1953-39» VH 3 
"Førkrigstid" side 1o5-163 (samme som for emnet ovenfor). Kilder: Hofer, 
nr. 99, uddrag af "Mein Kampf" 2. del, kap. XIV (duplik.) Hossbach-memoran- 
dummet lo/ll 1957 (duplik.) og bilag III fra Fr. Hossbach: Zwischen Wehrmacht 
und Hitler. Kilder til mellemkrigstidens historie: Tysklands oprustning side 
5-15* Ikke-angrebspagten mellem Tyskland og Sovjetunionen 25/8 1939 kilde 
nr. 1-9 og 55“38. 4. Danmark under Den anden Verdenskrig. NH II, side 79-8o, 
95-95» 98n-llo. Barfod og Kruschow: Danmark under den anden verdenskrig, 
vol I, kilde nr. 1-27 og 53* 5* Den kolde krig 1945-55» Bay* Sovjetunionen 
og Vestmagterne, kap. I, indledningen til II, III-V, indledningerne til VI 
og VII, hele VIII. VH 4» side lo2-116. 6. Cubakrisen I962. Bertelsen og Ja
cobsen: Kilder til belysning af Cubakrisen I962, (det hele) Verdenshistorie 
4 side 157-154.

Historie, 2. hf a og c: 2.ha 1. semester: historisk metode, romerriget, 2. 
semester: industrialismen i Europa 1750-1914* 3*-4* semester: forudsætnin
gerne for den 1. verdenskrig, den russiske revolution, den økonomiske ver
denskrise, Danmark i 193o'erne, nazismen, optakten til den kolde krig, USA’s 
historie efter 1945» Cubakrisen I962. 2. he 1. semester: Historisk medtode, 
den romerske republik og tidlig kejsertid, europæisk kolonihistorie med ho
vedvægten på Afrika. 2.5*4* semester: som i 2. ha.
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Kemi , 2. y + 2 z: Lærebog: A. Østergård: Kemi for gymnasiet. Under valgfri 
emner er der sket en uddybning af 1) organisk kemi 2) reaktionskinetik og 
ligevægte j) syre-base-begrebet. Der er udført 16 elevøvelser.

Fysik, 3« gin: Sikjærs lærebog og valgfri emner: X: Thor A. Bak: Tilstands
former og tilstandsligninger. Y: 2. kap. fra jubilæumsbogen fra Niels Bohr’s 
Institut "Atomernes mikro makro verden" Z: Willy Håkonsson: Relativitetsteo
ri m. eksempler.

Gymnastik, 2. hf tilvalg: A. Teori Lærebog: K. Klausen, Ib Hemmingsen, B.Ras
mussen; Almen idrætsteori. Øvelser, der er skrevet rapport over: 1. Mål og 
vægt, 2. Musklers aktivitet ved forskellige stillinger og bevægelser, 5« Lun
gerumfang, 4. Bestemmelse af respirationsfrekvensen og pulsfrekvensen i hvi
le og under 5 forskellige arbejdsintensiteter, 5» Blodtryk, 6. Kondi tionstests. 
B. Grundtræning« Forskellige former for: 1. Opvarmningsprogrammer, 2. Kondi
ti ons træning, 3« Styrke træning. Eleverne har selv udarbejdet forskellige pro
grammer incl. et selvtræningsprogram. Specialidrætter (herunder angivelse af 
både tekniske og taktiske færdigheder). 1. Rytmisk gymnastik: gennemgang af 
forskellige serier, 2. Redskabsgymnastik: gennemgang af forskellige behæn
dighedsøvelser, bundne spring, hævøvelser, 3* Badminton: serv, clear, bag
hånd, drop, smash, drive, 4. Svømning: brystsv., alm.rygsv., rygsv.iped over
tag, crawl, rygcrawl, bjærgning, undervandssv., dykning, frigørelsestag, gen
oplivning, startspring, spring fra 1-meter vippe. Eleverne har haft lejlig
hed til aflægge svømmeprøver.

Sang og musik, 3.g: 3. x y z. I l.g undervistes traditionelt med musikgen
nemgang, spil på lette instrumenter (Orff, bongos etc.) og fællessang. 2.g 
var præget af gruppearbejdet, idet holdet blev delt op i følgende grupper, 
hvortil man i løbet af året kunne træde til og fra: 1. beat/jazzlytning 
2O klassisk-lytning (I de 2 første grupper lagde man en plan for forløbet 
med diskussion) 3« guitarundervisning (begyndere blev undervist af vid.km.) 
4. en spillegruppe, som arbejdede frit (jazz/beat) 5» en spillegruppe, som 
spillede klassiske og folkemus, arrangementer (med nodebrug)» 
Arbejdet i de 2 sidste grupper afsluttedes med fremførelsen af en del af 
resultaterne ved skolens forårskoncert. 3*g, hvor der kun undervistes 1 
semester, fortsattes metoden fra 2.g, idet der dog kun var 5 grupper igang.

En lytte-, en guitar-, og en spillegruppe, bestående af forholdsvis dygtige 
elever, som ved flere lejligheder (morgensamlinger og forårskoncert) frem
førte en del af resultaterne.

Skolen kor har deltaget i to julekoncerter.'
3. december i Kirke Værløse kirke 

14. december i Slagslunde kirke 
hver også lærere og andre elever deltog som instrumentalister.

Ved forårskoncerten 5* april lagde maa foruden de godt syngende og spil
lende elever, især mærke til danseafdelingerne, hvor elever fra 1. og 3. g 
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under ledelse af Hanne Dam viste fremragende "f rirytmisk’' dans til indled
ning, og en suite israelske danse til afslutning. Dansene blev akkompag
neret af skolens indtil til dato bedste "husorkester“, et ensemble, som flit
tigt tog del i mange af forårskoncertens numre, og i det afsluttende akkom
pagnement til folkedansene blev forstærket op til et 9 mands orkester.

1. og 2. G's ÅRSPRØVER.

Samarbejdsudvalget har indstillet og lærerrådet vedtaget følgende ordnings 
2.g 4 skriftlige prøver

4 mundtlige prøver, incl. stud.eks.fag.
I de fag, som ikke er afsluttende, opgives et pensum svarende til 
halvdelen af opgivelserne til stud.eks. Den enkelte elev vælger selv 
sine fag. Eleven har ret til at deltage i voteringen og til at være 
tilstede under fastsættelsen af karakteren.

l .g 5 skriftlige prøver
Derefter en repetitionsperiode efter følgende retningsliniers 
Repetitionsperioden består af tre perioder. I hver periode vælger hver 
elev ét blandt flere mulige fag. I hver periode er der mødepligt før
ste og sidste dag, og på sidste dag afholdes en prøve.
Repetitionsperioderne tilrettelægges af faglærerne på det pågældende 
klassetrin i fællesskab. I tilfælde af, at en klasse skal op i et 
afsluttende fag, bortfalder én repetitionsperiode.

FORSØG MED PSYKOLOGI I GYMNASIET

I skoleåret 1972/73 var der mulighed for at vælge psykologi i stedet for 
religion i }.g. Betingelserne for at gennemføre dette forsøg var, at under
visningen skulle følge de bestemmelser, der er givet for psykologi for HF. 
Om psykologi i undervisningen på HF står der: 
"Formålet er 1. at eleverne erhverver sig kendskab til nogle grundlæggende 

principper for menneskets adfærd og dets oplevelsesverden.
2. at vise, hvordan psykologi som empirisk menneskekundskab ta

ges i anvendelse på forskellige områder af samfundslivet, 
samt 5» at bidrage til, at eleverne kan få et objektivt og nuance

ret syn på menneskelige forhold".
Til opfyldelse af det stillede formål har man bestemt, at undervisningen 
skal omfatte flg. emneområder: PERCEPTIONSPSYKOLOGI, MOTIVATION OG EMOTI
ONER, LÆREPROCESSER, UDVIKLINGSPSYKOLOGI, DIFFERENTIEL PSYKOLOGI og SOCI
ALPSYKOLOGI. Af disse seks områder skal elever og lærer i fællesskab udvælge 
to områder til en mere udførlig behandling. Der skal undervises to timer 
om ugen, og undervisningen afsluttes med en mundtlig eksamen - med 2o mi
nutters forberedelstid, hvor eleven må medbringe noter o.l., men ikke bøger.
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46 elever valgte psykologi, og der blev oprettet 2 hold. Det ene hold be
stående af 2o fra den matematiske linie (lærer Jutta Gravsholt), og det 
andet hold bestående af 26 elever, heraf 6 elever fra den matematiske 
linie (lærer Else Reister).
Undervisningen på de to hold har været noget forskellig, derfor beskrives 
de hver for sig.
Jutta Gravsholts hold valgte at arbejde mest med "MOTIVATION og EMOTIONER" 
og ”DIFFERENTIEL PSYKOLOGI", - to områder, der supplerer hinanden udmærket. 
I skoleårets løb havde vi (p.gr.a. aflysninger og sygdom) kun 27 dobbelt
lektioner, så det var begrænset, hvad vi nåede. Som grundbog valgte vi 
Bjorkman m.fl.:"Indføring i psykologi", en oversat svensk bog, der er be
regnet for gymnasiet. Denne grundbog blev suppleret med forskellig anden 
litteratur. Undervisningen var en kombination af forelæsninger, klasse
diskussioner, gruppediskussioner og individuelt arbejde, og til noget af 
stoffet knyttedes der nogle små forsøg. Eleverne skulle ikke til eksamen, 
så den form for evaluering har vi måttet undvære. Et spørgeskema ved slut
ningen af skoleåret viste, at den største del af eleverne ikke har fortrudt, 
at de valgte psykologi (nogle har dog følt eksamenstruslen som en reel fare) 
og de fleste har også ment, at de har fået et rimeligt udbytte af underviSf- 
ningen. Som lærer i faget vil jeg vurdere forsøget som spændende, noget, 
jeg gerne ville fortsætte med, hvilket dog er umuliggjort, idet der ikke 
i skoleåret 75/74 gives de samme muligheder, men det er klart, at man må 
gå for overfladisk til værks, når så mange emneområder skal behandles. 
Det vil nok være rimeligere, at man kunne nøjes med at behandle ét - evt. 
to - af de nævnte områder.

Else Reisters hold valgte at uddybe området "DIFFERENTIEL PSYKOLOGI", her
under specielt "PSYKISKE AFVIGELSER” og ”NORMALITETSBEGREBET”. Som grundbog 
anvendtes : Bjørkman m.fl.: "Indføring i psykologi”. Af andet materiale 
anvendtes: Erling Jacobsen:"Menneskets psykiske sygdomme", samt forskelligt 
duplikeret materiale. Undervisningsformen var en blanding af klassediskus
sioner, gruppediskussioner og forelæsninger. Eleverne udtrykte stor til
fredshed med forløbet af 1. semester, hvorimod 2. semester fik et utilfreds
stillende forløb. I 2. semester havde jeg barselsorlov, og i denne periode 
arbejdede eleverne alene. Arbejdet bestod i besvarelse af skriftlige opga
ver. Eleverne fandt, at denne meget teoretisk prægede og eksamensoriente
rede arbejdsform var meget utilfredsstillende. "Den slags psykologi" var 
uden interesse.
Jeg personlig har fundet forsøget meget spændende og beklager, at det ikke 
er muligt at fortsætte forsøget i næste skoleår«, 

Jutta Gravsholt Else Reister
Skolepsykolog, cand.pæd.psych. Kandidatstipendiat, cand,psych.
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FORSØG I MATEMATIK- I SPROGLIGT GYMNASIUM,

Forsøget afsluttedes ikke som meddelt i årsskriftet for sidste skoleår 
med skriftlig forsøgseksamen i sommeren 197? for de nuværende J.g's 
klasser. Også de to sproglige klasser, der afslutter faget i år, har 
ønsket at deltage i forsøget.
Der arbejdes i timerne efter følgende retningslinier: Eleverne arbejder 
i små hold med duplikeret materiale med mange opgaver og bruger som en 
slags opslagsbøger ’’Matematik 1 og 2" (Bülow m.fl.) Nogle elever arbejder 
fortrinsvis individuelt på holdene, idet de andre elever eller læreren 
kun konsulteres, når eleven møder vanskeligheder. Andre hold dyrker mere 
udpræget gruppearbejde.
Eksamen består af en skriftlig tretimers prøve delt i to afdelinger, der 
vægtes ens» 1. afdeling består af ca. 2o små opgaver, hentet fra hele det 
opgivne pensum. 2. afdeling består af 3-4 større opgaver.
Eksamensformen opleves af eleverne som mere retfærdig og mere afslappet 
end en mundtlig prøve.
De to klasser, der er til studentereksamen i år, har været undervist af 
undertegnede lærere, der gerne delagtiggør interesserede kolleger i vore 
erfaringer.

Jørgen Østergaard Hansen 
(ol)65olo2

Steen Reister 
(01)484550
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KLASSEREJSER

I skoleåret 72/75 har følgende klasser været på ekskursioner til 
udlandet med de nævnte lærere:

2.a var med Leif Frederiksen og Kirsten Majland i Praha.
2.b var med Niels Høffding og Sven Ravn Petersen i Rom.
2.x rejste med Eli Christiansen og Jørgen Lykke Petersen tur/retur Paris.
2.Z var med Walter Sachse og Peer Skibstrup i England.
2.y besøgte med Tim Velschow og Brita Waage Beck såvel Øst- som Ves.t-Berlin

Det nye skoleår begynder 
MANDAG den 13. AUGUST klokken 9»oo


