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Skolens indvielse

Amtsborgmester Hans Andersen holder indvielsestalen.

Fra Frederiksborg Amts Avis citeres følgende om skolens indvielse fredag 
den 24. november 1973:

Det var en mærkedag for Frederiksborg Amt, da amtsborgmester Hans 
Andersen i går formiddag kunne erklære Frederiksborg Amtskommunes 
første gymnasium, Frederikssund Amtsgymnasium, for officielt indviet. 
Indvielsen blev markeret ved en smuk højtidelighed i gymnasiets nye 
festsal. I indvielsen deltog samtlige elever og lærere samt andre ansatte 
ved gymnasiet samt ca. 150 gæster, bl. a. undervisningsdirektør Rik. Fre
deriksen, gymnasieskolerne, amtsrådet, en række borgmestre, rektorer og 
skoleinspektører samt nogle af de tidligere byrådsmedlemmer i Frede
rikssund, som allerede i 1956 optog kampen for at skaffe Frederikssund 
et gymnasium.

Amtsborgmesteren indledte sin tale med bemærkningerne:
— Der kan godt gå lang tid, før tanker bliver til virkelighed. Havde 
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det stået til redaktør Tor Jørgensen, så havde dette gymnasium allerede 
nu kunnet fejre sit første jubilæum.

— Tak, fordi du kæmpede den første kamp for dette gymnasium, 
sagde amtsborgmesteren, direkte henvendt til redaktør Tor Jørgensen, 
for hvem dagen i mere end én forstand var en mærkedag. Indvielsen af 
gymnasiet markerede den endelige sejr på den opgave, der for Tor Jør
gensen i de sidste 16 år har været en hjertesag, og det skete netop på 
hans 75 års fødselsdag.

Amtsborgmesteren beskæftigede sig i sin indvielsestale med den energi
ske kamp, Frederikssund Byråd i de mange år havde ført for at få et 
gymnasium placeret i fjordbyen.

— Frederiksborg Amtsråd kom da allerede på et tidligt tidspunkt ind 
i planerne om et gymnasium i Frederikssund, idet amtsrådet den 30. juni 
1967 vedtog at yde støtte til det stærkt påkrævede gymnasium.

— Da amtsrådet traf denne beslutning, var det udfra den betragtning, 
at byggeriets gennemførelse ville være en så stor belastning for beboerne 
i den vestlige del af amtet, at det måtte være rimeligt, at amtskommunen 
ydede dette tilskud, selv om den ikke var forpligtet dertil efter de dagæl
dende regler. At kommunalreformen senere også på dette område har 
ændret visse spilleregler, har betydet, at det blev amtskommunen og sta
ten, der kom til at stå som bygherre.

Amtsborgmester Hans Andersen udtrykte stor glæde over den smukke 
og praktiske udførelse, gymnasiet havde fået.

— Det gælder ikke mindst denne smukke festsal, og jeg føler, at vi i 
særlig grad må sige arkitekt Børge Nagel og hans medarbejdere tak for 
det smukke bygningsværk, der er afleveret i dag og for et veltilrettelagt 
byggeprogram.

Amtsborgmesteren takkede videre ingeniør, landskabsarkitekt og hånd
værkere.

— Håndværksmæssigt taler denne bygning for sig selv. Den viser, at 
også i dag føler danske håndværkere, at de vil kunne leve op til det ry, 
de altid har haft for at udføre kvalitetsarbejde.

Videre takkede amtsborgmesteren de myndigheder, der havde været 
impliceret i byggeriet, gymnasiets rektor og lærere for råd og vejledning, 
og endelig Frederikssund Handelsskole for husly i gymnasiets to før
ste år.

— Opgaven vedrørende opførelse af amtsgymnasiet er nu tilende
bragt. Tilbage er at ønske den ungdom, som skal arbejde i disse lokaler 
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til lykke. Denne lykønskning gælder tillige lærerkollegiet, rektor samt 
andet personale på gymnasiet. Vi lever i en tid, hvor der sker store æn
dringer i hele det menneskelige livsmønster. Ikke mindst inden for det 
undervisningsmæssige er der sket store fremskridt. Der er lang vej fra 
Frederik den Fjerdes rytterskole og de gamle latinskoler til denne byg
ning.

— De unge, der søger denne skole, har et fortrin fremfor deres kam
merater udenfor, selvom disse også i dag får adskillige gode tilbud om 
uddannelse, og jeg fristes til at sige til gymnasiets elever: Jeres mulighe
der i samfundet er større. Måtte det betyde, at I vil gå foran i større 
forståelse, større menneskelighed, større tolerance. Åndsfriheden er vor 
største arv. Jeg vil ønske, at I vil være med til at bevare den og uddybe 
den.

Udover amtsborgmester Flans Andersen, talte også undervisningsdi
rektør Rikard Frederiksen, borgmester Jørgen Christiansen og rektor Er
ling Balle ved indvielseshøjtideligheden i gymnasiets festsal.

Disse rammer må virke inspirerende
Undervisningsdirektøren overbragte en hilsen og lykønskning fra under
visningsminister Knud Fleinesen, som var forhindret i at deltage i ind
vielsen, og han gav derefter udtryk for direktoratets glæde over, at man i 
en tid, hvor gymnasieskolen overalt kæmper med pladsproblemer, kunne 
konstatere, at man havde fået løst problemet i den vestlige del af Frede
riksborg Amt.

— Det er med stor glæde vi ser, at man her har fået løst problemet på 
en måde, så et par hundrede elever hvert år får mulighed for at gå ind 
til en gymnasie- eller HF-uddannelse og tilmed under virkelig gode 
vilkår. De ydre vilkår, der er skabt her, må virke som en inspiration for 
både lærere og elever til at yde deres bedste, og samtidig vil jeg ønske for 
medarbejderne, at gymnasiet må få held til at skabe en god kontakt med 
området heromkring, så de fortrinlige rammer, der er skabt, også kan 
udnyttes til andre aktiviteter.

Borgmester Jørgen Christiansen indledte ligesom amtsborgmesteren 
med at mindes redaktør Tor Jørgensens pionergerning for at få et gym
nasium placeret i Frederikssund.

— Mange vanskeligheder måtte initiativtageren igennem, men han var 
flittig. Han helmede ikke, før han nåede sit mål, og selv efter at han i 
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1962 frivilligt trak sig ud af det kommunale arbejde, holdt han stadig 
gryden i kog.

— Efter byrådsvalget i 1966, da jeg overtog borgmesterposten i Fre
derikssund, gav jeg både min forgænger, borgmester Carl Bruun og re
daktør Tor Jørgensen håndslag på, at jeg ville videreføre arbejdet med 
at få placeret et gymnasium i Frederikssund. På min vej til dette mål, 
måtte jeg igennem mange forhandlinger og møder, og jeg er stor tak 
skyldig overfor disse mange, som var behjælpelig med at løse denne store 
opgave. Med indvielsen i dag af Frederikssund Amtsgymnasium har ung
dommen i den vestlige del af amtet fået lettere adgang til en gymnasie
uddannelse, og som borgmester i en voksende kommune kan man kun 
glæde sig over, hvilket aktiv et gymnasium er for kommunen som helhed.

Rektor Erling Balle sluttede den officielle talerrække af med på sko
lens indbyggeres vegne at sige tak til alle, der havde bidraget til, at de i 
dag kunne få overdraget den nye skole.

Rektor pegede i sin tale på, at de dominerende farver i de nye gymna- 
siebygninger er rødt og grønt, og han beskæftigede sig med den symbolik, 
man kunne udlægge i dette farvevalg.

— Dette er symbolsk for den enighed og velvilje, der i de folkevalgte 
råd har eksisteret overfor gymnasiesagen i Frederikssund, og som vi
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stadig føler. Som eksempel på et resultat af denne goodwill fra amtsrådet 
føler jeg trang til ved denne lejlighed at nævne købet af Handelsskolen, 
der ikke alene sikrer gymnasiet tilstrækkelige sportsarealer, men også 
sikrer skolen udvidelsesmuligheder i fremtiden.

— Det røde og det grønne symboliserer også, at skolen her er åben for 
alle, der vil udnytte de muligheder, der tilbydes i gymnasiet og HF. Vi 
sorterer ikke ansøgerne efter livsholdning eller social status.

Rektor håbede, at skolens elever og lærerstab måtte gøre sig fortjent 
til den gave, som de nye rammer er.

— Jeg tror vi kan gøre det ved at lade det være rødt lys for intoleran
ce, efterladenhed og illoyalitet og grønt lys for individuel og fælles udfol
delse, dygtiggørelse og godt samarbejde.

Foruden talerne medvirkede også skolens elever til at give indvielses
højtideligheden et festligt præg. Ind imellem talerne underholdt skolens 
kor og orkester med en meget smuk musikalsk underholdning under le
delse af gymnasiets musiklærer Bo Davidsen.

Efter afslutningen af den egentlige indvielseshøjtidelighed samledes 
skolens lærerstab og skolenævnet med de mange indbudte gæster til en 
frokost i kantinen. Også her blev der udtalt mange gode ønsker for amts
gymnasiet. Blandt talerne var skoledirektør H. Priess Sørensen, Frederiks-
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sund, skolebestyrer Harry Sørensen, Frederikssund, rektor K. W. Norbøll, 
Helsingør, borgmester Kund Glamming, Frederiksværk, købmand H. 
Foght-Sørensen, Frederikssund, borgmester H. Filtenborg, Ølstykke, og 
adjunkt Uffe Gravers Pedersen, Frederikssund.

Skolens 360 elever fejrede i aftes indvielsen af gymnasiet med en stor 
skolefest med spisning og dans til to orkestres musik.

-ørn.
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Undervisningen
Gymnasiets linier og grene

Gymnasiet er en skole, der på grundlag af 9 eller 10 års undervisning 
i folkeskolen giver en fortsat 3-årig, almendannende undervisning, der 
tillige skal give et godt grundlag for videregående uddannelse. Ved op
tagelse i gymnasiet skal man vælge mellem den sproglige og den mate
matiske linie. Efter de gældende bestemmelser kan de to linier efter l.g 
deles i følgende grene:

Den sproglige linie:

Den matematiske linie:

nysproglig gren (ns) 
klassisk-sproglig gren (ks) 
samfunds-sproglig gren (ss) 
musik-sproglig gren (ms)

matematisk-fysisk gren (mf) 
matematisk-naturfaglig gren (mn) 
samfundsmatematisk gren (sm)

Endvidere kan skolen få tilladelse til at oprette en forsøgsgren, nemlig 
den matematisk-kemiske gren (mk), der indgår i den matematiske linie.

Desuden er der visse valgmuligheder, f. eks. mellem fransk og russisk, 
mellem musik og formning, og for elever på den matematiske linie mel
lem engelsk og tysk.

Bestemmelserne kan imidlertid kun praktiseres fuldt ud på få gym
nasier. For skoleåret 1973-74 har skolen søgt om tilladelse til at tilbyde 
de kommende 2g-elever samtlige grene. Det er dog en betingelse for op
rettelse af en gren, at der melder sig mindst 10 elever.

Et overblik over fag- og timefordelingen på de aktuelle linier og grene 
kan fås ved hjælp af følgende opstilling:
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FAG

SPROGLIG LINIE

Fællesfag

1. 2. 3.

Særfag
Ny

sproglig 
gren 

2. 3.

Musik
sproglig 

gren 
2. 3.

Samfunds- 
faglig 
gren 

2. 3.

Klassisk 
sproglig 

gren 
2. 3.

Religion .......... 0-1-2
Dansk .............. 3-3-4
Engelsk .............. 4- 4-6 1
Tysk .................. 3 - 3-5 1 3-5 3-5

Fransk (russisk) 5-3-3
Latin ................ 4- 4-0 4-0 5-5
Græsk med 
oldtidskundskab . 
Oldtidskundskab 1 - 2 - 0 2 - 0 2-0

8-6

Historie og sam
fundskundskab .. 
Samfundsfag . ..

2-3-3 0 - 1 0 - 1
5-5

0- 1

Geografi .......... 2 - 3-2
Biologi .............. 0-0-3

Kemi ................
Fysik ..................
Matematik ........
Musik, særfag ..

2-3-0
4-6

26-13-15 13-12 13-12 13-12 13-12

Legemsøvelser ..
Fællestimer ......

2-2-2

Musik
min.

2-2-1
(2)-(0)-(0)

Formning og 
kunstforståelse .. (0)-(2)-(l)

30-17-18 13-12 13-12 13-12 13-12

14



FAG

MATEMATISK LINIE

Fællesfag

1. 2. 3.

Særfag
Matema- 

tisk-'fy- 
sisk gren 

2. 3.

Samfunds
faglig 
gren 

2. 3.

Natur
faglig 
gren

2. 3.

Kemisk 
gren 

2. 3.

Religion ..........
Dansk ..............
Engelsk ..............
Tysk ..................
Fransk (russisk) 
Latin ................  
Græsk med 
oldtidskundskab . 
Oldtidskundskab
Historie og sam-

0-1-2
3-3-4

l 5-0-0

J 5-3-3

1-2-0

fundskundskab ..
Samfundsfag . ..

2-3-3 0 - 1
5-5

0-1 0-1

Geografi .......... 3-0 3 - 2 3-2 3-0
Biologi ..............
Biokemi ...........

0-3 0-3 1
3 - 7

0-3

Kemi ................ 2- 3-0 1 -o J 3-0 4-3
Fysik .................. 3 - 3-5 2-2 2-2 2-2
Matematik ........
Musik, særfag ..

5 - 5-6 3 - 3 3-3 5 - 6

Legemsøvelser ..
Fællestimer ......

Musik 
min.

Formning og 
kunstforståelse ..

26-12-12

2-2-2

2-2-1
(2)-(0)-(0)

(0)-(2)-(l)

14-15 14-15 14-15 14-15

30-16-15 14-15 14-15 14-15 14-15
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Højere forberedelseseksamen
I august 1972 oprettedes Højere Forberedelseseksamen — HF — ved 
Frederikssund Amtsgymnasium. Kurset startede med 2 klasser, hvori der 
ialt blev optaget 48 elever. Der vil i skoleåret 1973-74 blive oprettet et 
ekstra spor, så der bliver 3 klasser med plads til 72 elever ialt.

HF-kursus omfatter en række fællesfag, der suppleres med et antal til
valgsfag. Flvert tilvalgsfag er tillagt en pointsværdi, som findes anført i 
nedennævnte fag- og timetalsskema. Fiver studerende skal sammensætte 
sig en fagkreds således, at alle fællesfagene indgår med de anførte time
tal og tilvalgsfagene repræsenterer mindst 17 point. Såfremt tilvalgs
faget også er fællesfag, skal tilvalgstimetallet adderes til fællesfagstime
tallet.

Der kommer dog visse bånd på tilvalgsmulighederne. Det samlede ti
metal skal helst ikke være meget over 30, dels på grund af det deraf 
følgende store arbejdspres og dels på grund af undervisningstimernes pla
cering. Man må dog påregne undervisningstimer efter kl. 15. Der er også 
nogle fastlagte bånd på tilvalgsmulighederne. Valg af hovedkursus i fy
sik og udvidet biologi forudsætter, at der tillige vælges kemi. Valg af kemi 
og hovedkursus i fysik kræver et supplerende forkursus i fysik. Endvidere 
er det en betingelse for oprettelse af et hold i et tilvalgsfag, at faget øn
skes af mindst 5 deltagere.

Hvert år opdeles i 2 semestre, således at undervisningen strækker sig 
over i alt 4 semestre efter følgende plan:

Fællesfag 
Dansk ................................  
Kristendomskundskab......  
Historie.............................. 
Biologi ...............................  
Geografi............................  
Matematik ........................  
1. fremmedsprog ............. 
2. fremmedsprog .............
Samfundsfag ....................  
Sang ..................................  
Formning........................... 
Legemsøvelser...................

Ialt .....................................

Timetal
3 3 3 5
0 2 3 0
3 3 3 3
3 2 0 0
0 0 2 3
3 2 3 3
3 3 3 3
4 3 0 0
2 2 0 0
2 2 0 0
2 2 0 0
2 2 0 0

27 26 17 17
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Tilvalgsfag Timetal Pointstal
Biologi.................... ............ 0 0 4 4 8
Matematik ............. ............ 3 2 2 3 10
1. fremmedsprog .. ......... 0 2 5 4 11
2. fremmedsprog .. ......... 0 0 3 3 6
Samfundsfag ......... ......... 0 0 2 3 5
Sang og musik....... ........... 0 0 3 4 7
Formning............... ............ 0 0 4 3 7
Legemsøvelser ....... ........  0 0 4 3 7
3. fremmedsprog .. ......... 3 2 3 3 11
Fysik, hovedkursus . ........... 0 0 5 5 1 9
Fysik, forkursus ... ......... 0 2 0 0
Kemi ...................... ......... 0 3 4 0 7
Psykologi ............... ......... 0 2 2 0 4

Optagelse på et HF-kursus er betinget af bestemte forkundskaber i visse 
fag (matematik, engelsk og tysk). Der er imidlertid ingen betingelser for, 
hvorledes disse er erhvervet. Der er fra lovgivernes side lagt 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 ud af undervisningen. Det eneste formelle krav, ansøgeren skal 
opfylde, er et alderskrav. Man skal være fyldt 18 år inden den 1. februar 
i det år, man indstiller sig til eksamen — d. v. s. man skal være fyldt 16 
år inden 1. februar i det år, man indmeldes på kursus.

Endelig skal det anføres, at undervisningen er gratis, og at lærebøger 
udlånes vederlagsfrit.

Studieteknik og erhvervsorientering
Studieteknik.
I l.g samt i første HF har der været afholdt 6 timer i studieteknik i be
gyndelsen af skoleåret. De behandlede emner har for l.g’ernes vedkom
mende været koncentreret om notatteknik, indlæringspsykologi, læsetek
nik, studieplanlægning, studiehygiejne, principper for lektielæsningen, 
principper for arbejdet i timerne samt de specielle problemer i forbindel
se med eksamenssituationen. De anvendte arbejdsformer har været dels 
praktiske øvelser og dels klasse- og gruppediskussioner.
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De ovenfor nævnte emner har ligeledes været behandlet i 1. HF, hvor 
desuden principper for specialeskrivning er behandlet.

Samtlige elever har fået udleveret V. Bjerrum, Kortfattet studieteknik 
for HF og gymnasiet, som har dannet grundlag for timerne.

Erhvervsorientering.
1 .g har haft 2 timer i forbindelse med grenvalget. Programmet for første 
time var en orientering om gymnasiets valgmuligheder samt time og fag
fordelingen på de enkelte grene. Timen blev afsluttet med en skriftlig 
tilkendegivelse fra elevernes side om hvilke grene, de kunne tænke sig at 
følge. Denne tilkendegivelse dannede grundlag for skolens ansøgning om 
oprettelse af grene, som endnu ikke var etableret ved skolen.

I den anden time blev især grenvalgets betydning for videregående ud
dannelse behandlet. Forud for denne time var eleverne blevet orienteret 
af faglærerne om det faglige indhold i de respektive fag på de forskellige 
grene.

Formålet med erhvervsorientering er at give den enkelte elev bedre 
forudsætninger for at vælge videregående uddannelse og erhverv. I 2.g 
har vi især drøftet relevante studie- og erhvervsproblemer samt proble
mer indenfor anlægsorientering.

Efter at have diskuteret, hvorledes man kan undersøge en uddannelse 
og et erhverv, har eleverne arbejdet individuelt med erhvervskartotek, 
studievejledninger og andet orienterende materiale, der er let tilgænge
ligt for eleverne og som kan lånes med hjem.

I l.HF klasserne har vi især arbejdet med problematikken omkring til
valgene og disses betydning for videregående uddannelse og erhverv.

Nogle af de emner, der er behandlet i 2.g-klasserne har også været 
taget op i l.HF-klasserne — men her har man ikke været så motiveret 
for at arbejde med disse emner. Dette kan skyldes, at mange af disse 
elever allerede gennem deres tilvalgskombinationer har besluttet sig med 
hensyn til studie og erhverv efter HF-eksamen.

I 3.g-klasserne har timerne hovedsagelig været brugt til at behandle 
de forhold, der er ændret siden 2.g, til at behandle de økonomiske pro
blemer under studiet samt problemer i forbindelse med ansøgningsteknik.

Såvel 2. og 3.g som HF har deltaget i det studieorienterende møde, der 
i år blev afholdt i marts måned. Gruppen, der udsendtes af Arbejdsdi
rektoratet, bestod af 2 erhvervsvejledere samt 9 studerende fra forskellige 
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uddannelsesinstitutioner. Der blev i form af gruppemøder besvaret 
spørgsmål i forbindelse med de forskellige studier samt praktiske proble
mer i forbindelse med påbegyndelsen af en uddannelse.

Brita Pilegaard Hansen.

Specialer, forsøgsundervisning m. m.
Forsøgsundervisning i matematik forår 1973.
3 .x havde som valgfrit emne valgt differentialligninger og datalære. Vi 
begyndte med at læse differentialligningsteori i ca. 20 timer. Dernæst gik 
vi over til at lære det matematiske programmeringssprog LIMP, som er 
udviklet af lektor Anton Jensen, Københavns Universitet, og som er 
implementeret bl. a. på NEUCC i Lundtofte. Her fik vi tilladelse til at 
køre vore programmer. Vi foretog en heldagsekskursion derover tirsdag 
d. 16. januar og fik kørt 8-10 små programmer. Derefter blev klassen 
delt i 5 grupper. Hver gruppe fik 2 fysiske opgaver, som blev stillet dem 
i samarbejde med fysiklæreren J. Pilegaard Hansen. Disse opgaver løste 
eleverne ved en blanding af „håndkraft“ og „maskinkraft“ og resultater
ne blev lagt frem i en rapport.

Tommy Borch.

Fællestimer
I dette skoleår har der været afholdt følgende fællestimer for hele skolen:
1) „Ja eller Nej til EF“. Diskussion med indledning af fhv. udenrigs

minister Poul Härtling og professor, dr. phil Anders Munk.
2) Paneldiskussion om DGS’s uddannelsespolitik. Panelet bestod af Leif 

Andresen, DGS, Karsten Raae 3.my, Jens Henrik Andersen 3.my og 
Per Rasmussen 2.mx.

3) Ballerup Amatørscene „Klimax“ opførte Edward Albee’s stykke „Zoo 
Story“.

4) Janacek kammerorkester spillede værker af Bach, Mozart og Britten.
5) Film. Den russiske instruktør Sergei Eisensteins: „Panserkrydseren Po- 

temkim“. Indledning ved adjunkt Steffen Pabst.
6) Maleren Viggo Bentzon fortæller om sin kunst på baggrund af en ud

stilling af 20 billeder.
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Studiekreds
Emne: Coordinationsforbindelsernes kemi.
Studiekredsen strakte sig over 14 timer fra oktober til februar. Arbejdet 
i studiekredsen var overvejende eksperimentelt, idet man ved en teoretisk 
gemmengang med demonstrationsforsøg blev sat ind i et emne for deref
ter i grupper at arbejde med forskellige forsøg. I de fleste tilfælde var de 
eksperimentelle undersøgelser lagt således til rette, at de forskellige grup
pers resultater førte frem til en samlet løsning på det forelagte emne. 
Studiekredsen omfattede følgende emner. Dobbeltsalte og coordinations- 
forbindelser, historisk udvikling, bestemmelse af coordinationstal, no- 
menclatur for coordinationsforbindelser, ionbindinger i coordinationsfor- 
bindelser, complexionernes elektronstruktur og covalente binding, chelate 
complexer, isomeri i coordinationsforbindelser samt complexioners stabi
litet.

Jens Pilegaard Hansen.

Kor og orkester
Den egentlige etablering af musikafdelingen på skolen er foregået i skole
året 1972-73.

De nye musiklokaler er blevet færdige, og forskelligt materiel til under
visningen er blevet anskaffet, således at gymnasiet er relativt velforsynet. 
Musikundervisningen på et gymnasium foregår i to afdelinger, dels i mu
siktimerne, og dels efter skoletid i kor og orkestre.

I l.g har alle musik, og vi har i disse timer beskæftiget os med spil på 
orff-instrumenter, en- og fler-stemmig sang, og vi har hørt forskellig slags 
musik, folkemusik, blues, beat, jazz, klassisk og nyere musik. I 3.g har der 
været et lille tilvalgshold.

I den frivillige musikundervisning har der været tre aktiviteter.
Der er blevet etableret et 14-mands-jazzorkester bestående af 4 trom

peter, 3 saxofoner, en klarinet og en fløjte, en trombone og klaver, gui
tar, bas og trommer. Orkestret har spillet ved forskellige lejligheder. Ved 
fester, morgensamlinger og ved forårskoncerten.

Der er desuden et kammerorkester bestående af 3 violiner, en fagot 
og et cembalo. Orkestret optrådte i forbindelse med indvielsen, ved sko
lekomedien og ved forårskoncerten.

Koret er endnu ikke så veletableret. Men vi er dog til stadighed over 
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14 medlemmer, og med dette kor har vi optrådt ved morgensamlinger, 
juleafslutningen og forårskoncerten. Koret har ved indvielsen været sup
pleret med de fleste af eleverne fra l.g sproglig, hvor vi sang bl. a. Henry 
Pucells To the hills and the Vaies med ledsagelse af kammerorkestret.

Bo Davidsen.

Fritidssport
Det har været formålet med fritidssporten at tilbyde interesserede elever 
en mulighed for at træne specielle idrætsgrene.

Vi har fortrinsvis dyrket volleybold, basketbold, fodbold, atletik (i for
årssæsonen), og der har været stor interesse for badminton.

Timerne har været godt besøgt af såvel piger som drenge, og de har 
her haft mulighed for at træne til de idrætsarrangementer, som de har 
deltaget i i løbet af skoleåret 1972-73.

Steffen Pabst og Axel Wiberg.

Ekskursioner og lejrskoler
Den 25. april til den 1. maj var 2.mx og 2.my på lejrskoleophold i Hol
land. Turen var et led i undervisningen i historie og geografi. I geografi 
havde man i ca. 3 mdr. før afrejsen arbejdet med Holland som region.

I historie havde man i et tilsvarende tidsrum beskæftiget sig med Hol
lands historie, hvor hovedvægten var lagt på Hollands storhedstid, dvs. 
perioden 1550-1800.

Formålet med turen var at supplere den viden, eleverne allerede havde 
om Holland samt at få belyst de problemer, der i forvejen var behandlet 
i timerne.

Hovedpunkterne i programmet var følgende:
Rijksmuseum (Hollands største samling af malerier fra det 15. til 
det 19. århundrede).
Kröller-Müller Museum (Van Gogh samling).
Tropisk Museum (Samling fra de tropiske områder med bl. a. tro
piske produkter, -erhvervsformer og -livsformer).
Diamantsliberi i Amsterdam.
Byvandring med særlig henblik på arkitektur, storbyfunktioner samt 
byplanlægning.
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Internationale domstol i Haag.
Besøg på et gartneribrug samt en gartneriauktion.
Et studie af polderen NØ Flevoland med besøg på landvindings- 
museet i Lelystad.
Rotterdam Havn.
Philips fabriker i Eindhoven.

Turen foregik med bus, og overnatningerne fandt sted på vandrehjem. 
Lederne var Henning Due-Hansen og Brita Pilegaard Hansen.

Den 30.-10. var l.sb og l.sc og den 31.-10. var l.sa på ekskursion i NØ- 
Sjælland. Turen var i forbindelse med undervisningen i geografi.

Den 30. januar — 6. februar var 2.sa og 2.sb i lighed med sidste år på 
lejrskoleophold i Rom. Af lærere deltog Marianne Møller og Uffe Gra
vers Pedersen.

Formålet med rejsen var at give et så alsidigt billede af Rom som mu
ligt. Eleverne skulle have indtryk af Roms udvikling gennem tiderne, 
især bygningshistorie.

Vi var på heldagsudflugt til Pompeji med besøg på Nationalmuseet i 
Napoli og i Ostia; begge steder beskæftigede vi os især med bygnings
typer.

Resultatet af anstrengelserne blev for hver enkelts vedkommende en 
rapport indeholdende dels besvarelser af opgaver, dels en „dagbog“ over 
turen som helhed.

13. januar: Ekskursion med l.sa. til København: Byvandring, besøg på 
Thorvaldsens Museum og Glypoteket.

Opgivelser til studentereksamen 1973
Engelsk:
Imx On England and America: The Fastest Runner, s. 229-240. The 

Leader af the People, s. 197-210. Village Celebration, s. 104-106. 
The Mirror: Jack Would Be a Gentleman, s. 65-77 (Jack Prosser), 
Jack Would Be a Gentleman, s. 77-90. Animal Farm: Ch. 2, s. 
9-16. Ch. 10, s. 78-88. The Country Girls, Ch. 1, s. 5-14.

Imy Fra „On England and America“ (11. udg., Gyldendal): The 
Room, p 9, Mountain Madness, p 16, Young Waveney, p 28, The
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Story of Mathias, p 34, The Adder, p 53, The Voice, p 80, Mr. 
Know-All, p 117. „The Pearl“, Steinbeck (3. udg., Gyldendal), 
kap. 3, p 27. Fra „Stories and Studies“ (2. udg., Sprogforlaget): 
Between Eight and Eight, p 19, Letters in the Mail, p 57.

Imz Loser takes All, p 1-10. 50-62. Loser takes All, p 90-resten. The 
Importance og Being Earnest (Skoleradio). Room at the Top 
Chapter I. Room at the Top Chapter 3-5. incl, Here and Now: 
Charles, After you, The Bench.

3sa Greene: The Quiet American Penguin, Chapter 1, p. 9-21, chapter 
3, p. 185-187. Orwell: Shooting an Elephant. Facts and Fiction 2, 
p. 52-60. Steinbeck: Travels with Charlie. Facts and Fiction 1, p. 
136-142. Poe: The Cask af Amontillado. Facts and Fiction 2, p. 
31-38. Golding: Lord of the Flies. Faber Ed. Chapter Eight, Gift 
for the Darkness, p. 154-178. Albee: The Death of Bessie Smith, 
Scene Eight. The American Theatre, p. 170-179. Pinter: The 
Birthday-Party, Act Three. Gyldendal p 72-91. Shakespeare: Mac
beth Act 1, scenes 6 and 7, Act 2, scene 3, Act 3, scene 4. New 
Swan, p. 39-49, 65-83, 115-133. Lee Masters From: Spoon River 
Anthology. Two Centuries of English Poetry, p. 174-178. Blake: 
The Lamb. The Tyger. Two Centuries, p. 20-21, 22. Coleridge: 
The Ancient Mariner. Two Centuries, p. 40-48. Dylan Thomas: 
And death shall have. Fern Hill. Do not go. Two Centuries of 
English Poetry, p. 162-165. James Baldwin: From Notes of a Na
tive Son. American Lit. 4 Themes, p. 162-181. Avis- og tidsskrift
artikler, som vælges senere.

3sb Golding: Lord of the Flies. Chapter 11. Castle Rock. George Or
well: Shooting an Elephant. Facts and Fiction 2, p. 52-60. Harold 
Pinter: The Birthday Party, Act 2. Gyldendal 1970, p. 43-71. Sha
kespeare: Julius Caesar. Act III. New Swan, p. 105-165. Sillitoe: 
Saturday Night Sunday Morning. Chapters 15 + 16. Longmans, 
1968, p. 196-214. Eugene O’Neill: Before Breakfast. The Ameri
can Theatre. Gyldendal, 1970, p. 26-36. Edgar Allan Poe: The 
Cask af Amontillado. Facts and F. 2, p. 31-38. Sillitoe: The Match. 
The English in the 20th Cent. 2. Gjellerup 1965, p. 106-115. Hil
lary: Under the Munich Umbrella, p. 9-25. McGough: At Lunch
time. Duplikat. Lee Masters. From: Spoon River Anthology. Two 
Centuries of Engl. Poetry 6th. ed. p. 174-178. Robert Frost: Men
ding Wall. p. 178-179. Betjeman: Original Sin on the Sussex 
Coast, p. 160-161. Blake: The Lamb. p. 20-21. Blake: The Tyger, 
p. 22-23. Hertil kommer ca. 6 ns avis- og tidsskriftstof.
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Tysk:
3sa Hermann Hesse: Der Steppenwolf: Vorwort. Das Schicksal der 

deutschen Juden. Goethe: Faust I Studierzimmer v. 1530-1865. 
Marthens Garten v. 3414-3543. Ganymed. Prometheus. Brecht: 
Lied vom Flicken und vom Rock. Dehmel: Der Arbeitsmann. 
Heine: Die schlesischen Weber. Woyzeck. Bahnwärter Thiel S. 
47-57, S. 62-68.

3sb Brecht: Mutter Courage und ihre Kinder, Szene 1, 2, 4. Frisch: 
Andorra: Zweites Bild. Siebtes Bild + Vondergrund S. 65. Neun
tes Bild. Hesse: Der Steppenwolf: Vorwort. Das Schicksal der 
deutschen Juden. Faust I Studierzimmer v. 1530-1865. Marthens 
Garten v. 3414-3543. Goethe: Ganymed. Prometheus. Erlkönig. 
Der Fischer. Brecht: Lied vom Flicken und vom Rock. Dehmel: 
Der Arbeitsmann. Heine: Die schlesischen Weber.

HFa Af: Sylvia Löf o. a. Vier Länder — eine Sprache Die BRD, s. 55- 
117. Die DDR, s. 119-173. Af: „Ich lieg’ in der bessren Hälfte“ 
(Gyldendal): Stephan Hermlin: In einer dunklen Welt. Wolf 
Biermann: 3 Kugeln auf Rudi Dutschke, 29 NV. Af: Danmarks 
skoleradio: Franz-Joseph Degenhardt: Ich möchte Weintrinker 
sein, 35 NV. Fiesta Peruana, 35 NV. Af: Lieder aus den Singe
klubs der DDR. Jack Mitchell: Privat, 32 NV. I alt 131 NV. Af: 
Danmarks skoleradio: Kurt Kusenberg: Hund abzugeben. Af: Al
fred Andersch: Sansibar oder der letzte Grund, s. 57-75.

HFb B. Brecht: Der Augsburger Kreidekreis. W. Borchert: Das Brot. 
M. L. Kaschnitz: Das dicke Kind. F. Dürrenmatt: Der Richter und 
sein Henker, p. 5-11 og 76-91. I. Bachmann: Reklame. Enzens
berger: Middle class blues. W. Biermann: Ballade auf den Dichter 
Francois Villon. Löf-Mållberg-Rosenthal: Vier Länder — eine 
Sprache, p. 56-117 og 120-173.

Latin:
2sa Saxild og Østergaard: Caesar i udvalg, 1966, 1. bog, kap. 1-6, 

21-24. Nielsen og Krarup: Latinsk læsebog, 3. oplag: Monumen- 
tum Ancyranum kap. 1-7, 9-14, 16-26. Cicero: In Verrem IV kap. 
1-7, 30-32, 60-67. Cicero: In Catilinam - Kap. 1-16, 1.32. Per 
Krarup: Romersk poesi i udvalg, 6. oplag, Horats: nr. 3, 16. Ca- 
tul, nr. 1-5. Fordyce: Catullus, Oxford at the Clarendon Press, nr. 
41, 42, 43, 52, 58, 70, 72, 86, 87, 93. Vergil, Aeneiden i udvalg v. 
Otto Foss, 1967: 4. sang v. 1-30, 160-197. Ovid, Ars Amatoria, 
v. M. I. Griggs, MacMillan, 1. bog (v. 1-8, 25-50, 59-66, 135-176 
Oxford) p. 47-50.
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2sb Saxild og Østergaard: Caesar i udvalg, 1966, 1. bog kap. 1-6, 
21-24. Nielsen og Krarup: Latinsk læsebog, 3. oplag: Monumen- 
tum Ancyranum kap. 1-7, 9-14 16-26. Cicero: In Verrem IV, 
kap. 1-7, 30-32, 60-67. Cicero: In Catilinam 1, kap. 1-16, 1.32. 
Per Krarup: Romersk poesi i udvalg, 6. oplag: Catul nr. 1-5. 
C. J. Fordyce: Gatullus, Oxford, Clarendon Press, nr. 41, 42, 43, 
52, 58, 70, 72, 86, 87, 93. Phaedrus: Fabler v. Gerhard Bendz, 
Stockholm, 1962: 1. bog 1, 2, 4, 19. 2. bog 2. 3. bog 7, 8, 9, 12. 
4. bog 10, 15, 18. Ovid, Ars Amatoria, v. M. J. Griggs, MacMillan 
1971, p. 47-50. (= 1. bog v. 1-8, 25-50, 59-66, 135-176 i Oxford- 
udgaven).

Oldtidskundskab:
2sa Euripides: Medea v. Garff og Hjortsø, Gyldendal, 7. oplag. Ho

mer i Wilsters oversættelse, Aschehoug 69. Iliaden 1. sang. Odys
seen 6. og 22. sang. Thukydid v. Holger Friis Johansen, Gyldendal 
63: p. 24-46. Platon: Symposion v. Per Krarup, Gyldendal 69: p. 
37-86. Det græske og det romerske tempel. Græsk skulptur fra ca. 
600-300 f. Kr. Græske vaser fra ca. 550-420 f. Kr.

2sb Euripides: Medea v. Garff og Hjortsø, Gyldendal. Homer i Wil
sters oversættelse, Aschehoug 1969. Iliaden 1. sang. Odysseen 6. 
og 22. sang. Platon: Symposion Gyldendal 69, p. 37 nederst, p. 46 
midten, p. 70-86. Thukydid v. Holger Friis Johansen, Gyldendal 
63: p. 24-35. Platons skrifter v. Foss og Krarup, Reitzel 1970. So
krates’ forsvarstale. Aristoteles: Om digtekunsten v. Harsberg. Gyl
dendal 1970, kap. 8-16. Det græske og det romerske tempel. Græsk 
skulptur fra ca. 600-ca. 300 f. Kr. Græske vaser fra ca. 550-ca. 
420 f. Kr.

2mx Euripides: Medea v. Garff og Hjortsø, Gyldendal. Homer i Wil
sters oversættelse, Ashehoug 1969. Iliaden 1. sang. Odysseen 5 + 
6. sang. Thukydid v. Holger Friis Johansen, Gyldendal 1963. p. 24- 
35 og p. 66-83. Platon: Symposion v. Per Krarup, Gyldendal 69. 
p. 37-86. Græske vaser fra 550-420 f. Kr. Græsk skulptur fra ca. 
600-ca.300 f. Kr. Det græske tempel. Akropolis.

2my Sofokles: Ødipus v. Garff og Hjortsø. Gyldendal 2. oplag, 4. udg. 
Homer i Wilsters oversættelse, 1969: Iliaden 1. sang. Odysseen 6. 
og 22. sang. Thukydid v. Holger Friis Johansen, Gyldendal 63: 
p. 24-35 og p. 66-83. Platons skrifter v. Foss og Krarup, Reitzel 
1970: Sokrates’ forsvarstale. Aristoteles: Om digtekunsten kap. 
6-15 v. Flarsberg, Gyldendal 1970. Græske vaser fra 550-420 f. Kr. 
Græsk skulptur fra 600-300 f. Kr. Det græske tempel.
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Historie med samfundslære:
2sa Før 1900. Roms historie til ca. 180 e. Kr.

Verdens historie 1, s. 137-140, 142-151 og 165-206. Duplikeret 
materiale fra Rom-turen: „ROM 1-14“ og „OSTIA 1-5“. Ver
denshistoriske billeder: nr. 69, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80a og b, 
81a-c, 83a og b, 87, 88, 99, grundplaner 8a-b, 9a-b, 10a-b.
2. Danmarks historie 1870-1901.
Nordens historie 1, s. 216-218 og 231-259. Kilder: Uddrag af det 
forenede venstres manifest (fra Politikens Danmarks historie, bd. 
12, s. 84) — duplikat. Kilder til Da.Hist. e. 1660, 4, s. 21-23 (ven
stres partiprogram), s. 28-30 (Bergs taler), s. 31-32 (højres rigs
dagsgruppes opråb 1882), s. 32-33 (Hørups „Hvad skal det nytte“- 
tale). Kilder til Danmarks historie e. 1660, 7: s. 12-26, 29-30, 44, 
50-53. (NB: Intern betegnelse: „SOG 1-15“).

Efter 1900: Nazismen i Tyskland med hovedvægten på Hitlers 
magtovertagelse og Czekoslovakiet 1938-39:
Verdens historie 3, s. 25-27, 37-49, 69-72, 74-81, 99-101, 114-31, 
134-35, 139-41, 144-46, 148-63. Kilder: NSDAP’s partiprogram 
(Hofer, s. 28-31). Valg i Tyskland 1920-33 (duplikat). Hofer, nr. 
8, 9, 11, 12 (intern betegnelse: „NAZ 1“). Hofer, nr. 13 (NAZ 
2“). Flofer, nr. 23a-b og 24 („NAZ 3“). „NAZ 3A, 3B, 3G“ (dup
likater). „NAZ 4“: Valget 1933 (duplikat). Hofer, nr. 27A („NAZ 
5“). „NAZ 8“, IV og V (duplikat) „NAZ 8A“: Weimarforf. § 76 
(duplikat). Hofer, nr. 34, 35, 36, 37, 38 („NAZ 9-10“). Kilder 
til mellemkrigstidens historie, s. 62-66 og 70-93.

Kina i 20. årh.
Verdens historie 3, s. 60-66 og 111-114. Verdens historie 4, s. 
105-116, 118-124 og 154-162.

Tiden efter 1945 — Europæiske samlingsbestræbelser, EC etc. 
Verdens historie 4, s. 14-33, 56-82, 208-12 og 229-34. Facts om 
Fællesmarkedet, s. 4-17. Kilder: Uddrag af FN-pagten (duplikat). 
Uddrag af Atlantpagten (duplikat). Rom-traktaten: præambel + 
art. 1-7 (duplikat). (NB: Uddragene af FN- og Atlantpagten er 
taget fra Sv. Aage Bay: Forholdet mellem Sovjetunionen og Vest
magterne 1945-55, s. 43-48 og 91-92).

Samfundslære.
Sociale problemer (Samfundsorientering, s. 43-59). Undervisning 
og uddannelse (Samfundsorientering, s. 149-73). Kommunikation 
og meningsdannelse (Samfundsorientering, s. 185-196). Politiske 
idesystemer og gruppedannelser (Samfundslæren, s. 90-104). Be
grebet demokrati (Samfundslæren, s. 105-107). Grundprincippet i 
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det danske demokrati (Samfundslæren, s. 107-113). Politiske par
tier (Samfundslæren, s. 113-114). Den lovgivende magt (Sam
fundslæren, s. 115-129). Danmark og omverdenen (Samfundslæ
ren, s. 169-187).

3sb Før 1900. Roms historie til ca. 180 e. Kr.
Verdens historie 1, s. 137-140, 142-151 og 165-206. Duplikeret ma
teriale fra Rom-turen: „ROM 1-14“ og „OSTIA 1-5“. Verdens
historiske billeder: nr. 69, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80a-b, 81a-c, 
83a-b, 87, 88, 99, grundplaner 8a-b, 9a-b, lOa-b.

Danmarks historie 1870-1901.
Nordens historie 1, s. 216-218 og 231-259. Kilder: Uddrag af det 
forenede venstres manifest (fra Politikens Danmarks historie, bd. 
12, s. 84) — duplikat. Kilder til Da.Hist. e. 1660,4: s. 21-23 (ven
stres partiprogram), s. 28-30 (Bergs taler), s. 31-32 (højres rigs
dagsgruppes opråb 1882), s. 32-33 (Hørups „Hvad skal det nytte“- 
tale. Kilder til Da.Hist. e. 1660,7: s. 12-26, 29-30, 44 og 50-53. 
(NB: Intern betegnelse: „SOC 1-15“).

Efter 1900. Nazismen i Tyskland.
Verdens historie 3, s. 25-27, 37-49, 69-72, 74-81, 99-101, 114-131, 
134-135, 139-141, 144-146, 148-163. Kilder: NSDAP’s partipro
gram (Hofer, nr. 14). Valg i Tyskland 1920-33 (duplikat). Hofer, 
nr. 11, 12 (intern betegnelse: „NAZ 1“). Hofer, nr. 13 (NAZ 2“). 
Hofer. nr. 23a-b og 24 („NAZ 3“). „NAZ 4“: valget 1933 (dupli
kat). Hofer, nr. 27A („NAZ 5“). „NAZ 8“, IV og V (duplikat). 
„NAZ 8A“: Weimarforf. § 76 (duplikat). Hofer, nr. 34, 35, 36, 
37, 38 („NAZ 9-10“). Hofer, nr. 157 og 159 („NAZ 11“). Flofer, 
nr. 160 („NAZ 12“). „NAZ 12“: 66 og 69 (duplikat). Hofer, nr. 
164, 165, 166 („NAZ 13“). Hofer, nr. 167, 168 („NAZ 14“). 
„NAZ 14-15“: 70 (duplikat).

Danmark under besættelsen.
Nordens historie 2, s. 75-80 og 93-110.
Den kolde krig 1945-55.
Verdens historie 4, s. 14-82, 92-97 og 109-116. Kilder: Bay: For
holdet ml. Sovjetunionen og vestmagterne, s. 43-48 (FN-pagten), 
s. 59-61 (Truman-doktrinen) s. 90-92 (Atlantpagten og russ. kom
mentar), s. 122-123 (Warszawa-pagten), s. 131-134 (Dimitroff om 
folkedemokratiet). Individuelle opgivelser: Hver enkelt elev opgi
ver sin gruppes kilder og baggrundsstof.

Samfundslære.
Familien (Samfundsorientering, s. 21-42). Sociale problemer
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(Samfundsorientering, s. 43-59). Kommunikation og meningsdan
nelse (Samfundsorientering s. 185-196). Politiske idesystemer og 
gruppedannelser (Samfundslæren, s. 90-104). Begrebet demokrati 
(Samfundslæren, s. 105-107). Grundprincippet i det danske demo
krati (Samfundslæren, s. 107-113). Politiske partier (Samfunds
læren, s. 113-114). Den lovgivende magt (Samfundslæren, s. 115- 
129). Danmark og omverdenen (Samfundslæren, s. 169-187).

3mx Før 1900. Ludvig XIV og Frederik den Store.
Verdens historie 2, s. 114-133 og 153-160. Idéhistorie, s. 239-259. 
Kilder: Elin Bach: Ludvig XIV, s. 26-37 og 50-51. Tekster om 
Frederik den Store: (Se vedlagte spritduplikerede oversigt I-II). 
Den enkelte elev opgiver sin gruppes opgave inch de tilhørende 
tekster. Herudover opgiver hver elev 1 af de øvrige opgaver efter 
frit valg, som angivet på spritduplikat II (incl. de tilhørende tek
ster). Verdenshistoriske billeder: nr. 233, 234, 249, 250. Frederik 
den Store: Sinfonia d-dur.

Danmarks historie 1870-1901.
Nordens historie 1, s. 216-218 og 231-259. Nordens historie 2, s. 
8-17. Kilder: Uddrag af det forenede venstres manifest (fra Poli
tikens Danmarks historie, bd. 12, s. 84) — duplikat. Kilder til 
Da.Hist e. 1660,4: s. 21-23 (venstres partiprogram), s. 28-30 (Bergs 
taler), s. 31-32 (højres rigsdagsgruppes opråb 1882), s. 32-33 (Hø
rups „Hvad skal det nytte“-tale). Kilder til Da.Hist. e. 1660,7: s. 
12-26, 29-30 og 50-53. (NB: Intern betegnelse: „SOC 1-13“). 
Hver enkelt elev har selv arbejdet med et mindre område indenfor 
perioden og lavet en opgave, som også opgives.

Efter 1900. Nazismen i Tyskland med hovedvægten på Hitlers 
magtovertagelse og Czekoslovakiet 1938-39.
Verdens historie 3, s. 25-27, 37-49, 69-72, 74-81, 99-101, 114-131, 
134-135, 139-141, 144-146, 148-163. Kilder: NSDAP’s partipro
gram (Hofer, nr. 14). Valg i Tyskland 1920-33 (duplikat). Hofer, 
nr. 11-12 (intern betegnelse „NAZ 1“). Flofer, nr. 13, („NAZ 2“). 
Hofer, nr. 23a-b og 24 („NAZ 3“). „NAZ 4“: Valget 1933 (dupli
kat). Flofer, nr. 27A („NAZ 5“). „NAZ 8“, IV og V (duplikat). 
„NAZ 8A“. Weimarforf. § 76 (duplikat). Hofer, nr. 34, 35, 36, 37, 
38 („NAZ 9-10“). Kilder til mellemkrigstidens historie, s. 62-66 og 
70-93.

Sydøstasien efter 1945.
Verdens historie 4, s. 116-24 og 165-71. Kilde: Våbenhvileaftalen i
Vietnam af 24.-1. 1973 (duplikat).
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Europæiske samlingsbestræbelser efter 1945.
Verdens historie 4, s. 14-33, 56-82, 208-212 og 229-234. Facts om 
fællesmarkedet, s. 4-17. Kilder: Rom-traktaten: præambel + art. 
1-8. Davignon-rapporten + den danske regerings kommentarer og 
De Seks’ svar af 28.-10. 1970. Danmarks Riges Grundlov § 20 og 
§ 42 (duplikat). Bay: Forholdet ml. Sovjetunionen og Vestmag
terne, s. 43-48 (FN-pagten), s. 62-67 (Marshalls tale og Molotovs 
kommentarer), s. 91-92 (Atlantpagten), s. 102-106 (Striden om 
Tysklands genoprustning), s. 117-121 (russ. note om optagelse i 
NATO, svar, den franske forkastelse af Europahæren, Parisafta
lerne, 1954, udtalelse fra den ty. forbundsregering), s. 122-23 
(W arszawa-pagten).

Samfundslære.
Familien (Samfundsorientering, s. 21-42). Sociale problemer 
(Samfundsorientering, s. 43-59). Kommunikation og meningsdan
nelse (Samfundsorientering, s. 185-96). Politiske idésystemer og 
gruppedannelser (Samfundslæren, s. 90-104). Begrebet demokrati 
(Samfundslæren, s. 105-107). Grundprincippet i det danske demo
krati (Samfundslæren, s. 107-113). Politiske partier (Samfundslæ
ren. s. 113-114). Den lovgivende magt (Samfundslæren, s. 115- 
129). Danmark og omverdenen (Samfundslæren, s. 169-187).

3my Før 1900. Merkantilismen (med hovedvægten på Holland). 
Verdens historie 2, s. 54-55, 58-61, 63-64, 67-68, 72-78 og 87-113. 
Barfod: Merkantilismen, sp. 1-36 og 51-94. Kilder: Verdenshisto
riske billeder, nr. 238, 239. Verdens historie 2, s. 107 (billede). 
Tekster til merkantilismen m. m.: (Se vedlagte oversigt over grup
peopgaverne). Den enkelte elev opgiver sin gruppes opgave incl. 
de tilhørende kilder og baggrundsstof. Herudover opgiver hver elev 
1 af de øvrige opgaver efter frit valg (også angivet på oversigten) 
incl. de tilhørende kilder.

Danmarks historie 1870-1901.
Nordens historie 1, s. 216-218 og 231-259. Nordens historie 2, s. 
8-17. Kilder: Uddrag af det forenede venstres manifest (fra Po
litikens Danmarks historie, bd. 12, s. 84) — duplikat. Kilder til 
Da.Hist. e. 1660,4: s. 21-23 (venstres partiprogram), s. 28-30 
(Bergs taler), s. 31-32 (højres rigsdagsgruppes opråb 1882), s. 32- 
33 (Højups „Hvad skal det nytte“-tale. Kilder til Da.Hist. e. 
1660,7: s. 12-26, 29-30 og 50-53. (NB: Intern betegnelse: „SOC 
1-13“). Hver enkelt elev har selv arbejdet med et mindre område 
indenfor perioden og lavet en opgave, som også opgives.
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Efter 1900. Østasien 1930-53.
Verdens historie 3, s. 60-66, 111- 114, 164-192 (om forholdene i 
Østasien og Stillehavskrigen). Verdens historie 4, s. 102-116 og 
122-124. Kilder (duplikerede): Tremagtspagten 27.-9. 1940. Tek
ster til Japans indtræden i krigen (2 duplikatsider). Tekster til 
Japans kapitulation (2 duplikatsider). Bay: Forholdet ml. Sovjet
unionen og vestmagterne, s. 93-101. Verdenshistoriske billeder, nr. 
358, 359, 366, 369, 370, 371. 2 kort i Westermanns historiske atlas, 
s. 158.

Danmark under besættelsen.
Nordens historie 2, s. 75-80 og 93-110. Kilder: a) fælles opgivelser: 
Danmark under 2. verdenskrig I-H, s. 72-83 og 222-228. b)indi- 
viduelle opgivelser: (se vedlagte oversigt).

Europæiske samlingsbestræbelser efter 1945.
Verdens historie 4, s. 14-33, 56-82, 208-212 og 229-234. Facts 
om fællesmarkedet, s. 4-17. Kilder: Rom-traktaten: præambel + 
art. 1-8. Davignon-rapporten + den danske regerings kommenta
rer og De seks’ svar af 28.-10. 1970. Danmarks Riges Grundlov § 
20 og § 42 (duplikat). Bay: Forholdet ml. Sovjetunionen og Vest
magterne, s. 43-48 (FN-pagten), s. 62-67 (Marshalls tale og Molo
tovs kommentarer), s. 90-92 (Atlantpagten + russ. kommentar), 
s. 102-106 (Striden om Tysklands genoprustning), s. 117-121 (russ. 
note om optagelse i NATO, svar, den franske forkastelse af Euro
pahæren, Parisaftalerne 1954, udtalelse fra den ty. forbundsrege
ring), s. 122-123 (Warszawa-pagten).

Samfundslære.
Familien (Samfundsorientering, s. 21-42). Sociale problemer 
(Samfundsorientering, s. 43-59). Kommunikation og meningsdan
nelse (Samfundsorientering, s. 185-196). Politiske idésystemer og 
gruppedannelser (Samfundslæren, s. 90-104). Begrebet demokrati 
(Samfundslæren, s. 105-107). Grundprincippet i det danske demo
krati (Samfundlæren, s. 107-113). Politiske partier (Samfundslæ
ren, s. 113-114). Den lovgivende magt (Samfundslæren, s. 115- 
129). Danmark og omverdenen (Samfundslæren, s. 169-187).

Samfundsfag:
HFa 1. Torben Bo Jansen og P. Sørensen: Samfundsorientering 1969. 

s. 23-33, 56-112, 128-193 og 213-250. 2. M. Koefoed Bjørnsen,
O. Bohn og P. Nyvang Knudsen: Samfundslæren for HF og Gym
nasiet. 2. udg. 1972. s. 13-57 og 134-140. 3. Erik Rasmussen:
Ideologi og politik. 1969. 63 sider. 4. E. Bjøl, P. Hansen og N. 
Amstrup: Verdenspolitik. Samfundsfag for samfundsgrenen, bd. 4.
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3. opi. 1972. s. 20-63 og 91-117. 5. Statistisk Tiårsoversigt 1971.
Af de valgfri områder opgives: Område 4: Familien set ud fra so
ciologiske, sociale, økonomiske og retslige aspekter. Område 8: 
International Politik.

HFb 1. Torben Bo Jansen og P. Sørensen: Samfundsorientering. 1969. 
s. 23-33, 56-112, 128-193 og 213-250. 2. M. Koefoed Bjørnsen,
O. Bohn og P. Nyvang Knudsen: Samfundslæren for HF og Gym
nasiet. 2. udg. 1972. s. 13-57 og 134-140. 3. Erik Rasmussen:
Ideologi og politik. 1969. 63 sider. 4. E. Bjøl, P. Hansen og N. 
Amstrup: Verdenspolitik. Samfundsfag for samfundsgrenen, bd. 
4. 3. opl. 1972. s. 185-233. 5. Statistisk Tiårsoversigt 1971.
Af de valgfri områder opgives: Område 4: Familien set ud fra so
ciologiske, sociale, økonomiske og retslige aspekter. Område 7: 
Danmark og udlandet.

Geografi:
Isa M 2928 Lynge: C. Tscherning. Geografi for det sproglige gymna- 
Isb sium, s. 32-45, 105-109, 142-154, 182-191, 192-209. Naturparken 
Ise mellem Farum og Slangerup (Gad) s. 179-187 samt udvalgte kort

udsnit. Desuden ei' følgende emner behandlet: Befolkningsbalance
ligningen, Servicecenterteorien og byernes opland. Andre kort: 
1514 II SV Farum, WF Hellner, Atlas 3.
Ceylon: Knud Nygaard, Ceylon. Af andre emner er behandlet: 
Den demografiske transition. Befolkningsfordelingen. Fødevarefor
syningen. Befolkningspyramiden. Trekantsdiagrammet (ændring i 
erhvervsstrukturen). Emnerne er behandlet på global basis med ud
gang i Ceylon. Kortmateriale: Diercke Weltatlas samt kort fra 
Ceylon.

2mfx Peru: Rikard Frederiksen og K. W. Larsen, FIF-Geografi s. 97-137, 
9-17. Sten Folke m. fl.: HF Korrektiv, s. 18-36 og 53-61. Følgende 
emner er behandlet nærmere: Jordfordeling og jordreformer, In- 
cariget og dets betydning for Peru i dag, Indianerne i Peru i dag, 
USA’s indflydelse i Peru. Demografi: Den demografiske transition, 
befolkningspyramiden, Fødevareforsyningen, erhvervsstrukturen. 
(Emnerne er behandlet på global basis).
Holland: Kortfattet oversigt over Hollands geografi (N. V. Falk
plan — CIB FIaag 1971 — gennem ambassaden). Følgende em
ner er taget op til dybere behandling: Landvinding, Et land af 
vand (gennem ambassaden). Randstad Holland, Peter Hall, Värld- 
städerne s. 95-121. Servicecenterteorien og byernes opland. Be
folkningsbalanceligningen (nationale vandringer). Trekantsdia
grammet (kvalitative og kvantitative ændringer i erhvervsstruktu
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ren i landets provinser). Kortmateriale: Diercke Weltatlas, 37 
West, 37 Oost, 26 Oost. Michelin nr. 1,5,6. Supplerende til begge 
regioner er læst: M. O. Nielsen og C. Tscherning: Geografi for det 
matematiske gymnasium 2, s. 39-73, 172-180, 128-134.
Valgfrit emne: Mineralogi (1 elev). Indre geologiske processer (1 
elev). Atomenergi (5 elever). Ædelstene (1 elev). Oceanogeografi 
(2 elever). Klimatologi (1 elev). Frederikssund byudvikling og 
funktion (3 elever). Bornholms undergrund (2 elever). Oliehande
lens struktur og dens sammenhæng med international politik (1 
elev).

2mfy Tanzania: Poul Holmelund: Tanzania. De tropiske afspulingsfla- 
der, Geografisk Tidsskrift, bind 64 (1965). Demografi: Den de
mografiske transition. Befolkningspyramiden. Trekantsdiagrammet 
(aldersfordeling) Fødevareforsyningen. Korrellationsdiagrammet. 
Erhvervsstrukturen. De ovenfor nævnte emner er behandlet på glo
bal basis.

Holland: Kortfattet oversigt over Hollands geografi (N. V. Falk- 
plan)/CIB, Haag 1971 (bogen er erhvervet gennem ambassaden). 
Følgende emner er taget op til dybere behandling: Landvinding, 
Et land af vand (erhvervet gennem ambassaden) Randstad Hol
land, Peter Hall, Världstäderne s. 95-121. Servicecenterteorien og 
byernes opland. Befolkningsbalanceligningen (nationale vandrin
ger). Trekantsdiagrammet (kvalitative og kvantitative ændringer 
i erhvervsstrukturen i landets provinser).
Kortmateriale: Diercke Weltatlas, 37 West, 37 Oost, 26 Oost. Mi
chelin nr. 6,1,5.
Valgfri emne: Hele klassen har arbejdet med Klimatologi: Vejret 
og klimaet, Jens Peter Jensen, s. 11-62. Supplerende læsning: Dan
marks Natur bind 2. Bearbejdning af vejrkort. Feltobservationer 
med meteorologiske måleinstrumenter.
Desuden er anvendt Martin O. Nielsen og Carl Tscherning, Geo
grafi for det matematiske gymnasium, heri er læst Geo. 1, s. 39-73, 
172-180 og 128-134. R. Frederiksen og K. W. Larsen, HF-Geogra- 
fi, s. 9-17. Sten Folke m. fl. HF Korrektiv, s. 18-36.

Biologi:
3sa Evolution. Energiomsætninger. Stofoptagelse-transport. Genetik. 
3sb Menneskets forplantning. Menneskets respiration og blodkredsløb. 
3mx Muskler. Økosystemer-fødekæder-stofkredsløb. Aktuelt om forure- 
3my ning.

HFa Krogh og Rehberg: Menneskets fysiologi. (Gyl.) 1970.
HFb Øvelser: Blodtype, blodtryk, arbejdsforsøg, respiration, kunstigt 

åndedræt, organisk kemi, enzym, sanser, vævslære.

32



Kemi:
2mx Andersen, Bostrup, m. fl.: Bind 1: 40-51, 57-63, 71-77, 80-111. 

Andersen, Bostrup, m. fl.: Bind 2A: 9-22, 31-33, 36-51, 66-79, 86- 
101, 108-111, 118-121, 125-130. Valgfrit emne: Hver gruppe op
giver 15 sider. Øvelser: Bestemmelse af opløselighedsprodukt for 
Ca(OH)ä. Bestemmelse af pKs for eddikesyre. Aminosyrers iso- 
elektriske punkt. Oxidation af propanol. Rørsukkerinversion. Nitro
benzen.

2my Bind I: p 21-29, 40-49, 60-64, 72-78, 81-95, 102-112.
Bind 2A: p 9-22, 27-33, 41-51, 70-80, 86-94, 108-113, 196-204. 
Noter: Den klassiske atombeskrivelse, Bjerrumdiagrammer, Kom- 
plextitrering. Øvelser: Opløselighedsprodukt for Ca(OH)2. Oxi
dation af propanol. pH-bestemmelse af stødpudeblandinger.

Fysik:
3mx Fysik 1: side 10-19, 23-29, 64-91, 101-107.

Fysik 2A: side 56-62, 68-84, 99-105, 117-121, 122-126, 181-186. 
Fysik 3A: side 34-40, 101-106, 115-132, 149-162, 170-174, 176-180. 
Valgfie emner: Jepsen: Messier 15: side 39-15, 18-21, 25-26. An
dersson: Elektronik teori: side 7-17, 24-27, 80-89.
Til eksamen opgives følgende praktiske øvelser: Væskers varmeud- 
videlse. Frysepunktsænkning. Newtons 2. lov. Jævn cirkelbevægelse. 
Det skrå kast. Matematisk pendul. Wheatstones bro. Resistans i 
glødetråd. Joules lov. Impedansmålinger. Trioden. Elektronens spe
cifikke ladning. Millikans forsøg. Optisk gitter. Radioaktivitetsmå
linger med GM-rør.

3my Bind 1: 10-16, 25-31, 48-59, 81-86, 89-91.
Bind 2A: p. 68-72, 74-84, 99-104. 117-130, 181-186.
Bind 3A: p. 9-26, 39-40, 53-55, 59-69, 72-78, 83-92. 115-129, 155- 
162, 170-176.
Relativitetsteori: p. 16-29, 33-39.
Til eksamen opgives følgende praktiske øvelser: Faste stoffers var- 
meudvidelse. Væskers varmeudvidelse. Vands fordampningsvarme 
ved 100 grader C. Wheatstones bro. Kompensationsmetoden. Det 
frie fald. Jævn cirkelbevægelse. Harmoniske svingninger. Det ma
tematiske pendul. Joules lov. Impedansmålinger. Trioden. Optisk 
gitter. Elektronens specifikke ladning. Radioaktivitet.

Matematik:
2sa Bind 1: Paragrafnr.: 14-18, 20-22, 24-25, 30-30.12, 30.47-30.53. 

Bind 2: Paragrafnr.: 5-9, 13-14.13, 23-25, 27-28.

2sb Bind 1: Paragrafnr.: 14-18, 20- 22, 24-25, 30-30.12, 30.25-30.21, 31.
Bind 2: Paragrafnr.: 5-7, 13-14.18, 18-20, 23-25, 27-28.
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3mx Mat. 1: s. 26-33, 70-78, 83-94, 156-164, 191-204, 212-219, 238-246, 
256-268, 273-277, 288.12-294.3. (Hovedsætn. om primfaktoropløs
ning).
Mat. 2: s. 70-77, 79-85, 92-99, 103-113, 148-159, 162-186, 200-216, 
Tillæg s. 5-16.
Mat. 3: s. 1-56.
Valgfrit emne: Diff.lign: s. 16 og s. 46 (Biologieksempel), s. 34-39 
(Ligningen y’ = g (y)). s. 67-72 (1. Ordens lineær diff. lign). 
Klassen delt i 5 grupper, hver gruppe 2 eksempler.
LIMP-Noter: s. 5-17 + diverse øvelser.

3my Bind 1: s. 30-34, 35-44, 83-120, 133-137, 156-164, 191-204, 259- 
268, 273-277.
Bind 2: s. 28-38, 43-52, 70-85, 92-103, 123-128, 152-172, 182-191, 
200-216.
Bind 3 (ny udg.): s. 1-10, 14-36, 49-61.
Valgfrit emne: Gruppe 1: Bind 3 (ny udg.): side 68-87. Noter: 
Korrelation side 5-12.
Gruppe 2: Bind 3 (gammel udg.): side 82-87, 88-95, 98-103, 107- 
110, 116-119.
Gruppe 3: Bind 3 (gammel udg.): 38-59 ( <- § 2). Noter. Kom
plekse funktioner og Eulers formler s. 1-4.

Musik:
HFa Sang: Bent Haastrup: Bedstefar: Frankie and Johnny, s. 28. Long 

time ago in. s. 62, Donna donna, s. 22, Darling go home, s. 16, My 
Lord, what a morning, s. 68. P. Schønnemann: Sing a song, Rocka 
my soul, The miller of Dee, Gossip, Little Boxes. Murmann Jensen: 
Folkesange fra mange lande: Linstead Market.
Korsatser og korværker, der har været instuderet med klassen, eller 
hvori klassen som helhed har medvirket: Fra Visebogen I, Musik
højskolens Forlag: Ilu natan, Lille grå krukke, Der stod tre skalke. 
My Lord, What a . . . Alvad: Rock Island Line. Murmann Jen
sen: I ain’t got no home. Elbirk: Swing low sweet . . . , SAB-bo- 
gen, Musikh. Forlag: Blow the man down, m. v.

Musikkundskab:
Instrumentlære, hertil bl. a. benyttet Menuhins og Scheppeierns 
orkestrets instrumenter. Nodelære, hertil bl. a. benyttet Orff-instru- 
menter med satser hovedsageligt af lærerens tilvirkning. Som regel 
søgt sammenholdt med værkgennemgang, der også har bl. a. form
lære som et formål: J. S. Bach: Violinkoncert i E-Dur, sidste sats. 
J. Haydn: Andante af Surprise-symfonien. Tjaikowskij: Scherzo 
af symfoni no. 6. Bartok: 4. sats af Concerto for Orch. W. A. Mo
zart: Eine Kleine Nachtmusik. Ole Schmidth: Raxallo for messing-
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kvintet. Bizet: Garmen-suite I. Ravel: Bolero. Musik fra La Flutes 
Indienne. Beatles: Eleanor Rigby. Rolling Stones: Sympathy for 
the Devil. Procul Harum: A whiter shade/Bach: Air. Ledbetter: 
Good morning blues, Take this Hammer. Lightkin Hopkins: Lo
nesome Dog Blues. King Oliver: Dippermouth Blues. L. Arm
strong: West end Blues. Jack Armstrong Blues. Basie: Swingin’ the 
Blues, Sent for You yesterday. Parker: Buzzy, Parker’s Mood.

HFb Sang: Bent Haastrup: Bedstefar: Elefantens vuggevise s. 26. Don
na, donna, s. 22. My Lord, what a morning s. 68, Go down, Moses, 
s. 31. P. Schønnemann: Sing a song: Little Boxes, Rocka my soul. 
Visebogen, Musikh. Forlag: Greensleeves, Early one morning. 555 
sange, Mus.h. Forlag: Sangen om Larsen, nr. 147. Murmann Jen
sen: Folkesange fra mange lande: The miller of Dee.
Korsatser og korværker, der har været indstuderet med klassen, 
eller hvori klassen som helhed har medvirket: Visebogen: Ilu na
tan, Lille grå krukke, Der stod tre skalke. Goj awten, Gubben No
ah, Maria gennem torne går, Greensleeves, Early one morning. 
Alvad: Rock Island Line. Murmann Jensen: I ain’t got no home, 
Let me fly, Poor Girl.

M usikkunclskab.
Der er gennemgået samme stof som i 1. HFa.
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Skolens lærere
Fastansatte lærere og timelærere

Andersen, Preben, studielektor, cand. mag. Dansk i 2sb, 2my og 3my. 
Tysk i 2sa.

Balle, Erling, rektor, cand. mag. Matematik i HFb (fællesfag).

Borch, Tommy, adjunkt, cand, scient. Matematik i Isa, Imy, 2mn, 3mx, 
HF (tilvalg).

Davidsen, Bo, adjunkt, cand. art. Musik i lg, 3g og HF. Psykologi i HFa 
og HFb (tilvalg).

Due-FIansen, Henning, adjunkt, cand. mag. Historie i Imy, 2sa, 2mx, 
2my, 3g. Oldtidskundskab i Isc, Imx, Imy, Imz.

Garde, Susanne, adjunkt, cand. mag. Engelsk i Isb, HFb (fællesfag) og 
HF (tilvalgsfag). Fransk i 2sb og 3my.

Hansen, Brita Pilegaard, adjunkt, cand, scient. Geografi i Isa, Isb, Isc, 
2mfx, 2mfy og 2mn.

Hansen, Flemming Palle, lektor, cand. mag. Dansk i 2sa og 3mx. Engelsk 
i 3sa og 3sb.

Hansen, Jens Pilegaard, adjunkt, cand. mag. Matematik i Isc, 2sa og 
3my. Fysik i 3mx. Kemi i Imx, 2mx og HF (tilvalg).

Hartling, Niels, adjunkt, cand, scient. Matematik i Imx. Fysik i Imy, 
Imz, 2mfy, 2mn og HF (tilvalg).

Jensen, Helle, adjunkt, cand, scient. Matematik i Isb, Imz, 2mfx og 
HFa (fællesfag).

Lantow, Bent, adjunkt, cand. mag. Tysk i Isa, Isc og HFa. Fransk i Isa, 
Isb og Imy.

Madsen, Else Toft, adjunkt, cand. mag. Tysk i 3sa og 3sb. Fransk i 2sa. 
2my, 3sb, 3mx og HF (tilvalg).

Møller, Marianne, adjunkt, cand. mag. Latin i Isa, Isb, Isc, 2sa og 2sb. 
Oldtidskundskab i Isa, Isb, 2sa, 2sb, 2mx og 2my.

Nielsen, Emma, kunstpædagog. Formning i samtlige klasser.
Nielsen, Erik, adjunkt, cand. mag. Matematik i 2sb og 2mfy. Fysik i

Imx, 2mfx, 3my. Kemi i Imy, Imz og 2my.
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Pabst, Steffen, adjunkt, cand. mag. Dansk i Isa, Imx, HFa og HFb. 
Gymnastik i Ig, 2sb, 2my og HF.

Pedersen, Uffe Gravers, adjunkt, cand. mag. Engelsk i Imx, 2sa og 2sb. 
Flistorie i Isa, Ise, Imx og 2sb.

Philipsen, Erik, adjunkt, cand. mag. Dansk i lmz og 2mx. Engelsk i Ise, 
lmz og HFa (fællesfag).

Præstekjær, Per, adjunkt, cand. mag. Tysk i Isb, 2sb og HFb (fællesfag). 
Fransk i Imx, 2mx og 3sa.

Ravnbøl, Ida, adjunkt, cand. mag. Dansk i Isb, Ise og Imy. Religion 
i alle 3g og HF-klasser.

Roslyng-Jensen, Palle, adjunkt, cand. mag. Historie i Isb, lmz, HFa og 
HFb. Samfundsfag i HFa og HFb.

Sørensen, Anne, adjunkt, cand. mag. Dansk i 3sa og 3sb. Gymnastik i 
samtlige klasser.

Thorup, Bente, adjunkt, cand. mag. Engelsk i Isa og Imy. Fransk i Ise 
og lmz.

Wiberg, Axel, lektor, cand. mag. Biologi i 3g og HF. Gymnastik i 2sa, 
2mx og 3g.

Vikarer
Under Else Toft Madsens orlov i efteråret har stud. mag. Palle Søren
sen og stud. mag. Hans Wohlmuth vikarieret i tysk og fransk. Som vi
karer under Ida Ravnbøls sygdomsperiode virkede stud. mag. Anne-Lise 
Larsen og pastor Tofte. Endelig har pastor Begtrup været fast vikar 
forårssemestret for 2g-klasserne i religion.

Lærerkandidater
Følgende kandidater har i skoleåret 1972-73 gennemgået det praktiske 
kursus i undervisningsfærdighed ved Frederikssund Amtsgymnasium:

Efterårssemestret 1972:
Cand. mag. Merete Skovgaard Klammer i engelsk hos Erik Philipsen og 
Uffe Gravers Pedersen samt i fransk hos Bent Lantow.
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Cand. mag. Torben Ellegaard Hansen i engelsk hos Erik Philipsen og 
Uffe Gravers Pedersen samt i tysk hos Preben Andersen og Bent Lantow. 
Cand. mag. Karen Thygesen i dansk hos Preben Andersen, Flemming 
Palle Hansen og Anne Sørensen samt i fransk hos Susanne Garde og 
Bent Lantow.
Cand. scient. Anders Møgelvang i matematik hos Erling Balle, Erik 
Nielsen og Jens Pilegaard Hansen samt i fysik hos Erik Nielsen og Jens 
Pilegaard Hansen.

Forårssemestret 1973:
Cand. mag. Birthe Christensen i dansk hos Preben Andersen, Flemming 
Palle Hansen og Steffen Pabst samt i engelsk hos Uffe Gravers Pedersen 
og Erik Philipsen.
Cand. mag. Ann-Kirstine Beck i dansk hos Preben Andersen og Ida 
Ravnbøl samt i engelsk hos Uffe Gravers Pedersen og Erik Philipsen.
Cand. mag. Hans Wohlmuth i latin og oldtidskundskab hos Marianne 
Møller og i tysk hos Preben Andersen og Bent Lantow.

Efteruddannelseskurser
Studielektor Preben Andersen deltog i slutningen af september i tysk
kursus i Århus; den 1.-4. oktober på vejlederkursus arrangeret af Direk
toratet for gymnasieskolerne og HF på Askov Højskole; den 22.-24. fe
bruar på kursus i læsning af triviallitteratur (Århus).

Lektor Flemming Palle Hansen deltog i juli 1972 i et seminar om ameri
kansk litteratur, samfundsforhold og politik på Tufts University, Boston; 
den 11.-14. januar på danskkursus i semiologi narratologi på Odense 
Universitet samt dansk-kursus samme sted den 25. februar vedrørende 
ideologikritik.

Adjunkt Brita Pilegaard Hansen deltog den 29.-7 til 3.-8. i et kursus i 
erhvervsorientering i Silkeborg; den 26.-30. januar- på kursus i befolk
ningsgeografi i Strib ved Middelfart; den 9.-10. september 1972 på stu
dievejledermøde i Grenå.

Adjunkt Bent Lantow deltog den 20.-23. september på Randers Statssko
le i GL’s tværfaglige sproglaboratoriekursus; den 28.-9. til 1.-10. på eva
lueringskursus arrangeret af Tysklærerforeningen i Viby.
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Adjunkt Marianne Møller deltog i Klassikerforeningens studietur til 
Provence den 18.-6. til 2.-7. med emnet: Minder fra romertiden; den 
10.-11. november i Klassikerforeningens møde på LO-højskolen i Helsin
gør vedrørende eksamens problemer.

Adjunkt Steffen Pabst deltog den 8.-9. september i orienteringsløb i Hol
stebro; den 30.-11. til 3.-12. i dansk-kursus vedrørende argumentations
analyse i Korinth på Fyn samt den 14.-17. september på Båring Høj
skole i problemer vedrørende dansk i HF.

Adjunkt Erik Philipsen deltog den 8.-10. marts i et engelsk-kursus vedrø
rende sproglaboratorier.

Adjunkt Per Præstekjær deltog den 20.-23. september på Randers Stats
skole i GL’s sproglaboratoriekursus.

Adjunkt Bente Thorup deltog den 8.-10. marts i sproglaboratoriekursus 
på St. Annæ Gymnasium.

Inspektion, tilsyn med samlinger m. m.
Administrativ inspektion: Jens Pilegaard Hansen.

Studievejleder for HF: Brita Pilegaard Hansen.

Boginspektor: Tommy Borch.

Indre inspektion: Else Toft Madsen.

Tilsyn med fysisk-kemisk samling: Erik Nielsen og Jens Pilegaard 
Hansen.
Tilsyn med biologisk-geografisk samling: Axel Wiberg og Brita Pile
gaard Hansen.

Skolebibliotekar: Flemming Palle Hansen.

Sekretærer: Lise Hansen og Bodil Carlsen.
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Skolens elever
Elevantallet

Fordelingen af eleverne på kommunerne:

Fordelingen af eleverne på klasserne (pr. 1.-2. 1973)
Piger IaltKlasse Drenge

Isa 5 16 21
Isb 3 19 22
Isc 7 16 23
Imx 19 5 24
Imy 14 10 24
Imz 15 10 25
2sa 4 16 20
2sb 6 16 22
2mx 17 4 21
2my 15 7 22
3 sa 10 13 23
3sb 5 20 25
3mx 14 5 19
3my 12 9 21
HFa 13 11 24
HFb 9 15 24

Ialt 168 192 360

Hundested kommune .................... 5 elever
Jægerspris kommune ..................... 31 elever
Frederikssund kommune ............... 130 elever
Frederiksværk kommune ............... 83 elever
Skibby kommune ........................... 17 elever
Skævinge kommune........................ 7 elever
Slangerup kommune ..................... 19 elever
Stenløse kommune......................... 38 elever
Ølstykke kommune......................... 15 elever
Andre............................................... 15 elever
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Forskellige meddelelser
Karakterer og vidnesbyrd

Gymnasiet:
For eleverne udfærdiges periodevis karakterer og vidnesbyrd. Karak
terer gives normalt i december, marts og maj. Vidnesbyrd gives efter be
hov i december og marts.

For elever under 18 år underskrives karakterbogen af forældrene. 
Elever over 18 år eller elever, der har indgået ægteskab, kan selv skrive 
under.

Sammen med karaktererne i marts tilkendegives det, hvis en elevs 
standpunkt er så svagt, at den mulighed må forudses, at vedkommende 
må gå klassen om. Såfremt en sådan meddelelse ikke er tilgået hjemmet 
i forbindelse med karaktergivningen i marts, kan skolen kun undlade 
oprykning, hvis elevens standpunkt ved fastsættelse af karaktererne i maj 
er forringet væsentligt, samtidig med at oprykningsprøven giver et dår
ligt resultat, eller hvis eleven siden karaktergivningen i marts har forsømt 
usædvanlig meget.

Ved skoleårets slutning afholdes et møde i lærerforsamlingen, hvor 
der træffes endelig afgørelse om elevernes oprykning. Forhandlingerne 
på dette møde, der indkaldes og ledes af rektor, foregår efter de af 
undervisningsministeriet herom fastsatte regler. Hvis der på mødet ikke 
er fuld enighed om en elevs oprykning eller ikke oprykning, skal afgørel
sen træffes på grundlag af en dobbeltafstemning (først en vejledende 
afstemning, derpå eventuelt ny forhandling og endelig en bindende af
stemning). I de tilfælde, hvor rektors stemme giver udslaget, skal han 
træffe sin afgørelse på selve mødet.

Som følge af ovenstående kan den afgørelse, der træffes på mødet, 
ikke ændres ved forhandling mellem hjemmet og rektor.

Højere Forberedelseseksamen:
Ved HF gives der ikke karakterer under kurset, men ved afslutningen 
af hvert semester kan læreren give en standpunktskarakter, såfremt kur
sisten fremsætter ønske derom.

Når der ikke lægges megen vægt på, om standpunktsvurderingerne 
kommer til kursisternes kundskab, skyldes det, at disse karakterer ikke har 
nogen betydning for eksamensresultatet.
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Karakterskala
Enhver bedømmelse af eleverne i gymnasiet og HF skal udtrykkes ved en 
af følgende karakterer: 13 -11- 10 -9-8-7-6-5- 03 - 00.

13 gives for den usædvanlige selvstændige og udmærkede præsta
tion.

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.

03 gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfreds
stillende præstation.

00 gives for den helt uantagelige præstation.
Ved en afsluttende prøve stilles følgende betingelser for, at prøven er 
bestået:

a) summen af samtlige karakterer skal være mindst 5,5 gange 
karakterernes antal.

b) summen af de to laveste karakterer plus gennemsnittet af de 
resterende karakterer skal være mindst 13.

Studentereksamen er kun bestået, hvis disse krav er opfyldt for såvel 
årskaraktererne som for eksamenskaraktererne.
Ved HF, hvor der ikke gives årskarakterer, skal kravene være opfyldt for 
eksamenskaraktererne.

Forsømmelser og fritagelser
Hvis en elev har måttet forsømme undervisningen på grund af sygdom, 
afleverer eleven første skoledag efter fraværelsen på skolens kontor en 
skriftlig redegørelse for forsømmelsens varighed og årsag.

Denne redegørelse skal, hvis eleven er under 18 år, skrives og under
skrives af en af elevens forældre/værger. Er eleven over 18 år, kan han/ 
hun selv skrive og underskrive den pågældende erklæring på blanketter, 
der er fremlagt i skolens forkontor.
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Ønsker en elev på grund af sygdom at tage hjem i skoletiden, må 
eleven henvende sig på skolens kontor, inden skolen forlades.

Fritagelser for undervisning i enkelte timer eller en eller flere dage 
kan gives af rektor, men da en elev, der er optaget i gymnasiet eller på 
HF-kursus, har pligt til at følge undervisningen, bevilges fritagelse kun 
i ganske særlige tilfælde. F. eks. bør lægebesøg, tandlægebesøg og køre
prøver lægges uden for skoletiden, og kun særligt store familiebegiven
heder i elevens familie kan give anledning til fritagelse.

Ønskes fritagelse for en elev under 18 år, afleverer denne senest dagen 
før fritagelsen en ansøgning på skolens kontor skrevet og underskrevet 
af en af elevens forældre/værger. Ønsker en elev over 18 år fritagelse, 
kan han/hun selv skrive og underskrive en ansøgning herom.

Skolen vil gerne have lov at regne med, at når en ansøgning om 
fritagelse foreligger, har forældre/værger og elever foretaget en så kritisk 
vurdering af nødvendigheden af denne fritagelse, at bevillingen af tilla
delsen kun behøver at være en formalitet.

Forældremøder
Tirsdag den 20. marts afholdtes forældremøde for forældre til elever 
i Isa, Isb og Ise. Torsdag den 22. marts afholdtes forældremøde for for
ældre til elever i lmx, Imy og Imz.

Ved begge møderne, hvortil eleverne også var inviteret, blev der givet 
korte orienteringer af rektor og adjunkt Brita Pilegaard Hansen om hen
holdsvis almene spørgsmål vedrørende elevernes skolegang og grenvalget 
ved overgang fra Ig til 2g. Derefter havde hvert enkelt forældrepar + 
elev lejlighed til at tale med hver enkelt lærer. Under den sidste del af 
mødet var der adgang til at bese skolen og til at indtage forfriskninger i 
skolens kantine.

I øvrigt er alle forældre velkomne til når som helst at henvende sig til 
skolen i spørgsmål vedrørende deres børns skolegang. Ønskes en person
lig samtale med rektor eller en af skolens lærere, tilrådes det at aftale tid 
i forvejen.
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Statens uddannelsesstøtte
Efter de gældende regler for Statens Uddannelsesstøtte modtog skolen 
for skoleåret 1972-73

kr. 350.869 i stipendier for 105 elever og 
kr. 64.114 i lån til 14 elever.

Stipendienævnet ved Frederikssund Amtsgymnasium har i skoleåret 
1972-73 bestået af rektor (formand), Brita Pilegaard Hansen, Niels 
Hartling, Käte Lützhöf ft 2sa og Marianne Christensen Isc.
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Nævn, råd, udvalg og foreninger
Skolenævn

(vedr. skolenævnets sammensætning, se side 15).

Indtil 1. april 1973 har der i dette skoleår været afholdt 3 møder, hvor
under bl. a. følgende sager er blevet behandlet:

Tillægsbevilling på kr. 48.000 til rektorbevillingen.
Driftsbudgettet for 1973-74 for Frederikssund Amtsgymnasium.
Arrangement af skolens indvielse.
Udarbejdelse af forslag til principper for udlån/udleje af skolens 
lokaler, samt reglement for lånere/lejere.
Elevers transportproblemer.
Oprettelse af nye grene, nyt HF-spor samt undervisning i valgfrie 
fag.
Nynormering af stillinger.
Regler for afholdelse af elevfester.

Inden skoleårets udgang skal der efter planen holdes yderligere to mø
der, hvor bl. a. indstilling af lærere til ansættelse pr. 1. august 1973 skal 
foretages.

Lærerforsamling
Lærerforsamlingen består af rektor og samtlige lærere ved skolen og har 
som sine vigtigste opgaver følgende:

1) at behandle spørgsmål om elevernes forhold i relation til deres 
standpunkt.

2) på passende tidspunkter, navnlig ved skoleårets begyndelse, at 
drøfte elevernes arbejdsbyrde med henblik på at opnå en jævn 
fordeling på ugens forskellige dage som skoleåret.

3) at behandle spørgsmål om elevernes opflytning i en højere klasse 
(mere herom under „Karakterer og vidnesbyrd“, side 41).

Lærerforsamlingen indkaldes af og ledes af rektor.
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Lærerråd
Ved skoleårets begyndelse konstituerede lærerrådet sig med Uffe Gra
vers Pedersen som formand, Preben Andersen som næstformand og 
Helle Jensen som sekretær.

Rådet har holdt samlede møder en gang om måneden, men ved siden 
af disse er der udført et stort arbejde i diverse udvalg, herunder også 
arbejdsgrupper, der har fremskaffet nødvendige oplysninger og gennem- 
diskuteret problemer, før disse er kommet til endelig behandling i lærer
rådet.

De obligatoriske spørgsmål, som f. eks. oprettelse af grenhold, udvi
delse af antallet af HF-klasser og årsprøvernes omfang, har alle været 
debatteret i rådet, men herudover er behandlet en lang række andre sa
ger, ikke mindst i forbindelse med indflytningen i de nye bygninger og 
indretningen af lokalerne. Som ved andre nyoprettede institutioner har 
det også her været nødvendigt at gennemdrøfte og træffe afgørelser i en 
række sager af principiel karakter; herved skulle være skabt begyndelsen 
til et sæt „leveregler“, der forhåbentlig kan blive grundlaget for et no
genlunde smertefrit samarbejde i den daglige undervisning i de kommen
de år.

Uffe Gravers Pedersen.

Elevråd
I år har elevrådets arbejde været præget af den store udvidelse af sko
lens elevtal.

Dette har helt naturligt skabt visse organisatoriske problemer indadtil, 
som vi håber at få overvundet med opstillingen af vedtægter for hele 
elevorganisationen på skolen.

Udadtil er situationen sådan, at HF-eleverne, som er gledet ind som 
en naturlig del af elevorganisationen og som en naturlig del af skolens 
elever, står organiseret i deres studieorganisation Landssammenslutnin
gen af Kursusstuderende (LAK), mens gymnasieeleverne derimod med 
et stort flertal besluttede ikke at melde sig ind i deres studieorganisation 
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS). Dog har der været 
repræsentation, hhv. som delegerede og observatører på både LAK’s 
9. kongres i oktober på Fyns Studenterkursus og på DGS’s Landsmøde 
(LM-73) i februar på Køge Gymnasium.
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Til næste år vil elevrådets fornemste opgave være at skabe et stærkere 
elevråd, samtidig med at elevrådet skal hjælpe de mange nye elever til 
rette på skolen. Elevrådet.

Samarbej dsudvalg
Samarbejdsudvalgets medlemmer i 1972-73:
Rektor (formand), Uffe Gravers Pedersen, Niels Härtling, Marianne 
Møller, Axel Wiberg, Vera Vildrik HFb, Peter Hammer 2my, Ulla 
Lund 2mx, Ingrid Ågård Andersen 3sa (indtil 14. nov.), Anders Bo Ja
kobsen 2mx (efter 14. nov.).

Samarbejdsudvalgets opgave er gennem gensidig information og for
handlinger at fremme samarbejdet mellem lærere og elever, fremskynde 
sagers løsning og koordinere læreres og elevers bestræbelser.

Af sager, der har været til behandling, kan nævnes: Fællestimer og 
studiekredse, indførelse af studiekort for elever, indførelse af gæstekort 
til elevfester, indvielsesdagens arrangement, revision af reglerne for af
holdelse af elevfester, oprettelse af nye grene, juleafslutningen og skole
komedien.

Morgensamlingsudvalg
Udvalgets medlemmer i 1972-73: Henriette Bayer 3sa, Hanne Toftager 
2sa, Henrik Olafsson 2sa, Bo Davidsen, Steffen Pabst, Bente Thorup.

Morgensamlingerne finder sted mellem kl, 9,45 og kl. 10,05, tirsdage 
og fredage. Skoleårets første morgensamling fandt sted d. 3.-11., kort tid 
efter at festsalen stod klar til brug; skolens sangkor under ledelse af mu
siklærer Bo Davidsen lagde ud. Sang og musik (ved forskellige talent
fulde elever) og fælles folkedans dominerede efterårets samlinger. Des
uden opførte nogle lg-klasser henholdsvis en romersk komedie (på 
dansk!) og små franske kriminalstykker (på fransk). Indimellem er der 
vist kortfilm, f. eks. „Snow“, meget a propos på årets første rigtige sne
vejrsdag. Udvalget organiserede også underholdningen ved skolens offi
cielle indvielse d. 24.-11. og ved juleafslutningen d. 19.-12.

I den hensigt at involvere alle skolens „brugere“ i morgensamlingerne, 
blev i begyndelsen af december fremstillet og opsat en „idekasse“. Des
værre har den indtil nu ikke indeholdt nogensomhelst forslag eller bi
drag. Derfor så udvalget til slut ikke anden udvej end at uddelegere an
svaret for én morgensamling til hver klasse (bortset fra de klasser, der 
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allerede havde bidraget) samt til lærerkollegiet. Dette viste sig at være 
en „guldgrube“. De klasser, der hidtil har optrådt, har gjort det med 
stor succes. Af indholdet kan nævnes: Thomas Nielsen-parodi, en moder
ne „Medea“, uddrag af „Spoon River“ af Edgar Lee Masters, en opera
parodi og rigtig gammeldags varité. Det sidste, vi har overværet til dato, 
var en professionelt udført illustration til sangen om „Frankie and 
Johnny“. Bente Thorup.

Kunstudvalg
Kunstudvalgets medlemmer i skoleåret 1972-73 var Ege Lau Frandsen, 
Peter Hammer, Emma Nielsen, Erik Philipsen, Per Rasmussen, Anne 
Sørensen og Kirsten Vinther.

Kunstudvalgets arbejde har i år været præget af skolens indflytning 
i nye lokaler, forstået på den måde, at vi mest har beskæftiget os med at 
få de deprimerende grønne vægge dækket, så de ser lidt mindre ensar
tede ud. Vi har i den forbindelse kontaktet dels Undervisningsministe
riets „Vandreudstillinger af kunst til gymnasieskolerne“, Ny Carlsberg- 
fondet, Louisiana og prøvet at få et samarbejde med den lokale kunst
forening i gang for at få dels skiftende udstillinger, dels økonomisk støtte 
til permanent opsatte ting. Derudover har vi sat nogle af de arbejder, 
eleverne har produceret i formningstimerne, op, og vi arrangerede en 
tur til Louisiana til udstillingen „Extrem Realisme“. Vi har også sat 
nogle masonitplader op i kantinen, som det er meningen alle eleverne 
skal male på.

Vort arbejde koncentrerede sig i begyndelsen af året om at finde 
kunstnere, som var villige til at udsmykke væggen for enden af indkørs
len. Dette projekt var en gave, skolen modtog i forbindelse med ind
vielsen. Vi håber, at afgørelsen falder, og arbejdet bliver påbegyndt in
den skoleårets slutning.

Endvidere har vi planlagt at kontakte unge kunstnere for at få dem 
til at udlåne deres arbejder til ophængning på skolen.

Kunstudvalget.

Film- og teaterudvalget
har medvirket ved besøg på „Det ny Teater“ til „Medea“, hvor tilslut
ningen var så stor, at besøget måtte deles over tre aftener. En række 
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lærere har derudover med enkelte klasser besøgt andre forestillinger på 
de københavnske scener.

I december samlede udvalget en gruppe teaterinteresserede elever, der i 
den følgende tid under ledelse af cand. mag. Hans Wohlmuth indstude
rede Bert Brechts „Hr. Puntila“. Stykket opførtes ved to forestillinger 
den 6. og 7. april.

I foråret startedes en filmklub, hvis medlemmer fik adgang til ved 
fire formiddagsforestillinger om lørdagen i Stenløse at se: „Julius Cae
sar“, „Falstaff“, „Mand til alle tider“ og „Åh, sikken herlig krig“. Sene
re vil også ikke-engelsksprogede film blive inddraget.

Preben Andersen.

Skakklubben
I begyndelsen af skoleåret var der ca. 14 medlemmer i skakklubben, men 
der gik ikke ret lang tid, før de fleste mistede interessen. Til sidst var vi 
kun 4-5 aktive spillere, der til gengæld har holdt ud indtil nu. Vi har i 
år, ligesom sidste år, deltaget i Gymnasiernes Skakturnering og forbedret 
vor score med point.

Dersom en venlig og kompetent sjæl ville forestå en eller anden form 
for organiseret „undervisning“ i skakklubben, kunne medlemstallet mu
ligvis bringes op på det oprindelige!

Per H. Christiansen, 3sb.

„FAG”
Elev-, lærer- og samarbejdsorganet FAG (dette er engelsk kostskoleslang 
og betyder slave; ligheden med forkortelsen for dette undervisningssted 
(FAHF-k) er tilsigtet) blev startet i år af nogle entusiastiske elever.

Resultatet af deres ihærdige anstrengelser blev verdenspremieren i 
september på dette mageløse tidsskrift, som er annonce- og censurfrit, 
og som blev på 20 sider. Siden er bladet vokset; et enkelt nummer havde 
således 36 sider! Men bladet har været præget af for ringe skrivelyst 
blandt befolkningen her på stedet. (Det er sørgeligt i den forbindelse at 
erfare, at ca. 50 pct. af det udgivne stof var produceret af de samme 3 
personer).
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Dette sidste beklagelige faktum bliver dog forhåbentlig afhjulpet til 
næste år, når de nye elever dukker op, samt et læs nye lærere, fulde af 
enthusiasme og gå-på-mod. Samtidig vil de elever, der var nye i år, have 
akklimatiseret sig, og måske føle sig mere motiverede til at yde deres 
bidrag til debatten.

Redaktionen vil sluttelig bringe en dybfølt tak til de lærere, der har 
været os behjælpelige med trykningen af de ca. 8 numre af FAG, der er 
udkommet i år.

Redaktionen.
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Skolens dagbog
August:

7. Første skoledag. Det nybyggede gymnasium tages i brug, bortset fra 
festsalsafsnittet.

25. Elevfest. Orkester: „Københavns Fodvarmere“.

September:
13. Fællestime: „Ja eller Nej til EF“. Diskussion med indledning af 

fhv. udenrigsminister Poul Härtling og professor, dr. phil Anders 
Munk.

27. Håndboldstævne (piger) i Bagsværd. Frederikssund A — Bagsværd: 
6-2, Vestre Borgerdyd — Frederikssund A: 4-2, Næstved — Frede
rikssund B: 6-1, Frederikssund B — Vestre Borgerdyd: 4-4.

29. Elevfest. Beat. — „Limelight“.

Oktober:
4. Fagkonsulent, lektor Annelise Reiermann, (samfundsfag), besøger 

skolen.
9. Ladies circle, Frederikssund afdeling besøger sammen med svenske 

gæster skolen.
16.-20. Efterårsferie.
30. Ekskursion i Farum Naturpark. Isb + c.
31. Ekskursion i Farum Naturpark. Isa.

November:
3. Fællestime: Paneldiskussion om DGS’s uddannelsespolitik. Panelet: 

Leif Andresen, formand for DGS, Karsten Raae 3my, Jens Henrik 
Andersen 3my og Per Rasmussen 2mx.

8. Byggeudvalget fra Set. Jørgens Gymnasium, København, besøger 
skolen.

24. Skolens indvielse.
25. „Åbent hus“ for alle interesserede til at se skolen.

December:
14. Basketballstævne (drenge) på Vallensbæk Statsskole. Frederikssund 

— Roskilde: 15-40, Vallensbæk — Frederikssund: 38-28.
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21. Elevfest. Jazz-orkester. Lærerunderholdning. Beat — „De fortabte 
spiilemænd“.

22. Juleafslutning.
23. -12. — 5.-1. Juleferie.

Januar:
15. Orienteringsmøde for forældre og elever om optagelse på HF-kursus 

pr. 1. august 1973.
17. Fællestime: Ballerup Amatørscene „Klimax“ opfører Edward Albee’s 

stykke „Zoo story“.
22. Orienteringsmøde for forældre og elever om optagelse i Ig pr. 1. 

august 1973.
26. Elevfest. Talentaften.
30. Regionsstævne i volleyball. Yngste gruppe: Frederiksborg — Frede

rikssund: 2-0, Frederiksborg — Roskilde: 2-0, Frederikssund — Ros
kilde: 2-0. Vinder: Frederiksborg Statsskole. Ældste gruppe: Fre
deriksborg — Frederikssund: 0-2, Roskilde — Birkerød: 0-2, Ros
kilde — Frederikssund: 2-0, Frederiksborg — Birkerød: 0-2, Roskilde 
— Birkerød: 0-2. Vinder: Birkerød Statsskole.

30.-1 — 6.-2. Lejrskole i Rom. Isa + b.

Februar:
9. Fællestime: Janacek kammerorkester spiller værker af Bach, Mo

zart og Britten. Teatertur til Det ny Teater, København. Euripides: 
Medea.

10. Volleyballstævne (piger) i Birkerød. Frederikssund A — Næstved: 
16-14, 15-5. Frederikssund A — Kalundborg A: 15-12, 16-14. Bir
kerød A — Frederikssund A: 15-4, 15-7. Birkerød B — Frederiks
sund B: 15-4, 15-11. Frederikssund B — Kalundborg B: 15-4, 15-9.

28. Repræsentanter fra byggeudvalg og lærerkollegium på Rungsted 
Statsskole besøger skolen.

Marts:
2. Elevfest. „Paddy Doyle“. Irsk folkemusik.
8. -30. Kunstudstilling af maleren Viggo Bentzon.

13. Studieorienteringsdag for 2g, 3g og 1HF. Ekskursion til København 
Isa.

20. Forældremøde Igs. Fællestime: Sergei Eisensteins film: Panserkryd
seren Potemkin.
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22. Forældremøde Igm. Ekskursion til Vikingemuseet, Roskilde og Kø
benhavn Imy + z.

23. Fællestime: Maleren Viggo Bentzon fortæller om sin kunst.
28. Dronningens fødselsdag.
30. Ekskursion til København Isb.

April:
5 .-6. Skolekomedie.

13 .-18. Frivillig studietur til Berlin for 47 elever fra 3g.
16 .-24. Påskeferie.
25.-1.-5. Lejrskole i Holland 2mx + y.
30.-4.-5. Udstilling af 3g’s arbejder i formning.

Maj:
4. Forårskoncert.
9. 3g’s sidste normale skoledag. Frederikssund Rotaryklub besøger sko

len.
23. 1 og 2g’s sidste normale skoledag.
24. Årsprøver og eksamen for gymnasieklasserne begynder.

Juni:
5. Grundlovsdag.

22. Årsafslutning. Det første studenterhold dimitteres. Optagelsesprøve 
til lg-

25.-6. — 10.-8. Sommerferie.
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Ferier og fridage
(de nævnte dage medregnet).

1973:
Mandag den 25. juni — fredag den 10. august: Sommerferie.
Mandag den 15. oktober — fredag den 19. oktober: Efterårsferie.
Mandag den 24. december — fredag den 4. januar: Juleferie.

1974
Torsdag den 28. marts: Dronning Ingrids fødselsdag.
Mandag den 8. april — tirsdag den 16. april: Påskeferie.
Onsdag den 5. juni: Grundlovsdag.
Mandag den 24. juni — fredag den 9. august: Sommerferie.

Årsafslutningen finder sted fredag den 22. juni 1973 kl. 9.

Skoleåret 1973-74 begynder mandag den 13. august 1973 kl. 9.
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Skolens lokaler
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Skolens beliggenhed
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