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INGRID JESPERSENS SKOLE

INGRID JESPERSENS SKOLE er en privat, selvejende institution, 
der omfatter:

1. Hovedskolen, som omfatter 1.-7. klasse, hvortil der knytter sig 
en frivillig 8., 9- og 10. klasse for de elever, der ikke fortsætter i

2. Realskolen, som omfatter 1.-3. realklasse og afsluttes med 
realeksamen.

3. Gymnasiet, der i tilslutning til 2. eller 3. realklasse omfatter 
1.-3. gymnasieklasse og afsluttes med studentereksamen.

Skolen har statstilskud til alle sine afdelinger.

BESTYRELSEN

Bestyrelsen, der ifølge skolens grundbestemmelser, består af 2 
medlemmer valgt af forældrekredsen, 2 valgt af Elevsamfundet 
samt 1 juridisk sagkyndig valgt af den øvrige bestyrelse, har føl
gende medlemmer:

Højesteretssagfører Frits Rosenquist, formand, 
fuldmægtig, cand. jur. Birthe Philip, næstformand, og 
rigsbibliotekar Palle Birkelund valgt af forældrekredsen, samt 
læge Ellen Esman og
overlærer Else Holm Jensen valgt af Elevsamfundet.

Landsdommer O. Graulund Hansen, der har været medlem af 
bestyrelsen siden 1963, og hvis valgperiode udløb i 1973, ønskede 
ikke genvalg. Forældrerepræsentantskabet indstillede derefter som 
nyt bestyrelsesmedlem fru Birthe Philip, og da der ikke fra for
ældrekredsen fremkom andre forslag, indtrådte fru Philip fra 1. juni 
1973 i bestyrelsen som forældrerepræsentant i tiden indtil 1977.
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BERETNING 1973/74

Bestyrelsen har i det forløbne år holdt et større antal møder end 
sædvanligt for bl. a. at behandle besættelsen af rektorstillingen, idet 
rektor Mogens Kabel i december 1973 meddelte, at han ønskede 
at fratræde 1. august 1974.

Rektorstillingen blev opslået ledig i begyndelsen af 1974, og de 
indkomne ansøgninger blev, samtidig med at de behandledes i be
styrelsen, forelagt såvel et udvalg af repræsentanter for lærerrådet 
suppleret med 2 elever som direktøren for Direktoratet for Gym
nasieskolerne til udtalelse.

Af de 11 ansøgere valgte bestyrelsen derefter enstemmigt den 
37-årige adjunkt ved Virum Statsskole, cand. mag. i zoologi, bota
nik, geologi og geografi Svend Petersen, hvis ansættelse som rektor 
blev godkendt af undervisningsministeriet ved skrivelse af 4. april 
1974. Den nye rektor tiltræder 1. august.

Bestyrelsen har i øvrigt, foruden at behandle skolens alminde
lige økonomiske forhold, fortsat bestræbelserne for at forbedre 
skolens lokaleforhold, og i samarbejde med arkitekt og lærerråd 
er iværksat forskellige forsøg m. h. t. forbedring af klasseværel
sernes belysning, ventilation m. v. og bekæmpelse af gadestøj.

Efter at man allerede i forrige skoleår havde rettet henvendelse 
til Københavns Brandvæsen, er der modtaget en række anvisninger 
på bygningsmæssige foranstaltninger, der kan forbedre skolens 
brandsikring. En del af anvisningerne, bl. a. opsætning af særlige 
branddøre og automatiske dørlukkere, er allerede ført ud i livet, 
og i det kommende skoleår vil yderligere brandsikringsforanstalt
ninger og andre lokalemæssige forbedringer blive søgt gennemført.

Bestyrelsen har i hele sin virksomhed haft et meget positivt og 
udbytterigt samarbejde med rektor, viceinspektør, lærerrådet (der 
er repræsenteret ved bestyrelsens ordinære møder) og Forældre
repræsentantskabet.

Skolens regnskab for 1972/73 viste et underskud på ca. 135.000 
kr., et beløb der dog kan forventes noget formindsket, når den 
endelige beregning af statstilskuddet har fundet sted.

De stærkt stigende lønnings- og andre udgifter stiller skolen 
overfor mange økonomiske problemer, og det har desværre været 
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nødvendigt at forhøje skolepengene, således at disse for 1974/75 
udgør 1800 kr. for elever i 1.-7. klasse og 1950 kr. for elever i 
skolens øvrige klasser.

Skolens budget for året 1974/75 er i hovedposter fastlagt så
ledes:

Indtægter Udgifter
Statstilskud ........................................................... 4.420.000
Lejeindtægter....................................................... 20.000
Renteindtægter .................................................... 12.000
Skolepenge............................................................ 1.045.000
Lærerlønninger........................................................................... 4.000.000
Andre lønninger og honorarer, kontor- og administra

tionsudgifter ....................................................................... 445.000
Vedligeholdelse af bygninger, lokaler, arealer m. v. ... 60.000
Opvarmning, belysning, rengøring m. v............................. 520.000
Skatter, afgifter vedr. bygninger ........................................ 40.000
Leje af lokaler og arealer ...................................................... 23.000
Renter af lån mod pant i ejendommen ............................. 90.000
Bøger til bibliotek, samlinger til undervisningsbrug og

andet undervisningsmateriel ............................................. 190.000
Inventar, møbler m. v. samt vedligeholdelse af dette ... 35.000
Afskrivninger ............................................................................. 25.000
Kassekreditrenter ...................................................................... 10.000
Brandsikringsforanstaltninger ............................................... 75.000

5.497.000 5.513.000
Forventet underskud ......................................... 16.000

5.513.000 5.513.000

FORÆLDREREPRÆSENTANTSKABETS VIRKSOMHED

Forældrerepræsentantskabet har i løbet af skoleåret 1973/74 af
holdt fire møder. Efter møderne er udsendt detaljeret referat til alle 
forældre, klasser og lærere m. fl. samt til skolens bestyrelse.
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Det har haft væsentlig betydning for repræsentantskabets arbejde, 
at viceinspektøren for hovedskolen og lærerrådets formand fortsat 
har deltaget i alle repræsentantskabets møder. Det har ligeledes 
været af værdi, at en repræsentant for elevrådet for 1.-7. klasse 
har deltaget i flere af repræsentantskabets møder.

En væsentlig del af forældrerepræsentantskabets arbejde har fun
det sted i en række udvalg. Følgende virksomhedsområder skal 
nævnes:

- Fritidsudvalget har året igennem forestået en omfattende serie 
aktiviteter.

- Et bogudvalg vil igen i år lede en »bog-clearing«, hvor skolebøger 
købes og sælges til halv bogladepris. Bog-clearing’en i juni 1973 
sparede forældrejelever for ikke mindre end ca. 3-500 kr. i bog
udgifter.

- Et vedtægtsudvalg udarbejdede forslag til en række ændringer i 
vedtægterne for forældrerepræsentantskabet. Ændringerne blev 
vedtaget på et møde for den samlede forældrekreds 31. januar 
1973- Ændringerne indebærer primært, at forældrerepræsentan
ter, der vælges i ét skoleår, fungerer indtil nyvalg finder sted i 
forbindelse med det første forældremøde i det følgende skoleår. 
Herved undgås det at afholde en række møder alene med det 
formål at vælge forældrerepræsentanter.
De ændrede vedtægter for forældrerepræsentantskabet er aftrykt 
nedenfor.

- Et teaterudvalg arbejder fortsat med planer for en ny scene, der 
skal være væsentligt lettere at etablere end den nuværende.

- På det årlige møde for den samlede forældrekreds modtog for
ældrerepræsentantskabet pålæg om at søge Grundbestemmelser 
for Institutionen Ingrid Jespersens Skole ændret således, at for
ældrekredsens repræsentanter udgør et flertal i skolens bestyrelse. 
Et lovudvalg udarbejdede et forslag, der derefter behandledes 
af forældrerepræsentantskabet.

Repræsentantskabets seneste initiativ har været udsendelse af en 
opfordring til forældrene om i muligt omfang at påtage sig virk
somhed som vikar på skolen fra august 1974.
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Forældrerepræsentantskabets regnskab for finansåret 1973/74 er 
anført nedenfor. Regnskabet føres over en særlig konto (43-94) i 
skolens regnskab og revideres sammen med dette af skolens revisor.

Ud over de i regnskabet anførte udgifter er i skoleårets sidste del 
ydet støtte til tre interesse-aftener for gymnasiet og 10. klasse med 
450 kr. og til fritidsundervisningen med 500 kr. (efter pludselige 
nedskæringer i de offentlige tilskud).

Det månedlige bidrag til forældrerepræsentantskabets arbejde 
fastsattes på årets møde for den samlede forældrekreds uændret til 
5 kr. pr. elev.

Ved skoleårets slutning råder forældrerepræsentantskabet over 
ca. 26.000 kr. Repræsentantskabet har dog givet tilsagn om at ville 
yde støtte til skolens legepladsudvalg og til tilvejebringelse af en 
ny scene. Repræsentantskabet har endvidere meddelt rektor, lærer
råd og elevråd, at repræsentantskabet nu er rede til at overveje evt. 
ønsker om støtte.

REGNSKAB
FOR FINANSÅRET 1973/74

Indtægter:
Indbetalt af forældrene ........................................................... 21.602,00

Udgifter:
Trykning af mødereferater og meddelelser til 

forældrene samt porto ................................................... 1.763,43
Elevfortegnelser ......................................................................... 650,00
Gave............................................................................................... 270,00
Træningsmåtter til fritidsundervisning i Judo.................  1.448,00
Foredragsholder ......................................................................... 350,00

4.481,43
Overskud ........................................................................................ 17.120,57

21.602,00

Formue pr. 31.3. 1973 ............................................................. 7.956,44
Overskud 1973/74 ....................................................................... 17.120,57

Formue pr. 31.3. 1974 ................................................................ 25.077,01
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VEDTÆGTER FOR FORÆLDREREPRÆSENTANTSKABET 
VED INGRID JESPERSENS SKOLE

§ 1. Forældrerepræsentantskabets formål er at støtte og fremme 
samarbejdet mellem forældre og alle skolens led: elever, lærere, rek
tor og bestyrelse, således at skolen på højt plan kan bibringe ele
verne kundskaber og være et trivselssted for den enkelte elev, en 
positiv og fremskridtsvenlig skole, som tiltrækker gode pædagoger, 
og en skole hvor man søger at opnå et højt niveau af forældrenes 
forståelse for skolens arbejde.

Stk. 2. Forældrerepræsentantskabet skal varetage den samlede 
forældrekreds interesser i overensstemmelse med ovennævnte for
mål.

§ 2. Forældrerepræsentantskabet består af en repræsentant for 
hver klasses forældre, men repræsentantskabet opdeler sig i to klas
segrupper svarende til 1.-7. klasse og 8. klasse-3. gymnasieklasse. 
Ved de ordinære møder (se § 4) skal det samlede repræsentantskab 
deltage, men i øvrigt kan hver klassegruppe fungere selvstændigt.

§ 3- Repræsentanten samt en suppleant fra hver enkelt klasse 
vælges af forældrene i forbindelse med det første klasseforældre
møde i løbet af skoleåret, hvortil der indkaldes af skolen. For så 
vidt angår klasser, der etableres ved ombrydning af andre klasser, 
sker valget på klasseforældremøde, hvortil skolen indkalder forud 
for 1. oktober. Skolen foranlediger, at forældre til børn, der skal 
indtræde i 1. klasse, vælger forældrerepræsentant på det oriente
ringsmøde, der afholdes i slutningen af det forudgående skoleår. 
Repræsentanten og suppleanten vælges ved almindeligt flertal for 
2 år ad gangen, men kan genvælges. Dog kan ingen uden afbrydelse 
være repræsentant for mere end 4 år. Den valgte repræsentant med
deler inden en uge til samtlige forældre, at han/hun er klassens 
repræsentant. En person, der er valgt til repræsentant for en klasses 
forældre kan ikke vælges af en anden klasses forældre. Ægtefæller 
kan ikke samtidig være medlem af forældrerepræsentantskabet.

Stk. 2. Repræsentanten kan indkalde til møde for sin klasses for
ældre.

Stk. 3. Repræsentanten indgår i klasserådet, der endvidere består 
af 2 elevrepræsentanter og klasselæreren.
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§ 4. Forældrerepræsentantskabet samles til to ordinære møder, 
et i november og et i april. Repræsentantskabets formand indkalder 
til møderne med 14 dages varsel. Ved det første ordinære møde i 
hvert skoleår indkaldt af formandsskabet vælger repræsentantskabet 
en formand og 3 næstformænd med to repræsentanter for hver 
klassegruppe. Genvalg kan finde sted, men ingen kan være formand 
eller næstformand i mere end 4 år i træk.

§ 5. Forslag, der ønskes behandlet på de ordinære møder, ind
sendes til formanden senest 1 uge før mødet. Forslag kan fremsættes 
af enhver person med tilknytning til skolen. Forslagsstilleren skal 
have adgang til selv at forelægge sit forslag.

§ 6. Ekstraordinære møder af det samlede repræsentantskab eller 
af en klassegruppes repræsentanter skal indkaldes, når formanden 
eller en næstformand eller mindst 1/5 af forældrerepræsentantskabet 
eller klassegruppens repræsentanter fremsætter ønsker herom. Mø
det skal i så fald indkaldes med 8 dages varsel og skal senest finde 
sted 14 dage efter, at ønsket er fremsat.

§ 7. Repræsentantskabet kan vedtage at indkalde den samlede 
forældrekreds eller en klassegruppes forældrekreds til forældre
møde, og et sådant skal ligeledes indkaldes hvis mindst 30 forældre 
fremsætter skriftligt ønske herom. Forældrekredsen skal dog ind
kaldes mindst én gang om året.

Stk. 2. Formanden drager omsorg for mødeindkaldelsen, der skal 
ske med mindst 3 ugers varsel.

Stk. 3. Beslutninger træffes med almindeligt flertal blandt de 
fremmødte stemmeberettigede, jævnfør bestemmelsen i § 15, stk. 2, 
om valgret til bestyrelsen.

§ 8. På de ordinære repræsentantskabsmøder er dagsordenen føl
gende:

1. Valg af dirigent.
2. Behandling af fremsatte forslag.
3. Valg af formand og næstformænd ved novembermødet.
4. Økonomiske forhold.
5. Eventuelt.
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§ 9. Efter hvert repræsentantskabsmøde foranlediger formanden, 
at der udsendes mødereferat til samtlige forældre, lærere og besty
relsen. Mødereferatet skal samtidig opsættes på opslagstavlen for 
eleverne i klasserne.

§ 10. Repræsentantskabets møder finder normalt sted på skolen 
i et af rektor anvist lokale.

§ 11. Tilsynet med skolen føres af repræsentantskabet i det om
fang, dette ikke varetages af det offentlige, for tiden i henhold til 
lov nr. 258 af 4. juni 1970, § 11. Det påser, at de i skolen optagne 
børn følger undervisningen på tilfredsstillende måde.

Stk. 2. Sammen med lærerrådet formidler det et samarbejde mel
lem skole og hjem og sørger for et oplysningsarbejde blandt skolens 
forældre, der tager sigte på en forståelse af barnets situation i skolen.

Stk. 3- Repræsentantskabet kan medvirke ved løsningen af al
mene og specielle opgaver, der er knyttet til skolen. Det kan afgive 
udtalelse og stille forslag til skolens ledelse. Det skal afgive erklæ
ring i alle sager vedrørende skolen, der forelægges det af skolens 
bestyrelse.

Stk. 4. Det kan fremsætte forslag til ændring af ordensreglerne. 
Det skal afgive erklæring om ændringsforslag, der er fremsat af 
andre.

Stk. 5. Dets udtalelse skal indhentes om forhold vedrørende 
skolelæge og skoletandlægeordningen, samt om ordninger vedr. 
psykologisk medhjælp og eventuel fritidspædagog.

Stk. 6. Dets udtalelse skal indhentes om planer til ændringer og 
udvidelse af skolen.

Stk. 7. Det kan stille forslag om udvidelse og forbedring af 
skolelokalerne og om skolens forsyning med materiel og indventar.

§ 12. Rektor, viceinspektøren og lærerrådets formand har adgang 
til at deltage i repræsentantskabets møder. De skal have tilsendt ind
kaldelse og dagsorden til møderne. De kan fremsætte forslag, men 
har ikke stemmeret. De er berettigede til i korthed at få afvigende 
meninger anført i mødereferatet.

§ 13. Tre repræsentanter for elevrådene eller en dertil svarende 
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elevsammenslutning kan deltage i repræsentantskabets behandling 
af følgende spørgsmål:

a. almindelige spørgsmål vedrørende foranstaltninger mod skole
forsømmelser.

b. løsning af almene opgaver, der er knyttet til skolen.
c. forslag om udvidelse og forbedring af skolelokalerne og disses 

forsyning med materiel og inventar.
d. planer og tegninger til nye bygninger og anlæg for skolen eller 

ændringer i bestående bygninger og anlæg.
e. ændring af ordensregler.
f. alle andre forhold, der vedrører elevernes trivsel i skolen, f. eks. 

fritidsaktiviteter og fællesarrangementer så som skolefester, 
skolekomedier, skoleudflugter, idrætsstævner m. m.

Stk. 2. Elevrepræsentanterne skal have tilsendt indkaldelse og 
dagsorden til repræsentantskabets møder. De kan fremsætte forslag 
og deltager i øvrigt i forhandlingerne indtil disses afslutning. De 
har ingen stemmeret, men er berettiget til i korthed at få afvigende 
meninger anført i referatet.

§ 14. Forældrekredsen afholder udgifterne til repræsentantska
bets funktion. På det årlige møde for den samlede forældrekreds 
fastsættes bidrag hertil samt til opfyldelse af repræsentantskabets 
formål i øvrigt, fortrinsvis til formål, til hvilke der ikke ydes tilskud.

Stk. 2. Regnskabsåret følger skolens regnskabsår. Regnskabet re
videres af skolens revisor og forelægges på det årlige møde.

§ 15. Repræsentantskabet forestår valget af forældrerepræsen
tanter til skolens bestyrelse. Ved brev til forældrene gives under
retning om den eller de kandidater, som repræsentantskabet fore
slår. I brevet meddeles endvidere, at 5 forældre kan opstille en 
kandidat, om hvilket der inden 14 dage skal gives repræsentant
skabet underretning. Såfremt der ikke opstilles flere kandidater end 
ledige poster i bestyrelsen, betragtes disse kandidater som valgt. 
Ellers afholdes der afstemning ved udsendelse af stemmesedler til 
forældrene.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af og blandt de personer, 
der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der 
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er indskrevet i skolen, eller som senest har haft forældremyndig
heden over eleven, der er fyldt 18 år.

§ 16. Bestemmelserne i nærværende vedtægt kan kun ændres på 
et møde, hvortil forældrene er indkaldt på grundlag af en dags
orden, vedlagt ændringsforslaget. Ændringsforslaget skal være re
præsentantskabet i hænde senest 14 dage før mødet. Beslutning om 
ændring træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte stem
meberettigede.

Vedtaget på et møde for den samlede forældrekreds
28. november 1972.

Rettet på et møde for den samlede forældrekreds
31. januar 1974.
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INGRID JESPERSENS SKOLES ELEVSAMFUND er en for
ening bestående af tidligere elever i Ingrid Jespersens Skole. For
eningens formål er dels at samle tidligere elever til et årligt møde, 
dels at give tilskud til et legat, der blev stiftet ved skolens 25 års 
jubilæum i 1919- Legatet uddeles hvert år til en eller flere af de 
dygtigste dimittender; desuden uddeles en legatportion til en tid
ligere elev, der trænger til støtte eller opmuntring. Elevsamfundet 
råder yderligere over et legat, der tildeles en tidligere lærer ved 
skolen.

Elevsamfundets bestyrelse består af syv medlemmer, der repræ
senterer forskellige årgange. Det er for tiden følgende:

Ellen Hartmann (1913)
Ellen Esmann (1922) (formand)
Else Holm Jensen (1929)
Inge Maag, f. Kendal (1935)
Grete Wengler, f. Jacobsen (1944)
Ingrid Brinkmann, f. Sørensen (1961)
Anna Lena Kunoy (1968)

Ifølge skolens statutter vælges to medlemmer til skolens besty
relse af Elevsamfundets bestyrelse, hver for en 4-årig periode.

SKOLELÆGEORDNING

Til skolen er knyttet en skolelæge, Grethe Franck. Skolelægen 
har træffetid mandag kl. 9-10, tlf. ØB 2595. Skolesundhedsplejer- 
sken træffes mandag og torsdag kl. 9—14. Ifølge den nye skolelæge
lov af august 1972 skal skolelægen fremtidigt foretage helbreds
undersøgelser af alle elever i 1., 2. og 5. klasse samt specialklasser, 
og den klasse efter hvilken skolepligten ophører.

Eleverne i de øvrige klasser i undervisningspligtig alder vil blive 
syns- og høreprøvet samt målt og vejet af skolesundhedsplejersken, 
medens spørgsmålet om, hvilke elever i disse klasser der skal til 
helbredsundersøgelse hos skolelægen, skal afgøres ved en konfe
rence mellem klasselærer, skolelæge og sundhedsplejerske, eller efter 
ønske fra forældrene.
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Nyordningen skyldes erkendelsen af nedgangen af antallet af le
gemlige sygdomstilfælde og stigningen i antallet af »samspilsramte« 
elever og tilsigter at give skolelægen mere tid til at tage sig af disse 
problemer.

SKOLETANDLÆGEORDNING

Eleverne i den skolepligtige alder med bopæl i Københavns kom
mune kan deltage i Københavns kommunale skoletandpleje, tilmel
delseskort fås på skolen.

Elever med bopæl i andre kommuner har ret til skoletandpleje i 
bopælskommunen, henvendelse til det lokale skolevæsen.

Oplysninger vedrørende skoletandplejen i Københavns kommune 
fås på tlf. 11 36 11.

FORHOLD UNDER SYGDOM

a) Når en elev får en smitsom sygdom, må skolen forlange straks 
at modtage meddelelse herom.

b) Elever, der har haft en smitsom sygdom, må ikke modtages på 
skolen uden lægeattest for, at de ikke kan antages at udbrede 
smitte.

c) I andre sygdomstilfælde udbeder skolen sig meddelelse efter tre 
dages varighed.

FORSØMMELSER

Skolen beder indtrængende forældrene om ikke at lade børnene 
forsømme, når det ikke er uomgængeligt nødvendigt. Det er skolen 
magtpåliggende, at dens elever vænnes til respekt for skolens ar
bejde og til pligtfølelse; men småforsømmelser og ekstra fridage 
giver den enkelte elev en uheldig følelse af at være hævet over de 
almindelige regler og indvirker skadeligt på klassens arbejde.

Forsømmelser, som skyldes anden årsag end sygdom, kan ikke 
tillades uden forudgående forhandling med skolen.

Læge- og tandlægebesøg bedes såvidt muligt lagt uden for skole
tiden.
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ORDENSREGLER

1. Undervisningen begynder kl. 8 præcis.
2. Skriftlig meddelelse udbedes, hvis en elev 1) har været fra

værende, 2) ønskes fritaget for en enkelt time eller på anden 
måde kræver særlige hensyn.

3. Karakterbog og andre meddelelser fra skolen medbringes atter 
med hjemmets (for elever over 18 år: elevens) underskrift før
ste skoledag efter, at de er udleveret til eleven.

4. Alle bøger og andre skolesager, som eleverne benytter, skal 
være forsynet med navn og holdes i ordentlig stand. Enhver 
bog skal være forsynet med ordentligt omslagsbind.

5. Har en elev mistet noget på skolen, bedes dette straks meddelt. 
Det frarådes eleverne at have penge eller værdigenstande i 
tasker eller i lommerne på deres overtøj (tingene kan depone
res hos klasselæreren eller på kontoret).

6. Det er under erstatningsansvar eleverne forbudt at beskadige 
(f. eks. tegne) på deres pulte.

7. I skoletiden må ingen elev forlade skolen uden tilladelse.
8. Slik må ikke medbringes på skolen uden tilladelse.
9. Udveksling af gaver ved fødselsdage o. 1. må ikke finde sted 

på skolen.
10. Indsamling af penge mellem eleverne må ikke finde sted uden 

skolens tilladelse.
11. Kun elever med lang skolevej kan få tilladelse til cykelparke

ring i skolegården.

Telefonbesked til eleverne kan normalt ikke modtages.

17



STANDPUNKTSBEDØMMELSE.
OG KARAKTERGIVNING

I hovedskolen anvendes følgende standpunktsbedømmelser:

1. Udmærket - for det udmærkede, helt fortrinlige standpunkt.
2. Meget tilfredsstillende - for det gode, sikre standpunkt.
3. Tilfredsstillende - for gennemsnitsstandpunktet.
4. Jævnt tilfredsstillende - repræsenterende standpunkter lige un

der middel.
5. Mindre tilfredsstillende - for standpunkter, der kan anses for 

passable, men heller heller ikke mere.
6. Ikke tilfredsstillende - for det uantagelige.

I realskolen og gymnasiet anvendes følgende karakterskala:

13 - gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præsta
tion.

11 - gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10 - gives for den udmærkede, men meget rutinemæssige præsta

tion.
9 - gives for den gode præstation, der ligger over middel.
8 - gives for den middelgode præstation.
7 - gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under mid

del.
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 mangelfunde og utilfreds

stillende præstation.
0 - gives for den helt utilfredsstillende præstation.

Af karakterdefinitionerne fremgår tydeligt skalaens hovedind
deling i o trin. De karakteristiske hovedord er udmærkede, middel 
og usikker.
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Til den midterste af hovedgrupperne må henføres præstationer 
eller standpunkter, der viser, at eleven er så godt hjemme i sit stof, 
at det kan siges stort set at være tilegnet.

For at blive placeret i den øverste gruppe må eleven derudover 
vise overblik over stoffet og i større eller mindre grad kunne tage 
selvstændig stilling til forelagte problemer inden for det pågæl
dende stof.

Til den nederste af hovedgrupperne henføres elever, der viser 
usikkerhed i den forstand, at de ikke har tilegnet sig det krævede 
stof og viser mangel på kundskaber eller færdigheder inden for 
stoffet.

I øvrigt skal følgende to betingelser være opfyldt, for at real
eksamen eller studentereksamen er bestået:
1. Summen af samtlige karakterer skal være mindst 5,5 gange 

karakterernes antal.
2. Summen af de lo laveste karakterer plus gennemsnittet af de 

resterende karakterer skal være mindst 13.

19



SKOLENS AFGANGSPRØVER
1973

STUDENTEREKSAMEN

DEN SPROGLIGE LINIE, NYSPROGLIG GREN

Marie Bache Andersen, Neel Marchen Bodmin, Lars Scheving 
Christensen, Niels Peter Dohlmann, Peter Effersø, Susanne Har
ding, Anne-Mette Helweg, Anne Marie Hertz, Merete Liolm, Helle 
Jørler, Simon Jon Utke Leunbach, Lene Birgitte Malmstrøm, Søren 
Mejl, Susanne Askham Olsen, Ane Camilla Ruge, Susanne Maja 
Viby.

Der blev opnået følgende gennemsnitskarakterer: 1: 10,4-9,5; 
5: 9,4-8,5; 4: 8,4-7,5; 6: 7,4-6,5.

DEN MATEMATISKE LINIE, MATEMATISK-FYSISK GREN

Nicholas Brown, Rune Dietz, Birgit Holmer Jensen, Elisabeth 
Lundh, Eva Nedergaard-Hansen, Ole John Nielsen, Anne Marie 
Voss Schrader, Jesper Torben Schytt, Jacob Siesby, Thomas Henrik 
Stiirup, Henrik Bernhard Winther.

Der blev opnået følgende gennemsnitskarakterer: 1: 10,4—9,5; 
3: 9,4-8,5; 4: 8,4-7,5; 2: 7,4-6,5; 1: 6,4-5,5.

REALEKSAMEN

Lars Blaabjerg, Charlotte Schack von Brockdorff, Marc Tom 
Christensen, Nina Bjørnstrup Christensen, Ole Clausen, Irene Maria 
Cristofoli, Helle Toftgård Gregersen, Kent Prip Madsen, Henriette 
Oppenheim, Torsten Prior, Iver Hans Rosenkrantz, Tina Sass, Car
sten Thygård, Søren Toftegaard-Larsen, Stine Trier.
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Oversigt over timefordelingen i skoleåret 1973-74

1.
 k

l. 
x o

g y

2.
 kl

. x
 og

 y

3.
 kl

. x
 og

 y

4.
 k

l. 
x o

g y

5.
 kl

. x
 og

 y

6.
 kl

. x
 og

 y

7.
 k

l. x
 og

 y N
WJ o

K 
cd 9.

 x
, y

 og
 z

d 1.
 gy

m
na

sie


kl
as

se

2.
 gy

m
na

sie
 

kl
as

se

VJ <5 C

M &
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Iagttagelse.......................
Religion........................... 1 1 2 2 1 1 1 1111 2 2 2
Dansk.............................. 7 7 6 7 7 6 4 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Engelsk............................. 2 4 3 3 3 3 5 4 5 4 3 3 6 3
Tysk................................ 2 3 4 3 4 3 3 5
Fransk.............................. (2) (4) 5 5 3 3 3 3 4 4 4
Latin................................ (4) 4 4 4
Oldtidskundskab........... 1 1 2 2 2
Historie........................... 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Samfundsfag................... 1 1 1
Geografi........................... 2 2 2 2 2 2 3 3
Biologi............................ 2 2 2 2 2 3 3 3
Fysik og kemi................. 2 2 2 2 5 5 6 2 5
Orientering..................... 1 1 3 3 3
Regning og matematik.. . 4 4 4 4 4 4 4 5-6 6 5 2 5 3 3 5 5 6 6
Håndarbejde................... 2 2 2 2 2 0-2
Formning......................... 2 2 2 2 2 2 (2) (2) (1)
Musik.............................. 2 2 2 2 2 2 (2) (2) (1) 2 2 (1)(1)(1)
Gymnastik....................... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Husgerning..................... 3
Kunstforståelse............... 2 2 2 (l)(D(l)
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SKOLENS LÆRERE 1973-74

Ellen Allan, lærer, klasselærer i 5x: Matematik i 2x, 5x, 6x, musik 
i 2x, formning i 1.

Elisabeth Lund Andersen, lærer, klasselærer i 3x, 9x: Dansk i 3x, 
5x, 9x, engelsk i 4y, 5y, orientering i 5x.

Karen Bagge, overlærer, klasselærer i 6y: Dansk i 6y, matematik i 
ly, 8x, specialundervisning i regning.

Bente Bjørnslev, husholdningslærer: Husgerning i 7xy.
Vita Boesen, viceinspektør, klasselærer i 10kl, 3m: Dansk 8z, 10, 

3m, orientering Ixy, geografi 6xy.
Susanne Brandt, lærer: Dansk 3y, 5y.
Annemarie Brinkmann, lærer, klasselærer i 9y: Dansk i 9y.
Torben Brostrøm, lektor, klasselærer i Is: Dansk i Is, 2m, 2s, 3s, 

fransk i 2m, 3m.
Inger Brændstrup, adjunkt, klasselærer i 8z: Matematik i 8z, 9c, 10, 

religion i 8z.
Eyvind Clausen, lærer, klasselærer i 2y: Matematik i 2y, 3x, 4x, 8y, 

naturlære i 8xy, 9xz, 10.
Annelise Diers, tegnelærer: Formning i 6xy, 8, 9.
Rigmor Drost, overlærer, klasselærer i 3y: Gymnastik i lxy, 2x, 

3xyp, 5xyp, 6xyp, 7xyp, religion i 2x, 3y, orientering i 4x, hånd
arbejde i Ix, 2x, 3y.

Ingrid Falcon, lektor: Fransk i 10, Is, 3sN, formning i 5y, 7, 8, 9-
Neel Fogh, lærer, klasselærer i 4y: Religion i 4y, 5x, 6xy, biologi i 

6xy, 7xy, 8x.
Peder Fuglsang, stud, mag., klasselærer i 8: Dansk i 8x, historie i 

7y, 8z, 9z.
Anders Gadegaard, stud, mag.: Religion i 8x, naturlære i 7xy, 8z, 

matematik i 4y.
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Kimi Hasting, lærerstud., klasselærer i Ix: Dansk i Ix.
Henrik Hastrup, lektor, inspektor: Geografi i 8yz, 9yz, 10, Is, 2m, 

biologi i 10, 3g.
Per Hvashøj: Dansk i 8y, 9z.
Kaj Linno Henriksen: Biologi i 8yz.
Ole Jelby, stud, mag: Tysk i 7y, 9y.
Claudius Jensen: Matematik i 6y.
Torben Juncker, lektor, klasselærer i 3sN: Religion i 2g, 3g, histo

rie i Ig, 2g, 3g, oldtidskundskab i Ig.
Mogens Kabel, rektor: Oldtidskundskab i 2g, tysk i 8z.
Lizzie Kristiansen, overlærer, klasselærer i 8y: Religion i 8y, histo

rie i 8xy, 9xy, 10, biologi i 9xyz, gymnastik i 8, 9, 10, Ig.
Elisabeth Landt, overlærer, klasselærer i 6x: Religion i 2y, dansk i 

2y, 6x, tysk i 6y, 7x, formning i 2y.
Hanne Lund, lærer, cand, phil.: Musik i 7, 8, 9, tysk i 8y.
Ide Løppenthin, mag. art.: Kunstforståelse i 2g, 3g.
Arne Madsen, lærer: Gymnastik i 2y, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Ig, 

2g> 3gd.
Erhard Madsen, lektor, boginspektor: Fysik i Im, 2mF, 3mF, kemi 

i Im, 2mF.
Birgitte Næraa, klasselærer i 4x: Religion i 4x, dansk i 4xy, orien

tering i 3y, 5y.
Michael Nielsen, stud. mag. art.: Tysk i 6x, 8x, 10.
Birgitte Grove Bonde Petersen: Musik i ly, 4y, 5x, svømning.
Robert Petersen, stud, scient.: Fysik i 2mE, 3mE.
Hermann Pump, lektor, klasselærer i 2s: Dansk i Im, tysk i 9z, ls, 

2sN, 3sN.
Birgitte Qvist, lærer, klasselærer i 2x: Dansk i 2x, engelsk i 9x, 

matematik i 3y.
Dorrit Rischel, lærer, klasselærer i ly: Religion i 7y, dansk i ly, 7y, 

tysk i 9x, formning i ly.
Ulla Roy-Poulsen, adjunkt, klasselærer i 2m: Matematik i 10, ls, 

2m, 3sN.
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Birthe Rude, lærer, klasselærer i 9z: Dansk i 7x, engelsk i 5x, 8xz, 
9z, 10.

Merete Schneekloth, aut. ordblindepædagog: Læsetimer.
Gerda Stockholm, overlærer: Religion i 3x, orientering i 3x, mate

matik i Ix, håndarbejde i ly, 2y.
Ole Stolle, musikpædagog: Musik i Ix, 2y, 3xy, 6xy.
Inga Svensbo, lektor: Fransk i lm, 2s, latin i 9, Is, 2s.
Elisabeth Søe, lærer, klasselærer i 5y, 7y: Religion i 5y, matematik 

i 5y, 7xy, 9b.
Kirsten Munk Sørensen, faglærer: Gymnastik i 8, 9, 10, Ig, 2g, 3g, 

svømning i 3, 4, 5, 6, 7.
Ruth Trojaborg, statspr. musikpædagog: Musik i 4x, 5y, 7xy, 2sM.
Ruth Ulstrup, lærer: Engelsk i 6x, 7y, 8y.
Britta Wackers, studielektor: Matematik i 9a, lm, 3m.
Elvi Weaver, overlærer: Håndarbejde i 3x, 4xy, 5xy, 6xy, formning 

i 3xy, 4xy, 5x.
Dorthe Wolf, adjunkt, klasselærer i lm: Engelsk i lm, 2sN, 2sM, 

2mE.
Lotte Wæver, adjunkt: Engelsk i 9y, Is, 3sN, 3mE.
Ellen Zerahn, overlærer, klasselærer i 7x: Religion i 7x, engelsk i 

4y, 6y, 7x, historie i 6xy.
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DEN FRIVILLIGE MUSIKUNDERVISNINGS FAG 
OG LÆRERE

Blokfløjte: Oda Esholt Thomsen.
Blokfløjte:
Blokfløjte: Anna Jensen.
Tværfløjte: Marianne Miiller. Statspr. musikpæd. Fløjtenist.
Klaver: Ellinor Kjerulff Jacobsen. Statspr. musikpæd. Pianistinde.
Klaver: Inger Skjold Rasmussen. Statspr. musikpæd. Pianistinde.
Orff-sammenspil: Minna Ronnefeld. Statspr. musikpæd.
Violin: Holger Bjerre. Violinist.
Guitar: Frederik Søgaard.
Klarinet: Ellen Allan.
Saxofon: Crh. Ancher Grøn. Statspr. musikpæd.
Kammermusik: Marianne Müller.
Korsang: Hovedskolekor 6., 7., 8. kl. Ruth Trojaborg.
Korsang: Gymnasiekor: 9., 10., Ig, 2g, 3g. Ruth Trojaborg.

Deltagelse i korsang er gratis.

Regler for instrumentalundervisningen:
Nye elever tilmelder sig i august gennem klassens musiklærer, og 

deres undervisning starter 1. september.

Elever, der allerede får instrumentalundervisning på skolen, skal 
inden 1. juni træffe aftale med læreren om næste skoleår, og under
visningen starter straks ved skoleårets begyndelse.

Indmeldelsen er bindende for hele sæsonen, dog beregnes for nye 
elever en prøvetid på 4 måneder, indenfor hvilken udmeldelse kan 
ske med 1 måneds varsel.

Honoraret betales forud i 10 månedlige rater fra 1. september til 
1. juni, således at betalingen pr. 1. juni gælder juni -|- august.

På skolens ferie- og fridage undervises ikke.
Lektioner, der forsømmes af eleven, erstattes ikke.
Lektioner, der forsømmes af læreren, erstattes med nye, eller fra

drages næste måneds honorar.

Elever med særlige musikalske evner kan, dersom forældrenes 
indtægter berettiger dem hertil, få hele eller halve fripladser, hvis 
sådanne er ledige.
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AF SKOLENS DAGBOG

Ved translokationen 1973 tildeltes Elevsamfundets legat Merete 
Holm fra 3g og Charlotte Lamm fra 3r.

Skolens påskønnelseslegat tilfaldt Lene Malmstrøm fra 3g, og 
Rune Dietz, 3 g, Simon Leunbach, 3g og Stine Trier, 3r fik hver en 
portion af Lily Gads Mindefond.

I anledning af skolens fødselsdag den 1. september uddeltes ved 
morgensang den 31- august 5 portioner å 1000 kr. af Ingrid Jesper
sens Studielegat til Vibeke Gerd Knudsen, Annette Larsen, Nina 
Rosenstand, Bodil Kristensen og Johanne Solvejg Rasmussen.

Mandag den 17. september uddeltes ved en sammenkomst, hvori 
eleverne fra afgangsklasserne, skolens lærere og indbudte gæster 
deltog, Ingrid Jespersens Legat på 5000 kr. til den finske textilkunst- 
ner Vuokko Nurmesniemi.

I første uge af november var 2g i Paris under ledelse af Inga 
Svensbo, Dorthe Wolf, Ruth Trojaborg og fru Lindsteen.

I december uddeltes »Ellen Margaret Borgens Legat« med 5 
portioner til Ulla Gerdes, Berit Strange Møller, Birte Rasmussen, 
Helle Jørler og Margaret Colerick.

I dagene 13.-16. marts opførte 2g’s elever »Helligtrekongers
aften«, instrueret af Mette Borg.

I dagene 24.-29. april deltog Anne Mikkelsen og Nicolaj Welin 
fra Ig i Foreningen NORDEN’s skolemøde i Helsinki.

Else Pucks Mindelegat blev i år til påske tildelt Ulla Berthelsen, 
5x og Birthe Krogh Rasmussen, Igm.

Ved en hel række lejligheder har elever fra skolens ældste klasser 
været til åbne prøver og generalprøver, til blå time m. v. på Det 
kongelige Teater og andre teatre.

Skolen har haft besøg af Boldhusteatret med Teenagercollagen 
13-14-15.
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Musik:
2. nov.: Korsang i Lutherkirkens menighedshus for de gamle.
7. nov.: Musikaften for hele skolen.
28. dec.: Gymnasie- og hovedskolekorene samt skolens orkester 

gav julekoncert i Lutherkirken.
4. april: Påskekoncert i Lutherkirken med de to kor og orkester.
5. maj: Gymnasiekoret og enkelte elever og lærere medvirkede i 

Danmarks Radio’s udsendelse »Samklang«.
13. maj: Musikaften for gymnasiet.
15. maj: Hovedskolemusikaften.

Idræt:
18. sep. deltog elever fra 8. kl. til 3. g i de københavnske gym

nasieskolers boldspilstævne i Valby Idrætspark.
8. okt. spillede 3. g og 1. g fodbold i finalen om skolens vandre

pokal, resultat: 1-2.
12. marts deltog elever fra 5.-7. kl. i de københavnske kommune

skolers svømmestævne.

Ekskursioner:
ls og 2m har haft endagsekskursioner til henholdsvis Nord- og 

Vestsjælland med Henrik Hastrup.
9xyz havde lejrskole på Hald Hovedgård ved Viborg i dagene 

10.-15. september. Ledere var Betty Lund Andersen, Eyvind Clau
sen, Henrik Hastrup, Lizzi Kristiansen samt Kirsten Munk Sørensen.

8. klasserne har været på Bornholm. 8x sidst i oktober med Peder 
Fuglsang, 8yz 1.-6. maj med Eyvind Clausen, Peder Fuglsang og 
Hanne Lund.

Fællestimer:
Uffe Harder: Sydamerikansk litteratur.
2 beboere fra Christiania: Christiania.
Forstander Lange Jakobsen, Kof oeds Skole: Om alkoholister.
Overrabbiner Bent Melchior: Jødisk religion.
Per Højholt: Litterært ONE-MAN SHOW.
Den engelske minearbejder John Wigley: Minearbejderstrejken.
Preben Wilhjelm: Om økonomi.
Finn Savery: Filmen om Rifbjergs Amagerdigte.
Ide Løppenthin har været med 2g og 3g på Louisiana.
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SKOLEBETALINGEN

Den årlige skolebetaling opkræves i 10 månedlige rater, således 
at der ikke betales i sommenferiemånederne (juli og august).

1. barn 2. barn 3. barn

180 kr. 170 kr. 160 kr.
195 kr. 185 kr. 175 kr.

1 .-7. kl...........................
8. kl.-3g ...............................

4. og følgende børn går frit.
Desuden betales i afgift for skolemateriel i de første 7 klasser 

10,- kr. pr. måned.
Skolen tager forbehold med hensyn til beløbenes regulering med 

prisudviklingen.
Der er en meget begrænset adgang til nedsættelse af skolepen

gene. Ansøgningsblanket kan rekvireres på skolens kontor.
Til forældref  ondet betales 2,- kr. om måneden og til forældre

repræsentantskabets arbejde 5,- kr. Disse beløb opkræves ikke for 
elever, som har hel friplads, og kan i andre tilfælde bortfalde efter 
anmodning. I øvrigt vil bidraget til forældrerepræsentantskabets 
arbejde blive fastsat på det årlige møde for den samlede forældre
kreds.

Elever, der indmeldes i løbet af skoleåret, betaler fra den 1. i den 
måned, til hvilken de indmeldes. Skolepengene indbetales på giro
kort, der af skolen ved skoleårets begyndelse tilsendes forældrene, 
og de udredes uden hensyn til ferie og forsømmelser.

Udmeldelse må ske med 2 måneders varsel. Der betales altså for 
den måned, i hvilken udmeldelsen sker, og for de to følgende. Ud
meldelser på anden tid, f. eks. i sommerferien, kan ikke finde sted. 
Udmeldelse til 1. juni modtages ikke.
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BOGLÅN

I 8. kl.—3. g udlånes skolebøger gratis til alle elever, hvis hjem øn
sker det.

Det er en forudsætning, at bøgerne behandles ordentligt. Regler 
for behandlingen er aftrykt i de pågældende bøger. Misbrug med
fører erstatningsansvar.

LEGATER FOR NUVÆRENDE OG 
TIDLIGERE ELEVER

1. Ingrid Jespersens Legat uddeles af skolens bestyrelse og Dansk 
Kvindesamfunds bestyrelse i forening. Hovedlegatet gives uden 
ansøgning til en kvinde i 40 års alderen, som har gjort en betyd
ningsfuld indsats på et af de i fundatsen nævnte områder. Rest
beløbet, normalt tre portioner å 1000,- kr., uddeles efter ansøg
ning til unge kvinder i 20 års alderen som hjælp til videre ud
dannelse, fortrinsvis i pædagogisk retning. Tidligere elever fra 
Ingrid Jespersens Skole har privilegeret adkomst. Ansøgnings
skema fås på skolen og indleveres til denne inden 1. juni.

2. Ellen Margaret Borgens Legat uddeles af rektor i december. 
Legatet, der råder over ca. 10.000,- kr. om året, uddeles i pas
sende årlige portioner til unge trængende kvinder mellem 16 og 
25 år, fortrinsvis til hjælp til uddannelse, men også til hjælp til 
at stifte hjem. Under i øvrigt lige vilkår skal elever i eller fra 
Ingrid Jespersens Skole være fortrinsberettigede. Ansøgninger 
indleveres til skolen inden 1. november.

3. Forældrefondet disponerer hvert år over en sum, som fremkom
mer ved, at der opkræves 20,- kr. årlig for hver elev. Største
delen af beløbet anvendes til hele og delvise fripladser på lejr
skolen, og desuden støtter forældrefondet på forskellig måde 
skolens musikalske arbejde. Restbeløbet, hvis størrelse differerer 
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en del fra år til år, anvendes som støtte til skolerejser. Forældre- 
fondet administreres af bestyrelsens formand og rektor i for
ening.

4. Lily G ad s Mindelegat råder over en kapital på 35.000,- kroner 
(nominel obligationsværdi). De årlige renter anvendes som 
støtte til nuværende og tidligere elever, fortrinsvis til rejse eller 
- for tidligere elevers vedkommende - til uddannelse. Minde
fondet administreres af bestyrelsens formand og rektor i for
ening.

5. Else Pucks Mindelegat, der er indstiftet af fru Thyra Puck til 
minde om hendes datter Else, som var elev på skolen, tildeles 
hvert år til påske en pige i underskolen og en pige i det mate
matiske gymnasiums yngste klasser for flid, orden og godt kam
meratskab. Legatet kan ikke søges.

6. Elevsamfundets legat uddeles af elevsamfundets bestyrelse på 
grundlag af eksamensresultatet til en eller flere af årets dimit
tender. Understøttelse kan også gives til tidligere elever. Legatet 
kan ikke søges.

7. Skolens påskønnelseslegat (400,- kr.) gives af rektor med fri 
motivering til en af årets dimittender. Legatet kan ikke søges.
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SKOLEÅRETS AFSLUTNING

Afslutning for 1.-8. klasse bliver fredag den 14. juni kl. 10 og 
for 9-3- g fredag den 21. juni kl. 10.

DET NY SKOLEÅR

begynder mandag den 12. august kl. 10. 1. klasserne begynder dog 
tirsdag den 20. august kl. 8.45.

FERIER OG FRIDAGE I SKOLEÅRET 1974-75

Mandag den 14. oktober til fredag den 18. oktober: Efterårsferie.
Mandag den 23. december til fredag den 3- januar: Juleferie.
Mandag den 24. marts til tirsdag den 1. april: Påskeferie.
Onsdag den 16. april: Dronningens fødselsdag.
Torsdag den 5. juni: Grundlovsdag.
Mandag den 23. juni til fredag den 8. august: Sommerferie.

Skolens læsetider er følgende:

8 .00- 8.50
9 .00- 9.50
9.55-10.45

11.15-12.00
12.10-13.00
13.10-14.00
14.10-15.00

Den 1. december 1974 ændres læsetiderne.
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