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Situationen var så rørende, så hjertegri 
bende smuk, at jeg har svært ved at for
tælle om den. Vor læser: Hva' for en si
tuation? Vi: Sidste MDR-møde. - Ja, mind
erne - den omsorg, det ganske råd viste 
for vort hæderkronede PLATON, var enorm. 
Til sidst spurgte man vantro sig selv, om 
det virkelig kunne være folks mening, at 
PLATON skulle udkomme ti gange om året. 
S å var der altså alligevel nogen, der 
holdt af os. Tænk engang, hvilke perspek
tiver det frembyder med disse ti numre, i 
hvert fald kender jeg nogle,som i så fald 
ville kunne fortælle om deres firårige 
gymnasietid.
Men ingen skal sige om PLATON, at vi ikke 
gjorde et ærligt forsøg på at gennemføre 
disse håbefulde, jubelidealistiske menne
skers ideer - vi udskrev flux en enquete
konkurrence i PLATONS martsnummer med et 
så delikat emne at skrive om, som "Den 
ideelle lærer og den ideelle elev".
Dagene gik, og en skønne dag anså PLATON 
tiden for moden til at opsatte en kasse 
til de rare menneskers bidrag. Men der 
kom ingen bidrag, og stor var vor forbav
selse.Når man så i en dunkel krog opford
rede de kvikke disciple til et vittigt og 
åndrigt indlæg, hvæsede de: Agurketid i 
PLATON, hva'. Heller ikke vort lærerkol
legium nedlod sig.
Efter denne svada vil vi opkaste den ene
ste teori, vi kan finde, om grunden til 
denne uhyggelige sløvhed: Vi havde 
glemt at love en præmie til det bedste 
indlæg'. I'.
- eller ta'r vi fejl? red.
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Organ for Metropolitanskolens dis
ciple. 9. årgang, marts 1962/63. Med
lem af Dansk Skolebladsråd, tilknyttet 
European Schoolmagazine Association. 
Oplag: looo. Eftertryk uden kildeangi-? 
velse forbudt. Artikler, der ikke er 
forsynet med mærke behøver ikke nødven 
digvis at dække redaktionens mening. 
Ansvarsforsikret redaktøs: Birthe Nis
sen. Forretningsfører og lay-out: 
Klaus Nordfeld. Tegner og skribent: 
Søren Vinterberg. Skribenter: Michael 
Kosteljanetz og Frederik Heegaard.Teg
ner: Jens Olesen.
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VOR IÆSERSERVICE
Alle ved forfærdelig meget om 

den nye karakterskala, alla snak
ker om den ----  alle; undtagen de
stakler, det skal ga ud over'. PLA- 
TON introducerer hermed den nye 
skala for disse stakkels disciple:

Vi har nu i næsten loo år benyttet 
Ørsteds karakterskala, men nu har 
"de kloge hoveder" altså fundet ud 
af, at vi trængte til en ny.
Den nye skala, som træder i kraft 
allerede i år ved II g's eksamen 
til foråret, er en talskala, der 
ser således ud:

13: Gives for den usædvanlig selv
stændige og udmærkede præstation.
11: Gives f or den udmærkede o g
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 præsta 
tion.

7: Gives foe den ret jævne præsta
tion, der ligger under midde1.

6: Gives for den noget~~usikre, men 
nogenlunde tilfredsstillende præ
station .

5: Gives for den usikre og ikke 
tilfredsstillende præstation.
3: Gives for den meget usikre,man- 

gelfulde og utilfredsstillende præ
station

0: Gives for den helt uantagelige 
præstation.

Det fremgår tydeligt, at skala
en er hovedinddelt i 3 tron. De 
karakteristiske h-ovedord er "ud 
mærket", "middel" og "usikker". 
Meningen er, at lærerne ved ka
raktergivningen først skal pla
cere eleven i en af disse 3 ho
vedgrupper, hvorefter han skal 
finde ud af, hvilken af de små 
grupper, eleven gør sig for
tjent til. Som den kvikke elev 
allerede har set, består skala
en af 10 trin - det øverste 13 
og det laveste 0 - men man skal 
ikke gøre sig nogle forhåbnin
ger eller være alt for bange: 
Undervisningsministeriets cir
kulære af 6. febr. 1963 gør det 
meget klart, at karakteren o 
kun gives "til den elev, der 
med hensyn til den pågælden
de skoleforms undervisningsstof 
har vist fuldstændig mangel på 
forståelse og svigtende evne el 
ler svigtende vilje til at til 
egne sig det, og den gives for 
en præstation, hvor eleven un
der prøven ikke har vist kund
skaber eller færdigheder inden 
for det stof, der kræves tileg
net til den pågældende prøve." 
Ligeledes fortælles om karakte
ren 13, "at den er en undtagel
seskarakter, der er forbeholdt 
den helt usædvanlige præstation 
eller det suveræne standpunkt."

PLATON har altid ønsket alt 
godt for sine læsere, og vi har 
derfor ment, at det måtte være 
rigtigt, at få nogle af de pro
blemer, der har vist sig, gen-



nemlyst fra sagkyndig side. Vi bringer derfor følgende interview 
med en af instruktørene ved den foreløbelige præsentation af ska
laen, fagkonsulent V. GeIting-Petersen:

- Hr. Gelting-Petersen, med hvilken begrundelse har man udfærdi 
get denne nye karakterskala?
- Der er flere forskellige årsager dertil. For det første blev Ør
steds skala ikke benyttet fuldt ud. Da han lavede skalaen, var me
ningen den, at karakteren g skulle være en god gennemsnitskarakter 
men tiden har rykket skalaen således, at man nu regner med karak
teren mg som en god gennemsnitskarakter. For det andet ønsker man 
nu at give ens karakterer i alle fag; hidtil har det jo i realite
ten været sådan, at karakteren slet og mådelig kun har været be
nyttet for de skriftlige præstationer. For det tredje ønskede man 
en karakterskala, der belønner lige meget opefter som den straffet 
nedefter.
- Ja, man, dette er jo ikke blevet gennemført helt, man har jo la
vet to "huller" i den tunge ende af skalaen.
- Ja, det er rigtigt. Arsagen dertil er, at man vil passe på, at 
alle karakterene - med forbehold for 0 og 13 - skal benyttes nu.
- Regner man med, at lærerne allerede til maj måned er så me
get "hjemme" i det nye system, at de kan give retfærdige karakterer 
- Naturligvis vil systemet ikke helt være genneminstrueret allerede 
til maj. Når man begynder allerede nu, er det fordi, man ønsker en 
fælles skala for alle afdelinger, og den skal jo allerede nu anven
des ved prøverne i Folkeskolens 9. klasser.Om lærerne kan give ret
færdige karakterer? Tja, jeg mener her, at lærer-faktoren har en u- 
mådelig stor indflydelse: Held og uheld, forskellig sværhedsgrad i 
de skriftlige opgaver fra år til år,elevens nervøsitet etc. Jeg me
ner, at alle disse faktorer har en meget større betydning end de u- 
heldige sider ved en eventuel forhastet gennemførelse af den ny ska 
la. Dette er for mig noget principielt. Har læreren mon hovedpine i 
dag? Ja, så kan et mg måske godt blive til et mg-* og så fremdeles.
- Hvorfor kunne man ikke vente med at indføre systemet i gymnasiet 
til de nye I.g'er kommer til næste år?
- Jeg kan ikke rigtig svare på det, da jeg også synes, at det er et 
meget stort spring, man her har gjort.
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v. S-stationen

_-Med bestemmelsen om, at de to la
veste karakterer plus gennemsnittet 
af de resterende karakterer skal væ 
re mindst 13, har man frataget ele
ven den mulighed, at han kan være u 
heldig
- Det, man prøver at undgå er,at e- 
leven udarbejder en eksamensteknik, 
der siger: De to fag gider du ikke 
læse på, du kan blot være ekstra 
flittig med de, der interesserer 
dig.
- Var der slet ingen mulighed for 
at genoplive Ørsteds skala?
- Nej, som skalaen var lavet af Ør
sted, var den udmærket, men lærer
ne og samfundet har ødelagt den.
- Hvis den var blevet brugt, som 
den var for So år siden?
- Ja, så havde vi stadig anvendt 
den med glæde, men den er blevet 
devalueret.
- Lad os slutte med den utilfreds
hed, der er i II g over, at man 
skal afslutte skoleåret med andre 
karakterer end de, man er begyndt 
skoleåret med.
- Tja, man var ikke dukket nok til 

bunds i problemerne, da man kom med 
den nye skolelov.
- Er det ikke lige lovlig dårligt?
- Jo, måske, men man blev nødt til 
at fastsætte et skæringspunkt.Skul
le man have gennemarbejdet alle pro 
blemer til bunds, ja, så kunne vi 
godt vente meget lang tid endnu,in
den vi ville se noget til et nyt ka 
raktersystem.

fh.-

SIDSTE
Undervisningsminister Helveg Peter
sen har fredag den 29. marts modta
get en protest imod, at den nye ka
rakterskala allerede træder i kraft 
nu til foråret. Protesten er under
skrevet af 35 gymnasiers elevråd el
ler -foreninger, hvilket vil sige, 
at godt halvdelen af alle Danmarks 
gymnasiaster står bag protesten . 
Blandt disse 35 er også Metropolitan 
skolens Discipelråd.
Protesten udtrykker, at det er uhel
digt,at skalaen allerede skal benyt
tes i år til II g's studentereksa
mensfag, da man samtidig mener, at 
lærerne og censorerne ikke på så 
kort tid kan være blevet tilstrække
lig fortrolige med skalaen. Prote
sten gør endvidere opmærksom på, at 
det ville have været rimeligt, der
som skalaen var blevet indført sam
men med den nye skoleordning i gym
nasiet. Protesten er altså ikke ret
tet imod den nye karakterskala, men 
imod dens tidlige og pludselige gen
nemførelse .
I Folketingets spørgetime onsdag den 
3. april rettede folketingsmand P. 
Thisted Knudsen fra Venstre en fore
spørgsel angående det nye karakter
system og dets indførelse i gymnasi
et. Vi ser altså her, at den protest 
der nylig er indsendt til Undervis
ningsministeriet og pressen har gi
vet resultat: den harværet medvir - 
kende til, at der er blevet skabt en 
debat om de mange problemer,der føl
ger i kølvandet på den nye karakter
skalas indførelse.
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Lørdag den 16. marts havde UNGDOMMENS TEATER premiere på Arnold 
l’.'esker's "Køkkenet" på Alle-Scenen. Det er det andet teaterstykke 
Ungdommens Teater viser os. Efter Albert Camus' "De retfærdige" , 
der gik på Riddersalen for mere end et år siden, har institutionen 
ligget stille. Nu er den vågnet til dåd igen, og det er meningen, 
at vi i de kommende år skal se flere gode skuespil af unge forfat
tere spillet af unge skuespillere.

Scenen er et køkken. Et nationernes køkken. Vi bliver præsenteret 
for en masse kokke fra mange forskellige lande, - alle sammen en
kelte mennesker, individualister. Alle har de et ganske bestemt 
stykke arbejde, der skal laves, hver dag, og det s amme - om og om.

METRO 
POLITA
NERSAM
FUNDET

INDMELDELSER MODTA 
GES AF FORMD.,EKS Spedition schef i 

1VND.VISN.MIN.,V. i 
IrtARTENSEN'LAR j 
Bisen,og af sekr.1 
^HØJESTERETSS. M 
kW^RL HEISE

Men ét er fælles for dem, de har alle deres egen lille drøm, de hi 
ger efter at nå, de søger at komme ud af deres daglige monotone og

stillet op foran dem, ja, så kan de ikke modtage den, men flygter 
ind i virkeligheden igen, ind til det trivielle, ind til maden,
arbejdet og pengene -------- køkkenet.
Wesker viser os meget af det moderne menneskes lod i sit lystspil 
( og lidt til ). Han viser os, hvor svært det er at være venner, 
hvor svært det er at komme i kontakt med hinanden, at holde af hin 
anden. -- Hovedpersonen i stykket er den fandenivoldske Peter 
der ikke længere kan holde arbejdet ud. Han gør til sidst oprør, 
fordi han ikke kan finde sin egen drøm, han gør oprør mod hele det 
maskinhelvede, der ødelægger hans unge liv, mod etablissementets 
ejer, Mr. Marango, der ikke kan drømme med ham, men blot forlanger 
at han skal gøre sit arbejde, for han bliver jo godt betalt her
for. Det er denne Mr. Marango, der med hænderne i vejret, efter at 
Peter har udøvet sabotage mod ham, som slutreplik udbryder: "Hvad 



er der mere, jeg giver jer arbejde, betaler det godt, I kan spise,
hvad vil I - hvad er der da mere? - Peter spilles af Morten Crunwald, 
der ganske godt giver os den unge mand, der har alt for meget energi 
og humør til dag ud og dag ind at stå i et køkken og stege fisk. Dog, 
han var langt bedst i første akt - han nåede ikke rigtigt klimax i 
slutningen af stykket, - det blev lidt for mat. Som den^anden tysker 
Hans, spillede Baard Owe ganske roligt og besindigt, således at man
uvilkårligt kom til at tænke på hans fine spil i William Saroyan's
"Livet er jo dejligt". Den unge lovende skuespiller Erik Ktihnau spil
lede jøden Paul aå menneskeligt og varmt, at han fuldstændig greb
publikum med sit blide spil. Han er sammen med Peter Weskers talerør.
Paul havde været gift med en noget letsindig pige, der senere havde 
forladt ham, men han var ikke bitter, han talte om venskab og kærlig-

Kunsten og kulturen skal ikke alene være til for en mindre gruppe af 
intellektuelle mennesker, men for alle ). - Køkkenchefens rolle spil
les af Valsø Holm, der på udmærket vis viste, hvor uinteresseret, han 
var. Til sidst, da Peter havde tirret ham længe nok, udslyngede han 
følgende replik:"Hva' fa'en bilder du dig ind, at komme her og få mig 
til at interessere mig for noget?" - Restaurationens chef, Mr. Maran- 
go, var af Wesker stillet op som en mindre gud, der af og til svævede 
gennem køkkenet for at overvåge, om alt stod til, som det skulle. Han 
blev spillet af Alfred Wilken, der fint og elegant faldt ind i denne 
ikke særlig vanskelige rolle. Sidst bør nævnes Ulla Lock, som ydede 
den bedste kvindelige præstation. - Alt i alt må dommen være den, at 
Bent Mejding - trods enkelte mindre heldige skuespilpræstationer 
gav os et dejligt teaterstykke, fuldt af fart, humør og vitalitet, 
samtidig med, at stykkets alvorlige mission blev trukket stærkt frem.
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DET ER
Ved MOR's start i 1959 skrev PLATON 

om de indlysende fordele ved et elev
råd frem for en gymnasieforening. 0- 
jensynlig må PLATON have overvurderet 
disciplenes åndsevner, for tilsynela
dende har kun meget få af disse be
grebet et s uk af det hele.F. eks. er 
der visse klasser, som åbenbart ikke 
har gidet vælge repræsentanter til rå 
det. "Gidet" er ikke engang det rigti 
ge udtryk for den håbløse sløvhedstil 
stand, som disciplene i disse klasser 
må befinde sig i. Når eleverne går på 
et gymnasium, har man ellers ret til 
at forvente, at de tager aktivt del i 
det liv, der foregår på skolen også u 
den for skoletiden. Som det mest gru
opvækkende eksempel på denne sløvhed 
kan det nævnes, at der til MDR's sid
ste ekstraordinære rådsmøde kun va r 
mødt 16 repræsentanter ud af 40. Og 
det på trods af, at det var noget så 
vigtigt som vedtagelse af MDR's nye 
love, der stod på dagsordenen.

Lad os nu se nærmere på ideen med at 
have et elevråd. For nogen tid siden 
udsendte Undervisningsministeriet et 
cirkulære, hvori rektorerne på de sko 
ler, som endnu ikke har et elevråd , 
opfordredes til at give stødet til at 
et sådant blev oprettet. Hermed er e- 
levrådets betydning også officielt 
fastslået.
Elevrådstanken stammer iøvrigt fra 
USA, og på den skole, hvor jeg gik 
sidste år, havde man således haft e

levråd de sidste tyve(20) år. 
Det har haft ualmindelig stor 
betydning for ånden og tonen på 
skolen, og det har især bevirk
et, at der er et særdeles godt 
forhold mellem lærer og elev. 
Lærerkollegiet har desuden tag
et skridtet fuldt ud og er re
præsenteret ved alle elevråds
møderne .

"Kan MDR nu få nogen betyd
ning for mig, eller skal der gå 
tyve år, før et elevråd er til
strækkeligt "indarbejdet" til 
at virke efter hensigten?" vil 
nogle måske spørge.

Det afhænger ene og alene af 
DIG, som går på Metrepolitansko 
len idag. Tænk hvad et MDR med 
din og alle andres støtte kunne 
udrette i retning af foredrag 
og diskussioner af enhver art 
arrangementer med kendte kunst
nere, filmaftener og meget me
re. Men først og fremmest vil 
et aktivt MDR virke på tværs af 
alle klasser, så vi kunne lære 
hinanden bedre at kende, det 
ville skabe en skoleånd og der
ved gøre skolen til andet og 
mere end en "studenterfabrik" , 
nemlig et bahageligt sted at 
arbejde for både disciple og 
lærere. Husk blot, at det hele 
afhænger af DIG, kun DIG og DIN 
indsats.

DIG Jesper Brochmannsgade 15 
Luna 3021
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Træerne er ved at springe 
ud-eller er de ?Det er varmt, 
solen titter frem bag skyen 
og varmer vore ansigter, fug- 
kvidrer og pipper og dipper,nu 
skal vi ud og have luft i vor 
lunge. Foråret nærmer sig, og 
det gør årets største begiv
enhed efter translokationen, 
sommerferien, juleafslutnin
gen efterårsferien , fastel
avnsmandag o.s.v. -også. Med 

foråret følger den efterhånd
en gamle og traditionsrige 
forårskoncert. Her får alle 
elever,gamle og unge, lov til 
at vise,hvad de dur til i mu
sikalsk henseende, både jazz 
og klassisk og "Gluntarne". 
Her spilles på bratsch, cello 
flygel, fagot, klarinet, sa
xofon; og her synges - det er 
så yndigt! Der bliver fremført 
værker lige fra Håndel og Bach 
til Ellington og Kongsted (tid 
ligere discipel, nu professio
nel saxofonist i Nissen-Fjeld- 
sted Swingtetten ). Både sko
lens orkester og kor plejer at 

spille og synge, og det lyder 
som regel godt. Pengene går 
jo til et godt formål - bl.a. 
har giro 607 og Congo-hjælpen 
fået deres andel.
Her kommer både elever, foræl
dre og lærere,enten for at hø
re deres lille søn spille kla
ver, eller drikke kaffe og spi 
se hveder eller for at vinde 
en buste af en eller anden be
rømt hr. et-eller-andet, eller 
måske for at deltage i dansen 
til et brandgodt orkester.
I tilknytning til Forårskoncer 
ten plejer der at være bortlod



KONCERTEN nordisc
V; BENT HAANDSTAD

— specialforretning for grammofonplader — 

— egen import af jazzplader —

ning af en hel og en halv fri
dag, for det går til et godt 
formå 1.
Forårskoncerten er også den e- 
neste begivenhed, bortset fra 
skolekomedien, til hvilken al
le tre stænder, lærerkollegiet 
forældre og elever er samlede, 
lad os tale lidt med hr.Berg 
om forårskoncerten.
- Er der meldt mange til 
forårskoncerten? .

- Som solister? Ja, det er gan
ske pænt efterhånden. Der er 
bl. a. tilmeldt en kvintet af 
Beethoven, en duet og en obo-so 
lo, men det er kun fra mine 5 
klasser, desuden er der jo hr. 
Fogh's 14 klasser.
- Der bliver vel lidt jazz?
- Det regner jeg med, der gør, 
men de har haft lidt besvær med 
at ordne det i den sidste tid. 
Det var jo anderledes dengan 
g, da Halber og de andre gik 
på skolen.
- Skal skolens kor og orkester 
optræde?
- Ja, der bliver altså noget 
korsang med elever fra forskel
lige klasser og instrumental 
ledsagelse .
- Hvilke formål går pengene til 
i år?
- Det ved jeg ikke, der er jo 
u-landshjælpen.
- Tak'.'.

Så er der ja ikke andet at ven
te på end foråret.
Lad os håbe, at det snart kom-- 
mer,så vi kan blive iført kor-- 
te bukser on Nivea.

Stella Nova.--

Deres Tilfredshed ■ 
vor Reklame

DAMEFRISØRSALONEN tvina

T. K. Gerrit
Jagtvej 21 . Telefon Taga 1565

SafllfCMZ.
LÆDERHANDEL 
RANTZAUSGADE 25 

NORA 8713

~J\jåt det g az fad et -

FOTO-KINO
— gå til fagmanden

HEBE-FOTO
NORA 3841 RANTZAUSGADE 28A KBH. N.



VÅDVASK
WASCATOR

forkorter Deres vej 
til den hvideste vask!

4
5
6

lo kg kr. 7,75

kg kr. 4,25 7 kg kr. 6,25 WASCATOR
kg kr. 5,oo 8 kg kr. 6,75 Borupsplads 26
kg kr. 5,75 9 kg kr. 7,25 TA. 6496

Besøg

model og hobby 
- Danmarks morsomste butik.

Vi fører de kendte

billing boats model og hobby
TELE BYEN 3010 . GIRO 73521 

og iøvrigt alt i AABENRAA 23 KØBENHAVN K
modelfly, tog, teater, „ .

racerbåde og -biler, , ... _ .“ ’ hvor modelbyggere mødes
værktøj, tidsskrifter og bøger. . . . , .u ’ = s Og udveksler erfaringer

NØRREBROGADE 158 . TAGA 1013 .

Slanke bukser,der holder 
-også pressefo 1derne.

Polyester, ternede eller 
ensfarvede til 44,So og 
59,85.

Stort udvalg i Wrangler- 
bukser og i luvfast fløjl

Altid nyheder at se
hos

Herman E.

Bloch’s Bog Clearing BRUGTE

SKOLEBØGER

Skolernes mellemled ved 
udveksling af skolebøger og 

indbindingscentral

KØBES BEDST

HOS
FIOLSTRÆDE 34

BLOCH
Byen 2462-6556

7804

FARVELADER
PENSLER 
OG

^apetmagaéin

Hostrup Have 60 
NO 300 - 8385

KUNSTNERARTIKLER



„BO BEDRE”

MØBLER
v/ LUNDBERG

Rantzausgade 62 Luna 5903

NORDHB 
CHOKOIADER

ISBAR
gør hjernen klar 
på soft-ice bar

hos 
ft. ANDERSEN 

jagtvej 23

ANTENNE SPECIALE

Rantzausgade 64. LUna 20 80 
Fælles« og enkeltanlæg monteret B

arcelona 
ORIS 
AND

c.14242.

Mejeriet „Trio“
P. Winum-Andersen

Borups Allé 123 . Tlf. 3412 92

DRIK
LISDORF-MÆLK

TKøbler for beres hjem
DMC

HÅNDARBEJDS- OG SYGARNER

Th. Hansen
Kolonial . Kaffe . Vin . Tobak 

Struenseegade 37 . Nora 7409 
Ekstrafin Kaffe — altid frisk malet

CHRISTIAN F. RØMER 
Boghandel

Skindergade 29 Mi 3130




