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Rektor træffes som regel hver skoledag

Skolens telefonnummer er (04) 522721

Lærerværelset: (04) 526498
Elevtelefon: (04) 526949

Ringetider:

1. lektion 8.15 - 9. 00 5. lektion 12.10 - 12.55

2. lektion 9.05 - 9. 50 6. lektion 13.00 - 13.45

3. lektion 10.10 - 10. 55 7, lektion 13.55 - 14.40

4. lektion 11.00 - 11.45 8. lektion 14.50 - 15.35

FOTO-TRYK, SDR.OTTINGGADE 13, 
6100 HADERSLEV. (04)52 49 38



Til nye elever!

Dette skrift giver jer nogle oplysninger om den skole, hvor I nu 

i en periode skal arbejde, men det kan naturligvis ikke besvare 

alle spørgsmål. Derfor er I meget velkomne til at søge råd og op

lysninger hos alle på skolen, når I kommer her, og I opfordres 

samtidig til at følge de løbende meddelelser, som gives på opslags

tavler og ved morgensamlinger.

Vi håber, at I hurtigt falder til på skolen og vænner jer til de nye 

forhold, så I kan få glæde og nytte af at være her.

Velkommen til Haderslev Katedralskole!

Jørn Jul Pedersen

3



A. Om skolen i almindelighed, 
forklaring af gældende regler m.v.
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SKOLENS ADMINISTRATION.

Statsskole

Direktoratet

Rektor

Administra
tiv inspek - 
tor

Lkt. F.C. 
Fran zen

Indre in
spektor

Adj. J.
Jensen

Skolen er en statsskole og er under administrati

on af en afdeling i undervisningsministeriet, der 

hedder direktoratet for gymnasieskolerne og hf. 

Direktoratet har den endelige afgørelse i en del 

sager. Skolens telefon 52 27 21 .

Rektor Jørn Jul Pedersen er skolens daglige leder 

og er dermed den ansvarshavende over for direk

toratet.

En række lærere bistår rektor med administration

en .

Administrativ inspektor har til opgave at bistå rek

tor med administrationen i almindelighed og bl. a. 

tilrettelægge eksamen, terminsprøver, årsprøver og 

forældremøder, foretage beregning af timetal, ekspe

dere sager vedrørende befordringsgodtgørelse samt 

deltage i udarbejdelse af årsskrift. Han foretager 

tillige de daglige skemaændringer, der følger af læ

reres sygdom m.v.

Indre inspektor sørger for opretholdelse af alminde

lig god ro og orden på gange, i garderobe og kan - 

tine, opbevarer fundne sager og fører forsømmelses

protokollerne.

Eventuelle ønsker om fritagelse for undervisning af 

anden grund end sygdom - familiefester eller lignen

de - rettes til rektor, 

indre inspektor står også for praktiske spørgsmål 

i forbindelse med skriftlige prøver.
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Adj. Thomas 
Egelund Poul
sen og Adj. 
Mogens K. 
Sørensen.

Regnskabsfører

Sekretær

Ingrid Lorenzen

Ellen Bram

Skemalægger 
Adj. F.Dræby

Skemalæggeren lægger timeplan 2 gange årligt.

Studievejled
ning for H.F.

Vedrørende studievejledernes arbejde, se side 

12.

Studievejled
ning for gym
nasiet

Vedrørende studievejledernes arbejde, se side 

12.

Adj. Kirsten 
Petersen og 
Adj. Jens Chr.
Gjesing 
Adj. Andreas 
Truelsen og 
adj. Ane Lise 
Jacobsen.

Sproglig.

Matematisk

Boginspektor 
Adj. O.UIIby

Boginspektor leder samlingen af lærebøger og fore

tager anskaffelse af nye samt af papir. I nogle til

fælde foretager han tillige uddeling og indsamling af 

lærebøger, mens dette i andre tilfælde gøres af klas

sens lærere.

Bibliotekar 
Adj. Helge 
Wiingaard.

Vedrørende biblioteket, se side 12

Pedel Kaj Clausen.

Pedelmed
hjælpere

Chr. Wolf, N.E. Kjær og S. Skjørbæk.

Kantinen Kantinen drives af fru Schack, der ikke er ansat 

af skolen, men samarbejdsudvalget har tilsyn med
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kantinens drift og regnskab.

Elevrådet Der findes elevråd på skolen.

Lærerrådet Lærerrådet består af alle skolens lærere og rektor. 

Det holder møde mindst hveranden måned, som re

gel dog oftere. Møderne indkaldes af den valgte 

formand. Til møderne kan elevrepræsentanter li - 

gesom repræsentanter for skolens teknisk-admini - 

strative personale inviteres til at overvære og del

tage i debatterne, men uden stemmeret. Det har væ

ret benyttet her de senere år. Invitationen gælder 

dog ikke de møder, hvor sager angående stillings

opslag og læreransættelser, vikartimer, fag- og ti

mefordeling, legattildeling og sager, der kan afgø

res endeligt i fællesudvalget, behandles. Dette er 

fastlagt i bekendtgørelsen.

Lærerrådet træffer den endelige beslutning på en 

række områder med betydning for skolens arbejde, 

vigtigst måske beslutning om fordeling af de årlige 

bevillinger mellem fagområderne. Det er endvidere
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lærerrådet, der afgiver skolens indstilling til Di

rektoratet vedrørende forsøgsundervisning, intro

duktions- og studieuger, hvis sådant kommer på 

tale. Lærerrådet afgør ligeledes de mundtlige års

prøvers ordning og omfang samt fordeling af de 

legater, der er knyttet til skolen.

En række andre vigtige områder skal, inden der 

træffes beslutning af rektor og/eller Direktoratet, 

forelægges lærerrådet til høring. De betydnings - 

fuldeste af disse er fagfordeling, timefordeling og 

spørgsmål i forbindelse med læreransættelser. Læ

rerrådet høres også om principper for skolens ek

skursioner o.a.

Lærerrådet sender fire repræsentanter til Fælles

udvalget. Lærerrådet kan nedsætte udvalg. Her 

på skolen findes blandt andet økonomi- årsprø

ve- og introduktionsudvalg.

Fællesud
valget

Fællesudvalget består af rektor som formand, læ

rerrådsformanden, tre lærere valgt af lærerrådet 

og fire elever valgt af elevrådet. Blandt de tre 

valgte lærere skal mindst en undervise på H.F; 

tilsvarende gælder, at mindst en af eleverne skal 

være en HF-elev. Indkaldelse foretages, når 

mindst tre medlemmer eller rektor forlanger det.

Udvalgets opgave er at fremme gensidig informa

tion og samarbejde mellem elever og lærere. Valg

ene gælder for et skoleår^og de foretages snarest
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efter skoleårets begyndelse.

Fællesudvalget har inden for de bevillingsmæssige 

rammer besluttende myndighed, hvad bl. a. angår 

fællestimer, studiekredse, elevfaciliteter, fritids - 

aktiviteter, visse fester, sportsstævner m.m.

Udvalget affatter desuden skolens ordensregler.

På dagsordenen kan ikke optages sager, der 

vedrører fag- og timefordelingsplanen eller den en

kelte lærers forhold eller undervisning.

Fællestime
udvalget

Fællesudvalget kan nedsætte udvalg. Et udvalg 

er fast, fællestimeudvalget, der både har elever og 

lærere som medlemmer. Udvalget planlægger og ar - 

arrangerer fællestimer for alle skolens elever. Arran

gementerne kan være foredrag, film, teaterforestil

linger eller andet, der formodes at have almen inte

resse. (Se afsnittet om "Fællestimer").

Lærerforsam
lingen (gym.)

Lærerforsamlingen består af alle lærere, der under

viser gymnasieelever på skolen. Rektor indkalder 

og leder lærerforsamlingen. Der afholdes normalt 

møde forud for udlevering af en karakterbog.

1 lærerforsamlingen diskuteres klassens forhold i al

mindelighed og de enkelte elevers standpunkt i sær

deleshed. Der kan blandt andet gives råd og vejled

ning om en elevs oprykning i en højere klasse. Ele

ven og dennes forældre har den endelige afgørelse 

om oprykningen. Hvis en elev enten har forsømt 

meget eller ikke afleveret de krævede skriftlige op

gaver, skal lærerforsamlingen og rektor tage affære. 

(Se afsnittet om "mødepligten").
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BIBLIOTEKET.

I de fleste fag kommer man før eller siden i den situation, at de 

bøger, man bruger til dagligt, ikke slår til. Der kan være tale 

om enkelte ting, der ikke står forklaret i bogen, og som man der

for må slå op i et leksikon eller en anden håndbog. Eller man kan 

være i gang med en særlig opgave, hvor det er nødvendigt at ty 

til speciallitteratur.

Haderslev Katedralskole råder over et særdeles velassorteret bi

bliotek, hvilket ikke mindst hænger sammen med, at skolen er 

gammel og derfor har kunnet opbygge en stor bogsamling i årenes 

løb. Derfor er heller ikke alle bibliotekets bøger samlet på ét be - 

stemt sted.

Læsesalen udgør bibliotekets hovedafdeling. Her står opstillet ca. 

3. 200 bind, omfattende opslagsbøger og almen lilleratur til brug 

for flere fag. Desuden har de fleste fag en særlig samling af hånd

bøger, der er opstillet rundt om i forskellige faglokaler, og som 

bruges i forbindelse med gruppearbejde o.l.

Det gælder for alle bibliotekets bøger, at de normalt ikke kan ud

lånes til eleverne. Dette skyldes først og fremmest, at der til dag

lig er så stort pres på biblioteket, at der hurtigt ville opstå man

gelsituationer, hvis nogle af bøgerne var udlånte. Undtaget fra 

denne regel er dog en særlig afdeling af litteratur for faget dansk, 

der står opstillet i dansklokale 4, og som bruges for "supplerende 

læsning" i HF. Udlån fra denne afdeling sker gennem skolens 

dansklærere.

På læsesalen står bøgerne opstillet efter det såkaldte decimalklas

sesystem. Det er det samme system, man bruger på de kommunale 

biblioteker, og som gør det muligt hurtigt at finde frem til netop 

den eller de bøger, man søger. Bøgerne er registreret i et alfabe

tisk og emnemæssigt kartotek, der også står opstillet på læsesalen.

Foruden bøger findes der også aviser og tidsskrifter fremlagt på 

læsesalen, men disse må - i lighed med bøgerne - ikke fjernes fra
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lokalet.

Endelig fungerer læsesalen som et stillerum, hvor elever kan op

holde sig i mellemtimer eller efter skoletid, hvis man f. eks. ven

ter på en busafgang.

H.W.
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TIMETAL.

Gymnasiet.

Gymnasiet er 3-årigt. 1.G er delt i en sproglig linie og en mate

matisk linie. Ved overgangen til 2.G kan de sproglige elever væl

ge mellem den klassisksproglige, sK, den nysproglige sN, og den 

samfundssproglige sS, gren. De matematiske elever mellem den ma- 

tematisk-fysiske, mF, den matematisk-naturfaglige, mN, og den ma- 

tematisk-samfundsfaglige gren, mS.

Klassernes ugentlige timetal i de enkelte fag fremgår af nedenstå

ende plan:

3.c

sS sK sN mF mN mS sS sK sN mF mN mS s m

Religion.......................... . 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

Dansk............................... 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3

Engelsk.......................... 5 6 3 4 4 5

Tysk................................. 5 3 3 5

Fransk eller Russisk. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5

Latin................................. 5 5 4 4

Græsk............................... 6 8

Oldtidskundskab......... 2 2 2 2 2 1 1

Historie........................ 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2

Geografi ...................... 2 2 2 3 3 3 3 2

Biologi............................ 3 3 3 3 7 3 3

Fysik............................... 5 2 2 3 2 2 3

Kemi............................... 3 3 1 2

Matematik .................... 6 3 3 3 3 3 5 3 3 2 5

Formning .................... 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

Musik............................ 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2 2 2 2 2 2 2 2

Gymnastik.................... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Samfundsfag............... 5 5 5 5

Timer ialt 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Elever i 1.M har valgfrihed mellem engelsk og tysk.

Elever i 3.G og 2.G vælger mellem musik og formning.

Alle vælger mellem fransk og russisk.

*kun et halvt år.
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hf.

hf er et toårigt kursus, byggende på tilvalgsprincippet. Ved hvert 

af de nedenfor anførte tilvalgsfag er i parantes anført et pointtal. 

Hver kursist skal vælge tilvalgsfag, så hans samlede pointtal er mindst 

20.

I princippet kan man vælge helt frit, men skolen kan dog nægte at ac

ceptere kombinationer, der giver dårlige skemaer for et større antal 

elever. Ved valget af tilvalgsfag må man være opmærksom på, at vis

se uddannelsesinstitutioner stiller bestemte tilvalgskombinationer som 

adgangsbetingelse.

Efter HF-bekendtgørelsen fra 1974 har fagene følgende timetal:

Antallet af ugentlige timer.

FÆLLESFAG:
1. se
mester

2. se
mester

3. se
mester

4. se
mester

Dansk...................... ......... 3 3 4 4

Religion.................. 3 3

Historie.................. .......... 3 3 3 3

Biologi.................... ......... 3 2

Geografi.................. ......... 3 2

Matematik................ ......... 5 5

Engelsk.................. ......... 4 3 4 4

Tysk......................... ......... 3 3

Samfundsfag......... ......... 2 2

Musik /Formning.. ......... 2 2

Idræt ...................... ......... 2 2

TILVALGSFAG:

Biologi (8)............. 4 4

Matematik (12)... ......... 6 6

Engelsk (7)........... 1 3 3

Tysk......................... 5 5

Samfundsfag (6). ......... 3 3

Musik (8)................ 4 4

Formning (8) .... ......... 4 4

Idræt (8)................ 4 4

3. fremmedsprog (11). 3 4 4

Fysik (14) ........... 3 6 5

Kemi (10)............. 5 5

Psykologi (6).... ......... 3 3
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KARAKTERGIVNING.

I gymnasieklasserne gives der hvert år standpunktskarakterer og års

karakterer ved skoleårets slutning. Afsluttes undervisningen i et fag 

i 1.G eller 2.G (se planen), skal der efter direktoratets afgørelse en

ten holdes endelig eksamen i det eller foretages overførelse af års - 

karakteren som eksamenskarakter undtagen i engelsk og tysk på klas- 

sisk-sproglig gren. Herudover holdes der ved afslutningen af 1.G og 

2.G obligatoriske skriftlige årsprøver samt mundtlig årsprøve i nog

le fag. Ved afslutningen af 3.G holdes skriftlig studentereksamen 

og i de fleste fag mundtlig eksamen, mens årskarakteren overfø - 

res som eksamenskarakter i de øvrige fag.

Har en elev ved eksamen i et afsluttende fag i I.G eller 2.C fået 03 

eller 00, men i årskarakter 5 eller derover, kan vedkommende ved 

henvendelse til skolens kontor opnå tilladelse til at blive eksamineret 

påny i dette fag i august eller september. Den samme mulighed har 

elever, der ved udgangen af 1.G eller 2.G har fået årskarakteren 00 

eller 03 i et af de afsluttende fag, hvori der det pågældende år ellers 

ikke holdes eksamen.

I HF-klasserne gives hverken standpunkts- eller årskarakterer, men 

kursisterne kan, hvis de anmoder derom, få deres standpunkt vur

deret af faglærerne.

Der holdes eksamen i alle fag undtagen fællesfagene musik, formning 

og idræt.

En kursist, der ved udgangen af første kursusår har fået 00 eller 

03 i en prøve, kan indstille sig til reeksamination i den førstkommen

de sygeeksamenstermin. Det samme kan en kursist, der har aflagt 

prøve i alle sine fag, men ikke har bestået eksamen. Enhver kursist, 

der ønsker at forbedre en karakter, kan genindstille sig til eksamen 

i de ordinære eksamensterminer, dog højst to gange.

Skolen kan ikke som tidligere nægte en elev oprykning i næste klas

se på grund af et for dårligt standpunkt, men kun tilråde at gå en 

klasse om eller forlade skolen. Derimod kan direktoratet efter skolens 

indstilling nægte en elev tilladelse til at gå til eksamen i afsluttende 
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fag og dermed også (for 2.G, 1.G og 1. HF) til oprykning i næste 

klasse, hvis vedkommende har et for stort antal forsømmelser eller 

ikke har afleveret det krævede antal skriftlige opgaver.

STUDIEVEJLEDNING.

Hver klasse har tilknyttet en studievejleder. Skolen har seks vej

ledere, 4 i gymnasiet og 2 i hf. Studievejlederne er lærere, der 

har en del af deres stilling besat med personlig rådgivningsarbej

de og med undervisning i studie- og notatteknik samt med uddan - 

nelses- og erhvervsvejledning.

Når gymnasieeleverne i andet halvår af 1. g skal vælge gren, for

bereder studievejlederen valget ved i nogle lektioner at give oplys

ning om de enkelte grenes særfag. Vejledningen i forbindelse med 

grenvalget omfatter et arrangement i skolens festsal, hvor lærere 

og elever fra de forskellige grene søger at give et dækkende ind

tryk af fagene og undervisningen på grenene.

En tilsvarende orientering finder sted i 1. hf forud for valget af 

tilvalgsfag. I 2. hf vil studievejlederen endvidere orientere i for

bindelse med udarbejdelsen af den større skriftlige opgave, "andet- 

årsopgaven".

i 2.g og i 2. hf lægges der særlig vægt på studie- og erhvervs

orientering. Disse timer er en introduktion til valget af uddannelse 

efter studentereksamen og hf-eksamen, Herefter drøfter den enkelte 

sine fremtidplaner med studievejlederen.

I afgangsåret, 3 g og 2. hf, behandles spørgsmål vedrørende til - 

melding til uddannelserne, adgangsbegrænsning, økonomiske forhold 

under en uddannelse m.m.
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2. og 3. g, samt 1. og 2. hf får lejlighed til at deltage i to ud - 

dannelelsesarrangementer her på skolen i foråret. Ved det ene 

arrangement orienterer repræsentanter fra en række kortere vide

regående uddanneler, KVU (f.eks. sygeplejerske, børnehavepæda

gog, teknikumingeniør, EDB-operatør; uddannelser ved handelssko

ler, m.m.). Ved det andet arrangement orienterer studerende fra 

universiteter og højere læreanstalter om de længerevarende uddan

nelser. LVU.

Man kan henvende sig til sin studievejleder med spørgsmål i forbind

else med grenvalg/tilvalg, og man kan søge yderligere oplysninger i 

forbindelse med valg af uddannelse, men man kan også henvende sig 

til studievejlederen med personlige problemer. Mange gange løses pro

blemerne ved, at de bliver drøftet igennem, andre gange kan studie

vejlederen, der har tavshedspligt, anvise hjælp.

Studievejlederne har faste træffetider. Disse findes på studievejled

ningens opslagstavle lige inden for døren i centralgarderoben.

Studievejlederkontorerne ligger i den gamle rektorbolig i haven.

MØDEPLIGTEN.

Både ved HF og gymnasiet er der mødepligt og pligt til at aflevere 

stillede skriftlige opgaver. En af grundene hertil er, at man i en 

række fag kan nøjes med at opgive en del af stoffet til eksamen, 

hvis skolen kan garantere, at man har fulgt undervisningen i for

nødent omfang. Af denne grund føres der omhyggelig kontrol med 

elevernes fremmøde.

Forsømmelserne noteres for hver time og samles centralt hos indre 

inspektor, der hver 4. uge udleverer forsømmelsesregnskab til hver
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klasse.

Hvis skolen konstaterer, at en elevs forsømmelser antager et urime

ligt omfang, indkaldes eleven til en rektoral samtale, der kan munde 

ud i en mundtlig advarsel.

Fortsætter forsømmelserne, bliver eleven i anbefalet brev opfordret 

til at forbedre sit fremmøde, ligesom forældrene underrettes, hvis 

eleven er under 18 år.

Dersom dette heller ikke hjælper, vil eleven normalt blive indberettet 

til Direktoratet for gymnasieskolerne og hf, der har den endelige af

gørelse i sådanne sager. Skolen kan indstille:

1. Eleven indstilles til eksamen på særlige vilkår, 

det vil sige, eleven skal op i alle fag med fuldt 

pensum.

2. Eleven indstilles ikke til eksamen.

Punkt 1. kan kun anvendes ved 3g-elever.

En HF'er skal tilsvarende gå til eksamen som selvstuderende, det vil 

sige med fuldt pensum og evt. uden undervisning. (HF'ere skal i al

le tilfælde, i modsætning til gymnasiaster, til eksamen i alle fag).

I særligt grelle tilfælde vil en total bortvisning kunne finde sted.

HOLBERG-FONDET.

Det har været tradition på skolen, at der hvert år - i forbindelse 

med Holbergs fødselsdag - arrangeres en revy.

indtægterne herfra og eventuelt fra andre kilder anbringes i et fond, 

Holberg-fondet. Pengene har i sin tid været brugt på skolens lejthyt- 

te ved Lillebælt.

Holberg-fondet bruges nu til at støtte forskellige arrangementer og 

til at finansiere lån til elever, som i en periode har økonomiske van

skeligheder. Henvendelse herom til rektor.
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B. Elever og lærere.
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BESTÅET EKSAMEN 1981.

HF.

1.

2.

Bjerregaard, Jan 

Brix, Benny

1.

2.

Bohse, Anders

Hansen, Kent Agerskov

3. Jegsen, Kirsten 3. Hinrichs, Lisbeth

4. Jensen, Aleta 4. Ihler, Marianne

5. Jensen, Gitte 5. Jahns, Leif

6. Jensen, Steen Gordon 6. Jensen, Conny Nygaard

7. Juhler, Pia Anna 7. Jensen, Hanne Brusgaard

8. Klausen, Dorte Maj-Britt 8. Jensen, Petra

9. Kylling, Erik 9. Lildholdt, Kirsten

10. Madsen, Bente 10. Løye, Pia

11. Madsen, Charlotte Malthe 11. Petersen, Annette Skjøth

12. Meyer, Ole 12. von Qualen, Gitte

13. Mosgaard, Elisabet 13. Sørensen, Gitte

14. Munkøe, Bent 14. Sørensen, Jørn

15. Nielsen, Søren 15. Vind, Svenn Dall

16. Nielsen, Ulla

17. Nymand, Skjalm Jacob Winther

18. Paulsen, Susanne

19. Petersen, Helle

20. Philipp, Hans Christian

21. Reggelsen, Britta

22. Schødt, Birthe Lehmann

23. Tychsen, Margit
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2r.

1. Bruntse, Kirsten

2. Falk, Dorrit

3. Cormsen, Susanne

4. Holm, Marianne

5. Holst, Tove

6. Hvid, Gitte

7. Jakobsen, Frank

8. Juhl, Jørgen Lildholdt

9. Jørgensen, Margit

10. Kræmer, Kirsten

11. Lauridsen, Anette

12. Magnussen, Ann Holstein

13. Malle, Per Bak

14. Nicolaisen, Britta

15. Nielsen, Oluf Meisner

16. Paulsen, Anne Kjærgård

17. Petersen, Majken

18. Petersen, Vivi Michaelsen

19. Rasmussen, Pia

20. Tråger, Ulla

21. Wichmann, Henning

22



SPROGLIGE.

3a.

1. Andersen, Bente

2. Boas, Hans Henrik

3. Bock, Tove

S 4. Davidsen, Ulla

5. Frandsen, Dorte Lund

6. Hansen, Bitten Schelde

S 7. Hansen, Steen

8. Hostrup, Jytte

9. Hybschmann, Lise

S 10. Jørgensen, Lars

11. Jørgensen, Lisbeth Zulau

S 12. Kusnitzoff, Ulla

13. Linding, Kirsten

S 14. Nielsen, Susanne

15. Pedersen, Lone

16. Pedersen, Torben Habekost

17. Platz, Helle

S 18. Poulsen, Inge

S 19. Rudbeck, Marianne Grau

20. Schwendson, Lone

S 21. Schøning, Herdis

22. Skjøth, Helle

23. Sommerlund, Sigrid

24. Sørensen, Birgit

S 25. Sørensen, Niels Boel

26. Tybjerg, Lise

17. Warncke, Helle

3b.

1 . Christensen, Tanja Bruhn

S 2. Dall Vibeke

S 3. Degn Lone

S 4. Glindebo, Kirsten

S 5. Hansen, Dorte

6 Jensen Margit Roost

S 7. Johansen, Birgitte Yvonne

8 . Juhl Harriet

S 9. Kristensen, Helle

S 1 0. Lauritzen, Maj-Britt

11 . Lausten Anne

12 .Mylin, Bettina

13 .Nielsen, Birgitte

14 .Nielsen, Jytte

15 .Niemann, Lis

S 16.Olesen Anette

S 1 7. Rasmussen, Lone

18 . Schmidt, Karin

19 .Schultz Conny

S 20. Teckemeier, Annette

S 21. Thomsen, Mette

22 .Wolf, Birgit

23



3c. 3d.

1. Almvig, Henrik 1. Damkjær, Tove
2. Arent, Annelise S 2. Gregersen, Anne Vibeke

3. Becker, Ingolf 3. Hansen, Henrik Popp

4. Beier, Lissi 4. Henriksen, Karin Grøndal
S 5. Culmbach-Hansen, Tove S 5. Jakobsen, Jens

6. Hansen, Uffe S 6. Jakobsen, Niels Sandal

7. Hansen, Vibeke 7. Jensen, Tove Elisabet

S 8. Janssen, Hanne 8. Jurgensen, Carsten

9. Jensen, Ina Grone 9. Kragelund, Ole
S 10.Jensen, Per Thykjær S lO.Krassel, Charlotte

S 11.Johansen, Asta 11.Kristensen, Ebbe

12.Lindberg, Lotte S 12.Larsen, Bjarne

1 3.Melchiorsen, Else Marie S 13. Larsen, Leif

14.Nielsen, Ann Møller S 14.Madsen, Jørn Peter

15.Nørgård, Inga 15.Olsen, Karin Ehlers

16.Paulsen, Lis S 16.Paulsen, Sanne

17.Petersen, Susanne Soltau S 17. Petersen, Krista

S 18.Rønholt, Lone S 18,Rasmussen, Lars

19.Simonsen, Laila S 19.Setzepfandt, Peter

2O.Stehmann, Bjarne S 20.Steffensen, Birgitte Hjorth

21.Svendsen, Niels Vandsø 21.Sørensen, Bente Juhl

22.Thomsen, Gurli 22.Sørensen, Helle Vest

23.Vibholm, Birgitte S 23.Sørensen, Søren Bruun

24.Wind, Susanne 24.Tolbøll, Karen

25.Winther, Maj-Britt 25.ÆbeIø, Jytte

26.Aarø, Hella S 26.Ørneborg, Leif Lez

24



MATEMATISK.
3x. 3^

N 1. Barsøe, Christian N 1. Brockdorff, Ole

2. Christensen, Britta Back N 2. Bunkenborg. Henrik

3. Fabrin-Brasted, Tage N 3. Clausen, Henning

N 4. Hansen, Helle Friis N 4. Feidenhans'l, Margit

5. Hansen, Morten S 5. Hansen, Henrik Thorneman

6. Hinzel, Tenna N 6. Hansen, Susanne

N 7. Juhl, Charlotte N 7. Hartmann, Helle

S 8. Jørgensen, Hanne N 8. Heuck, Carsten

S 9. Kjeldsen, Dorte N 9. Haagensen, Anne Lundby

N 10. Kloth, Helle S 10. Johansen, Christa

11. Koch, Kurt S 11. Kristensen, Bjarne

N 12. Kristensen, Morten Sveistrup S 12. Laursen, Jan

13. Køehn, Michael N 13. Madsen, Svend Gottspenn

14. Lorenzen, Arne N 14. Nymand, Claus

15. Nicolaisen, Annette 15. Nørgaard, Hans Jørgen

N 16. Petersen, Henning N 16. Rasmussen, Lene

S 17. Petersen, Torben N 17. Ravn, Henrik

N 18. Pirk, Eva 18. Sloth, Michael

N 19. Seide, Peter N 19. Sørensen, John Wandahl

N 20. Snitkjær, Helle 20. Thomsen, Anders Pagh

N 21. Sørensen, Helle 21. Tryk, John

N 22. Vaaben, Susanne

23. Warncke, Rut
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3u.

N 1. Andersen, Henrik N 1. Berthelsen, Hanne

2. Bendixen, Vibeke N 2. Bjørneboe, Lars

3. Biede, Ole N 3. Brødsgaard, Svend Erik

4. Boisen, Kai S 4. Fogh, Birte

N 5. Christiansen, Hans N 5. Frandsen, Henrik Hasling

6. Cordes, Lars N 6. Gram, Birgit

7. Garde, Henrik 7. Hansen, Birgit

S 8. Gottfredsen, Susanne 8. Hansen, Jacob Bagge

N 9. Gram, Dorte N 9. Hansen, Søren Juhl

10. Gram-Hansen, Klaus S 10. Jensen, Charlotte la Cour

S 11. Jensen, Ole Joachim N 11. Jensen, Helle

N 12. Jepsen, Ulla Aarøe S 12. Jensen, Simon

13. Larsen, Jess S 13. Jørgensen, Carsten Gravlund

14. Lauridsen, Jens Ole N 14. Kidmose, Ulla

15. Madsen, Peter Gottspenn 15. Kjærulf, Jens Peter

N 16. Mikkelsen, Hanne Dau N 16. Larsen, Anette

17. Mogensen, Jesper 17. Larsen, Gunnar

18. Mouboe, Bent 18. Mortensen, Henning Kaag

S 19. Schmidt, Gregers 19. Pedersen, Carsten

N 20. Skau, Nis Kloppenborg N 20. Schmidt, Lone

N 21 . Theilgaard, Anne Mette 21. Skov, Grethe

N 22. Thomsen, Lene Beck N 22. Wobeser, Lisbeth

N 23. Vadmand, Bente

N 24. Vejen, Lisbeth

25. Wenzell, Morten
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3v.

1. Andersen, Annette Meyenburg

2. Christensen, Jan Dall

S 3. Drud, Christel

N 4. Enemark, Annette

N 5, Hansen, Anette

S 6. Hansen, Jørgen

N 7. Henningsen, Ulla

8 . Jensen, Hanne Stokbro

N 9. Jensen, Kirsten

N 10.Jungersen, Marianne

11 .Lauridsen, Birgit

N 12.Madsen, Iben Lysdal

S 13.Marcussen, Bente

N 14.MeIdgaard, Helle

N 15.Mogensen, Georg

N 16.Mouritsen, Eva

N 17.Nielsen, Lone Holmelin

N 18.Nissen, Dorthe Søvang

19 .Olsen, Per Kampp

20 .Petersen, Kurt Petri

N 21 ,Schnugger, Bettina

N 22.Stryhn, Hanne
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Personalia.

Den 29. november 1981 døde lektor Erling Knudsen pludseligt. Den 

30. om morgenen samledes alle i festsalen, hvor Knudsen blev min

det, hvorefter skolen lukkede for resten af dagen.

Med udgangen af skoleåret 1980-81 forlod adjunkt Torben Nielsen og 

timelærer Peter Rasmussen skolen, og adjunkt Mads Jørn Pedersen 

ophørte med at være studievejleder i gymnasiet.

Pr. 1. august 1981 ansattes følgende lærere:

adjunkt Benned Bennedsen, årsvikar Peder Svejgaard Pedersen og 

som kvotaansat adjunkt Bo Vesterlund.

En uge efter juleferien ansattes adjunkt Svend Ole Olesen i Erling 

Knudsens stilling.

Den 1. maj 1981 begyndte fru Elly Clausen som medhjælp på skolen 

til betjening af lærerværelse og administration.

Den 15. februar 1982 ansattes Sv. Aa. Skjørbæk som midlertidig 

pedel medhjælper.

Følgende har været lærerkandidater i skoleåret 1981 /82:

cand. mag. Jørgen Munksgaard

mag. art. Johnny Kondrup Johansen 

cand. mag. Johannes Høgsgaard Andersen 

cand. phil. Hilda Rømer Christensen 

cand. mag. Jens Skjøtt Nielsen

historie - tysk 

dansk

engelsk - idræt 

historie

fransk - tysk.
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Timerne har i skoleåret 1981 /82 været fordelt således:

sen (Dr)

Lektor Anna Andersen (A) : Engelsk i 3acN, 1c.
Fransk i 3x, 1b, samt i 2.semester 1PQR.

Adj. Flemming Andersen (FA): Fysik i 3zæF, 2yN.
Matematik i 3xuF, 2mS, 2a.

Adj. Benned Bennedsen (BB): Matematik i 2xuN, 1z, 1c.
Kemi i 2xuN, 2yN, 1v, 1æ.

Lektor Karen Bjerres® (Bj): Dansk i 3d, 3æ.
Historie i 3x, 2x, 2z, 1u.

Timelærer Sophus Boas (B) : Psykologi i 2PQR1, 2PQR11.

Adj. Mogens Bruun (MB): Historie i 3u, 2u, 1c, 1æ.
Biologi i 3yvN, 1q.

Adj. Bitten Bøgsted (Bø): Engelsk i 3bdS, 2aN, 1q.
Fransk i 3c, 2au, 2v.

Adj. Joakim Heramb 
Christensen (HC)

Latin i 1a.
Oldtidskundskab i 1u, 1v.
Musik i 3ay, 3zuvæ, 2bxz, 2cuv, 1a, 1z, 
1u, 1v, 1p og frivilligt hold.

Adj. Margit Uhre Clausen (Cl): Tysk i 3dNS, 1c, 2PQR.
Religion i 3d, 3u, 2c, 2u.

Adj. Viggo Dalgaard Jensen(VD): Biologi i 3d, 3zæF, 2zvN, 2PQr''.
Idræt i 3xu dr., 3vb dr., frivilligt hold.

Adj. Finn Dræby Christian- Fysik i 3yvF, 2xuN, 1z, 1v.

Adj. Thomas Egelund 
Poulsen (E)

Dansk i 2p, 1x.
Tysk i 2bNcNS.

Lektor H. Ehlers Olsen (Eh): Engelsk i 2abS, 2p, 1y.
Fransk i 2c, 1u.

Adj. Dorthe Elkjær (El): Engelsk i 3dN.
Tysk i 3cNS, 1x, 1q.

Studielektor Hans H. Fich (Fi) : Matematik i 3zæN, 1x, 1b, 2PQR, 1a.

Adj. Kirsten Fisher (KF): Dansk i 1b, 1v.
Engelsk i 1a, 1æ.
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Lektor Franz C. Franzen (F): Matematik i 3zæF, 1q.
Kemi i 2yuF, 1x, 1u.

Studielektor Jens Faaborg (JF): Fransk i 3y, 2y, 1a. 
Tysk i 3aNS, 2aNSbS.

Adj. Jens Chr. Gjesing (Gj): Religion i 3a, 2r.
Historie i 3a, 1a, 1q, 2r.

Adj. Frede Vinsløv Hansen (Ha): Geografi i 3bdS, 3zæN, 2cS, 2zvN, 
2xyuF, 1b, 1c, 1q.

Adj. Dietrich Harbsmeier (DH) : Latin i 2aN, 2bcN, 1b.
Oldtidskundskab i 2a, 2b, 2y, 2z, 
1a, 1b, samt i 2. semester i 1y, 1z, 
1æ.

Adj. Conrad Harhoff (Ch): Religion i 3y, 3æ.
Samfundsfag i 3bdS, 3cS, 2mS.

Lektor Klaus Holt (Ho): Latin i 1c.
Oldtidskundskab i 2c, 2x, 2v, 1c, 
samt i 1. semester i 1y, 1z, 1æ. 
Engelsk i 2PQR, samt i 2. semester 
i 1P.

Adj. Ane Lise Jacobsen (J) : Matematik i 2yN, 1y, 1p.

Lektor I.S. Luth Jacobsen (LJ): Dansk i 2y.
Engelsk i 3acS, 2bcN.

Adj. Ane Jakobsen (Ja): Dansk i 2v, 1r.
Engelsk i 1u, 1b.

Adj. Jørn Folden Jensen (JJ) : Biologi i 3a, 3zæN, 3mS, 2xuN, 1p.

Adj. Tove Jensen (Je): Fysik i 3xuN, 1y.
Matematik i 2xyuF, 1æ.

Adj. Sven Jonsson (SJ): Historie i 3b, 3z, 3æ, 2c, 2p.
Idræt i 3ay dr., 3cz dr. 1xu dr., 
1yv dr.

Timelærer Aage Kampp (Ka): Idræt i 3dæ dr., 2ax dr., 2by dr., 
2cv dr. 2zu dr., 1zæ dr., 1abc dr. 
1pqr dr., samt frivilligt hold.

Lektor Lisbeth Kiil (LK): Tysk i 1r.
Dansk i 3u, 2u, 1a, 1u. 
Frivilligt hold i musik.
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Adj. Thomas Klemann (Kl): Fransk i 3d, 3v, 2x, 1y, 1z, 1v.

Lektor Erling Knudsen (Kn): Kemi i 2zvN, 2zvF, 1y, 1z.
til 29. 11. 1981. 2PQR1, 2POR2.

Adj. Leif Kock (Kc): Religion i 3c, 3v, 2b, 2x, 2y, 2q.
Historie i 3d, 2a, 2y, 1y, 1p.

Adj. Anna Jacobsen Lander (JL) : Russisk i 3au, 2au, 1xu.
Dansk i 3b, 2r.

Adj. Finn Larsen (FL): Fransk i 3a, 3z, 2b, 1x, 2PQR.
Engelsk i 1z.

Adj. Henning Lausten (HL): Samfundsfag i 3xyuvæS, 2 abSm 2PQR.
Geografi i 3mS, 3yvN, 2abS.

Timelærer Ulla Magelund (UM): Idræt i 3xu pi., 3zæ pi., 1yv pi., 
1b pi., 1q pi., 1zæ pi., samt frivilligt 
hold.

Lektor Lillian Martinusen (LM): Formning i 3b 3c, 3yæ, 3v, 2a, 2c, 2x, 
2u, 2v, 2PQR, 1p, 1q, 1r samt frivil - 
ligt hold.

Adj. N. Nadide Mola (Mo) : Tysk i 1b, 1p.
Idræt i 2PQR, 1a pi., 1r pi., 1xu pi., 
3yv pi., 3b pi., samt frivilligt hold.

Adj. Nils Krag Møller (NM) : Engelsk i 1v, 2q samt i 2. semester i 1QR.
Dansk i 2z samt i 1. semester i 1p.

Adj. Birthe V. Nielsen (BN) : Biologi i 3b, 3yvF, 3xuN, 2PQrL

Timelærer Jette Helmer Nielsen(JN): Idræt i 3a pi., 2xy pi., 2b pi., 1c pi.

Cand.mag. Karin L. Nielsen (KN): Formning i 3az, 3ax, 3dæ, 3u, 2b, 2y, 
2 z.

Adj. Svend Ole Olesen (01) : Fra 11.1.82 Kemi i 2zvN, 2zvF, 1y, 1z, 
2PQR1, 2PQR2.

Adj. Erik Pedersen (EP): Fysik i 3yvN, 3zæN, 2zvF, 2zvN,2PQR.

Rektor Jørn Jul Pedersen {JP) : Fysik i 2mS. 
Kemi i 2mS.
Matematik i 2c.

Adj. Kirsten Pedersen (KP): Dansk i 3x, 3y.
Fransk i 3u.
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Adj. Leo Pedersen (LP): Fysik i lu, 1æ.
Matematik i 3xuN, 1v.

Adj. Mads Pedersen (Pe): Fysik i 3xuF, samt i 2. semester i 
1PQR.
Matematik i 2zvF, 1r.

Timelærer Jette Pilegaard (Pi) : Idræt i lp pi., 2a pi., 2c pi., 2z pi., 
3d pi., 3c.pi 2uv pi. Izæ pi. samt fri
villigt hold.

Studielektor Svend Poulsen (P) : Dansk i 3a, 3z, 2a.

Adj. Christa Pålsson (På): Engelsk i 3bN, 2r, 1p.
Fransk i 3æ.

Adj. Flemming Rasmussen (FR): Fransk i 3b, 1c, 1æ, 2z.
Dansk i 2b, 1y.

Adj. Knud-Erik Smith (Sm): Fysik i 2xyuF, 1x, 3mS, 
Matematik i 3mS, 2zvN.

Adj. Jens Staugaard (JS) : Dansk i 3c, 2c, 1c, 1æ.
Oldtidskundskab i 2u, 1x.

Adj. Ove Stets (St) : Geografi i 3aS, 3xuN, 2xuN, 
2zvF, 2mS, 1a, 1p, 1r.

Cand.mag. Peder Svejgaard 
Pedersen (PS)

Religion i 3b, 3x, 3z, 2z, 2v, 2a, 2p.
Dansk i 1z, 1q.

Adj. Mogens Krogsgaard 
Sørensen (MS)

Dansk i 2x.
Tysk i 3bNS, 1a.

Lektor Jef Thoisen (Th): Matematik i 3yvF, 3yvN, 2b, lu.

Adj. Andreas Truelsen (T): Geografi i 3cS, 2yN.
Biologi i 3c, 3xuF, 2yN.

Adj. Ole Ullby (U) : Historie i 1x, 1r.
Samfundsfag i 3azS, 2cS, 1p, 1q, 1r.

Cand.mag. Bo Vesterlund (BV): Musik i 1qr, 1b, 1c, 1x, 1y, 1æ, 2ay, 
3bcdx, samt frivilligt hold, i 2. semest
er dansk i 1p.

Adj. Elsebeth Villif (EV) : Dansk i 2q, 3v.
Historie i 3y, 2v, 2p, 1v.

Adj. Helge Wiingaard (HW): Engelsk i 2cS, 1r.
Historie i 3c, 3v, 2b, Ib, 1z.

32



PERSONALET VED HADERSLEV KATEDRALSKOLE 1981/82.

Benned Bennedsen Karen BjerresøAnna Andersen

A
Eng., fra., rus.

Flemming
Andersen

FA
BB 

Matematik,kemi
BJ

Dansk, hist.

Sophus Boos

Mat., fys.

Ellen Bram

Sekretær
Mogens Bruun. Bitten Bøgsted

B. 
Psyk.

Joakim Heramb

MB. 
Samf.,hist, bio.

Bø.
Eng. fra.

Margit Clausen
Christensen

HC
Lat. old. mus.

Elly Clausen 
Medhjælper.

Kaj Clausen 
Pedel Cl.

Tysk, rel.



Viggo Dalgaard 
Jensen

Finn Dræby 
Christiansen

Dr.
Fysik, mat.

Thomas Ege
lund Poulsen 

E.
Ehlers Olsen

VD
Biologi, gym.

Eh.
Eng. fransk.

Dorte Elkiær 
El.

Eng. tysk.

Dansk, tysk Stv.

Franz C.
Hans H. Fich

Fi.
Mat. fys, kem.

Fran zen 
F.

Jens Faaborg

Kirsten 
Fisher 

KF.
Eng., dansk.

Frede Hansen 
Ha

Adm. insp.
Mat. fys. kemi.

Dietrich

JF 
Fransk, tysk.

Jens Chr.
Gies in g 

GJ.
Hist., rel. Stv.

Harbsmeier 
DH.

Conrad Harhoff Jette Helmer 
Nielsen

JN.
Gymnastik.

Geografi.

Klaus Holt 
Ho

Lat. old.

Ane Lise 
Jacobsen

J
Matematik. Stv.

CH 
Rel., samf.

Lat., old.,eng.



Luth Jacobsen 
LJ

Eng., dansk.

Jørn Jensen Tove JensenAne Jakobsen 
Ja

Eng., dansk.
JJ

Indre inspek.
Biologi.

Je 
Mat., fys.

Aage Kampp 
Ka

Gymnastik.

Lisbeth KiH 
LK

Da., ty., musik.

Jørn Jul Pedersen 
JP.

Kemi, matematik

Sven Jonsson 
SJ 

Hist., gym.

F'nn LarsenThomas Klemann 
Kl.

Fransk, rus.
Fl.

Eng. fra.

Leif Kock

Kc.
Hist, religion.

Ingrid
Loren zen 

Regnskabs
fører.

Henning
Laus ten 
HL.

Ceo. samf.

Anna Jacobsen
Lander

JL.
Dansk, rus.

Ulla Magelund

UM.
Gymnastik.

Lillian 
Martinusen 
LM.

Formning.



Nadide Mola 
Mo.

Tysk, gym.

Niels Møller 
NM

Dansk, eng.

Birthe Nielsen 
BN.

Biologi.

Karin L. Nielsen 
KN.

Tysk, formning.

Svend Ole Olesen 
01

Kemi, fysik

Erik Pedersen 
EP.

Fysik.

Kirsten Pedersen 
KP

Dansk, fransk .Stv.

Leo Pedersen 
LP

Mat., fysik.

Mads Pedersen 
Pe .

Mat., fysik. Stv.

Flemming 
Rasmussen 
FR.

Fransk, dansk.

Jette Pilegaard 
Pi.

Gymnastik.

Randr Schack

Kantinebestyr
er.

Svend Poulsen 
P.

Dansk, religion

Sv.Aa. Skjørbæk 

Pedelmedhjælper

Christa Pålsson 
På

Eng., fransk.

Knud-Erik 
Smith 

Sm.
Matematik, fys.



Jens Staugaard 
JS.

Dansk, old.

Andreas
T ruelsen
T.

Biol., geo. Stv.

Jef T boisen 
Th.

Matematik.

Bibliotekar.
Historie, eng.

Chr. Wolf

Pedelassis tent

Ove Stets 
St.

Geografi.

Peder Svejgaard 
Pedersen

PS
Religion, dansk

qaard Sørensen 
MS.

Dansk, tysk, Stv.

Ole Ullby 
U

Boginsp.
Hist, samf.

Elsebeth
Villif 

EV.
Dan., hist.



C. Stort og småt fra det 
forløbne år.
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KORKONCERTERNE MED SØNDERJYLLANDS SYMFONIORKESTER.

Den 10. marts 1982 var skolen vært ved et "Nachspiel" for 340 per

soner, som havde medvirket ved opførelsen af Niels W. Gades to kor

værker, "Ved Solnedgang" og "Elverskud". Opførelserne fandt sted 

i Sønderborg den 7. marts, i Tønder den 9. marts og i Haderslev den 

10. marts. De medvirkende var korene fra 9 syd- og sønderjyske gym

nasier, i alt 301 sangere, Sønderjyllands Symfoniorkester og som so - 

lister Bodil Gøbel, Else Mogensen og Søren Steen Nielsen. Koncerterne 

blev ledet af kgl. kapelmester John Frandsen. På programmet stod y- 

derligere Rued Langgaards Symfoni nr. 4, "Løvfald".

Det var hermed 19. gang, samarbejdet mellem gymnasiekor og lands - 

delsorkester blev gennemført, idet det har fundet sted, siden orkest

ret blev oprettet i 1964. De værkender kommer til opførelse, er af en 

sådan art, at den enkelte skole ikke kan klare det alene, og at de kræ

ver professionel medvirken. Koncerterne samler hvert år et meget stort 

publikum.

Til koncerterne i marts 1983 er valgt Carl Nielsens "Fynsk Foraar", som 

man lagde ud med i 1964, og for at markere 20. året for samarbejdet 

har Sønderjyllands Symfoniorkester endvidere gjort bestilling hos kom - 

ponisten Bo Holten, der er i gang med at skrive et værk specielt til 

lejligheden. Efter tur vil koncerterne finde sted i Sønderborg, Aabenraa 

og Ribe.

Rent praktisk er fremgangsmåden den, at hver skole indstuderer værk
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erne med sit eget kor alene. Lørdagen før opførelserne holdes fælles

prøve med alle korene, orkester og solister kommer til, og en specielt 

udpeget dirigent samler trådene. Til 1983-koncerterne er engageret 

Claus Weise. Som regel transmitteres koncerten af Danmarks Radio.

Hos os foregår indstuderingen på en fast ugentlig korprøve uden for 

skoletid i perioden fra oktober til marts. Herom kommer opslag med op

lysninger om de nærmere enkeltheder.

Enhver interesseret elev er velkommen til at være med.

LK.

OPERA.

Den 9. og 10. oktober 1981 opførtes som årets opera JESA CHR1ST SU

PERSTAR, skolens version af rock-musicalen Jesus Christ Superstar 

med tekst af Tim Rice og musik af Andrew Lloyd Webber. Til forskel 

fra originalen blev Jesus og apostlene spillet af piger, medens Maria 

Magdalene-rollen blev varetaget af en mandlig elev. Såvel solosang som 

kor og dans blev udført af skolens elever. Musikledsagelsen bestod af 

rock-bandet ERROR, som var den drivende kraft, og et klassisk or - 

kester, der var sammensat af instrumentalister fra skolen og gamle 

elever. Andre elever tog sig af scenearbejdet, kostumering, sminkning, 

lyd og lys. Scenebilledet var inspireret af romansk Middelalder. Gennem 

kostumering og sminkning kom aktørerne til at stå som ikonbilleder på 

en sort baggrund. I indstuderingen deltog nogle lærere fra fagene musik, 

formning, idræt, religion og fysik.

Forestillingen opførtes 3 gange, og der var ialt ca. 100 medvirkende.

HC.
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FORMNING.

Udstillinger.

I efteråret udstillede Alliance Francaise franske sportsplakater. 

Skolernes kunstforening, Haderslevkredsen, har igen i år haft 

skiftende udstillinger hængende på skolen.

3b - 3c - 3u og 3yæ havde i decemebr en udstilling i festsalen over 

emnet: "Forskellige stilretninger indenfor malerkunsten".

Nogle 2g'er, 1 hf'er, hf tilvalg og frivillig formning viste, hvad de 

havde arbejdet med, indtil udstillingen begyndte.

Desuden havde enkelte elever en lille særudstilling.

LM.

IDRÆT.

Ikke blot for at forbedre elevernes fysiske tilstand, men også for at 

skabe større kontakt på tværs af klasserne har eleverne - som supp

lement til de to ugentlige skematimer i gymnastik-haft mulighed for 

at deltage i frivillige idrætstimer udenfor skoletid.

Der har i det forløbne år været basketball, volleyball og rytmisk gym

nastik på programmet. Undervisningen, der er blevet forestået af skol 

ens idrætslærere, har haft god søgning, og der er blevet udvist stor 

aktivitet. 6 elever har bestået livredderprøven i år.

I årets løb har skolen deltaget i forskellige turneringer og stævner 

med andre af landets gymnasier.

Atletikstævnet foregik i år på Duborg-Skolen i Flensborg. Pigerne måt 
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te i år "nøjes" med en 2. plads, og deltog derfor ikke i finalestævnet.

Drengenes yngste hold vandt deres gruppe, og ældste hold blev nr. 2.

Udover atletik har både drenge og piger deltaget i volley-ball og 

basketbal I turneringer.

Drengene klarede sig fint i volley-ball i år og deltog i finalestævnet.

Men der lægges ikke kun vægt på "elite-idræt" - også bredden bliver 

tilgodeset, idet der ved påsketid afvikles turneringer i volleyball og 

basketball klasserne imellem. Pigernes volleyballturnering- vandt 2z og 

i basketball 3zæ.

Til slut skal det - især overfor de nye elever- fra idrætslærernes si

de indskærpes, at man til brug i den daglige undervisning bør være 

i besiddelse af idrætstøj og -sko til såvel indendørs, som udendørs 

brug.
Idrætslærerne.

EKSKURSIONER OG STUDIEREJSER.

23 .9.-25.9.81: 3yvN, MB og HL i København på biologi -/geografi - 

ekskursion.

Besøg på Statens veterinære Serumlaboratorium, Zoo

logisk Museum og Medicinalfabrikken Novo. I geogra

fi var emnerne storbyfunktioner, arealanvendelse, by

fornyelse og planlægning.

25. 3.-26.3.82: 3mS og HL i Århus på geografiekskursion.

Besøg i planlægningsafdelingen på Århus Rådhus og 

i Beboernes Hus i Sjællandsgadekvarteret.

Rundtur i midtbyen (trafikforhold, hovedområder i den 

indre by, boligforhold, byfornyelse m.v.), besøg i
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Gellerupparken og Gellerupcentret.

29. 3.-1.4.82. 2abS og HL i København på samfundsfags-/geografi

ekskursion .

Besøg i Folketinget, Dansk Arbejdsgiverforening, Po- 

litikens Hus, Nyropsgades Politistation og Ishøj Råd - 

hus. Rundvandring i city, på Nørrebro og Christians

havn og i Ishøj (storbyfunktioner, gamle og nye bo - 

ligområder, byfornyelse, Køge Bugtplanen).

HL.

Ekskursion til Rømø og Rudbøl 21.9 1981 2xuN, 2zvF, Stets.

Emner: Landvindig og landskabsformernes betydning for bebyggelsen.

Ekskursion til København 22.9. - 25.9. 1981, 3xuN, Stets, Birte Nielsen. 

Emner: Arealanvendelse i storbyen, planlægningsproblemer, sanering. 

Besøg (biologi) på Serum-instituttet og Landbohøjskolen.

Ekskursion til Rømø og Rudbøl 29.9. 1981, 1a, 2xuvF, Stets,Frede Han

sen .

Emner: Landindvinding og landskabsformernes lokaliserende betydning.

Ekskursion til København 30.3. - 2.4. 1982, 2zvF, Stets, Erik Pedersen. 

Emner: Arealanvendelse i storbyen, planlægningsproblemer, sanering. 

Besøg på Danmarks tekniske Højskole.

Ekskursion til Rømø og Rudbøl 24.9. 1981, 1b, 1c, Frede Hansen. 

Emner: Landindvinding og landskabsernes lokaliserende betydning.

Ekskursion til København 29.3.-1.4. 1982, 2cS, 2cN, Ole Ullby, Svend 

Jønson og Frede Hansen.

Emner: Arealanvendelse i storbyen, planlægningsproblemer, sanering.

St. og Ha.
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2 c, ekskursion til København 29.3. - 2.4. 1982.

Turen, der var blevet til i samarbejde mellem klassens historie- geogra

fi- og samfundsfagslærere (SJ, Ha og U) startede med et besøg i Na

tionalmuseets klunkehjem, medens den første aften tilbragtes i det kgl. 

Teater, der opførte "Jøsses Piger".

Anden dag var især helliget Chritiansborg, hvor vi først var på rund

visning i Folketinget og i de kongelige repræsentationslokaler. Derefter 

havde klassen MF'erne Henning Dyrmose (k) og Kaj Poulsen (S) i 

krydsild om erhvervspolitiske problemer. Dagen sluttede i Folketingets 

tilhørerloge, hvor man kunne overvære debatten om idrættens problemer.

B og W's skibsværft og Christianshavn var målet for tredie dags formid

dag. Om eftermiddagen var de samfundsfaglige i Albertslund, medens de 

nysproglige besøgte den britiske ambassade. Dagen sluttede med et meget 

interessant besøg i Politikens Hus.

Turen rundedes torsdag formiddag af med en geografisk rundtur i Køben

havns City.

Ha, U og SJ.
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3 b ekskursion til København 29.9. - 2.10. 1981.

Turen fandt sted under ledelse af klassens historielærer, SJ, og 

koncentrerede sig især om dansk forsvar og boligformer. Onsdag 

formiddag skulle vi besøge Kastellet, som hovedsageligt orienterede 

om dansk militær og hjemmeværn gennem tiderne. På grund af de 

uvante og store forhold ankom en del af klassen desværre ikke ret

tidigt, men alle deltog dog i det følgende besøg på Frihedsmuseet.

Den kgl. Porcelainsfabrik havde planlagt et så stort og spændende 

program, at det meste af eftermiddagen var beslaglagt. Bl.a. fik vi 

lejlighed til at se, hvordan de dygtige porcelainsmalere arbejder.

Torsdag formiddag var vi på byvandring for at se forskellige bolig

former lige fra Vesterbros lejekaserner til Amalienborg. Vi sluttede 

dagen med et besøg i Nationalmuseets klunkehjem, hvilket optog os 

meget. Aftenen blev bl.a. brugt til et besøg i det kgl. Teater ("Hist

orien om en hest") og på en af byens danserestauranter. Inden hjem

rejsen fredag middag besøgte vi i hast Frilandsmuseet i Lyngby.

Anette og Jette 3 b.

I efterårsferien 1981 var knap 50 elever fra 2. og 3.g. med lektor 

J. Faaborg og frue på en busrejse til Haderslevs franske venskabs

by Braine. Alle deltagerne var privat indkvarterede i byen eller om

egnen, enkeltvis eller flere sammen.

Opholdet bød på en udflugt til Soissons med besøg i domkirken og 

på det tekniske gymnasium samt på en sukkerfabrik i Bucy, en ud

flugt til Mercier-champagnekældrene i Epernay og til Reims, hvor vi 

så domkirken og havde tid til indkøb, og endelig en dag i Paris med 

byrundtur og god tid til museumsbesøg o.s.v. 1 Braine nedlagde vi 

kranse på den danske og den franske soldaterkirkegård, 

45



vi blev modtaget på byens rådhus, og der blev holdt forskellige re

ceptioner og fester for os, bl.a. på byens nye "college".

Turen i bus var lang og trættende, men det hele forløb glat og 

blev således - i høj grad takket være en fortrinlig chauffør, men først 

og fremmest på grund af Braine-borgernes som altid strålende modtagel

se - et nyt vellykket led i den efterhånden lange række af rejser med 

unge fra Haderslev til Braine gennem de sidste 25 år.

JF.

I efteråret var Ihfr på studierejse med historie og formning. Turen 

omfattede besøg på Kolding Kunsthåndværkerskole og Industrimuseet 

i Horsens, hvor eleverne løste opgaver og fik en praktisk gennemgang 

af Litografi.

U og LM.

1 februar måned var 3æ på ekskursion til Arhus og Vejle med form

ning og historie. Besøget var en gennemgang af Arhus Teater, Arhus 

Kunstakademi, Arhus Kunstmuseum og Moesgaards Vikingeudstilling. 

Vejle Kunstmuseums udstilling med Rylander afrundede en udbytterig 

T ur.

LM + SJ

3z studietur til Polen 14.10 - 22,10. 1 981

Især inspireret af de politiske forhold i Polen arbejdede man i 3z i 

efteråret med at få gennemført en studierejse til dette land for at 

få et førstehåndsindtryk af livet dernede. Skønt turen "kom op at 

stå" meget hurtigt, lykkedes det at få næsten alle i klassen med, 
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og udbyttet af turen må siges at være overordentligt stort. Med som 

leder på turen var klassens historielærer, SJ.

Klassen havde valgt at bo i Krakow, Polens gamle universitetsby og 

kulturcenter/ herfra foretog vi udflugter bl.a. til KZ-lejren Aus - 

chwitz/Birkenau, hvor 4 mili. jøder mistede livet under 2. verdens

krig. Endvidere besøgte vi de ældgamle og imponerende saltminer i 

byen Wielisca. Vi havde set meget frem til et møde med representan- 

ter for "Solidaritet", men af forskellige grunde løb dette møde des

værre lidt ud i sandet. Et besøg på Lenin-stålværket i Nova Huta uden

for Krakow måtte aflyses. Til gengæld havde vi en meget udbytterig 

formiddag på et af byens gymnasier, hvor der var rig lejlighed til 

at udveksle synspunkter på mangt og meget med de derværende elev

er - og vel at mærke gøre det på en tvangfri måde, således at vi 

fik et godt indblik i de problemer, der prægede livet i Polen. Denne 

kontakt til de polske gymnasieelever var af stor betydning for turens 

succes, - Det samme var vores polske guide, Annas, bestræbelser for 

at bringe os i kontakt med den lokale befolkning.

SJ.
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D. Legater og stipendier.
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STATENS UDDANNELSESSTØTTE (SU).

Her skal kun gives en kort omtale af reglerne for opnåelse af SU, idet 

flere detaljer kan findes i støttevejledningen, som udleveres sammen 

med ansøgningsskemaer.

Støtten størrelse afhænger af:

1. Forældrenes økonomiske forhold,

2. ansøgerens egne økonomiske forhold,

3. ansøgerens alder,

4. om ansøgeren er hjemmeboende, og

5, om ansøgeren er gift.

ad. 1: Forældres socialindkomst på op til 188.500 kr.

giver mulighed for støtte. (Forældreindkomsten reduce

res med 12.200 kr. for hver af eventuelle søskende, 

der er under uddannelse).

ad. 2: Indtægt (SU medregnet) må ikke overstige 39.500 kr. 

kr.

ad. 3: Elever, der ikke er fyldt 18 år, kan ikke få SU, men 

kan ved kommunen søge en ungdomsydelse. Størrelsen 

af denne afhænger af forældreindkomsten og kan iøv- 

rigt variere fra kommune til kommune.

Elever på 18-21 år kan maksimalt opnå 18.400 kr.

Elever på 22 år og derover kan højest opnå 18.400 kr. 

årligt. For disse elever gælder, at beløbet er uafhæn

gigt af forældreindkomsten.

Alle ovennævnte støttebeløb er stipendier, der ikke skal tilbagebetales. 

Ud over stipendier kan støtte gives i form af statsgaranterede lån.Der 

kan maksimalt lånes 31.000 kr. årligt med statsgaranti, og summen af 

statsgarantien og stipendium fra SU må ikke overstige 31.000 kr.

Alle nævnte tal var gældende for året 1981 /82. Ændres tallene, vil 

det blive meddelt ved opslag. Meddelelse om afhentning og aflevering 
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af ansøgningsskemaer vil ligeledes fremkomme ved opslag på skolens 

opslagstavle.

Til Haderslev Katedralskole er knyttet følgende legater. For flere 

af dem gælder særlige bestemmelser, som vil blive nævnt i hvert 

enkelt tilfælde:

"Den sønderjydske Fonds Haderslev-Studenter-Legat" uddeler 

årligt ca. 1.000 kr. Kan søges af ubemidlede, dygtige Haders- 

lev-studenter fra dansksindede hjem i Sønderjylland.

"Rektor, dr. phil. Karl Mortensens Legat" til støtte for dansk

sindede elever i skolen eller studenter fra skolen. Der uddeles 

normalt 4 portioner å 750 kr.

"Fabriksejer Max Schaumann og Hustrus Legat". (Kapital 30.000 

kr.) Der uddeles årligt tre portioner til dansksindede dimitten

der fra skolen. De må have haft bopæl i mindst fem år i Søn - 

derjylland og agte at søge uddannelse på et universitet eller 

Danmarks tekniske Højskole.

"Lektor H. Reinckes Ærespræmie" (175 kr.) skal af skolerådet 

tildeles en dimmitend, "der ved sin holdning har gjort sig vær

dig til belønning".

"Firmaet Ove Arkils Legat". Et stipendium på oprindelig
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1.000 kr.; pristalsreguleret til ca. 4.000 kr. Tildeles en stud, 

polyt. eller stud, scient, med fysik og matematik som fag.

"Ella og Holger Andersens Studielegat". (Kapital 45.000 kr.) 

Renterne skal tilfalde en fra skolen udgået klassisk-sproglig 

student som hjælp under videregående studier.

"Lektor Heinrich Joachim Langla og hustru Alvina, født Thø

rings legat". (Kapital 40.000 kr.). Renteindtægten skal an - 

vendes som stipendier til værdigt trængende, sønderjyske e-. 

lever ved skolen.

"Jubilæumslegatet af 1967" har en kapital på 53.000 kr., ind

kommet ved bidrag fra tidligere elever og skolens venner. 

Legatet modtager gerne yderligere bidrag. Kan søges af ele - 

ver i og fra skolen til hjælp under uddannelse. Der uddeles 

hvert år 3.000 kr.

"Kirstine og Hilda Petersens Mindelegat". Renterne af 12.000 

kr. tildeles en værdig trængende student, fortrinsvis af den 

matematisk-naturvidenskabelige retning.

"Lektor N.K. Østergaards Mindelegat". (Kapital 5.000 kr.). 

Renterne uddeles som stipendier til flittige mindrebemidlede 

gymnasieelever i Haderslev Katedralskole.

Anne Marie og Jørgen Jensens Legat.

Uddeler 1 portion å 1.000 kr. som belønning til en flittig 

og dygtig elev i afgangsklasserne.

Skolen disponerer endvidere over visse midler (dels anonymt 

skænkede, Holberglegatet m.m.) der i særlige tilfælde, efter 

skolens skøn, kan anvendes som støtte til elever eller tidlig—
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ere elever.

Ved dimissionsfesten i juni 1980 overrakte 50 års studenterjubi

larerne Haderslev Katedralskole en gave på 1000 kroner til for

øgelse af "Rektor, dr. phil. Karl Mortensens Legat". Skolen øn

sker også ad denne vej at takke for den kærkomne gave.

For de fleste af legaterne gælder det, at rektor efter forhandling 

med de forskellige legatbestyrelser og drøftelser i lærerrådet ud

deler eller giver meddelelse om tildeling ved translokationen. E - 

ventuelle ansøgere skal benytte sæligt skema, som udleveres af 

skolens kontor, og som i behørig udfyldt stand må afleveres se - 

nest den 10. maj.

LEGATUDDELING 1981.

Den sønderjyske Fonds Haderslev Studenterlegat

er tildelt:

Stud, scient Dorthe K.R. Nissen (1975)

Stud pharm. Helle Ravn (1977)

kr. 600,00

kr. 600,00

Reinckes Ærespræmie

er tildelt:

Student Charlotte Krassel, 3. dS kr. 175,00

Firmaet Ove Arkil's Legat 

er tildelt:

Stud, polyt Kirsten Thuesen (1977) kr. 3610,00

Kirstine £ Hilda Petersens Mindelegat 

er tildelt:

Student Jens Ole Lauridsen, 3. zF kr. 1300,00
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Lektor N. K. Østergaard's Mindelegat 

er tildelt:

Student Annelise Arent, 3. cN kr. 600,00

Langla's Legat

er tildelt:

Student Asta Johansen, 3. cS kr. 400,00

Student Susanne Nielsen, 3. aS kr. 400,00

Student Ulla Kidmose, 3. uN kr. 400,00

Student Christel Drud, 3. vS kr. 400,00

Student Inge Poulsen, 3. aS kr. 400,00

Student Hans Jørgen Nørgaard, 3. yF kr. 400,00

Jubilæumslegatet af 1967

er tildelt:

Student John Tryk, 3, yF. kr. 500,00

H.F. Marianne Ihle, 2 q kr. 500,00

Stud, scient.pol. Ole Linnet Juul ( 1979) kr. 500,00

Inge Marie Gormsen ( 1975) kr. 500,00

Stud, odont. Arne Baagø Jepsen (1979) kr. 500,00

Stud. ing. Jan Erik Poulsen ( 1979) kr. 500,00

Fabriksejer Max Schaumann og Hustru's Legat

er tildelt:

Student Jacob Bagge Hansen, 3. uF kr. 750,00

Student Klaus Gram-Hansen, 3. zF kr. 750,00

Student Arne Lorenzen, 3. xF kr. 750,00

Rektor, dr. phil. Karl Mortensens Legat

er tildelt:

Student Tage Fabrin-Brasted, 3. xF kr. 750,00

Student Morten Hansen, 3. xF kr. 750,00

Student Hanne Berthelsen, 3. uN kr. 750,00

Student Lisbeth Wobeser, 3. uN kr. 750,00
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Anne Marie og Jørgen Jensens Legat 

er tildelt:

Student Nis Kloppenborg Skau, 3. zN kr. 1000,00

Boggaver:

Det tyske konsulat, Aabenraa:

Bartos-Hoppner: Abenteuergeschichten unserer

do. do.

Cedric Dumont: Schubert

Zeit, HF Dorrit Falk, 2.r

Student Bjarne Ste- 
mann, 3.c.

Student Ole Krage
lund, 3.d.

Alliance Francaise:

Jules Verne: Voyage au Centre de la Terre HF Dorte Maj-Britt 
Klausen, 2.p.
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E. Lidt om skolens historie.
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VOR SKOLE ER GAMMEL - OG DEN HAR MANGE "FØDSELSDAGE"!

Den første latinskole, eller trivialskole, i Haderslev blev til efter 

Hertug Hans den Ældres ønske og på hans bud.

Stiftelsesdokumentet er dateret 6. februar 1567, og skolen fik til 

huse i en til formålet nyopført bygning i nærheden af domkirken. 

Denne bygning brændte 60 år senere, 1637 opførtes en ny, der i 

1734 afløstes af en tredje: Det er den bygning, der stadig ligger 

på Domkirkepladsen, og som nu kaldes "Den gamle Latinskole". I 

dette hus undervistes der helt til 1854, fortrinsvis i latin, om - 

kring hvilken al anden undervisning opbyggedes: Grammatik, re

torik osv. I begyndelsen var undervisningen i kirkesang meget 

vigtig, medens græsk, historie og geografi spillede en mindre 

vigtig rolle. Først senere indførtes tysk og dansk som fag.

I oktober 1850 blev skolen omdannet til en dansk "lærd skole". 

Dens nye ledere, rektor Thrige og konrektor Lembcke, var meg

et utilfredse med de gamle og nedslidte lokaler, men i 1854 kunne 

man tage den nye bygning, tegnet af stadsbygmester Winstrup, i 

brug. Bygningen var opført på en grund "beliggende mellem Gaas- 

kærgade og Slagtergade" - "vel ikke midt i byen, men dog i nær - 

heden af byens midte". I dag indeholder den kommunale kontorer. 

"Haderslev lærde Skole" måtte ophøre i 1864, men allerede den 19. 

april dette år begyndte undervisningen igen: Skolen var nu blevet 

en tysk eller snarere, i hvert fald i begyndelsen, slesvig-holstensk 

latinskole. De første ti år hed den "Lateinische Schule zu Haders - 

leben", de næste ti år "Gymnasium zu Hadersleben", i tiden 1884 - 

1895 "Gymnasium und Real-Progymnasium", derefter "Konigliches 

Preussisches Gymnasium", fra 1898 med tilføjelsen "Johanneum" 

(efter Hertug Hans). Bygningerne ud mod Gaaskærgade var blevet 

for små, og i begyndelsen af vort århundrede udvidedes skolen der

for med "den røde fløj" (i dag bl.a. skoletandklinik), ligesom nabo - 

huset nr. 30 inddroges som rektorbolig.
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Efter 1. verdenskrig blev skolen atter omdannet til dansk gymnasium. 

Undervisningen begyndte den 6. september 1920, og samtidig fik sko

len sit nuværende navn: "Haderslev Katedralskole". Den omfattede et 

gymnasium (klassisksproglig, nysproglig og matematisk-naturvidenska- 

belig afdeling), mellemskole med realklasse samt, de første år, "Ab - 

bauklassen" for de tidligere tyske elever, som ønskede at afslutte de

res skolegang efter tysk ordning. I 20'erne opførtes en ny bygning 

med bl.a. pigegymnastiksal ud mod Skolegade, samt pedelbolig og toi

letter. I 1943 blev bygningerne beslaglagt til lazaret osv.; undervis - 

ningen foregik derefter i en årrække forskellige steder i byen, bl.a. 

på teknisk skole og på seminariet, og først den 23. november 1948 

kunne de gamle, renoverede bygninger i Gaaskærgade igen tages i 

brug.

Men efterhånden som elevtallet i gymnasiet steg (det samlede elevtal 

ikke væsentligt, idet den dobbeltsporede mellemskoleafdeling erstatte

des af en dobbeltsporet realafdeling), og efterhånden som de gamle 

bygninger forfaldt mere og mere og blev mere og mere uegnede til de

res formål, føltes behovet for nye og moderne omgivelser stadig stør - 

re.

I august 1967 - i året for skolens 400 års jubilæum - toges endelig 

det nye faglokale-gymnasium på Christiansfeldvej i brug. Også her 

blev der ret hurtigt trangt, på grund af stigende elev- og klassetal, 

og da skolen i august 1972 modtog de første HF-kursister, efter at re

alafdelingen var nedlagt samme år, måtte der en udvidelse til. Denne 

tilbygning (ligesom bygningerne fra 1967 tegnet af arkitektfirmaet 

Lehn-Petersen, Odense), der rummer lokaler for moderne fremmed - 

sprog og musik samt nogen kantineplads, har været i brug siden ef

terårsferien 1974.

J.F.
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HAKALYTTEN.

Haderslev Katedralskoles lejrhytte "Hakalytten" er beliggende 

ved Sandersvig. Den bruges til week-ophold for skolens klas

ser. Som det ses af introduktionsprogrammet, indgår et op - 

hold således som fast punkt for alle nye klasser. Hensigten 

er naturligvis, at man på denne måde skal få en ekstra mu - 

lighed for tidligt at lære hinanden at kende.

"Hakalytten" er hverken statens, skolens eller elevernes! 

Den er en selvejende institution med basis i foreningen "Ha

derslev Katedralskoles lejrhytte". Medlemmer af foreningen 

er en skiftende kreds af forældre, samt skolens lærere. 1 - 

følge foreningens love består bestyrelsen af rektor (formand), 

2 lærere, 1 repræsentant for "Haderslev Samfundet", 2 for

ældrerepræsentanter og 1 elevrepræsentant. Bestyrelsen er 

ansvarlig for hyttens drift og fastsættelse af ordensregler. 

Generalforsamling afholdes i forbindelse med forældremødet 

i marts. Kontingentet er (mindst) 10 kr. årligt. Det opkræ

ves på den måde, at alle elever ved årets begyndelse får et 

brev med hjem, indeholdende en henvendelse om medlems - 

skab og en giroblanket. På denne måde vil hyttens drift 

forhåbentlig også fortsat kunne sikres.
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Til at overvære dimissionen, der afholdes på skolen fredag den 

18. juni kl. 10, indbydes forældre og andre interesserede.

Det nye skoleår begynder mandag den 9. august kl. 10®° 

for nuværende elever.

1.G og 1. HF. møder kl. 11®®.

Ferieplan for skoleåret 1982/83.

1982

Sommerferie : (mandag den 21. juni) til fredag den 6. august 

Efterårsferie: Mandag den 18. oktober til fredag d.22. oktober 

Juleferie : torsdag den 23. december

1983

til onsdag den 5. januar

Påskeferie : mandag den 28. marts til tirdag den 5. april

Sommerferie : mandag den 20. juni til (fredag den 5. august)

(Hertil kommer de lørdage, samt søn- og helligdage, som ikke er 

omfattet af ovenstående. Antallet af ferie- og fridage i skoleåret 

1982/83 udgør herefter 165).

Haderslev Katedralskole, maj 1982.

Jørn Jul Pedersen
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