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DIMISSION.

Til at deltage i dimissionsfesten på skolen 
fredag den 2o juni kl. lo.oo

indbydes herved pårørende til studenter og hf'ere samt 
andre interesserede.

NYT SKOLEAR.

Det nye skoleår begynder 
mandag den 11. august 1986.

2g, 3g, og 2hf møder kl. lo.oo 
Ig og Ihf møder kl.11.oo.
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TIL NYE ELEVER.

Velkommen til Haderslev Katedralskole! Vi glæder os til i de kommende 
år at samarbejde med jer, og vi håber, at I vil udnytte vore tilbud 
og få glæde og gavn af jeres kommende skolegang.

Ved at læse i dette skrift kan I få svar på nogle af de mange spørgs
mål, som melder sig, når man skal i gang et nyt sted. Ved skoleårets 
begyndelse vil I få mere at vide. Til den tid arrangeres forskelligt, 
for at I hurtigere og lettere kan falde til på vor - for mange af jer 
- ret store skole.

Husk, at I altid er velkomne til at spørge alle på skolen om råd og
oplysninger.

Glem ikke, at det er et arbejde, I går ind til, og at det er vigtigt 
for jer hurtigst muligt at få en god arbejdsrytme, så der også kan 
blive tid til andet end lektier og skolegang.

God arbejdslyst og god fornøjelse!

dørn dul Pedersen.
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A. Om skolen i almindelighed, 
forklaring af gældende regler m.v.
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ET SYNSPUNKT.

Efter godt 65 år som statsskole blev skolen ved sidste årsskifte 
Sønderjyllands Amtskommunes ejendom. Amtskommunen har i forbindelse 
med overtagelsen krævet, at staten bringer blandt andet taget over 
sprogfløjen i stand. Det kan ikke holde vandet ude. Om kravene bli
ver opfyldt vides ikke her i begyndelsen af maj måned.

Overgangen fra stats- til amtseje mærkes foreløbigt mest af skolens 
administration, hvor vi har konstateret såvel lettelser som det mod
satte efter ejerskiftet, og det kan fastslås, at det ikke har givet 
mindre arbejde. Dette sidste behøver ikke at være negativt, hvis det 
er forbundet med øget ansvar og godt samarbejde med amtsadministra
tionen. Imidlertid er det for tidligt at fremsætte kategoriske udtal
elser herom. 3eg konstaterer, at mange medarbejdere i amtet har ydet 
en god og for skolen positiv indsats i den korte periode, der er gået 
siden 1.januar 1986. Samtidig har jeg det indtryk, at udvidelsen - 
fra at eje et forholdsvis lille gymnasium til 5 gymnasier, hvoraf 2 
er meget store - for amtet har været en større mundfuld, end man hav
de forventet. Overgangsskolerne er jo ikke nye skoler, men gamle 
institutioner med egne arbejdsgange og sædvaner, som man ikke - lige 
på en studs - kan ændre.

Helt konkret og positivt har overgangen til amtet betydet flere penge 
til blandt andet undervisningsmidler, ekskursioner og efteruddannelse 
Og helt synligt er det blevet lettere at få foretaget arbejder i for
bindelse med bygningen, hvad udskiftning af nålefilt med linoleum i 
sprogfløjen og maling af søjler i kantinen bærer vidnedsbyrd om.

Overgangsloven bestemte, at det pædagogiske tilsyn fortsat skal ligge 

i undervisningsministeriets direktorat for gymnasieskolerne og højere 
forberedelseseksamen. Dette har ikke givet anledning til problemer.

Amtskommunen har i år fastsat maximale klassestørrelser for de kom
mende Ig-klasser, Det er dens ret og pligt, men at man har valgt det 
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absolutte maximum, således at ganske mange klasser i amtet vil få 

27 eller 28 elever, er ikke fremmende for den pædagogik, vi gerne 
vil drive i gymnasiet.

Vi ønsker, at eleverne får en grundig faglig viden; men herudover 
også at de gennem aktiv medvirken i samtaler og diskussioner lærer 
at vurdere påstande og synspunkter hos andre samt får mulighed for 
at få afprøvet styrken i egne meninger herunder at fremføre disse 
klart og forståeligt.

13. maj 1986
Jørn 3ul Pedersen.
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SKOLEN SOM INSTITUTION 
AMTSGYMNASIUM.

Rektor Rektor 3. 3ul Pedersen er skolens daglige leder 
og er dermed ansvarshavende over for myndighederne. 
En række lærere bistår rektor med administrationen.

Administrative De administrative inspektorer lkt. F. C. Franzen
inspektorer og Ikt. 3. 3ensen varetager en række arbejdsområ

der under rektors ansvarsområde. Det drejer sig 
bl.a. om tilrettelæggelse af eksamen, terminsprø
ver og forældrearrangementer.
Lkt. F. C. Franzen fungerer som rektors stedfor
træder, forestår de daglige skemaændringer, fører 
kontrol med de pædagogiske og statistiske indbe
retninger, fordeler elever på hold og klasser, 
ligesom han planlægger eksamen for selvstuderen
de og reeksaminander.
Lkt 3. 3ensen registrerer elevernes forsømmelser, 
medvirker ved lærerforsamlingers afholdelse, ta
ger del i en række af skolens aktiviteter udenfor 
det normale skema, tilrettelægger årsprøver og 
forestår udarbejdelse af årsskrift.

AV-inspektor. AV-inspektor adj. M. Bruun fører tilsyn med sko
lens almindelige AV-udstyr samt pædagogisk værk- 
sted/kopieringsmaskiner og sørger for, at vedli
geholdelse udføres. Han organiserer ligeledes ind
køb af AV-udstyr og materiel til pædagogisk værk
sted og vejleder i brugen af udstyret. 
AV-inspektor vurderer de økonomiske konsekvenser 
ved nyindkøb og kontrollerer, at fastsatte beløb 
ikke overskrides.
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Regnskabsfører.
Sekretær.

Ingrid Lorenzen.
Ellen Bram.

Skemalægger. Skemalægger Ikt. F. Dræby lægger timeplan 2 
gange årligt.

Studievejled
ning for hf.

Adj. Thomas Egelund Poulsen (i 1986/87 2p, 2q, 2r) 
Adj. Mogens Krogsgaard Sørensen (i 1986/87 lp, Iq, 

Ir).

Studievejled
ning for gym
nasiet .

Lkt- Ane Lise Jacobsen (i 1986/87 3y, 3z, 2y, 2v, 
Iz, lu).

Adj. 3ens Chr. Gjesing (i 1986/87 3a, 3x, 2x, 2u, 
lx, ly).

Adj. Kirsten Pedersen (i 1986/87 3b, 3c, 2a, 2b, 
2c, la, Ib).

Adj. Andreas Truelsen (i 1986/87 3u, 3v, 3æ, 2z, 
2æ, Iv, læ).

Boginspektor. Boginspektor adj. 0. Ullby leder samlingen af lære
bøger og foretager anskaffelse af nye samt af papir. 
I nogle tilfælde foretager han tillige uddeling og 
indsamling af lærebøger, mens dette i andre tilfælde 
gøres af klassens lærere.

Bibliotekar. Adj. Helge Wiingaard.
Vedrørende biblioteket, se side 14-,

Pedel. Kaj Clausen.
Pedelmedhjælper 
Kantinen.

Chr. Wolf.
Kantinen drives af fru Elly Clausen, der ikke er an
sat af skolen, men samarbejdsudvalget har tilsyn med 
kantinens drift og regnskab.

11



Skoleråd.

Lærerrådet.

Efter at skolen er overgået til amtseje skal der vælges 
et skoleråd. Valget er udsat til september 1986.
Rådet skal bestå af 1 medlem valgt af amtsrådet blandt 
dettes medlemmer, 2 medlemmer valgt af og blandt skolens 
forældre, rektor, lærerrådets formand samt yderligere et 
af lærerrådets medlemmer, 2 elever valgt af og blandt 
skolens elever (ved skoler med hf skal den ene være hf- 
kursist), 1 medlem valgt af og blandt de tekniske admi
nistrative medarbejdere, der er ansat ved skolen.
Der vil omkring 1. september blive afholdt orienterings
møde om skoleråd, valg m.v.
Amtsrådets repræsentant er valgt. Det er amtsrådsmedlem 
K. M. Laursen.

Lærerrådet består af alle skolens lærere og rektor. 
Det holder møde mindst hveranden måned, som regel 
dog oftere. Møderne indkaldes af den valgte formand. 
Til møderne kan elevrepræsentanter ligesom repræsen
tanter for skolens teknisk-administrative personale 
inviteres til at overvære og deltage i debatterne, 
men uden stemmeret. Det har været benyttet her de 
senere år. Invitationen gælder dog ikke de møder, 
hvor sager angående stillingsopslag og læreransæt
telser, vikartimer, fag- og timefordeling, legattil
deling og sager, der kan afgøres endeligt i fælles
udvalget, behandles. Dette er fastlagt i bekendtgør
elsen.

Lærerrådet træffer den endelige beslutning på en ræk
ke områder med betydning for skolens arbejde. Det er 
lærerrådet, der afgiver skolens indstilling til direk
toratet vedrørende forsøgsundervisning, introduktions- 
og studieuger, hvis sådant kommer på tale, desuden ind
stilling til rektor om fordeling af de årlige bevilling
er mellem fagområderne.
Lærerrådet afgør ligeledes de mundtlige årsprøvers ord
ning og omfang, samt fordeling af de legater der er 
knyttet til skolen.
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En række andre vigtige områder skal, inden der træffes 
beslutning af rektor og/eller direktoratet, forelægges 
lærerrådet til høring. De betydningsfuldeste af disse 
er fagfordeling, timefordeling og spørgsmål i forbin
delse med læreransættelser. Lærerrådet høres også om 
principper for skolens ekskursioner o.a.

Lærerrådet sender fire repræsentanter til fællesud
valget. Lærerrådet kan nedsætte udvalg. Her på sko
len findes blandt andet økonomi- årsprøve- og intro
duktionsudvalg.

Fælles Fællesudvalget består af rektor som formand, lærer
udvalget rådsformanden, tre lærere valgt af lærerrådet og fire 

elever valgt af elevrådet. Blandt de tre valgte lærere 
skal mindst en undervise på hf, tilsvarende gælder, 
at mindst en af eleverne skal være en hfr-elev. Ind
kaldelse foretages, når mindst tre medlemmer eller 
rektor forlanger det.

Udvalgets opgave er at fremme gensidig information 
og samarbejde mellem elever og lærere. Valgene gæl
der for et skoleår, og de foretages snarest efter 
skoleårets begyndelse.

Fællesudvalget har inden for de bevillingsmæssige 
rammer besluttende myndighed, hvad bl.a. angår fæl
lestimer, studiekredse, elevfaciliteter, fritidsak
tiviteter, visse fester, sportsstævner m.m.

Udvalget affatter desuden skolens ordensregler.
På dagsordenen kan ikke optages sager, der vedrører 
fag- og timefordelingsplanen eller den enkelte læ
rers forhold eller undervisning.
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Lærerforsam- Lærerforsamlingen består af alle lærere, der under-
lingen (gym.). viser gymnasieelever på skolen. Rektor indkalder og 

leder lærerforsamlingen. Der afholdes normalt møde 
forud for udlevering af en karakterblad.
I lærerforsamlingen diskuteres klassens forhold i 
almindelighed og de enkelte elevers standpunkt i 
særdeleshed. Der kan blandt andet gives råd og vej
ledning om en elevs oprykning i en højere klasse. 
Eleven og dennes forældre har den endelige afgørelse 
om oprykningen. Hvis en elev enten har forsømt meget 
eller ikke afleveret de krævede skriftlige opgaver, 
skal lærerforsamlingen og rektor tage affære. 
(Se afsnittet om "mødepligten").

Samarbejdsudvalg.

Som led i amtets samarbejdsorganisation er der pr. 1. april 1986, 
for skolens ansatte oprettet samarbejdsudvalg med følgende sammen
sætning:

Ellen Bram, sekretærrepræsentant (sekretær)
Kaj Clausen, pedelrepræsentant
Kirsten Fisher, lærerrepræsentant
Anne Marie Laursen, rengøringsrepræsentant
Sørn Sul Pedersen, rektor (formand)
Sens Staugaard, lærerrådsformand (næstformand)
Andreas Truelsen, lærerrepræsentant-(GL).

Sikkerhedsudvalg.

Skolens Sikkerhedsudvalg består af: 
rengøringsinspektrice Kirsten Guldbrandt
rengøringsassistent Grete Hansen
rektor Sørn Sul Pedersen (formand)
adjunkt Andreas Truelsen.

Udvalget skal arbejde for, at der stedse er et sundt og sikkert
arbejdsmiljø på skolen.
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ELEVRÅDET.

På skolen er der et elevråd, som det fra folkeskolen kendte - dog 
har det mere indflydelse på de beslutninger der træffes omkring 
skolen og aktiviteter end folkeskolens elevråd har.
Elevrådet har sin indflydelse i Fællesudvalget (et udvalg bestå
ende af elev- og lærerrepræsentanter samt rektor) hvor elevrådet 
har af 9 pladser. Fællesudvalget er et meget indflydelsesrigt 
organ der blandt andet fastlægger ordensregler, regler for afhol
delse af fester på skolen og tager stilling til ting omkring inde
klimaet (her kan nævnes at elevrådet just har fået gennemført en 
farvelægning af de kedelige grå betonsøjler der er i kantinen). 
Elevrådet står for nedsættelsen af et festudvalg der arrangerer 
skolens fester, og det vælger elevrepræsentanter til fællesti
meudvalget.
Elevrådet holder møde hver onsdag i 12-frikvarteret og hver klasse 
har ret til at sende en repræsentant som har stemmeret (naturligvis 
på klassens vegne), herudover kan alle der har lyst deltage i mødet, 
dog uden stemmeret. Elevrådsmødet ledes af formanden eller næstfor
manden i dennes egenskab af formandens sted-fortræder. Dagsorden og 
referat skrives af sekretæren og regnskabet føres af kassereren. 
Hele bestyrelsen vælges blandt elevrådsrepræsentanterne på det før
ste efter sommerferien.
Velkommen til et positivt og konstruktivt arbejde i elevrådet!

Torben H. S. Svendsen 
Elevrådsformand.
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BIBLIOTEKET.

Haderslev Katedralskole råder over et særdeles velassorteret bibliotek 
med ca. 4o.ooo bind ialt. Det hænger ikke mindst sammen med, at skolen 
er gammel og derfor har kunnet opbygge en stor bogsamling i årenes løb 
- således stammer den ældste bog helt tilbage fra bogtrykkerkunstens 
barndom før 15oo. Det betyder samtidig også, at ikke alle bøger er sam
let på et bestemt sted.

Læsesalen udgør bibliotekets hovedafdeling. Her står opstillet ca. 3.2oo 
bind, der bl.a. omfatter opslagsbøger, almen litteratur til brug for fle
re fag samt enkelte tidsskriftsrækker.

Hvordan finder man en bog på læsesalen? Alle bøger er her opstillet efter 
det såkaldte decimalsystem. Det er det samme system, der bruges på de 
kommunale biblioteker, og som også læsesalens kartotek er indrettet efter. 
Hvis man skal finde en bog på læsesalen, kan man slå op i kartoteket un
der bogens forfatter og titel. Signaturen øverst til venstre på kartoteks
kortet (decimaltallet) svarer til den signatur, der står på ryggen af den 
pågældende bog, og som derfor viser, hvor på hylden bogen står.

Hvis man derimod ikke kender bogens forfatter eller titel på forhånd, men 
alligevel skal finde litteratur om et bestemt emne, kan man slå op i kar
totekets systematiske del under det pågældende emnes decimaltal. Så kan 
man se, hvilke bøger der står på læsesalen om det emne, man er ude efter. 
Hvis man heller ikke ved, hvad emnets decimaltal er, kan man slå dette 
op i den gule bog "Decimalklassedeling", der ligger ovenpå kartoteket. I 
øvrigt vil lærerne kunne rådgive om, hvordan man bruger biblioteket.

Bøgerne på læsesalen kan ikke lånes med hjem undtagen efter aftale med 
en lærer. Det skyldes først og fremmest, at der til daglig er så stort 
et pres på læsesalens bøger, at der hurtigt ville opstå mangelsituationer, 
hvis nogle af bøgerne er udlånte. Men som sagt kan det i enkelte tilfæl
de lade sig gøre at aftale med en lærer, at man låner en bog i en kortere pe
riode. Læreren registrerer så udlånet på særlige blanketter. Disse udlån 
finder som regel sted, når man er i gang med en større opgave. Den lånte 
bog skal afleveres til læreren, når man er færdig med opgaven.
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Hvis man skal bruge en bog på læsesalen, er det meget vigtigt, at man 
husker at sætte den tilbage på dens korrekte plads, efter at man har brugt 
den. Ellers kan andre ikke finde den næste gang, der er brug for den. 
Decimaltallet på ryggen viser, hvor på reolen bogen skal stå.

Læsesalen er det eneste sted på skolen, hvor der altid er og skal være 
ro til at læse. Derfor er der mange, der arbejder her, f.eks. i mellem
timer. På den anden side medfører dette også, at der ikke må laves grup
pearbejde på læsesalen, hvis dette indebærer, at gruppen skal tale eller 
diskutere sammen. Også efter skoletid - d.v.s. frem til ca. kl. 16 - er 
læsesalen åben. Læsesalen kan altså bruges til at læse lektier i, hvis 
man f.eks. venter på en busafgang.

Skolens bibliotek abonnerer på ca. 7o tidsskrifter. En del af disse lig
ger fremlagt ved indgangen til læsesalen, og man er velkommen til at læse i 
dem, men de må ikke fjernes fra læsesalen. Det samme gælder de aviser 
og dagblade, der er fremlagt på læsesalen.

Udover læsesalen findes der biblioteksbøger flere andre steder på skolen. 
Hvert fag har således specielle bogsamlinger vedr. det pågældende fag.
De enkelte faglærere kan oplyse om, hvor disse samlinger findes, og hvor
dan de kan bruges af eleverne.

Ved lærerværelset findes et særligt depot for litteratur og tidsskrifter 
om skole- og undervisningsforhold.

Bibliotekets ældre bogbestand opbevares i særlige depoter, hvor elever 
normalt ikke har adgang. Det drejer sig dels om kælderdepotet overfor 
formningslokalet, hvor bøgerne står opstillet efter et særligt katalog. 
I biblioteksdepotet til højre for dansk 4- står bøger, der er opstillet 
efter decimalsystemet. Skolens bibliotekar kan i øvrigt oplyse nærmere 
om bøgernes placering i disse depoter.

HW
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KARAKTERGIVNING.

I gymnasieklasserne gives der hvert år standpunktskarakterer og ved 
skoleårets slutning årskarakterer. Afsluttes undervisningen i et fag 
i Ig eller 2g (se planen), skal der efter direktoratets afgørelse en
ten holdes endelig eksamen i det eller foretages overførelse af årska
rakteren som eksamenskarakter undtagen i engelsk og tysk på klassisk
sproglig gren. Herudover holdes der ved afslutningen af ig og 2g obli
gatoriske skriftlige årsprøver samt mundtlig årsprøve i nogle fag. Ved 
afslutningen af 3g holdes skriftlig studentereksamen og i de fleste fag 
mundtlig eksamen, mens årskarakteren overføres som eksamenskarakter i 
de øvrige fag.

Har en elev ved eksamen i et afsluttende fag i Ig eller 2g fået 03 el
ler 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 ud
gangen af Ig eller 2g har fået årskarakteren 00 eller 03 i et af de af
sluttende fag, hvori der det pågældende år ellers ikke holdes eksamen.

I hf-klasserne gives hverken standpunkts- eller årskarakterer, men kur
sisterne kan, hvis de anmoder derom, få deres standpunkt vurderet 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 førstkommende syge
eksamenstermin. 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 klasse på 
grund af et dårligt standpunkt, men kun tilråde at gå en klasse om eller 
forlade skolen. Derimod kan direktoratet efter skolens indstilling nægte 
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en elev tilladelse til at gå til eksamen i afsluttende fag og dermed og
så (for 2g, Ig og Ihf) til oprykning i næste klasse, hvis vedkommende har 
et for stort antal forsømmelser eller ikke har afleveret det krævede an
tal skriftlige opgaver.

STUDIEVEJLEDNING.

På gymnasiet og hf er der ingen klasselærer- eller skolevejlederord
ning, som det kendes i folkeskolen. Til gengæld har vi en studievej
ledning: Hver klasse har tilknyttet en studievejleder (naturligvis 
den samme person gennem de tre eller to år på skolen).

Hvad kan man som elev bruge sin studievejleder til - hvad er hans el
ler hendes arbejdsområder?

Svaret kunne blive omfattende, for det er virkelig spørgsmål af mange 
slags, folk henvender sig i studievejledningen med. Men ser vi på de 
skrevne bestemmelser, står følgende hovedområder fremhævet:

Vejledning i forbindelse med skolegangen her
Hertil hører bl.a., at studievejlederen i begyndelsen af Ig og Ihf 
underviser i studie- og natatteknik. Senere vejledes begynderklasser
ne vedrørende grenvalget (gym.) og tilvalg (hf). Det sker dels i lek
tioner i klassen, dels ved arrangementer i festsalen, hvor en række 
lærere og ældre elever orienterer om grene og fag, og endelig i indi
viduelle rådgivningssamtaler efter behov. Vejledningen er med andre 
ord så udbygget, at disse valg ikke behøver at bekymre nogen kommende 
elev på forhånd! man vælger først endeligt, når vejledningen har fun
det sted.
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Til dette vejledningsområde hører også hjælp i forbindelse med prob
lemer, som enkeltelever måtte få af faglig art. Ligeledes kan studie
vejlederen ofte anvise støtte, hvis nogen har skrive- eller læsevan
skeligheder o.lign.

I 2hf giver studievejlederen anvisninger på, hvordan man udformer 
Den større skriftlige opgave.

Studie- og erhvervsorientering
finder sted i 1 og 2hf og 2 og 3g. En række uddannelsesmuligheder 
samt studieforhold i bred forstand omtales. Det sker i studievejle
dertimer i klassen, ved fællesarrangementer med gæster udefra og en
delig for en stor del ved samtaler med enkeltelever eller mindre 
grupper på studievejlederkontoret.

Til støtte for denne orientering får alle elever udleveret aktuelt 
materiale om uddannelsesvalg og studiemuligheder.

Personlig rådgivning
er det sidste hovedområde. Vejledningen omfatter her forhold af 
privat art. Man kan komme i studievejledningen og søge hjælp til 
løsningen af personlige problemer, man kommer ud for. Studievej
lederne har selvfølgelig tavshedspligt. Mange gange løses et prob
lem måske ved, at det bliver drøftet igennem; andre gange kan der 
anvises hjælp af forskellig art.

Studievejlederkontorerne ligger i den tidligere rektorbolig lidt 
syd for skolens kontorfløj (hvor man altså går ud). Enhver elev er 
altid velkommen hos studievejlederen, hvad enten det drejer sig om 
et stort eller lille spørgsmål.

Studievejlederne har faste træffetider, se opslag i centralgarde
roben. Man skal ikke bestille tid på forhånd.

Studievejlederne.
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MØDEPLIGTEN.

Både ved hf og gymnasiet er der mødepligt og pligt til at aflevere stil
lede 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 ga
rantere, at man har fulgt undervisningen i fornødent omfang. Af denne 
grund føres omhyggelig kontrol med elevernes fremmøde.

Forsømmelser noteres for hver time og samles centralt hos indre inspek
tor, der fører det samlede forsømmelsesregnskab. Hvis en elev vil bede 
om lovlig fritagelse for undervisning, skal forespørgslen rettes til 
rektor. Ved sygdom af varighed på en uge eller derover bedes man under
rette skolen derom.

For Ig-elever gælder, at der straks efter enhver form for fravær skal 
afleveres skriftlig meddelelse herom til indre inspektor. Meddelelsen 
underskrives af eleven selv, hvis denne er fyldt 18 år, ellers af en 
af forældrene.

Hvis skolen konstaterer, at en elevs forsømmelser antager et urimeligt 
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 afgø
relse 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 alle til
fælde, i modsætning til gymnasiaster, til eksamen i alle fag). I særligt 
grelle tilfælde vil en total bortvisning kunne finde sted.
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BØGER OG PAPIR.

Bogdepoter er spredt ud over skolen og passes i det daglige af fag
lærerne, der udleverer og indsamler bøger i forbindelse med under
visningen.
Pas godt på bøgerne. Bind dem ind og skriv navn, klasse og skoleår 
i dem. Andre skal bruge bøgerne efter dig, så skriv ikke til i dem 
og lad være med at mishandle dem på andre måder.
Tilbagelevering af bøger sker til boginspektor, hvis man melder sig 
ud i løbet af året. Boginspektor sørger for kontrol (du er ansvarlig 
for de lånte bøger) og tilbagelevering til fagdepoterne.
De sidste dage inden sommerferien indsamles bøger fra afgangsklasser 
og bøger , der ikke skal bruges på næste klassetrin.
Vær omhyggelig med at aflevere de rigtige bøger på det annoncerede 
tidspunkt.
Papir i form af linjerede og kvadrerede blokke udleveres af bogin
spektor til alle elever i begyndelsen af hvert semester (august og 
januar).

Boginspektor.

FUNDNE/GLEMTE/SAGER.

Fundne sager afleveres på sekretærkontoret eller til indre inspektor, der 
henlægger sagerne i et glasskab, hvorfra de udleveres til rette ejer- 
mand ved henvendelse til ovennævnte.

TYVERI OG ANSVAR I FORBINDELSE HERMED.

Erfaringen har desværre vist, at vi på skolen ikke kan undgå tyverier 
af private værdigenstande og penge.

I den forbindelse gøres opmærksom på, at den enkelte elev selv bærer 
ansvaret for private ejendele. Dette gælder også værdier, der er an
bragt i aflåsede skabe på skolen.
Det anbefales derfor, at man ikke lader penge og andet af værdi lig
ge i tasker eller overtøj.
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B. Elever og lærere.
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Eksamen 1985.

Hf eksamen.

2P
1. Beukel, Hans-Henrik

2q-
1. Aggesen, Anette Christine

2. Billesbølle, dytte 2. Astrup, Lone
3. Breuning, Lars 3. Beuschau, Monika
4. Brøchner, Elisabeth 4. Christiansen, Hanne
5. Dahl, Anette 5. Christiansen, Jeanette
6. Davidsen, Mette Marie Bonde 6. Holdt, Winnie
7. Freno, Berit 7. Jakobsen, Pia
8. Frihagen, Gitte 8. Jensen, Ellen
9. Gråsbøll, Karola 9. Madsen, Arne

lo. Hage, Tine lo. Mortensen, Anne Flemmert
11. Holst, Kirsten 11. Maarup, Berit
12. Hostrup, Hanne 12. Nielsen, Bettina
13. Johannesen, Solvejg 13. Okkels, Per
14. Johansen, Marianne Krzyrosiak 14. Paulsen, Henny Marie
15. Johnsen, Kenn 15. Pedersen, Bo Gramberg
16. Juhl, Tom Branick 16. Pedersen, Henrik Lykke
17. Låsholdt, Karin 17. Petersen, Jesper Wulff
18. Mohr, Hans Verner 18. Schack, Pia
19. Olsen, Hanne 19. Sieling, Marianne
2o. Paulsen, Henrik Rohweder 2o. Skovrup, Susanne
21. Petersen, Michael Hasbo 21. Skøtt, Hans Henrik Bennetsen
22. Post, Ulla Dorit 22. Sørensen, Annette Sommer
23.Radfelder, Miriam 23. Sørensen, Ase Vestergård
24. Rask, Helle Holm 24. Thomsen, Bettina
25. Schnugger, Christina B. 25. West, Hans-Otto
26. Sørensen, Lone Skøtt
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Studentereksamen.

Sproglig linje.
N = nysproglig gren.
S = samfundssproglig gren.

2r. 3a.
1. Andersen, Lone Bonde 1. Andersen, Lene Just S
2. Andresen, John Chresten 2. Bjerregaard, Lotte S

3. Fredensborg, Charlotte 3. Bork-Larsen, Marianne N
4. Hansen, Janne 4. Brønning, Laila Fogtmann N
5. Hansen, Karin 5. Dyhr, Anne-Mette N
6. Iwersen, Malene Margit 6. Fraefel, Monica N
7. Johannsen, Pia 7. Gotfredsen, Christian S
8. Jørgensen, Jannik 8. Hansen, Annette Lykke S
9. Kjær, Lene Kisendal 9. Jørgensen, Claus N

lo. Krabbe, Marie lo. Kusk, Kirsten Hagelsø S

11. Larsen, Birgitte 11. Lehrskov Mette N
12. Lauritsen, Leif Plith 12. Meins, Søren N
13. Madsen, Jette 13. Parus, Judith N
14. Martinsson, Lars 14. Pedersen, Dorthe S
15. Nielsen, Annette 15. Pedersen, Susanne N
16. Pedersen, Anne Orbansen 16. Steenshard-Jensen, Malene S
17. Rasmussen, Dorthe 17. Tækker, Aase S
18. Schmidt, Elin Elisabeth P. 18. Videbæk, Anne Mette S
19. Schougaard, Lissen Ilona 19. Vilhelmsen, Ole S
2o. Søemod, Yvonne 2o. Wiborg, Jens Anders S
21. Aastradsen, Hans Oluf 21. Winge, Lone S
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Matematisk linje.

F = matamatisk-fysisk gren.
N = naturfaglig gren.
S = samfundsfaglig gren.

3b. 3x.
1. Andersen, Annette N 1. Autzen, Lars N
2. Bruun, Charlotte Oessen N 2. Bladt, Michael N
3. Christensen, Anette N 3. Bundgaard, Anette N
4. Davidsen, Hans Christian S 4. Carstensen, Jørn N
5. Ebbesen, Dorte N 5. Christensen, Torben Eichler F
6. Frederiksen, Anne-Sophie S 6. Hansen, Henrik Daugbjerg F
7. Frederiksen, Linda N 7. Jensen, Lars Brandi F
8. Hansen, Dorthe S 8. Jensen, Marianne Lisbeth N
9. Hansen, Marianne Gade N 9. Jensen, Morten N

lo. Jacobsen, Suzanne N lo. Jørgensen, Peter Gellert N
11. Junker, Berit Sørensen N 11. Kirk-Thomsen, Hanne N

12.Kjerkegaard, Ellen Hjerrild S 12. Lyhne, Annemette N
13. Nielsen, Anna Gellert N 13. Madsen, Stig F
14. Olesen, Lene Fabricius S 14. Nielsen, Belinda N
15. Refsing, Søren Claus N 15. Nielsen, Mie N
16. Schade, Henrik N 16. Nissen, Susanne F
17. Schødt, Gitte Lehmann S 17. Oxholm, Finn F

18. Sørensen, Hanne S 18. Paulsen, Susanne N
19. Trabandt, Michael N 19. Pedersen, Poul-Andreas N
2o. Træden, Christine Bojsen S 2o. Petersen, Margit Arnum N
21. Vibild, Lotte S 21. Pohl, Jan N
22. Wurtz, Bente N 22.

23.
Rask, Morten
Wenzell, Henrik

N
F
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3y- 3z.
1. Boisen, Karsten
2. Christensen, Johnny Gløckner

S
N

1.
2.

Andresen, Dorthe 
Bomme, Lars

N
N

3. Daugaard-Hansen, Charlotte F 3. Christiansen, Dorte Dræby F

4. Duus, Christian Bendix F 4. Colstrup, Niels Christian N
5. Gram, Lisbeth Nørregaard N 5. Falk, Niels-Martin S
6. Grauslund, Søren F 6. Gouliaev, Alex N

7. Hansen, Else N 7. Hansen, Anders Helleshøj N
8. Hansen, Helle Elisabeth N 8. Henriksen, Hans Peter Mark S
9. Hansen, Monica N 9. Hjort, Lotte F

lo. Hansen, Thor Bue N lo. Holm-Tygesen, Hans N
11. Hartmann, Torben Staub S 11. Jacobsen, Helene F
12. Heydenreich, Jakob F 12. Jensen, Birgitte Dorthea F
13. Jensen, Jette N 13. Krogager, Marianne N
14-, Jensen, Keld Nicolai F 14. Lange, Torben Poort F
15. Jensen, Lars Stig F 15. Lassen, Birgitte N
16. Jensen, Mette N 16. Mattsson, Kent Erik F

17. Larsen, Anders Schermacher N 17. Michaelsen, Louis N

18. Larsen, Kirsten Agersnap N 18. Nielsen, Marianne Jaquette S
19. Lausten, Mette F 19. Pedersen, Karen Neess F
2o. Møbes, Birgitte N 2o. Petersen, Lars Chr. Korsh. F
21. Nielsen, Bodil Hede N 21. Refshauge, Susanne N
22. Nielsen, Heidi Husted N 22. Schaloske, Vivianne S
23. Nissen, Vera N 23. Schmidt, Elin F
24. Pedersen, Bettina Nissen S 24. Schwarz, John S
25. Søndergaard, Dorte F 25. Szocska, Peter N
26. Sørensen, Sten N 26. Aagaard, Lone N
27. Tryk, Finn F
28. Villif, Annette Holten F
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3u. 3v.
1. Bækby, Karina F 1. Andersen, Ketty S
2. Christesen, Lars Elmholdt N 2. Andersen, Susanne N
3. Clausen, Ulla S 3. Bock, Ole Morten F
4. Detlefsen, Søren F 4. Callø, Markus N
5. Fich, Karen Brorson F 5. Christensen, Carsten Worch N
6. Frandsen, Robert F 6. Christensen, Lene Leegaard N
7. Gram, Carsten S 7. Christensen, Nina N
8. Holdt, Birgitte Dupond N 8. Christensen, Torben Kolind N
9. Hviid, Else Marie S 9. Efsen, Hans F

lo. Jegsen, Søren F lo. Hansen, Carsten Lynggård F
11. Jensen, Gerda Majgaard N 11. Jakobsen, Holger Kortbek S
12. Jungersen, Anne Mette N 12. Jensen, Pia Ohrt N
13. Kastbjerg, Elisabeth N 13. Johansen, Marianne S
14. Kley, Hanna N 14. Juhl, Dorte Margrethe N
15. Larsen, Bjarne N 15. Kjelde, Birthe N
16. Larsen, Hanne N 16. Knudsen, Jan Wurtz F
17. Larsen, Niels Agersnap F 17. Lind, Gitte N
18. Lysgaard, Sune N 18. Læbel, Tina N
19. Nicolaisen, Lone N 19. Mailandt, Bente N
2o. Nygaard, Jens Kristian N 2o. Munk-Hansen, Michael N
21. Paulsen, Marianne F 21. Nielsen, Hedvig Nortvig N
22. Petersen, Susanne Grøn F 22. Pedersen, Bent Orbansen N
23. Petersen, Tine Ørnhøj F 23. Pedersen, Charlotte Precht N
24. Pilegaard, Anders F 24. Poulsen, Jan Bogdahn F
25. Rudolph, Beth N 25. Sørensen, Vibeke F
26. Sørensen, Steen Arne F 26. Thomassen, Jacob N
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3æ.
1. Agergaard, Torben N
2. Andersen, Tommy Jelling F
3. Asmussen, Ann Maria N
4. Barasinski, Karin N
5. Colstrup, Jens Peter S
6. Erichsen, Pia N
7. Hansen, Flemming F
8. Holm, Lilian N
9. Jacobsen, Marianne F

lo. Jakobsen, Lone F
11. Johnson, Vibeke Lindberg F
12. Kristensen, Solvejg F
13. Lei, Annette N
14. Madsen, Dan Ringer N
15. Nielsen, Hanne Bauman F
16. Nielsen, Ib N
17. Nielsen, Michael Holm S
18. Ottosen, Marna N
19. Pedersen, Kaj F
2o. Petersen, Lotte Petri N
21. Rasmussen, Annemette N
22. Rosenberg, Helle N
23. Schwarz, Hanne S
24. Smidt, Anette Lilleholt N
25. Sommerlund, Kjeld N
26. Tillgaard, Lars Henrik F
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PERSONALIA.

Med udgangen af juni måned 1985 forlod cand.mag. Ruth Christensen 
skolen efter at have vikarieret i de klasser, Peder Svejgaafd Peder
sen havde undervist indtil den 3o september 1984.

Ved begyndelsen af skoleåret 1985-86 nyansattes Margit Danø og Jør
gen Hoyer som adjunkter, Annemette Sparre som årsvikar samt Gerhard 
Korbo og Kåre Sinning som adjunkter på kvotavilkår.

Medio november fik Gerhard Korbo fuld stilling andetsteds.
Ole Christensen har siden vikarieret.

I skoleåret 1985-86 har Lisbeth Hansen, Agnete Hansen Kruse, Jette 
Pilegaard og Jette Helmer Nielsen i kortere eller længere tid vika
rieret på skolen.

Instrumentalundervisningen for Hf-tilvalgsholdet i musik har været 
varetaget af Peter Hall, Outta Ravn Jensen og Jan Aagaard.

To lærerkandidater har gennemgået pædagogikum:
Cand.mag. Kirsten Gelså, fransk og pigeidræt, 
cand.scient. Niels Jørgensen, biologi.
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Timerne har i skoleåret 1985/86 været fordelt således:

Lkt. Anna Andersen (A):

Adj. Flemming D. Andersen (FA):

Adj. Benned Bennedsen (BB):

Fransk 1 lu, 2æ
Engelsk i 2abN, 3acN

Fysik i Iz, 2xvMN
Matematik i 2c, 3xyzuvæøK

Kemi i Iz, 2yzF, 3xyzuvæøK
Matematik i 2xyzvæK, 3xzN

Lkt. Karen Bjerresø (BO):

Adj. Anette Boye (AB):

Adj. Mogens Bruun (MB):

Adj. Bitten Bøgsted (BØ):

Adj. Gunnar Christensen (GC):

Lkt. O.Heramb Christensen (HC):

Adj. Ole Christensen (OC):

Lkt. Finn Dræby Christiansen (DR):

Lkt. Margit Uhre Clausen (CL):

Adj. Ulla Cold (UC):

Adj. Margit Danø (MD):

Historie i ly, 2u, 3x, 3u

Engelsk i Iqr, ly
Dansk i læ, 3y

Biologi i lp, 3uvøN
Historie i la, 2b, 2x

Engelsk i Iv, 2cN
Fransk 1 3a, 3v, 3ø, 1PQR

Musik i Iq, 2PQR, 3acxzuvæøM, 3xu, 3yæ 
frivilligt hold

Russisk i 2PQR

Musik i Ir, 1c, Iv, 2yæ, 3bv
Latin i 1c
Oldtidskundskab i 2æ
Dansk i 3z

Samfundsfag i lp, Iq, Ir, 2bcS

Matematik i 1c
Fysik i læ, 2uæMN, 3yuvF, 3uvøNvM

Tysk i Ir, 2PQR, 1c
Religion i 2q, 3x, 3v

Historie i Iq, Ix
Idræt i lax, Iby, Icz, 2ax, 2by, 3by, 

3cz, 3uv, 
frivilligt hold

Dansk i Ir, 2x, 3ø
Idræt i 2cz, 3uv, 3æø

Adj. Dorthe Elkjær (EL):

Studielkt. Hans H. Fich (FI):

Adj. Kirsten Fisher (KF):

Lkt. Franz C. Franzen (F):

Tysk i lp, 2cMNS, 3cMNS
Engelsk i 2PQR

Matematik i Iq, Ib, lu, 3xzuvæøM

Dansk i 2p, 2c
Engelsk i 2q, la

Matematik i lp, Iz 
31 Kemi i 2yzMN



Studielkt. Jens N. Faaborg (OF):

Adj. Oens Chr. Gjesing (GO):

Adj. Frede V. Hansen (HA):

Adj. Palle Frank Hansen (PH):

Adj. Søren Hansen (SH):

Lkt. Dietr. Harbsmeier (DH):

Adj. Conrad Harhoff (CH):

Lkt. Klaus Holt (HO):

Adj. Oørgen Hoyer (OH):

Adj. Ane Oakobsen (OA):

Lkt. Ane Lise Oacobsen (0):

Adj. Anna K. Oacobsen (AO):

Lkt. Oørn Folden Oensen (00):

Adj. Karen Oensen (KO):

Adj. Tove Nørgaard Oensen (OE):

Adj. Viggo Dalgaard Oensen (VD):

Adj. Sven Oonsson (SO):

Lkt. Lisbeth Kiil (LK):

Tysk i la, 3aMNS
Fransk i ly, 2a, 3y

Historie i Ir, 2r, Ib, 3a
Religion i 3a

Geografi i Iq, la, 2bcS, 2xyzuvæS 
2yzN, 2uæFKM, 3zNx

Datalære i 2PQR
Matematik i 2yzF, 3yuvS

Fysik i Iv
Matematik i 2b, 2xyzuvæS, 2yzMN, 

3yæN

Latin i la, Ib, 2cMN
Oldtidskundskab i 2c, 2x, 2y, 2z, 2u

Samfundsfag i 2aS, 3yuvS
Religion i 3b, 3y, 3z

Engelsk i 2r, 1c, læ
Oldtidskundskab i 2a
Latin i 2abMN

Dansk i Iq, lu
Idræt i lax, luv, læ, 2by, 2cz 

frivilligt hold

Dansk i Ix, 3a
Engelsk i lu, 2abMS

Matematik i Iv, 3xzæøS

Dansk i 2q, 3b
Russisk i lau, 2au

Biologi i 2PQR, 2xvN, 3xyzuvæøKvM

Musik i la, Ix, 2abcyzuvM, 2ac, 2xu, 
2v, 3aczø, 3z, 
frivilligt hold

Fysik i ly
Matematik i læ, 3yuvF

Idræt i 2PQR, 3cz, 3æø, 
frivilligt hold

Biologi i 2yzN, 3b, 3xzæøFM

Idræt i Iby, Icz, 2ax, 2uæ
Historie i Iz, læ, 2a, 2z, 3y

Dansk i 2r, Ib, 2v
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Adj. Thomas Klemann (KL):

Adj. Leif Kock (KC):

Adj. Finn Larsen (FL):

Adj. Henning Lausten (HL):

Lkt. Lillian Martinusen (LM):

Adj. N. Nadide Mola (MO):

Adj. dytte Munter (OM):

Adj. Nils Krag Møller (NM):

Adj. Birthe V. Nielsen (BN):

Adj. Helle Vind Nielsen (HV):

Adj. Svend Ole Olesen (OL):

Lkt. Henning Ehlers Olsen (EH):

Adj. Erik Pedersen (EP):

Rektor Oørn Oul Pedersen (OP):

Adj. Kirsten Pedersen (KP):

Adj. Leo N. Pedersen (LP):

Lkt. Mads Oørn Pedersen (PE):

Adj. Preben Plith (PP):

Fransk i la, Ix, 2x, 2y, 3x, 3z

Historie i lp, 1c, 2y, 3c
Religion i 2p, 3c, 3u, 3æ

Engelsk i 1PQR, 2cS, 
Fransk i Iv, 2u, 3u, 3æ

Samfundsfag i 2PQR, 3xzæøS
Geografi i 2uæN, 3bS, 3xzæøS

Formning i lp, Iq, 2PQR, 2ac, 2bz 
2xu, 2yæ, 3aNx, 3aSv, 
3bNuø, 3bSy, 3cæ, 2v

Idræt i Iq, luv, 2ax, 2v, 2uæ, 
frivilligt hold

Tysk i Iq, 2abMNS

Biologi i Ir, 3c,
Idræt i Ir, Icz, 2by, 2uæ, 3by, 3cz, 

frivilligt hold

Engelsk i Ib, 3bS
Dansk i 1c, 3u

Biologi i 2uæN, 3a, 3xzæøS, 3yuvFuM, 
3yuvS

Idræt i 2PQR, læ, 3ax, 
frivilligt hold

Samfundsfag i 2xyzuvæS, 3bS

Kemi i 2PQR, Ix, ly, lu,
Fysik/Kemi i 2xyzuvæS
Fysik i 3xyzuvæøKuøM

Engelsk i Iz, 3bN
Fransk i 2c, 3c

Fysik i lu, 2yzF, 2yzMN, 3yæMN, 1PQR

Kemi i 2xuvæF, Fysik i 2xyzvæK

Dansk i Iv. 2b. Fransk i 2z

Matematik i Ir, 2PQR, 2a, 2uæMN

Matematik i ly, 2xvMN, 3xzæøF
Fysik i 3xzMN

Fysik i ix
Kemi i Iv, læ, 2xvMN, 2xyzvæK, 2uæMN
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Studielkt. Svend Poulsen (P):

Adj. Thomas Egelund Poulsen (E):

Adj. Christa H. Pålsson (PA):

Adj. Flemming Rasmussen (FR):

Adj. Peter Rykær (PR):

Adj. Lone Ryttersgaard (LR):

Adj. Kåre Sinning (KS):

Lkt. Knud-Erik Smith (SM):

Adj. Annemette Sparre (AS):

Adj. dens Staugaard (OS):

Lkt. Ove Stets (ST):

Adj. Torben Svendsen (TS):

Adj. Mogens Krogsgaard Sørensen(MS)

Adj. Andreas Truelsen (T):

Adj. Ole Ullby (U):

Adj. Helge Wiingaard (HW):

Adj. Elsebeth Villif (EV):

Dansk i lp, 2z, 3x
Religion i 2r, 3ø

Dansk i la, 2a
Tysk i 3bNS

Engelsk i Ipq, 2p, Ix
Fransk i 2b, 2v

Fransk i 2PQR, 1c, 3b
Dansk i 2y, 3c

Geografi i lp, 2yzFKM, 3yæN
Idræt i Ipqr, 2v, 3ax, 3by, 3uv, 

frivilligt hold

Biologi i Iq, 3xzN
Psykologi i 2PQR

Musik i Ib, ly, Iz, lu, læ, 2bz, 
frivilligt hold

Fysik i 2PQ, 2xuvæF
Matematik i la, 3uvøN

Idræt i lp, lax, 2cz, 3ax
Fransk i Ib, Iz, læ

Dansk i ly, 2æ, 3v
Oldtidskundskab i 2b, 2v

Geografi i Ir, 2aS, 2xvFKM, 2xvN, 
3acS, 3yuvS, 3uvøN

Matematik i Ix, 2xuvæF,
Fysik i 3xzæøF

:Tysk i Ib, Ixu
Dansk i 3æ

Geografi i Ib
Biologi i 3yæN

Historie i 2æ, 3æ, 3ø
Samfundsfag i 3acS
Historie i 2q, lu, 2c, 3b, 3z
Engelsk i 3acMS

Historie i 2p, Iv, 2v, 3v
Dansk i Iz, 2u
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PERSONALET

VED
HADERSLEV KATEDRALSKOLE

1985/86

Jørn 3ul 
Pedersen 
OP - fy, ma, ke. 
Rektor

Benned 
Bennedsen 
BB - ma, ke.

Karen 
Bjerresø 
BO - da, hi.

Anna Andersen
A - fr, en, ru.

Flemming 
Andersen 
FA - fy, ma.

Anette Boye 
AB - en, da.

GunnarBitten Bøgsted 
BØ - en, fr. Christensen 

GC - mu, ru.

3. Heramb 
Christensen 
HC - mu, la, 

ol, da.

Mogens Bruun 
MB - bi, hi. 
AV-inspektor

Margit Uhre 
Clausen
CL - ty, re.

Ulla Cold 
UC - hi, id.Christensen 

OC - sa.



Viggo Dalgaard 
Jensen
VD - bi, id.

Margit Dana 
MD - da, id. Finn Dræby 

Christiansen 
DR - fy, ma.

Thomas Egelund 
Poulsen
E - da, ty.
Studievejleder

Henning Ehlers 
Olsen
EH - en, fr.

Dorthe Elkjær 
EL - ty, en.

Kirsten Fisher 
KF - en, da.

Hans H. Fich 
FI - ma, fy, 

ke.

Franz C.
Franzen
F - ma, fy, ke.
Adm. inspektor

lens Faaborg 
3F - fr, ty.

3ens Christian 
Gjesing
G3 - hi, re.
Studievejleder

Frede Hansen 
HA - ge.

Dietrich 
Harbsmeier
DH - la, ol.

Palle Hansen 
PH - ma, dat.

Søren Hansen 
SH - ma, fy.

Conrad Harhoff 
CH - sa, re.
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Ane Lise 
Jacobsen 
3 - ma.

Anna Jacobsen 
AJ - ru, da.

Klaus Holt 
HO - la, ol, 

en.

Jørgen Hoyer 
3H - da, id.

Studievejleder

Karen Jensen
KJ - mu, fo.

Tove Jensen 
3E - ma, fy.Ane Jakobsen 

JA - en, da.
Jørn F. Jensen 
JJ - bi.
Adm. inspektor.

Leif Kock 
KC - re, hi.

Sven Jønsson 
SJ - hi, id.

Lisbeth Kiil 
LK - mu, da, 

ty.

Thomas Klemann 
KL - ru, fr.

Lillian 
Martinusen 
LM - fo.

N. Nadide Mola 
MO - ty, id.Finn Larsen

FL - fr, en.

Henning
Lausten
HL - sa, ge.
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Jytte Munter 
3M - id, bi.

Nils Krag 
Møller 
NM - en, da.

Birthe V. 
Nielsen 
BN - bi.

Svend Ole
Olesen
OL - ke, fy,

Erik Pedersen
EP - fy.

Leo Pedersen 
LP - ma, fy.

Mads Pedersen 
PE - fy, ma.

Kirsten 
Pedersen 
KP - da, fr. 
Studievejleder

Preben Plith 
PP - ke, fy.

Christa Pålsson 
PA - en, fr.

Flemming 
Rasmussen 
FR - fr, da.

Peter Rykær 
PR - id, ge.

Lone Rytters- 
gaard 
LR - bi, ps.

Kåre Sinning 
KS - mu, da.

Knud-Erik Smith 
SM - fy, ma.



Annemette Sparre 
AS - fr, id.

Ove Stets 
ST - ge.

Torben Svendsen
TS - ma, fy.

Mogens Krogs- 
gaard Sørensen 
MS - ty, da. 
Studievejleder

Andreas 
Truelsen 
T - bi, ge. 
Studievejleder

Ole Ullby 
U - hi, sa. 
Boginspektor

Elsebeth
Villif
EV - hi, da.

Helle Vind 
Nielsen 
HN - sa, id.

Ingrid 
Lorenzen 
Regnskabs
fører

Ellen Bram 
SekretærWiingaard 

HW - hi, en. 
Bibliotekar

Elfride Hansen 
Medhjælper

Elly Clausen 
Medhjælper

Kaj Clausen 
Pedel

Chr. Wolf 
Pedelassistent
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ELEVKONCERT skitse af LILLIAN MARTINUSSEN.
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C. Stort og småt fra det 
forløbne år.
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LIDT OM SKOLENS DAGLIGDAG.

At komme i gymnasiet eller hf er for de fleste noget ret nyt, og en del 
forhold er anderledes, end man har været vant til. Alligevel er det på
faldende, at ganske mange elever efter kort tid føler sig hjemme og er
klærer sig godt tilfredse med at være her; mange har på forhånd haft 
forestillinger om, at der var tale om en langt større omvæltning i for
hold til det tilvante, end der faktisk er.
Det er klart, at de trange pladsforhold rundt omkring og måske især i 
kantinen er generende for elever, mens vi lærere måske mere hefter os 
ved forholdene i mange klasselokaler, især i fysik, kemi og biologi, 
hvor en udvidelse og ombygning er tiltrængt.
Som man i hvert fald til dels kan læse andre steder i dette skrift, 
foregår der mange aktiviteter på skolen ud over det strengt faglige. 
Der er frivillige hold i musik og idræt og der afholdes forskellige for
mer for koncerter, musicals m.v. og idrætsstævner, ligesom formning jævn
ligt har udstillinger, og der adskillige gange om året er fællestimer. Et 
særligt indslag er morgensamlingerne fredag, hvor alle kan få ordet for 
at komme med meddelelser, agitere for et eller andet eller underholde. 
I en skole med ca. 75o elever og 7o lærere er det klart, at vi er meget 
forskellige og også ser forskelligt på mange ting, men det er vist ikke 
for meget sagt, at vi alle hver på sin måde går ind for kvalitet i uddan
nelsen. Eleverne ønsker at få en kvalitetspræget undervisning, og lærerne 
ønsker at give den. Selvfølgelig kan der opstå stridigheder, men mon ikke 
det venlige forhold er det afgjort almindeligste.
Man kunne godt ønske sig, at pressen ikke overvejende interesserede sig 
for os i akutte situationer, hvor et problem har spidset sig til, men 
skrev lidt mere om dagligdagen på denne meget store arbejdsplads. 

Hvis et tilstrækkeligt antal kvalificerede melder sig, vil der næste år 
på skolen blive oprettet et særligt hold for iranske flygtninge, som fra 
Iran har en studentereksamen, der på nogle punkter er på et meget højt 

niveau, men som skal have den "omplantet" til danske forhold, før de kan 
begynde på et universitet eller lignende her.
Det vil i givet fald blive en både stor og spændende udfordring, ikke 
blot for de berørte lærere, men for alle elever og alt personale på skol
en. Trods trange forhold må vi have det overskud, der skal til, for at 

hjælpe disse flygtninge til en god uddannelse i Danmark.
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Forskellige aktiviteter 1 årets løb.

April 1985.
Fællestimearrangement med Kaj Friemel, ang. 2. Verdenskrig. 
Iv, lu, EV og U på historieekskursion til Hedeby.
2yæN, 2mK, 2PQRfo, BB, T og LM på ekskursion til Esbjerg.
2xFM, 2yFuM, PP, TE og HA på ekskursion til København.
2zcS, ST og U på ekskursion til København.

Maj 1985.
2yuvS, CH og ST på ekskursion til København.
2XS, 2bs, HL og HV på ekskursion til København.
1c og HW på historieekskursion.
2vMmK og ST på geografiekskursion.
2mK på externe øvelser.

September 1985.
Regionsstævne i idræt i Ribe.
2u, BO og EV på ekskursion til København.
3b, E og HV på studierejse til Berlin.
Finalestævne i idræt her.
la, 2XFKM, HA og ST på ekskursion til Rømø.

Oktober 1985.
3xzN, HA og LR på ekskursion til København.
Emnedag for hele skolen.
1c, lp og Kc på ekskursion til Horsens/Arhus.
3xF, 2PQRfo, TS og LM på ekskursion til Arhus.
Håndboldstævne her.
3yæN og PR på ekskursion til København.

November 1985.
3uvøN, MB og ST på ekskursion til København.
Fællesarrangement ang. Sydafrika.
Uddannelsesdag på Odense Universitet for interesserede 
afgangselever.
EDB - kursus for 3o lærere her på skolen.
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December 1985.
Fællesarrangement med teaterforestilling.
Holbergrevy.

danuar 1986.
Orienteringsmøde for kommende elever med forældre.
Musicalopførelse med efterfølgende fest

Februar 1986.
Fælleskursus i EDB for Ig begyndt.
Fællesarrangement med Ebbe Kløvedal Reich.

Marts 1986.
Fællesarrangement med titlen: "Tværs gennem Sydamerika", 
ix, IQ, UC og Sd på ekskursion til Hedeby.
2xvFMK og ST på ekskursion til Vojens.
Korkoncerter med deltagelse fra skolen.
2bz, Ig, lp og LM på formningsekskursion til Arhus.
3mK og BB på ekskursion til københavn.
2c, KF og HW på ekskursion til København.

STUDIETUR TIL BERLIN.

26/9 - l/lo 1985 foretog 3.b i fagene tysk og samfundsfag en studierejse 
til Berlin. Både øst- og vestsiden blev besøgt, med toenhalv dags ophold 
hvert sted. Med på turen havde vi Helle Vind og Thomas Egelund.
Om aftenen d. 26/9 ankom vi til "dugendtouristenhotel Egon Schultz" i 
Østberlin, hvor vi fik aftensmad. Allerede på dette tidspunkt blev man 
klar over hvor godt man egentlig har det i Danmark. På hotellet fik vi et 
informationsforedrag om forskellige forhold i øst afen repræsentant for 
FDd.
Første halvdel af fredagen blev brugt til en sightseeing gennem Berlin 
Ost, som sluttede med et besøg på det meget imponerende kunstmuseum 
Pergamonmuseet. Senere samme dag besøgte vi Museum fur deutsche Geschich- 
te. Dagen sluttede med teaterbesøg i Brecht-teatret, Berliner Ensemble.
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Lørdagen startede med en bustur til Sachsenhausen, den tidligere kz-lejr. 
En stærkt farvet rundvisning præget af den opfattelse, at det var "fascist
erne", som bar hele skylden for datidens rædsler. Hvad man glemte at for
tælle var, at Øst såvel som Vest havde skyld i nazi-regimet, da Tyskland 
på daværende tidspunkt jo ikke var delt, og jerntæppet ikke eksisterede. 
Interessant, men lidt uhyggeligt og forstemmende at opdage.
Herefter skulle vi flytte over på den anden side, til Vestberlin, via det 
berømte grænseovergangssted Checkpoint Charlie. Et enormt kulturchok at 

observere forskellen mellem to så vidt forskellige samfund, ikke mindst 
fordi overgangen var så brat. Det er nok ikke svært at forestille sig, 
hvilken virkning det har, at komme fra et socialistisk samfund og vips - 
over bommen til et samfund, som i meget høj grad er præget af en kapi
talistisk holdning.
Opholdet i Vestberlin blev bl.a. udfyldt med en sightseeingtur, som om
fattede et besøg på Olympia-stadion. Meget opløftende, ikke mindst på 
grund af vores guide, som ikke var bange for at besvare spørgsmål, i mod
sætning til vores guide i Østberlin, som hele tiden var bange for at sige 

noget forkert. Eftermiddagen blev anvendt til et besøg i den tyske rigs

dagsbygning, som efter undertegnedes mening var noget af det bedste ved 
turen. Seriøst og underholdende foredrag om parlamentarismen i BRD, samt 
rundviserens personlige erfaringer med at have en arbejdsplads, der lig
ger klods op ad muren. Hjemturen blev delvis tilbagelagt til fods ved en 

vandring langs Die Mauer.
Tirsdagen forløb med et besøg på Axel Springer Verlag i Kochstrasse. 
Et kæmpeforetagende, som udgiver boulevard-aviser som BILD, BZ, Berli
ner Morgenpost, Hamburger Abendblatt samt ugeblade som Horzu o.s.v. 
Eftermiddagen gik med et foredrag om den økonomiske, politiske og kul
turelle situation i Berlin.
Resten af turen blev brugt til personlige gå-i-byen ture af den ene el
ler anden art. Alt i alt en god og udbytterig tur, hvor man både fik 
bekræftet og afkræftet myter om forholdene mellem øst- og vestblokken.

3.b.
Anders Lindberg.
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BRAINE - TUREN.

I efterårsferien drog en horde vilde elever med lens Faaborg og dennes 
kone i spidsen, i en kasseret skolebus, der i sine velmagtsdage kaldtes 
"Trille", til Braine.
Braine er en lille fransk by, der ligger mellem Soissons og domkirkebyen 
Reims ca. loo km. nord-øst for Paris i Champagnedistriktet. Denne by er 
Haderslevs venskabsby, og vi repræsenterede såvel Haderslev Katedralskole 
som vor by og vor egn.
Under den sejge bustur var støjniveauet i begyndelsen ret konstant, men 
efterhånden som målet nærmede sig, blev ca. halvdelen af bussens passa
gerer totalt tavse, for de var meget beklemte ved situationen, medens 
andre uafladeligt råbte de få franske gloser, de kunne, ud i bussen for 
at afstive den lille smule selvtillid, de endnu havde i behold. - 3o, 
det var sandelig et syn for guder!
Vi ankom til en meget, meget lille by, der senere viste sig at være 
Braine, og den lå i et ægte fransk landmiljø. Byen var som sagt, meget 
lille, men som for at få den til at syne større, tog chaufføren turen 
flere gange rundt om de to træer, der kaldes byens torv, og som iøvrigt 
var lige så hyggeligt som resten af byen. Næsten hele Braine var mødt op 
for at modtage os og stod på trappen til rådhuset, hvor vi gik ind og 
blev budt velkommen af byens førende spidser. Alle var meget venlige, de 
gav os vin og kage, og de sagde en hel masse meget hurtigt på fransk, 
som vi slet ikke forstod, før vi fik det oversat af turens tolk, Faaborg. 
Denne lille højtidelighed var starten på en forrygende uge, der hårdt og 
brutalt startede med, at vi blev uddelegeret til forskellige familier, 
der senere blev til "vores familier" eller "far og mor".
Disse familier repræsenterede såvel byens bondestand som akademikere, 
men fælles for dem var dog, at de frivilligt havde indvilliget i, at mod
tage os som deres gæster, et hverv de varetog med stor enthusiasme og ven
lighed. De var meget forstående over for vores noget mangelfulde fransk, 

men hurtigt fik man dog udviklet et fælles sprog, der bl.a. bestod af 
svingen med arme, mærkelige grimasser, enkelte franske ord og sætninger 
og en masse smil. Dette "sprog" var til stor moro for begge parter, og vi 
nåede at tale en del endog habilt fransk de første par dage.
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Derefter var det begrænset, hvor meget vi så til vore familier, da der 

var lagt et ret hårdt program. Dette programs første punkt var dog en 
aktivitet med familierne, nemlig en kæmpe-festbanket, hvor vi, som or
det antyder, spiste og drak en masse (kendetegnende for denne tur var, 
at vi ALTID spiste eller drak, og vores foretrukne drik blev ret hurtigt 
champagne. Brainebeboerne må simpelthen lave en masse motion, hvis de 
skal undgå at ligne rene kødbjerge af al den mad!). Derefter var der 
dans til de "nyeste" franske popschlagere, og alle dansede og var glade.

De næste par dage var vi på sight-seeing i Braine og omliggende byer, 
hvor vi besøgte diverse seværdigheder. F.eks. kan vi nævne, at vi så en 
smuk gammel klosterruin i Soissons, hvor et af turens mandlige medlemmer 
skabte den rette stemning ved at opløfte sin smukke røst i ruinerne.
I Soissons var vi også til officiel velkomst på rådhuset, hvor igen alle 
var venlige, og hvor vi igen drak champagne. Som før nævnt var det karak
teristisk, at vi drak champagne, men vi befandt os jo også i champagnedi
striktet, og dette var da også årsagen til, at vi besøgte to vidt forskel
lige champagnefabrikanter, en stor, verdenskendt koncern og en lille cham
pagnebonde. Det var helt spændende at se denne dejlige drik blive behand
let*
Endvidere besøgte vi domkirken i Reims, hvor berømte mennesker som bl.a. 
Deanne d'Arc og alle Frankrigs konger har sat deres fødder, idet domkir
ken er det sted, de franske konger blev kronet, og kirken var da også me
get imponerende. Den var en stor kontrast til kirken i Braine, der var 
meget, meget mindre, og på en måde mere charmerende.
Det interessante ved denne kirke var de forskellige knogler og benstum
per, der lå i glasmontre og efter sigende skulle bringe helbredelse.
Vi så denne kirke på vej til en pommes-frites-fabrik, som var et led i 
rundturen i Braine. Fabrikken udgjorde så at sige hele Braines industri
kompleks sammen med en forbrændingsanstalt, og rundvisningen kunne måske 
virke noget uinteressant, da man ikke kunne høre noget for maskinernes 
larmen. Højdepunktet på turen var det tidspunkt, hvor vi blev puttet ind 
i fryseren, så de små hår i næsen frøs sammen - godt man ikke er en 
pommes-frites!
I Braineturen var også indlagt en heldagstur til Paris, hvor vi tilbrag
te formiddagen med at sidde i bussen og se på de verdenskendte seværdig

heder, og om eftermiddagen blev vi sluppet løs på egen hånd i "Byernes By".
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Om aftenen kørte vi hjem med en indkøbsbelæsset "Trille", og folk 
diskuterede ivrigt de nye indtryk.
Da Braine jo er Haderslevs venskabsby, fandtes der naturligvis også 
et dansk hus i byen "La Maison des Danois". Der var vi inde til en lille 
mindehøjtidelighed, hvor vi fik en lille snak med de franske krigsvetera
ner. Hele huset var smykket med danske plakater med populære danske kvin
der som Dronning Margrethe og Den Lille Havfrue, og efter adskillige glas 
champagne kom nationalfølelsen op i os alle og i disse gamle søde mænd.

For på en anden måde at vise vores respekt for 1. verdenskrigs ofre, 
samledes vi på såvel den franske som den danske kirkegård og nedlagde 
begge steder en krans. Opholdet på kirkegården gjorde et vist indtryk 
på os, især var det uhyggeligt at se på korsene, der stod meget tæt ved 
siden af hinanden. Stemningen var derfor noget trykket, da vi, for at 
afrunde højtideligheden, sang "Altid frejdig, når du går" og den franske 
nationalsang.
Om aftenen inden afrejsen var vi til endnu en festbanket, hvor vore fran
ske "fædre og mødre" diskede op med ægte fransk ta- sel'- bord med diver
se nationale lækkerier. Til denne fest havde et lille udvalg skrevet en 
hyldestsang til dem, som vi leverede på et noget tvivlsomt fransk, men 
efter bifaldet at dømme, tror vi nok, de forstod os.
Så kom afskedens time, hvor vi fandt ud af, at det var helt sørgeligt at 
tage afsked med den familie, vi havde knyttet os til. I bussen, hvor del
tagerne i turen allerede var rystet godt sammen, gik snakken livligt, og 
alle var enige om, at det havde været en mægtig tur, hvor vi havde set 
mange spændende ting og fået en masse venner, såvel danske som franske. 
Vi kan kun på det kraftigste anbefale, at en sådan tur bliver arrangeret 
igen, da det var en kæmpe-oplevelse for os alle.
På Braine-holdets vegne vil vi gerne rette en speciel taktil hr. og fru 
Faaborg, der med megen diplomati og snilde forstod at holde styr på os. 
Desuden vil vi gerne takke Mme. og M. Stephan, der havde lagt et stort 

arbejde i at koordinere turen i Frankrig.

Birthe Lausten.

3.a.
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Elevkoncert Lillian Martinussen
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HAKALYTTEN.

Haderslev Katedralskoles lejrhytte "Hakalytten" er beliggende ved 
Sandersvig. Den bruges til weekend-ophold for skolens klasser. 
Som introduktionsarrangement, indgår et ophold for alle nye klas
ser. Hensigten er naturligvis, at man på denne måde skal få en 
ekstra mulighed for tidligt at lære hinanden at kende.

"Hakalytten er hverken amtets, skolens eller elevernes! Den er en 
selvejende institution med basis i foreningen "Haderslev Katedral
skoles lejrhytte". Medlemmer af foreningen er en skiftende kreds af 
forældre samt skolens lærere. Ifølge foreningens love består besty
relsen af rektor (formand), 2 lærere, 2 repræsentanter for "Haders
lev Samfundet" og 3 elevrepræsentanter. Bestyrelsen er ansvarlig for 
hyttens drift og fastsættelse af ordensregler.
Generalforsamling afholdes i marts eller april. Kontingentet er 
(mindst) 3o kr. årligt. Det opkræves på den måde, at alle elever i 
årets løb får et brev med hjem, indeholdende en henvendelse om med
lemsskab og en giroblanket. På denne måde vil hyttens drift forhåb
entlig også fortsat kunne sikres.

HOLBERG-FONDEN.

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 en fond, 
Holberg-Fonden. Pengene har i sin tid været brugt på skolens lejrhyt
te ved Lillebælt.
Holberg-Fonden bruges nu til at støtte forskellige arrangementer og 
til at finansiere lån til elever, som i en periode har økonomiske 
vanskeligheder. Henvendelse herom til rektor.
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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.

Støttens størrelse afhænger af:

1. Forældrenes økonomiske forhold.
2. Ansøgerens egne økonomiske forhold.
3. Ansøgerens alder.
4. Om ansøgeren er hjemmeboende.
5. Om ansøgeren er gift.

ad. 1: Forældres socialindkomst på op til 266.ooo kr. 
giver mulighed for støtte. (Forældreindkomsten reduceres 
med 17.2oo kr. for hver af eventuelle søskende, der er 
under uddannelse).

ad. 2: Indtægt (SU medregnet) må ikke overstige 55.8oo 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 iøvrigt variere fra 
kommune til kommune.
Elever på 18-21 år kan maksimalt opnå 26.ooo kr.
Elever på 22 år og derover kan højest opnå 26.ooo kr. 
årligt. For disse elever gælder, at beløbet er uafhængigt 
af forældreindkomsten.

Alle ovennævnte støttebeløb er stipendier, der ikke skal tilbagebeta
les. Ud over stipendier kan støtte gives i form af statsgarant, lån.Der 
kan maksimalt lånes 39.4oo kr. årligt med statsgaranti, og summen af 
statsgarantien og stipendium fra SU må ikke overstige 39.4oo kr.
Alle nævnte tal gælder for året 1986/87. Ændres tallene, vil det blive 
meddelt ved opslag. Meddelelse om afhentning og aflevering af ansøg
ningsskemaer vil ligeledes fremkomme ved opslag på skolens opslagstavle.
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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 Haderslev- 
studenter fra dansksindede hjem i Sønderjylland.

"Rektor dr. phil. Karl Mortensens Legat" til støtte for dansksin
dede elever i skolen eller studenter fra skolen. Der uddeles 4 
portioner a'750 kr.

"Fabrikejer Max Schaumann og Hustrus Legat". (Kapital 30.000 kr.). 
Der uddeles årligt tre portioner til dansksindede dimittender 
fra skolen. De må have haft bopæl i mindst fem år i Sønderjylland 
og agte at søge uddannelse på et universitet eller Danmarks Tek
niske Højskole.

"Lektor H. Reinckes Ærespræmie" (175 kr.) skal af skolerådet tilde
les en dimmittend, "der ved sin holdning har gjort sig værdig til 
belønning".

"Firmaet Ove Arkils Legat". Et stipendium på oprindelig 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 Alvine, født Thørings 
legat". (Kapital 40.000 kr.). Renteindtægten skal anvendes som 
stipendier til værdigt trængende, sønderjyske elever ved skolen.

"Jubilæumslegatet af 1967" har en kapital på 53.000 kr., indkom
met ved bidrag fra tidligere elever og skolens venner. Legatet 
modtager gerne yderligere bidrag. Kan søges af elever i og fra 
skolen til hjælp under uddannelse. Der uddeles hvert år 3.000 kr.
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"Kristine og Hilda Petersens Mindelegat". Renterne af 12.ooo kr. 
tildeles en værdigt trængende student, fortrinsvis af den mate- 
matisk-naturvidenskabelige retning.

"Lektor N.K. Østergaards Mindelegat". (Kapital 5.ooo kr.). 
Renterne uddeles som stipendier til flittige,mindrebemidlede 
gymnasieelever i Haderslev Katedralskole.

"Anne Marie og Jørgen Jensens Legat".
Uddeler 1 portion å l.ooo kr. som belønning til en flittig og 
dygtig elev i afgangsklasserne.

Skolen disponerer over visse midler (dels anonymt skænkede, dels Holberg- 
legatet m.mj.der i særlige tilfælde, efter skolens skøn, kan anvendes 
som støtte til elever eller tidligere elever.

For de fleste af legaterne gælder det, at rektor efter forhandling med 
de forskellige legatbestyrelser og drøftelser i lærerrådet uddeler eller 
giver meddelelse om tildeling ved dimissionen. Eventuelle ansøgere skal 
benytte særligt skema, som udleveres af skolens kontor, og som i behørigt 
udfyldt stand må afleveres senest den lo. maj.

LEGATUDDELING 1985.

Den Sønderjyske Fonds Haderslev Studenter Legat.
Stud.med. Peter Sørensen
Stud.mag. Mette Thomsen

Rektor dr.phil. Karl Mortensens Legat.
Student Dorthe Pedersen

" Søren Detlefsen
" Karen Fich
" Charlotte Precht Pedersen

Fabrikejer Max Schaumann og Hustrus Legat.
Student Helene Jacobsen

" Karina Bækby
" Marianne Paulsen

(1983)
(1981)

3.aS
3.uF
3.uF
3.vN

3.zF
3.uF
3.uF
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Lektor H. Relnckes Ærespræmie.
Student Beth Rudolph 3.uN

Firmaet Ove ArkilsLegat.
Stud, polyt. Steen M. Lynenskjold (1982)

Langlas Legat.
Student Dorte Dræby 3.zF

" Birgitte Lassen 3.zN
HF Karola Gråsbøll 2.p
HF Marie Krabbe 2.r

Jubilæumslegatet af 1967.
Student Finn Oxholm 3.xF
Stud.odont. Ulla Henningsen (1981)
Stud.ing. Jørgen Bruun Larsen (1982)
Stud.polyt. Carlo Lund (1982)
Forststuderende Uffe Skøtt (1982)

Kirstine og Hilda Petersens Mindelegat(25/5)
Student Anders Pilegaard 3.uF

Lektor N. K. Østergaards Mindelegat.
Student Anne-Sophie Frederiksen 3.bS

Anne Marie og Jørgen Jensens Legat.
Student Søren Refsing 3.bN

Anonymt Legat (uddelt dec. 1984)
Student Monica Fraefel 3.aN

" Lisbeth Gram 3.yN
HF Pia Fraefel l.r

Skolens Legat.
Student Bodil Hede Nielsen 3.yN

" Torben Lange 3.zF
" Kent Mattsson 3.zF
" Bente Mailandt 3.vN
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BOGGAVER: DET TYSKE KONSULAT, ÅBENRÅ.

Knaurs Lexikon - Student Laila Brønning 3.aN
Georg popp: Grose Frauen der Welt.

Student Dorte Ebbesen 3.bN
Autoren-lexikon - HF Susanne Skovrup 2.q
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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 hu
se 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, omkring hvilken al anden undervisning op
byggedes: Grammatik, retorik osv. I begyndelsen var undervisningen i kir
kesang 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 meget 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 Gaaskærgade og Slagtergade" - "vel ikke midt 
i byen, men dog i nærheden af byens midte". I dag indeholder den kom
munale kontorer. "Haderslev lærde Skole" måtte ophøre i 1864, men al
lerede 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 
Hadersleben", de næste ti år "Gymnasium zu Hadersleben", i tiden 1884- 
1895 "Gymnasium und Real-Progymnasium", derefter "Kønigliches Preus- 
sisches Gymnasium", fra 1898 med tilføjelsen "Oohanneum" (efter Hertug 
Hans). Bygningerne ud mod Gaaskærgade var blevet for små, og i begyn
delsen af vort århundrede udvidedes skolen derfor med "den røde fløj" 
(i dag bl.a. skoletandklinik), ligesom nabohuset nr. 30 inddroges som 
rektorbolig.

Efter 1. verdenskrig blev skolen atter omdannet til dansk gymnasium. 
Undervisningen begyndte den 6. september 1920, og samtidig fik skolen 
sit nuværende navn: "Haderslev Katedralskole".
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Den omfattede et gymnasium (klassisksproglig, nysproglig og matema- 
tisk-naturvidenskabelig afdeling), mellemskole med realklasse samt, 
de første år, "Abbauklassen" for de tidligere tyske elever, som øn
skede at afslutte deres skolegang efter tysk ordning. I 20'erne op- 

;førtes en ny bygning med bl.a. pigegymnastiksal ud mod Skolegade, 
samt pedelbolig og toiletter. I 1943 blev bygningerne beslaglagt til 
lazaret osv.; undervisningen foregik derefter i en årrække forskel
lige steder i byen, bl.a. på teknisk skole og på seminariet, og først 
den 23. november 1948 kunne de gamle, renoverede bygninger i Gaaskær- 
gade igen tages i brug.

Men efterhånden som elevtallet i gymnasiet steg (det samlede elevtal 
ikke væsentligt, idet den dobbeltsporede mellemskoleafdeling erstat
tedes 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 
realafdelingen var nedlagt samme år, måtte der en udvidelse til. Den
ne tilbygning (ligesom bygningerne fra 1967 tegnet af arkitektfirmaet 
Lehn-Petersen, Odense), der rummer lokaler for moderne fremmedsprog 
og musik samt nogen kantineplads, har været i brug siden efterårsfe
rien 1974.

3. F.
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