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PATRIAE ET LITERIS

På forsiden af dette årsskrift ses et billede af Haderslev Katedralskoles 
grundlæggers - hertug Hans den Ældre - våbenskjold. Herunder står 
skolens latinske motto PATRIAE ET LITERIS, der betyder "For 
Fædrelandet og Lærdommen". Både våbenskjold og motto ses i forhallen 
over for skolens hovedindgang - begge er de synlige vidnesbyrd om 
skolens lange historiske udvikling.
I våbenskjoldets centrale del, der vogtes af de to ejendommelige 
"vildmænd", ses symbolerne for de lande, som hertug Hans regerede over 
eller havde arveret til: Norge (kronet løve), Slesvig (to ukronede løver), 
Holsten (nældeblad) og Stormarn (svane med krone om halsen). Inderst, 
i det centrale "hjerteskjold", ses Oldenburg (vandrette bjælker) og 
Delmenhorst (kors). Det tomme felt nederst i midten har oprindeligt 
forestillet en rytter, symbolet på Ditmarsken, som hertugen var med til 
at erobre i 1559.
Når mottoet er på latin, skyldes det, at skolen de første århundreder var 
en såkaldt "latinskole" - latinen var vejen til datidens lærdom og 
dannelse. Først senere kom "moderne" fag som sprog og naturvidenskab 
med i, hvad der hørte til "lærdom". Senest i 1988 og 1991 har dette 
begreb fået nyt indhold i og med de nye ordninger for gymnasiet og hf.
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Til nye elever

I skal nu i gang med at videreuddanne jer et nyt sted, nemlig her på 
Haderslev Katedralskole, hvortil jeg byder jer velkommen. Samtidig vil 
jeg håbe, at I får giæde og udbytte af det samarbejde og det fællesskab 
I nu skal indgå i.
Hvis I bedst muligt vil udnytte de tilbud, som gymnasiet og hf giver, er 
det vigtigt at vise åbenhed og at gøre en indsats både på skolen og ved 
hjemmearbejdet.
Fornuftig planlægning af lektielæsning og opgaveskrivning er af stor 
betydning, hvis der skal være tid, - og det skal der -, til andre gøremål. 
Dette skrift kan besvare en del af de spørgsmål, som uundgåeligt dukker 
op i forbindelse med et skoleskift. Ved skoleårets begyndelse vil andre 
blive besvaret i forbindelse med særlige arrangementer. Dog skal I vide, 
at I altid er velkomne til at henvende jeg på skolen om råd og vejledning. 
Sluttelig ønskes I: Hurtig tilpasning, god arbejdslyst samt rig - faglig og 
menneskelig - udvikling.
Vel mødt og hjertelig velkommen!

Jørn Jul Pedersen

NYT SKOLEÅR

Det nye skoleår begynder 
Torsdag den 7. august 1997

lg og Ihf møder kl. 11.00 
2g, 3g og 2hf møder kl. 12.00
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HADERSLEV KATEDRALSKOLE 
Gymnasium og hf-kursus
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Skolens historie

I februar 1992 fejrede vor skole sin 425 års fødselsdag!

Den første latinskole, eller trivialskole, i Haderslev blev til efter Hertug Hans 
den Ældres 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 tres 
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, hvorom 
al anden undervisning opbyggedes.
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 kommunale kontorer. "Hader
slev lærde Skole" måtte ophøre i 1864, men allerede den 19. april samme år 
begyndte undervisningen igen: skolen var nu blevet en tysk skole. De første ti 
år hed den "Lateinische Schule zu Hadersleben", de næste ti år "Gymnasium zu 
Hadersleben", i tiden 1884-95 "Gymnasium und Real-Progymnasium", derefter 
"Konigliches Preussisches Gymnasium", fra 1898 med tilføjelsen "Johanneum" 
(efter Hertug Hans). Da bygningerne ud mod Gaaskærgade var blevet for små, 
udvidedes skolen i begyndelsen af vort århundrede 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. Under
visningen begyndte den 6. september 1920, og samtidig fik skolen sit nuværende 
navn "Haderslev Katedralskole".
I 20erne opførtes en ny bygning med bl.a. pigegymnastiksal ud mod Skolegade, 
samt pedelbolig og toiletter. Rektorbolig indrettedes i Laurids Skausgade 15. I 
1943 blev bygningerne beslaglagt til lazaret osv.; først den 23. november 1948 
kunne de gamle renoverede bygninger i Gaaskærgade igen tages i brug.
Men efterhånden som elevtallet i gymnasiet steg, og efterhånden som de gamle 
bygninger forfaldt mere og mere og blev mere og mere uegnede til deres formål, 
føltes behovet for nye og moderne omgivelser større.

I august 1967 - i året for skolens 400 års jubilæum - tog man endelig det nye 
faglokale-gymnasium på Christiansfeldvej i brug. Også her blev der ret hurtigt 
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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. Denne tilbygning, der ligesom bygningerne fra 1967 
er tegnet af arkitektfirmaet Lehn-Petersen, Odense, og som rummer lokaler for 
sprog- og musikundervisning samt nogen kantineplads, har været i brug siden 
efterårsferien 1974.

Skolens foreløbig sidste mærkedag er 1. januar 1986, da Sønderjyllands Amt 
overtog bygninger og drift. I modsætning til de øvrige tidligere statsskoler i 
Sønderjylland fik vor skole lov til at beholde sit navn.
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HADERSLEV KATEDRALSKOLE
Skolens rektor: Jørn Jul Pedersen

Administrative Jørn Folden Jensen (rektors stedfortræder)
inspektorer: Finn Dræby

Margit Uhre Clausen
Mogens Bruun
Hardy Vinther

Sekretær: Kirsten Uhrenfeldt Christensen
Regnskabsfører: Susanne Bundgaard-Pedersen

Pedel: Kaj Clausen
Pedelmedhjælper: Holger Tygesen

Pr. 1.9. 1996 var på skolen ansat 89 lærere.

Antallet af elever var pr. 1. 9. 1996:
l.hf 56 2.hf 65 l.g 220 2.g 233 3.g 206

Rektor Jørn Jul Pedersen træffes som regel hver skoledag.

Skolens adresse: Christiansfeldvej 31
Postboks 135
6100 Haderslev

Skolens telefonnummer: 74 52 27 21
Skolens faxnummer: 74 53 46 27
Skolens e-mail adresse Haderslev_Katedralskole@Skolenet-Syd.dk

Gymnasiets og hf s opbygning.

1. Gymnasiet:
Gymnasiet er opdelt i en sproglig og en matematisk linje. Fagrækken består af 
obligatoriske fag og valgfag.
Valgfagene, der er dels på højt niveau, dels på mellemniveau, læses i 2. og/eller 
3.g. For at bestå studentereksamen kræves der mindst to fag på højt niveau. 
Sproglige skal vælge mindst et sprog og matematikere mindst et af fagene 
matematik, fysik, biologi eller samfundsfag på højt niveau.
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Sproglig lipje:
Valgfag på højt niveau: Engelsk, tysk, fransk, spansk, russisk, latin, græsk, 
samfundsfag, musik, matematik, biologi.
Valgfag på mellemniveau: Latin, teknikfag, samfundsfag, erhvervsøkonomi, 
geografi, filosofi, biologi, dramatik, kemi, musik, idræt, billedkunst, datalogi, 
film- og tv-kundskab, psykologi, matematik samt fysik.

Matematisk litye:
Valgfag på højt niveau: Matematik, fysik, kemi, biologi, samfundsfag, musik, 
engelsk, tysk, fransk, spansk, russisk.
Valgfag på mellemniveau: Latin, teknikfag, samfundsfag, erhvervsøkonomi, 
geografi, filosofi, biologi, dramatik, kemi, musik, psykologi, idræt, billedkunst, 
datalogi samt film- og tv-kundskab.

I løbet af 1. og 2.g vil studievejlederne give en grundig orientering om 
valgfagene. Man har ét i 2.g og tre valgfag i 3.g.

Højniveauhold i skoleåret 1996-97:
Samfundsfag, Musik, Engelsk (matematikere), Engelsk (sproglige), Biologi, 
Fransk-Begyndersprog, Spansk, Tysk-Fortsættersprog, Kemi, Matematik 
(matematikere), Matematik (sproglige), Fysik.

Mellemniveauhold i skoleåret 1996-97:
Samfundsfag, Musik, Geografi, Biologi, Erhvervsøkonomi, Kemi, Matematik 
(sproglige), Idræt, Billedkunst, Datalogi, Filosofi, Dramatik, Psykologi, 
Astronomi (forsøgsfag).

2. hf:
hf er et 2-årigt kursus til højere forberedelseseksamen. Fagrækken består af 
obligatoriske fag og valgfag.
Obligatoriske fag er dansk, historie, religion, engelsk, samfundsfag og idræt.
Herudover SKAL der ved indgangen til 1. hf vælges enten tysk fortsættersprog 
eller fransk fortsættersprog og enten musik eller billedkunst, samt to af fagene 
biologi, geografi, fysik-kemi.
Endvidere KAN der vælges fransk begyndersprog, spansk begyndersprog eller 
russisk begyndersprog (alle 2-årige).

Tilvalgsfagene i 2.hf er biologi, geografi, fysik, matematik, kemi, engelsk, tysk, 
samfundsfag, idræt, erhvervsøkonomi, teknikfag, dramatik, filosofi, musik, 
billedkunst, datalogi, oldtidskundskab og psykologi.

Ved en evt. optagelsessamtale eller ved en rådgivningssamtale forud for 
kursusstart orienterer studievejlederen om valgfagene.

9



Alfabetisk vejviser
Administrationsfløj

Se planen over skolen.

Adresseforandringer
Ændring af adresse og telefonnummer skal straks meddeles skolens 
sekretær.

Anskaffelser
Alle elever sørger selv for papir, hæfter og lignende.
Alle nye elever sørger selv for: Nudansk ordbog, Engelsk-dansk og 
Dansk-engelsk ordbog samt lommeregner. Se afsnit Lommeregner 
Matematiske elever sørger endvidere selv for: sprog2-dansk og dansk- 
sprog2 ordbog.
Sproglige elever sørger endvidere selv for: fortsættersprog-dansk og 
dansk-fortsættersprog ordbog.
hf-elever sørger selv for tysk-dansk og dansk-tysk ordbog.
Alle nye elever bør udskyde eventuelle nyindkøb til efter skolegangens 
begyndelse og orienteringen i de enkelte fag.

Befordring
Der henvises til Sydbus' "Uddannelseskort", som udsendes til nye 
udenbys elever sammen med optagelsesmeddelelse. Uddannelseskortet 
kan også fås ved henvendelse til skolens kontor.

Bestyrelse
Skolens bestyrelse består af: 2 medlemmer valgt af amtsrådet, 2 
medlemmer udpeget af Kommuneforeningen for Sønderjylland, 2 
medlemmer valgt af og blandt skolens forældrekreds, 3 medlemmer valgt 
af og blandt skolens ansatte (1 repræsentant for TAP'erne, 2 repræsen
tanter for lærerne), 2 medlemmer valgt af og blandt skolens elever.
Bestyrelsen fastlægger, efter indstilling fra rektor, budget, elevtal i 
klasserne, fagudbud, ferieplan og ordensregler. Den formidler samarbejde 
mellem skole og hjem.
Formand for bestyrelsen er Ole Gundtoft, telf.nr. 74-533252.
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Bibliotek
Skolens bibliotek består dels af en større bogsamling, dels af en række 
aviser og tidsskrifter. Bibliotekets læsesal, som er åben for elever fra kl. 
ca. 7.30 til ca. 16.30 på skoledage, er i lokale 22.

Udlån finder sted gennem skolens bibliotekar eller en lærer. Bibliotekaren 
træffes på læsesalen på tidspunkter, der meddeles på læsesalens opslags
tavle.
Biblioteket er et stillerum; fordi der her er ro, benyttes det af mange 
elever til lektielæsning, hvorimod gruppearbejde o.l. henvises til andre 
steder på skolen.
Bibliotekar: Helge Wiingaard.

Bogudlån
Skolebøger stilles gratis til rådighed for elever og kursister. Bøgerne 
forbliver skolens ejendom; brugerne har pligt til at behandle dem 
ordentligt og til at tilbagelevere dem i ren stand. Bøgerne skal forsynes 
med navn og klasse, så fundne bøger kan tilbageleveres. Bortkomne 
bøger erstattes til nypris. Se dog Anskaffelser.

Cykler
anbringes på cykelparkeringspladsen nærmest gymnastiksalene eller i 
cykelkælderen (nedgang ad rampe ved P-plads).
Cykler må ikke anbringes udenfor de anviste pladser.

Danskopgaven
Som en del af det skriftlige arbejde i faget dansk udarbejdes i slutningen 
af l.g en skriftlig opgave: Danskopgaven.
I 1. halvår skrives i hf i undervisningstiden en skriftlig opgave: 
Danskopgaven.

Eksamen og prøver
I marts afholdes terminsprøver i skriftlige afslutningsfag. Disse prøver er 
obligatoriske for gymnasiet og et tilbud på hf. I maj-juni afholdes 
skriftlige og mundtlige eksaminer og prøver.
3.g elever skal til skriftlig eksamen i samtlige fag, hvor der gives skriftlig 
karakter, hvorimod mundtlig eksamen kun afholdes i de fag, der 
meddeles skolen fra Undervisningsministeriets gymnasieafdeling.
hf-elever skal til mundtlig eksamen i samtlige fag og til skriftlig 
eksamen i alle fag med skriftlig karakter. Der er ingen årsprøver i hf.
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Om skrivning

“At skrive er ikke noget man er født med at kunne. Det er heller ikke en 
guddommelig inspiration eller en mystisk indgivelse. At skrive handler om seriøst 
arbejde, organisation og mennesker, der hjælper hinanden. Det er først og fremmest 
et håndværk.
Skrivning er for alle. Vi lever i et informationssamfund, hvor alle mennesker møder 
mængder af information hver eneste dag, og hvor flere og flere mennesker er 
beskæftiget med at producere og behandle information. Der er stort set ikke det job 
i dag, hvor det ikke forventes, at man kan skrive - og skrive godt.
Alle kan lære at skrive eller blive bedre til det.”

Således skriver forfatterne til en af de lærebøger om skrivning, vi anvender i 
gymnasiet og på hf. Nu betyder det ikke, at elever ikke kan skrive, når de kommer 
til os, men alle kan blive bedre til at skrive, end de er i forvejen.

Og det er netop det, undervisningsministeriet med bekendtgørelse af 22. maj 1993 
ønsker. Derfor indførtes der med denne bekendtgørelse et skriftligt basiskursus 
i gymnasiet og på hf. Kurset, der har et omfang på 10-15 timer har til formål at 
skærpe elevernes opmærksomhed om det at skrive. Man skal i højere grad blive sig 
bevidst, hvem man skriver til, og hvad man skriver, ligesom man skal gøre sig 
klart, at ens sprog og ens skrivestil kan/skal variere fra situation til situation. 
Basiskurset kan tilrettelægges på mange måder. I lp brugtes et antal dansktimer til 
at lære en række skriveteknikker at kende. Herefter indledtes et samarbejde med 
edb. Bekendtgørelsen for gymnasiet og hf kræver nemlig, at alle elever gennem det 
såkaldte brugerkursus bliver fortrolige med anvendelsen af edb. En “lille” 
skoledag afsattes til et skriveprojekt under overskriften
“Vort eget hus”. Målet var, at eleverne - enkelt- eller parvis - inden kl. 14 
skulle have en artikel klar om det delemne, de havde valgt at skrive om. Produktet 
skulle foreligge indskrevet på edb.
Det hele blev samlet, layoutet og udgivet på skolen i bladform.

På de efterfølgende sider er optrykt nogle af de artikler, der kom ud af dagen.
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I 2.g er de sproglige til skriftlig eksamen i engelsk og matematikerne i 
matematik. Alle er til skriftlig årsprøve i dansk, og elever med højnivau- 
fag prøves skriftligt i dette. Alle prøves mundtligt i 3 fag, heraf kan et 
eller to være studentereksamensfag.
I l.g er de sproglige til skriftlig årsprøve i engelsk og matematikerne i 
matematik. Alle prøves mundtligt i 3 fag. Heraf kan det ene være 
studentereksamensfag.
Elever, der af forskellige årsager, f.eks. forsømmelser, er indstillet til 
eksamen "på særlige vilkår", skal til prøve i udvidet pensum og i alle fag. 
Elever i 2.g og 3.g har lov til at gå til eksamen eller omeksamen i fag, 
de tidligere har afsluttet. De skal i så fald eksamineres i udvidet pensum 
og kan kun eksamineres, hvis de inden 1. februar har tilmeldt sig.

Ekskursioner
I flere tilfælde er det i undervisningen nødvendigt at se ting, besøge 
steder eller overvære arrangementer uden for skolen. Det giver eks
kursionerne mulighed for. Ved ekskursionerne deltager alle i en klasse 
eller på et hold, og ekskursionerne indgår i fagenes pensum og ek
samensopgivelser.
Endagsekskursioner kan finde sted når som helst i skoleåret og kan fx. 
indeholde besøg på virksomheder og museer, besigtigelse af landskabs
former og historiske monumenter. Flerdagsekskursioner på 2 - 7 dage 
arrangeres i en bestemt uge (forår og efterår), og indholdet er ofte 
tværfagligt. Mindst to lærere deltager i disse ekskursioner, der kan gå til 
steder i såvel ind- som udland.
Finansieringen af ekskursionerne afholdes dels af eleverne, dels af 
skolen; skolens bidrag til flerdagsekskursioner er dog beskedent.
Følgende regler gælder for ekskursioner og udvekslingsrejser:
1. Læreren afvikler rejsen i overensstemmelse med de regler, der er 

fastsat i Undervisningsministeriets bekendtgørelser om gymnasiet 
og hf.

2. Læreren er ikke ansvarlig for skade på eller bortkomst af elevernes 
ejendele, herunder bagage, uanset om ejendelene måtte befinde sig i 
lærerens varetægt.

3. Læreren har ikke ansvar for elevernes tab eller skade, der måtte opstå 
som følge af naturkatastrofer, uroligheder eller andre hændelser af 
force majeure-karakter. I tilfælde af ovenstående skal læreren i videst 
mulig omfang træffe foranstaltninger til at begrænse elevernes tab 
og/eller skade.

4. Alle aftaler med rejseselskaber og anden trediepart skal for at have 
gyldighed være truffet af læreren.
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Kantineforhold på Haderslev Katedralskole.

14 m2 til betjening af 800 elever, 3 personer stormende rundt for at tilfredsstille 
den 4 meter lange forsamling af unge skrigende mennesker, der alle sammen 
ligner små sultne fugleunger.

Der er simpelthen for lidt plads i 
gymnasiets kantine, både elever og 
kantinepersonale er alle enige om de 
ringe forhold, der bydes de studerende. 
Responsen fra eleverne på de udsendte 
spørgeskemaer var entydige, de ville 
have en større kantine med bedre 
udvalg af madvarer, de er trætte af den 
evigt lange kø, der udvikler sig i hvert 
frikvarter, og når de endelig frem til det 
lille udvalg er varende på den 
betrængte disk udsolgt. De unge 
mennesker nu til dags forlanger mere, 
de kunne godt tænke sig salat, 
grønsager og frugt, men også den lune 
ret var på tale, de forstillede sig toast, 
pizza, lasagne og grillmad.
Jeg opsøgte de to kantinedamer på 
deres indsnævrede arbejdsplads, jeg 
fandt dem i en rolig tilstand, da de var 
lettede over at dagens første frikvarter 
endelig var passeret. De kunne også 
tænke sig noget mere plads til at 
bevæge sig på. De foreslog en 
udbyggelse, fx en udestue. Den trænge 
plads er grunden til det mindre udbud 
af varer, dog mente de at udbudet var 
godt nok, da det er svært at forudsige, 
hvad folk vil købe den enklete dag. De 
to kantinedamer har en travl hverdag, 
den er dog blevet forbedret efter den 
anskaffet automat og de to hjælpere

Lise og Helle, der gør nytte i det store 
frikvarter med deres kærlige smil og 
søde øjne.
Den nuværende kantine skulle ændre 
form, hvis den skulle leve op til 
elevernes ønsker. Økonomisk er det 
også et problem, da skolen ikke er 
villig til at bidrage, selv det nye 
køleskab blev kantinens egen sag.
Det er også en grund til at det bliver en 
svær kamp for at få kantinen udvidet.

Allan Douglas Collins.
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5. Den enkelte elev er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens 
gennemførelse, som læreren fastsætter. Eleven skal respektere de 
ordensbestemelser, der fastsættes med hensyn tiltransport til og fra 
bestemmelsesstedet, under ophold på hoteller, ved arrangementers 
gennemførelse og i lignende situationer. Grov eller gentagen over
trædelse heraf kan føre til øjeblikkelig hjemsendelse på egen regning. 
For elever under 18 år vil det dog først ske efter kontakt med 
hjemmet.

6. Den enkelte elev er selv ansvarlig for, at hendes /hans pas, visum og 
eventuelle vaccinationer er gyldige.

7. Den enkelte elev er selv ansvarlig for eventuelle følger af sygdom, 
ulykkestilfælde og lignende under rejsen, og det påhviler eleven selv 
at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtrans
port med videre; her vil man normalt være grunddækket med det gule 
sygesikringskort. For elever under 18 år kontakter læreren hjemmet 
så hurtigt som muligt.

8. Den enkelte elev er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med 
dansk rets almindelige erstatningsregler for skader, han/hun forvolder 
på andres ejendele.

9. Skolen betaler for alle elever på udenlandsrejser en standardforsikring 
svarende til Europæiske rejseforsikring A/S - 2 Europa. Husk det gule 
sygesikringskort, som dækker i tilfælde af sygdom.

Elevråd
Elevrådet vælges af og blandt elever og høres om forskellige spørgsmål 
vedrørende skolens daglige drift, f. eks. ferieplaner. Repræsentanter fra 
elevrådet deltager i Fællesudvalgets møder og kan deltage i Pædagogisk 
Råds møder uden stemmeret.

Ferieplan 1997-98
Efterårsferie: 13/10 - 19/10 1997
Juleferie: 23/12 - 04/01 1998
Vinterferie: 09/02 - 15/02 1998
Påskeferie: 06/04 - 13/04 1998
St.Bededag: 08/05 1998
Kristi Himmelfartsdag: 21/05 1998
2. pinsedag: 01/06 1998
Sommerferie begynder: 22/06 1998
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Første skoledag

Den 7. august 1996 klokken 9.00 stod Mette op.
Hun kiggede ud ad vinduet, og til sit store held så det ud til at blive en dejlig dag.
Med ét fik hun kuldegysning, åh nej, tænkte hun første skoledag!!
Hun soignerede sig, klædte sig på og tog en sidste smøg inden afgang til skolen. 
På vej til skole brød helvede løs, og tankerne blev til nervøse krampetrækninger.

Da Mette gik op ad promenaden, faldt 
hendes øjne på et stort banner ved 
indgangen.
Teksten lød på: "Velkommen til 
helvedes forgård! ”
Hun nærmede sig tøvende hovedind
gangen med de tunge døre.
Da hun med rystende hånd åbnede 
døren på klem, blev hun kastet tilbage 
af de ældre elevers voldsomme 
applaus.
Ah nej, tænkte hun, “skal jeg virkelig 
der igennem?”
Hun gik mod festsalen med en skælven 
i hele kroppen.
Hun klarede det, fandt sig en stol og 
kunne endelig slappe af.
Hun kiggede sig omkring og studerede 
de andre nystartede elever.
Rektor kom ind og afbrød hende.
Han holdt en kort velkomsttale, 
hvorefter han læste klasserne op.
Mettes klasse fulgtes med deres 
klasselærer til et lokale, hvorefter den 
traditionelle præsentation foregik med 
spørgsmål som:
Hvad hedder du?
Hvor gammel er du?
Hvor kommer du fra? o.s.v.
Så kom deres “klassevejleder’’ hun hed 
Ursula og havde åbenbart en stor frygt

for elever. Med skælvende stemme 
fortalte hun kort om alt det de vidste i 
forvejen.
Som turistvejleder viste hun dem rundt, 
der var lidt usikkerhed omkring 
lokalernes beliggenhed, men heldivis 
havde eleverne fået tilsendt en guide 
over skolen m.v.

Lyder dette bekendt???

At starte et nyt sted kan både være 
positivt og negativt. For at starte med 
det negative kan nævnes spørgsmål 
som:
Bliver man accepteret?
Kan man gennemføre studiet?
Hvad med klassen? lærerne?
Disse spørgsmål overvindes dog af de 
positive ting, så som:
Ingen kender dig, du kan starte på en 
frisk. Du har måske båret maske, men 
kan nu smide den og være dig selv.
Mettes angst for det nye og ukendte var 
helt klart berettiget.

Vibeke Østergaard & Britt B. 
Clemensen.
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Forsikringer
Eleverne går normalt i skole på eget ansvar.
I tilfælde af skader og lignende, som skolen kan gøres ansvarlig for, 
bedes man henvende sig til rektor.
Der gøres specielt opmærksom på, at den enkelte elev selv bærer 
ansvaret for private ejendele. Dette gælder også værdier, der er anbragt 
i aflåsede skabe på skolen. Det anbefales derfor, at man ikke lader penge 
og andet af værdi ligge i tasker og overtøj.

Forældrekontakt
I begyndelsen af skoleåret indbydes forældre til l.g elever til introduk
tionsaften med nogle af klassens lærere. I januar/februar arrangeres 
orienteringsmøde for forældre til l.g elever om valgfagsordningen. Lige
ledes i januar/februar tilbydes alle elever og forældre samtaler, hvor der 
er lejlighed til at møde de enkelte lærere og sammen med dem drøfte 
standpunkt, arbejdsvaner etc.
I løbet af skoleåret uddeles et antal nyhedsbreve til alle elever og 
ansatte.

Fotokopiering
I tilknytning til centralgarderoben er opstillet en fotokopieringsmaskine, 
hvor elever og medarbejdere kan udføre fotokopiering mod betaling; 0,50 
kr. pr. kopi.
Maskinen fungerer via et nøglekortsystem. Kort kan købes hos regn
skabsfører Susanne Bundgaard.

Fritagelse fra undervisning
Anmodning om fritagelse for undervisning ved særlige lejligheder og 
under særlige forhold rettes altid til rektor. Ved fritagelse i idræt på 
grund af ikke-synlige årsager skal anvendes en speciel blanket, som 
udleveres på skolen.

Frivillige aktiviteter
Ud over den egentlige undervisning tilbyder skolen forskellige frivillige 
aktiviteter uden for skoletid, fortrinsvis på det musiske område:
Så godt som hvert år opføres en musical med deltagelse af et stort antal 
elever fra alle skolens klasser.
Som regel deltager et antal sangere fra skolen tillige med elever fra de 
øvrige syd- og sønderjyske gymnasier i en korkoncert sammen med 
Sønderjyllands Symfoniorkester. Der indstuderes et større værk, som 
opføres ved koncerter i nogle af landsdelens byer.
Idrætslærerne tilbyder forskellige former for frivillig idræt efter skoletid, 
f. eks. volleyball og basketball. Også i faget billedkunst tilbydes frivillige 
aktiviteter.
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Indeklima

Host, host, undskyld men vikommer lige fra rygekantinenIRøgen kommer ud af 
både ører og næser, mens vi klaprer tænder af kulde.
Kulde, i flere afskygninger, er generel for HAKA på denne tid af året. Trods 
disse omgivelser, eller nærmere på grund af disse, vil vi se nærmerepå HAKAs 
indeklima.

Røgskyer på størrelse med dem der 
ses til Michael Jacksons koncerter 
strømmer én i møde når man træder 
ind i HAKAs rygekantine. Under 
loftet hænger store tågebanker af osen 
fra adskillige Prince, Look og Cecil, 
hvilket resulterer i at den i forvejen 
sparsomme belysning tilnærmelsesvis 
mørklægges.
Den store grå betonmur (måske rester 
fra Berlinmuren? ) matcher røgen så 
godt, at vi næsten tror på, at den er 
designet dertil. Udluftningen (ja, den 
er der jo ingen af ) består af et åbent 
vindue, som sjældent åbnes, da 
temperaturen hurtigt ryger ned i 
nærheden af det absolutte O-punkt (- 
273 c, red. ). Den smule varme som 
afgives fra vores smøger og korpus, 
absorberes med det samme af den før 
omtalte mur.
I tidligere år bestod rygekantinen af 
centralgarderoben, som nu generelt 
bruges som opholdssted for ikke- 
rygere. Centralgarderoben er jo så 
“hyggelig” med de “farvestrålende” 
vægge og de “mange” sofapladser og 
alt muligt. De adskillige sofapladser ( 
18 i alt) giver en helt speciel komfort; 
hver enkelt HAKA- elev er så

privilegeret at kunne opholde sig i 
samfulde 87 sek. i et sæde, hver eneste 
dag. Centralgarderoben er derfor cirka 
lige så indbydende som en kold 
fabrikshal og Vridsløselille Statsfængsel 
tilsammen.
Er toiletforholdene så bedre?, spø'r vi os 
selv! Mmmh NÆH. På pigernes toiletter 
befinder der sig en mildest talt 
utiltalende odeur, og ofte en mangel på 
toiletpapir og servietter. For ikke at 
nævne en kilometer lang kø af 
tissetrængende tøser. På drengenes 
toiletter ( har vi ladet os fortælle ) er der 
forbavsende nok intet i vejen, så måske 
var det en idé at lave resten af HAKA til 
drengetoilet?

Anna Hedegaard og Jeanne Metals
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Der er endvidere mulighed for at oprette studiekredse.
Se endvidere under musikøvelokale.

Fundne/glemte sager
Fundne/glemte sager afleveres til skolens sekretær eller pedel, der ved 
henvendelse udleverer dem til rette ejermand. Det er en fordel, at 
ejendele er forsynet med navn.

Fællesarrangementer
afholdes i skoletiden nogle gange om året. Formålet er at gøre eleverne 
bekendt med forskellige emner, der normalt ikke behandles i under
visningen, men som kan sætte den i perspektiv. Der er mødepligt til 
fællesarrangementerne. Skolen har i nogle år arrangeret emnedage, hvor 
alle elever og lærere arbejder med forskellige emner indenfor et 
overordnet tema.

Fællesudvalget
På skolen har man et Fællesudvalg bestående af rektor, 3 lærere, 4 
elever, en sekretær og skolens pedel. Rektor er formand.
Udvalget behandler sager af fælles interesse, er bestyrelse for Holberg- 
fonden og udgør sammen med yderligere to elever kantinens bestyrelse.

Gæsteelever
Rektor optager gæsteelever og fordeler dem i klasserne og på holdene. 
Det tilstræbes, at der ikke bliver overvægt af gæsteelever på det enkelte 
hold.
Gæsteeleverne deltager i den generelle studievejledning. Vejledning 
derudover ved CL. Spørgsmål vedrørende den enkelte gæsteelev rettes til 
CL og/eller KU.
Gæsteelever fraværsregistreres på ligefod med øvrige elever.

Historieopgaven
Som en del af undervisningen i historie udarbejdes i 2.g en skriftlig 
opgave: Historieopgaven.
I hf udarbejder kursisterne en individuel opgave: Historieopgaven.

Holbergfonden
Overskuddet fra forskellige skolefester anbringes i Holbergfonden. Dens 
formål er at yde tilskud eller lån til gavn for skolen som helhed, enkelte
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Hvad er HF ?

Flere og flere vælger at gå på HF. Hvorfor gør de det ? Er uddannelsen virkelig 
så god, som studievejlederen lover? Er uddannelsen kun for folk, der har været 
væk fra skolen i et stykke tid? Måske også for nogle, som ikke vil “spilde” tre år 
i gymnasiet......

Størstedelen af de folk som går på HF, 
har været væk fra skolen i et stykke 
tid, dog er der også en del som 
begynder på HF direkte efter 
folkeskolen, fordi de ikke vil bruge tre 
år på gymnasiet, hvis de i forvejen har 
en lang uddannelse foran sig.
På HF er der overvejende piger i 
klassen, og aldersfordelingen er meget 
spredt, den ligger hovedsaglig fra 16 
år til midt i tyverne, dette behøver dog 
ikke at være noget negativt for 
sammenholdet i klassen. Men til 
gengæld er kursisterne ikke så meget 
sammen i fritiden, da nogle har travlt 
med at tjene til den næste husleje, 
mens andre hellere vil “hænge ud” 
med vennerne.
Det første år på HF er der følgende 
obligatoriske fag: tysk, dansk, 
engelsk, matematik og historie. 
Derudover kan man vælge enten 
russisk, fransk eller spansk. Af fagene 
geografi, fysik/kemi og biologi skal 
der vælges to, og sidst men ikke 
mindst skal man vælge billedkunst 
eller musik. Skemaet for den 
almindelige HF-kursist udgør 28-30 
timer ugentligt.
1 første HF skal man skrive to store 
skriftlige opgaver, en i dansk og en i 
historie. Der gives ikke karakter i 
disse opgaver, da HF er et kursus. 
Afleveringsopgaver i det hele taget 
bliver kun bedømt med bemærkninger 
fra lærerne.
En HF-eksamen kan stort set bruges 
til det samme som en studentereksa

men. På HF er det dog svært at få fag på 
højt niveau, integreret i de to år. Dette 
kan kun lade sig gøre i de større byer. 
For os i provinsen betyder det, at vi må 
bruge et halvt til et helt år på at læse et 
enkelt fag på højt niveau.

Vi har talt med to kursister fra l.P på 
Haderslev Katedralskole.
Hvor gamle er I ?
18 og 19 år.
Er du glad for at gå på HF ?
Til tider...
Ja det er herligt!
Hvilke valgfag har du ?
Samstemmende:Geografi, biologi, mu
sik.
Hvad vil du bruge HF til ?
Som basis til videre uddannelse..
For at få en boglig uddannelse.
Hvorfor valgte du HF ?
Fordi HF kun er et 2-årigt kursus, og 
kursisterne er på min alder.
Gymnasiet var ikke noget for mig, derfor 
HF.

Begge kursisterne er tilfredse med at gå 
på HF.

Hvis du vil vide mere om uddannelsen, 
er det muligt at opsøge studievejledere 
over hele landet.

Judith Kristensen og Kristine Jørgensen
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elever eller klasser. Fonden anvendes ofte i forbindelse med rejseaktivitet 
eller ved gæstebesøg i klasser og på hold.
Fællesudvalget udgør Holbergfondens bestyrelse.
Kontaktperson: Rektor.

Kantine
Kantinen drives af en kantineforening, der med tilskud fra amtet aflønner 
kantinepersonalet. Bestyrelsen for kantinen: Se under: Fællesudvalg.
Ina Rosa Kvist står for den daglige drift med Gerda S. Christensen som 
medhjælper.

Karakterer
I gymnasiet gives standpunktskarakterer, årskarakter og eksamenskarak
terer.
Standpunktskaraktererne gives i november og januar/februar.
Årskarakteren er et udtryk for elevens standpunkt ved undervisningens 
ophør.
I hf gives kun eksamenskarakterer, men kursisterne kan når som helst 
bede deres faglærere om en bedømmelse af deres standpunkt.

Klasselærer
Der er klasselærerordning i begynderklasserne. Klasselæreren er en af 
klassens lærere, hvis opgave er at hjælpe eleverne med at finde sig til 
rette. Klasselærerfunktionen er ikke så omfattende, som det er kendt fra 
folkeskolen.

Legater
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 kan søges af 
ubemidlede, dygtige Haderslevstudenter fra dansksindede hjem i 
Sønderjylland.
I juni 1996 uddeltes 1 portioner.
Rektor, dr.phil. Karl Mortensen og Hustrus Legat til støtte for 
dansksindede elever i skolen eller studenter fra skolen.
I juni 1996 uddeltes 4 portioner.
Fabrikejer Max Schaumann og Hustrus Legat. 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 Tekniske Højskole.
I juni 1996 uddeltes 3 portioner.
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Pedellerne.

Er du en af dem, der “pisser” på skolens materialer? Sidder du og laver andet 
end at “skide” på toiletterne? F.eks. tegner/skriver du på døren?
Hvis ja, så tænk dig om næste gang du gør det, for der er jo nogle som skal gøre 
rent efter dig. Det er dem du aldrig ser, de er der bare, de er overalt, det er 
“PEDELLERNE”.

Pedelteamet består af 2 pedeller: Kaj 
Clausen & Holger Thygesen. I 
anledningen af at Holger er på kursus, 
blev vi inviteret til kaffesnak i 
kælderen hos Kaj. Vi blev glædeligt 
chokeret over den indsats pedellerne 
præsterer for at holde skolen kørende. 
Kaj starter dagen kl. 07.00 med at 
hente posten til skolens kontorer, så 
laver han lige 40 1. kaffe til skolens 
ansatte. Derefter begynder han sin 
daglige runde med at låse op i div. 
klasser, så eleverne ikke står og fylder 
på gangen. Der er nok ikke mange, 
der tænker over, hvor meget arbejde 
der er ved at holde “HAKA” ved lige. 
Men tro os, der er meget. F.eks. har 
han lige købt for 4000 kr. dupper til 
stolene, som også skal påmonteres. 
Gulvet er som sandpapir, så tænk jer 
om næste gang I rejser jer fra jeres 
lune pinde, det slider pa dupperne. 
Bliver der skrevet på toiletdørene, 
bliver de

pillet ned og renset. Det tager trods alt 
også lidt tid! Nu tænker du nok, at hvis 
de ikke har mere at lave, burde du se 
dem oftere, men nej, de to stakler har 
røven fuld af arbejde. Hvis tavlen ikke 
kan køres op og ned, hvis håndtaget på 
døren hænger, vinduet klemmer eller 
hvis stikkontakten ikke virker, så er det 
et job for “PEDELLERNE”.
Dagen slutter kl 14.30 for Kaj & Holger, 
som nu kan gå hjem med god 
samvittighed, men nej, hvem tror du 
låser skolen om aftenen ???

Har vi glemt noget? Måske skulle det 
nævnes, at Kaj havde jubilæum for en 
lille måned siden. 16 år på HAKA. Hvis 
du møder ham, så dyt tre gange og sig 
tillykke. Ellers skulle vi hilse og sige, at 
Kaj er glad for sit arbejde, og alle vi, 
mere eller mindre unge mennesker. Han 
er vist også lidt stolt over sit og Holgers 
arbejde. Det har han også god grund til!

Her kommer der nogle facts om skolen.___________________________________
Der skal flyttes 40.000 bøger og 1 km. hylder pga. ombygning.
Inden for de sidste 16 år er der blevet ødelagt 3 toiletter + 1 håndvask. (Det var 
på pigetoilettet, under gym-fest).
Det koster 400.000 kr. at få ordentlig varme på skolen.
Billedkunstlokalet bliver flyttet over i rektors gamle bolig.
So if you are in trouble, who are you gonna caU? PEDELLERNE...

Michael Sjælland og Claus Hermann
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Lektor H. Reinckes Ærespræmie skal tildeles en dimittend, "der ved 
sin holdning har gjort sig værdig til belønning".
Uddelt i juni 1996.
Firmaet Ove Arkils Legat tildeles en student, der fortsætter sin 
uddannelse ved DTH, subsidiært ved et fysisk-matematisk fakultet her 
i landet.
Uddelt i juni 1996.
Ella og Holger Andersens Studielegat. Renterne uddeles efter an
søgning til studenter med henblik på en videre videnskabelig uddannelse, 
i hvilken latin og/eller græsk er nødvendige fag; fortrinsvis - hvis 
sådanne kvalificerede findes - dimittender fra Haderslev Katedralskole. 
Lektor Heinrich Joachim Langlas og hustrus (Alvine, født Thøring) 
Legat. Renteindtægten skal anvendes som stipendier til værdigt 
trængende, sønderjyske elever ved skolen.
I juni 1996 uddeltes 3 portioner.
Jubilæumslegatet af 1967 har en kapital på ca. kr. 50.000, indkommet 
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.
I juni 1996 uddeltes 4 portioner.
Kirstine og Hilda Petersens Mindelegat tildeles en værdigt trængende 
student, fortrinsvis af den matematisk-naturvidenskabelige retning.
Uddelt i juni 1996.
Lektor N. K. Østergaards Mindelegat. Renterne uddeles som stipendier 
til flittige, mindrebemidlede gymnasieelever på Haderslev Katedralskole. 
Uddelt i juni 1996.
Anne Marie og Jørgen Jensens Legat. Uddeler en legatportion som 
belønning til en flittig og dygtig elev i afgangsklasserne. Eleven skal 
have boet mindst 5 år i Sønderjylland.
Uddelt i juni 1996.
Desuden uddeltes i juni 1996 Rejselegat fra Sydbank Sønderjyllands 
Fond, samt tre bøger fra Det tyske Konsulat i Aabenraa og tre bøger 
fra Handelshøjskolen i Århus.
I november 1996 tilfaldt en portion af Dronning Ingrids Rejselegat en 
elev fra Haderslev Katedralskole.
Skolen disponerer over visse midler (dels fra anonyme gaver, dels fra 
Holbergfonden), 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 
meddelelser om tildeling ved dimissionen. Eventuelle ansøgere skal
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De vimsende damer på HAKA.

Det er en onsdag eftermiddag, en eftermiddag, som alle andre. De sidste 
studerende er ved at forlade skolen.
Det eneste man hører i baggrunden er lyden af noget, som bumler hen over 
gulvet. Man hører vandet skvulpe mod siden, og en klud vrides i det øerne. 
Indimellem ses en lille vimsende dame suse hen ad gangen og ind i et nyt lokale 
med sin dertilhørende “bagage”.
Kun i computerrummet ses et par tilbageblevne studerende med håbet om lige 
at kunne nå en sidste aflevering inden “lukketid”.
Men hvem er egenlig denne mystiske dame, og hvad er hendes 
hemmelighedsfulde hensigter ?

Vi dukkede op en sen eftermiddag her 
på skolen, for at se hvordan 
rengøringen egentlig løber af stablen. 
Nede i kantinen støder vi på den 
første dame. Hun vimser hver dag 
rundt i kantinen med sin vogn og sin 
lille støveklud og sætter de første 
500-600 stole på plads - det er hun 
faktisk lidt ked af at skulle gøre hver 
dag. For dengang i gamle dage da hun 
startede......................satte eleverne
selv stolene på plads - og så kom den 
kendte sætning Ryd op efter jer 
selv, jeres mor er her jo ikke til at 
gøre det”!
Men så var det også lige, at hun havde 
et par fine rosende ord til os. Citat 
Det er helt utroligt, så meget det 
hjælper, at I studerende selv gir' en 
hånd med i oprydningen i jeres ellers 
så kostbare frikvarter, men vil I ikke 
godt sætte stolene op”.
Vi takkede hende, for at vi måtte låne 
noget af hendes ellers så kostbare tid 
- det var hun ikke helt glad for.

Så startede eftersøgningen af rengø
ringsdamerne i klasselokalerne. Vi gik 
efter de åbne døre og lyset, og vi fandt 
både det og to rengøringsdamer med 
vogn. Vi “afblæste eftersøgningen”, da 
vi havde fundet, hvad vi søgte.
De var nemme at snakke med, og vi 
troede slet ingen ende det ville få. De 
syntes, egentlig vi var blevet ret gode til 
at ramme skraldespandene, og antallet af 
madpakker bag radiatorerne var halveret 
i løbet af dette år. Men også de to 
rengøringsdamer ville blive utrolig 
glade, hvis alle vi studerende selv tog 
stolene og satte op. CitatI er trods alt 
28 til at sætte stolene op, vi er kun 2 - 
tænk på vores rygge vi er jo ikke unge 
mere”.
Vi må se at tage os selv i nakken ; tænke 
os om og så lige sætte stolene op!!!!

Vicki D. Frisk og Lene B. Andersen
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benytte særligt skema, som udleveres af skolens kontor, og som i udfyldt 
stand må afleveres senest den 1. maj.

Lommeregnere
Se under: Anskaffelser.
Der vil ved opslag løbende blive orienteret om, hvilke typer lom
meregnere, der må medbringes til eksamen.
Elever i matematisk gymnasium skal fra l.g 1997/98 bruge en grafisk 
lommeregner. Skolen har besluttet, hvilken type der vil blive undervist 
i, og alle elever vil senest ved skoleårets begyndelse, få tilbud om at købe 
en sådan gennem fællesindkøb på skolen.

Lærerforsamling
Lærerforsamlingen består af alle lærere, der underviser på skolen. Rektor 
indkalder lærerforsamlingen og leder dens møder. På disse diskuteres 
klassernes forhold samt elevernes standpunkter og arbejdsbyrde, herunder 
problemer med fremmøde og aflevering af skriftlige arbejder.

Morgensamling
Hver fredag kl. 09.45 - 10.05 er der morgensamling i festsalen. Her 
gives dels meddelelser af almen interesse fra rektor, administration, 
elevråd m.fl., dels forekommer indslag af mere underholdende karakter.

Musikarrangementer
Hvert forår afholdes elevkoncert.
Se i øvrigt: Frivillige aktiviteter.

Musikøvelokale
På skolen findes et øvelokale, som drives af forening "Lyren". 
Kontakt til foreningen opnås f.eks. gennem musiklærerne.

Møde- og afleveringspligt
Der er mødepligt til undervisningen i alle fag og til hver lektion, ligesom 
der er pligt til at aflevere skriftlige opgaver.
Fravær fra undervisningen - uanset årsag - bliver registreret i hver time. 
Eleverne bliver orienteret om deres evt. fravær hver måned, ligesom de 
løbende bliver orienteret om manglende aflevering.
Tilsidesættes møde- og afleveringspligten, kan rektor efter én skriftlig 
advarsel til eleven - eller (hvis eleven er under 18 år) til forældremyn
digheden - træffe beslutning om, at eleven skal til eksamen på særlige
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Hf efter lO.kl.????

Hvordan kan det have sin rigtighed at unge kan gå direkte på Hf efter 10. kl.

Jeg har altid gået og troet, at de som 
starter på Hf, er unge mennesker som 
har prøvet nogle ting efter lO.kl. så 
som at arbejde eller at rejse eller 
noget helt tredje.
Men nej, jeg troede helt forkert, for 
nu er hovedparten af Hf 'ere lige fra 
10.
Mange af “dem” ville bestemt ikke 
tage skade af at “holde fri” fra skole 
et par år, og prøve at komme ud af 
den beskyttede verden de lever i og 
ud i det virkelige liv.
Hvor ved man fra, at man vil gå 
videre med skolen, når man aldrig har 
prøvet andet?

Hvorfor?
Jeg spurgte nogle 1. Hf 'ere om 
hvorfor de tager Hf istedet for 
gymnasiet!
Svar: Det tager kun 2 år i stedet for 
3(fnis..)
Så er det bare jeg spør', hvorfor skal 
man skynde i gang med en 
uddannelse, når man alligevel skal 
vente på den næste uddannelse, som 
man måske først kan starte på når 
man er 24-25 år? Jeg får det svar: 
noget skal man jo lave! Hvad giver I? 
Det fatter jeg ikke. Livet er jo langt 
(hvis man er heldig) så hvorfor ikke 
bruge de unge år på at få alle de fede 
opleveler i stedet for at tro at man

keder sig hvis man ikke går i skole. Rejs 
dog!!
Og så bagefter kan man sætte sig på sin 
flade og få boglig viden ind hovedet.

En ny slags Hf ?
Jeg fik en god idé fra én af “de små” jeg 
snakkede med. Det kunne være en god 
ide at lave en hf, for dem som kommer 
fra 10. Hf er jo lidt anderledes end 
gymnasiet, kun lidt, men det er måske 
det lidt “de” godt kan lide og derfor 
vælger det.
Det med at lave en 3-årig Hf, som der er 
blever lavet et par steder i landet, er også 
en god ting, for så er man ude over det 
med, at hf bliver valgt frem for 
gymnasiet p.g.a. ét års forskel.
Det er en god ide at finde ud af hvad 
man vil med den inden man starter. At 
tænke hedder det!!!!!!!!

Lene Nissen
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vilkår med eller uden ret til at følge undervisningen.
Den procentsats, som kan udløse sanktioner, er fastsat til 15%.
Se også: Fritagelse for undervisning samt Eksamen og prøver

Opholdsarealer
Ved begyndelsen af hvert skolehalvår får den enkelte klasse anvist 
pladser til ophold i pauser. (Se også: Bibliotek).

Oprydning og orden
Alle, der færdes på skolen, bidrager til at holde god orden. Enhver er 
ansvarlig for at rydde op efter sig selv. Det gælder på opholdsarealer og 
gange, i kantine og undervisningslokaler. Askespande og papirkurve skal 
benyttes.
Ved spisefrikvarterets slutning sørger eleverne fra en bestemt klasse for 
en grundig oprydning. Klasserne udvælges efter en turnusordning for en 
uge ad gangen.

Ordbøger
Evt. nyanskaffelser bør udskydes til efter skoleåret begyndelse. Se: 
Anskaffelser

Pædagogisk Råd
Pædagogisk Råd består af alle skolens lærere og rektor. Rådet holder 
møde mindst hver anden måned.
Repræsentanter for elevrådet og for skolens tekniske og administrative 
medarbejdere har ret til uden stemmeret at deltage i rådets møder.
Rådet er rådgivende for rektor og har ret til at udtale sig om alle 
ikke-personsager, der vedrører skolen.
Pædagogisk Råd vælger 3 repræsentanter til Fællesudvalget.
Formand i skoleåret 1997/98 er Finn Eriksen.

Ringetider
1. lektion 08.10 - 08.55 5. lektion 12.05 - 12.50
2. - 09.00 - 09.45 6. - 12.55 - 13.40
3. - 10.05 - 10.50 7. - 13.45 - 14.30
4. - 10.55 - 11.40 8. - 14.40 - 15.25

Rygning
På skolen er rygning kun tilladt i den lille kantine.

27



Forventninger til HF

Er HF et opholdssted for jubelidioter der ikke ved, hvad de vil, eller er det for 
“voksne” mennesker som har lyst til at udvide deres horisont?

Man har undersøgt hvilke motivati
oner folk har til at bevæge sig ind i 
HF uddannelsen. Resultatet var fryg
teligt - undersøgelsen viste at de 
fleste der går på HF kun er der fordi 
de mangler et sted, hvor de kan have 
et holdepunkt i deres unge liv.
Et sted hvor de kan få en tryghedsfor
nemmelse af ikke at være alene i 
denne verden.
Så kan man spørge sig selv om ikke 
HF er en losseplads for mentalforvir- 
rede unge mennesker, der ikke ved 
hvor de er på vej hen, eller hvor de 
står.
Det er en latterlig holdning, og den 
skal forkastes ret hurtig. Vi er selv

to unge fyre i vores bedste alder. Vi har 
prøvet erhvervslivets hårde vilkår, men 
er blevet trætte af at være det svageste 
led i kæden. I frygten for at vores 
arbejdsplads skulle blive automatiseret, 
besluttede vi os for at starte på HF. Vi 
havde også en del fordomme så som: 
frygt for ikke at kunne følge med i 
undervisningen, eller social integration. 
Eftersom vi selv føler os motiverede til 
at uddanne os, er det meget svært for os 
at acceptere nogle folks ligegyldige 
holdning til undervisning. Det er folks 
eget valg at gå på HF, så derfor må de 
også vise at de tilhører den “voksne 
gruppe”.

Her følger der nu et idesæt for en bedre motivation i timerne:
1. Vær forberedt - med hjemmearbejdet!
2. Følg med i timen, selvom emnet keder dig!
3. la'vær med at stille dumme spørgsmål som, ikke vedrøre emnet!
4. Sørg for at deltage i en hver form for debat!
5. Begrund altid din påstande i en debat!
6. Hold kæft, når du ikke bliver spurgt!
7. Stol på dig selv!
8. Lyt til hvad andre siger, de kunne måske også have ret!
9. Vær kritisk overfor de andre!
10. Vær dig selv!

Men trods alt går det da meget godt, 
vi er blevet integreret og vi føler os 
godt tilpasset i klassen, og på et 
tidspunkt når vi vel alle op på samme 
niveau og indgår i en mental

symbiose hvor diskussion og aktive 
medvirken går op en højere enhed.

Jan Frydendall og Kasper Andresen
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Skemaændringer
Skemaændringer og meddelelser fra administrationen bekendtgøres på 
opslagstavlen til højre for nedgangen til kantinen.

Skriftlige opgaver
Pligten til at aflevere skriftlige opgaver er ligestillet med mødepligten. 
Manglende aflevering får de samme konsekvenser som fravær fra 
undervisningen.

Statens Uddannelsesstøtte
Ansøgningsskema udleveres på skolens regnskabskontor.
Ansøgningsskema skal indleveres inden forventet tildeling, da stipen- 
dium/lån ikke udbetales med tilbagevirkende kraft.
Stipendium og studielån kan tildeles elever fra kvartalet efter de fylder 
18 år.
For 18-19 årige (indtil måneden efter de fylder 20 år) er størrelsen af 
stipendium afhængig af forældrenes samlede indkomst.
Ansøgning kan indgives indtil 5 måneder, før man er støtteberettiget. 
Alle yderligere oplysninger fås ved henvendelse på skolen.

Studievejledning
I gymnasiet og på hf er der til hver klasse knyttet en studievejleder, som 
normalt følger klassen gennem hele skoleforløbet. Studievejlederne har 
kontorer i den røde bygning nær parkeringspladsen; de har træffetider, 
som meddeles på opslagstavlen.
Studievejlederne tager sig af:
- undervisning i, hvordan skolearbejdet kan planlægges på en hen

sigtsmæssig måde.
- orientering om fagvalgsmuligheder (om tilvalgsfagenes indhold, 

sværhedsgrad og betydning for senere uddannelsesplaner).
- vejledning om opgaveskrivning ved udarbejdelse af de større skriftlige 

opgaver.
- eksamensvejledning.
- orientering (klassevis og individuelt) om uddannelsesmuligheder og 

erhvervsvalg efter hf og gymnasium.
- personlig vejledning og samtaler med eleverne om bl.a. økonomiske, 

sociale og individuelle problemer (studievejlederne har tavshedspligt).

Større skriftlige opgaver
I 3.g udarbejdes inden for en uge i perioden 1. november til udgangen af 
februar en større skriftlig opgave. Opgaven udarbejdes i et højniveaufag
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Hvorfor hf og ikke gymnasiet?

Hvorfor vælger nogle unge mennesker hf istedet for gymnasiet?
Hvad vil de med det, er det bare tidsfordriv eller vil de bruge det til noget?
Har hf fordele i forhold til gymnasiet?
Er det godt man ingen karakterer får?
Er det godt, at man kan gå på hf sammen med yngre, selvom man er oppe i 20'erne, 
har aldersforskellen nogen betydning?
Bliver hf valgt fordi det kun omfatter to år?
Er det en fordel at skulle op i alle fag til eksamen?
Hvordan er sværhedsgraden?

Disse spørgsmål har vi stillet to elever fra l.p.

Jan Dan Niels-Peter Paul-Ulrik 
Dres-Skouvsen 24 år siger:
Hvis jeg kunne vælge gymnasiet ville 
jeg det, men jeg er alt for gammel. Jeg 
mener at gymnasiet er mere 
dybtgående end hf. Det at det er mere 
dybtgående, indebærer at man kan få 
fag på A- niveau, hvorimod man kun 
kan få fag på B- niveau på hf.
Jeg vil læse videre for at få en større 
uddannelse, fordi jeg mener at der om 
ti år vil være maskiner istedet for 
mennesker og så står vi der med håret 
i postkassen.
Jeg mener, at der generalt er for 
mange helt unge mennesker på hf, de 
bremser dem der gerne vil have noget 
ud af hf. Det hænger sammen med at 
der ikke er udfordringer nok, og det 
gør undervisningen kedsommelig. 
Angående det at skulle op i alle fag til 
eksamen, er mig lige meget, da jeg 
godt kan lide at være under pres.
Før jeg startede på hf, var jeg 
chauffør.

klasse, der tog jeg den udvidede 
eksamen. Jeg valgte hf, da det kun er to 
år og jeg vil gerne videre på Århus 
universitet. Jeg mener sværhedsgraden er 
lig 10. klasses stof. Efter min mening er 
aldersforskellen ikke noget problem. Jeg 
tror at de ældre har godt af at komme i 
klasse med de yngre, da de kan lære 
noget af dem, eftersom der er sket 
meget de sidste par år. Jeg vil gerne have 
karakterer, for at vide hvor mit 
standpunkt ligger.

Vi har her fået to vidt forskellige udsagn 
om hf. Vi kan rent faktisk ikke ud fra 
overskriften:” Hvorfor hf og ikke 
gymnasiet ? “ konkludere hvad folk 
vælger, dette er op til den enkelte. Men 
det skal siges, at man ikke bare skal 
vælge hf, fordi det kun er to år. Da der 
rent faktisk ligger mere bag end man 
tror.

Susanne Sørensen og Sara Hansen

Karina Nielsen 16 år siger:
Før jeg startede på hf, gik jeg i 10.
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eller i et af fagene dansk eller historie. I opgaveugen er normal under
visning aflyst.
I 2.hf udarbejdes en større skriftlig opgave inden for en uge i perioden 
1. november til 1. marts. Opgaven udarbejdes i et af fællesfagene 
religion, dansk og historie eller i et tilvalgsfag (dog ikke biologi 
fællesfag, fysik-kemi og geografi fællesfag). I opgaveugen er normal 
undervisning aflyst.

Sygdom
Ved sygdom af kortere varighed kan afleveres en seddel med angivelse 
af elevens navn, klasse, fraværets årsag og varighed. Sedlen lægges i 
skolens "grønne postkasse" ved rektors kontor.
Ved sygdom, der umiddelbart kan vurderes til at strække sig ud over en 
uge, skal skolen orienteres så hurtigt som muligt, bl.a. for at sygeunder- 
visning kan overvejes. Nærmere oplysninger om sygeundervisning fås 
hos rektor.

Telefon
Skolens telefonnummer er 74 52 27 21
Skolens fax-nummer er 74 53 46 27
Mønttelefon for skolens elever er placeret i kælderen ved opgang A 
mellem nr. 31 og 32.

Tyveri
Se: Forsikring.

Udvekslingsrejser
En ekskursionsform, hvor eleverne indkvarteres privat og på et andet 
tidspunkt selv er værter for en gruppe udenlandske elever, der besøger 
skolen.
Se: Ekskursioner.

Ulykker
Se: Forsikring.
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Det er ikke nok at drømme...

Det er vigtigt at have drømme. For eksempel om sin egen fremtid. Uden drømme 
sker der ingenting. Men skal din drøm blive til virkelighed, må du selv hjælpe 
til.

Du har taget det første skridt, der skal 
til, for at opfylde din drøm. Men for at 
gå i gang med en uddannelse skal den 
økonomiske baggrund være i orden. 
Penge er i dag drivkraften bag livet. 
Det er her SU kommer ind i billedet. 
Det er ikke altid muligt for studerende 
at have et arbejde ved siden af skolen 
og lektierne. Mange uddannelser 
kræver meget tid. Statens Uddannel
sesstøtte giver dig penge for at gå i 
skole, så du ikke skal arbejde i fri
tiden. Du skulle jo gerne få så meget 
ud af din uddannelse som muligt. Der 
er dog ikke noget i vejen for at tjene 
ekstra penge ud over SU’en. Der er 
bare en grænse for, hvor meget du må 
tjene. Du skal blot vælge SU fra i en 
eller flere måneder. Så har du lov til 
at tjene lidt ekstra. Hvis du overskri
der grænsen skal du blot betale noget 
af SU’en tilbage. Så let er det! 11997 
må du tjene op til 55.000. kr. før skat. 
Du skal være studieaktiv. For at få 
SU skal du komme til den obligato
riske undervisning, aflevere opgaver, 
gå til prøver og eksaminer.

Bagsiden af medaljen.
Hvorfor skulle SU være så godt? 
Hvad med at se på bagsiden af 
medaljen.
Man skal betale skat af SU’en, og 
hvad er der så tilbage? Mange 
studerende ville sige “intet”, i hvert 
fald ikke noget som de kan leve af.

Kan staten ikke bare trække skatten fra 
fra begyndelsen, det vil spare en masse 
folk og en masse penge inden for det 
offentlige.

Hvad siger de studerende selv.
Vi bad nogle studerende udfylde et 
spørgeskema, så vi kunne få et indblik i, 
hvad og hvilken betydning SU’en har 
for den enkelte elev. Størstedelen vidste, 
hvad de var berettiget til af få i SU. Dog 
er der stor uenighed vedrørende beløbet 
til hjemmeboende. Mange skrev, at de 
har problemer med at klare sig 
økonomisk, især sidst på måneden. En 
mente ovenikøbet, at SU burde være 
højere end bistands- hjælpen. Det kan 
jo umuligt passe ind nogen steder, at en 
person der går hjemme, som blot står til 
rådighed på arbejdsmarkedet, modtager 
flere penge end en der uddanner sig, for 
senere at få gevinst. Dette mener vi her 
fra redaktionen er grotesk og burde laves 
om.

Sandy Petersen og Eva Sørensen
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Personale
Med udgangen af juli 1996 ophørte årsvikar Henrik Møller Jensens ansættelse 
ved skolen.

Pr. 1. august samme år nyansattes adjunkterne Inge F. Christensen (siden 
Jacobsen), Lisbeth Stigkær og Lars Lei Schmidt.

Annette Porter og Berit Kuntz blev efter at have været årsvikarer fast ansat.

Som nye årsvikarer ansattes Daniel Fisher, Birgit Thams, Helle Jensen og Jan 
Bach Jeppesen.

Pia Haunstrup Jensen har haft barsels- og forældreorlov i skoleåret 1996-97. 
Hun har opsagt sin stilling og vender ikke tilbage til skolen efter endt orlov.

Nille Frederiksen har i foråret 1997 barselsorlov.

I årets løb er der til undervisning ikke hentet vikarer udefra, men mange af 
skolens lærere har beredvilligt stillet sig til rådighed i forbindelse med kollegers 
længevarende sygefravær og mange læreres pædagogikumsfravær.

I januar 1997 ansattes Inga Nørgaard i henhold til puljejobordning, mens 
Flemming Rasmussen er knyttet til skolen i et skånejob.

Marianne Møller har i nogle uger i foråret 1997 vikarieret som medhjælper i 
kantinen.
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Lærerpersonale
Haderslev Katedralskole i skoleåret 1996/97
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Teknisk-Administrativt personale 
Haderslev Katedralskole pr. 1. maj 1997
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Til eksamen i sommeren 1997 er indstillet

hf-eksamen

Andersen, Rikke Dahl 
Beck, Sanne
Bonde, Thomas Bjerregaard 
Christensen, Annemarie Løbner 
Christensen, Claus 
Christensen, Malene 
Fredslund, Kirsten Jahn 
Gotthardsen, Annemette 
Gram, Maria Vegeberg 
Heldbjerg, Charlotte Ardahl 
Jensen, Rasmus Dalgaard 
Jensen, Trine Sofie Eis

Johansen, Christian
Jordt, Malene
Kristensen, Heidi Birkebæk
Lesmark, Gitte
Lindholdt, Malene Skjønnemand
Lybæk, Janni
Lyhne, Heidi
Pedersen, Anne Nyborg
Petersen, Ketty Marianne Schultz
Petersen, Mette
Svensen, Tine

Andersen, Benjamin Kobborg 
Bachmann, Vienna Schmidt 
Breith, Eva
Christensen, Trine
Elvej, Anni
Falk, Jette Ragnhild 
Hansen, Anna
Hedegaard, Mette Bjerre 
Henning, Anne-Mette 
Hornså, Oluffa Kristiana 
Jespersen, Luise Junker 
Jessen, Margit Lund 
Jørgensen, Birgit Esbjerg

Kjeld, Lene Toni 
Kleemann, Camilla 
Lauridsen, Nina 
Lausten, Martin 
Lotzkat, Tommy Gotlieb 
Maier, Søren
Nielsen, Vibeke
Nissen, Marianne Dammsbo 
Olsen, Heidi Kim
Pedersen, Jens Friis 
Raun, Maria Manu Hoier 
Struck, Dorte

Andersen, Tina 
Autzen, Peter Egede 
Beck, Mette 
Christensen, Mette 
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Rektors tale til dimittenderne 21. juni 1996

Kære studenter og hf'ere.

I disse timer afslutter I en vigtig del af jeres liv. Gennem de to eller tre år jeres 
daglige gang, eller skulle jeg sige næsten daglige gang, har ført jer til skolen 
her, er der sket meget med hver enkelt. Såvel fagligt som menneskeligt har I 
gennemgået en enorm udvikling. For de flestes vedkommende heldigvis i positiv 
retning.

Dette har selvsagt noget med jeres alder at gøre, men også uddannelsernes form 
og tilrettelæggelse er af afgørende betydning.

Blandt de gymnasiale uddannelser er gymnasiet og hf de mest søgte. Nogle 
erhvervsorganisationer og visse politikere søger med megen energi at ændre 
dette, ja nogle tror sågar, at man kan reklamere så voldsomt, at ungdommen 
søger andre græsgange.

At skoler, hvis økonomi afhænger af elevtallene forsøger at tiltrække elever, bør 
de ikke klandres for. Men at skoler skal drives som erhvervsvirksomheder, er til 
gengæld noget, man kan bebrejde det politiske system. Samfundet bør først og 
fremmest være interesseret i, at dets unge får en god ballast af viden og 
menneskelig forståelse, samt at de midler, som afsættes til ungdomsuddannelser
ne, af skolerne anvendes til disse formål og ikke til lokken med kostbare, mindre 
lødige, tilbud.

Det er derfor naturligt at spørge: Hvorfor søger så mange gymnasiet og hf. Der 
er flere forklaringer. Men sagt kort, lyder mit svar: Vi har et godt tilbud. Hvis 
det skal udtrykkes lidt mere detaljeret, vil jeg sige, at modenhedsfagenes vægt 
det sidste år, de vidt forskellige valgfagsmuligheder samt uddannelsesmiljøets 
udvikling i behersket tempo spiller en betydelig, men måske ikke særlig erkendt 
rolle for den store tilslutning, som gymnasier og hf-kurser over det ganske land 
kan glæde sig over.

For mig er det en hån mod de unge, hvis man bebrejder dem, at de søger en 
solid og vidtfavnende ungdomsuddannelse. De stærke, men på dette felt 
tilsyneladende magtesløse kræfter, som ikke er tilfredse hermed, skulle hellere 
arbejde for, at studenter og hf'ere efter eksamen fik tilbudt langt flere kortere 
erhvervsuddannelser, end tilfældet er. Arbejdskraft uddannet på denne måde er 
takket være bred basalviden fleksibel i omstillingssituationer, ligesom den vil 
kunne bidrage med friske pust på arbejdspladser, hvor udviklingen hæmmes af 
traditionel gøren og laden. Der er, så vidt vides, småforsøg i gang med sådanne 
utraditionelle uddannelsesforløb. Jeg håber, at der snarest iværksættes noget 
mere varigt, for sikkert er det, at der i mange erhverv er eller vil blive mangel 
på arbejdskraft.

Mit budskab er: Dette rekrutteringsproblem løses ikke ved tvang, men alene 
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gennem attraktive uddannelsestilbud og arbejdsforhold. Dermed har jeg også 
fået sagt, at de, der i denne sammenhæng skyder på grundskolens vejledere i 
stedet for burde rette deres skyts mod organisationer, folketing og regering. En 
del af de jagtlystne vil herved komme til at sigte på sig selv.

Bedst vil det være, hvis man fra politisk hold gennemfører en samlet reform for 
uddannelsen af de 6 til 19 årige, og ikke som hidtil stykkevis og delt. Særskilte 
ikke samtidigt færdiggjorte ordninger for hver uddannelsestype giver let slinger 
i valsen. Sammenhæng, fleksibilitet og gensidig respekt kunne samtidig med 
nedslagtning af en del hellige køer ved et sådant kæmpetiltag medføre en 
styrkelse af uddannelsernes kvalitet.

Det er et stort emne, jeg just har berørt. Det skal ikke yderligere uddybes ved 
denne lejlighed, hvor vi først og fremmest er samlet for fejre jer, som sidder her 
på begge sider af talerstolen.

I har hver især modtaget skolens tilbud og gennemført jeres uddannelse. Nogle 
har grebet til med kyshånd og derigennem beriget sig, andre har taget fat på 
mere traditionel vis og med vekslende fornøjelse haft nogle gode år, mens det 
for enkelte, af vidt forskellige årsager, desværre ikke har været let at komme 
igennem skoleforløbet. Som tidligere fastslået, er jeg imidlertid overbevist om, 
at I alle, også selv om enkelte lige nu vil påstå det modsatte, får noget med jer 
herfra, som I senere kan drage nytte af.

I en verden, hvor meget hele tiden forandres, og hvor tilbud på et utal af 
områder strømmer os i møde, må der med kortere og kortere mellemrum træffes 
mere eller mindre væsentlige valg, hvis vi blot nogenlunde skal undgå en kaotisk 
tilværelse. Dette kræver for det første evner til at skelne væsentligt fra 
uvæsentlig, og for det andet overblik nok til blandt det væsentlige at søge det, 
man kan magte. Hermed er ikke sagt, at udfordringer skal udelukkes. De bør 
søges, men en vis stabilitet i ens udfoldelser er ikke at foragte. Alle er vi dele 
af familier eller andre grupperinger, hvor gensidig tilpasning er påkrævet. Der 
skal derfor altid sørges for et godt forhold til sådanne baglande. I tilgift kan 
man dér få det modspil, ja lad mig bare sige kærlige modspil, uden hvilket, 
ingen i længden kan fungere tilfredsstillende. Hverken forkælelse eller glemsel 
fører i større doser til noget godt. Det gælder iøvrigt for alle aldersgrupper.

Hvad der er væsentligt for jer, er det op til hver enkelt at fastslå, men hvis I vil 
have et rigt liv, er det nødvendigt at søge bredt og aldrig lade den i os alle 
voksende livsnødvendige og farvestrålende plante, som bærer navnet: Nys
gerrighed, visne hen.

Nogle af de omtalte valg, som 1 hen ad vejen skal træffe, vil være præget af jeres 
holdning til tilværelsen. Holdninger fås ligeledes i vid udstrækning gennem valg. 
Også her er det først og fremmest op til jer selv at træffe afgørelser, men et par 
ord med på vejen skal I nu have. Stræb stedse efter, at det, I foretager jer, er af 
en sådan beskaffenhed, at I kan være det bekendt overfor jer selv og andre. 
Bestræbelserne lykkes ikke altid, men som leveregel er det just sagte nok værd 
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at skrive sig bag øret. For ikke at blive misforstået, vil jeg gerne tilføje, at valg 
ikke skal træffes en gang for alle. Den, der ikke kan ombestemme sig, stivner i 
sin udvikling. På den anden side lalier den, der ikke kan fastholde en velover
vejet truffet afgørelse.

For lidt siden bad jeg jer om bag øret at skrive en leveregel. I er opvokset i en 
tid, hvor lyd og billeder er blevet mere og mere fremherskende meddelelsesmid
ler. Enkelte har måttet lægge ører til mine brøl eller er i snæver vending blevet 
spist af med en videofilm. Spøg til side. Ofte gives meddelelser i store mængder, 
men i småbidder, så det hele får et overfladisk præg. Derfor vil jeg gerne 
opfordre jer til, når I som anbefalet søger et ståsted, at benytte skønlitteratur, 
skuespil og spillefilm med almenmenneskelige problemstillinger som en del af 
grundlaget for jeres overvejelser. Samtaler samt indhøstning af erfaringer på 
anden vis kan også bearbejdes til livsklogskab.

Det er efter det her sagte ikke overraskende, at jeg råder jer til fra tid til anden 
at give jer stunder til med udsyn og eftertanke at fundere over egen situation. 
Navlebeskuelse bør dog overlades til småbørn og skønhedsapostle.

Hvad er imidlertid alle gode fortsætter værd, hvis de ikke er dele af vor 
almindelige livsførelse. Den fungerer helt sikkert ikke tilfredsstillende, hvis den 
ikke beriges af godt humør, lune og festlige oplevelser.

Her er jeg ikke så bange for, at I for nærværende har råd behov, men lad mig 
alligevel ihukommende nogles kæmpeforbrug sige: Sådant kan, når blot viljen 
og hjertet er til det, uden besvær praktiseres for små midler.

Jeg nærmer mig mere og mere denne festdag, som holdes til jeres ære. For mig 
er det altid dejligt at kunne ære nogen. Jeg gør det nemlig kun, når de har ydet 
et eller andet og derigennem gjort sig fortjent til det. Det har I. I har bestået 
eksamen, overlevet læreres og ledelses særheder, samt bidraget til, at der nu 
atter er forløbet en periode med mange særegne og herlige episoder, hvor andre 
har kunnet nyde godt af jeres indfald og ideer.

Nogle iblandt jer har med dygtighed og energi trukket store læs til helhedens 
gavn og glæde. Det har i indeværende skoleår været en fryd, at se, hvorledes 
enkelte ildsjæle på helt suveræn vis har stået for arrangementer til alles udelte 
tilfredshed. Jeg nævner principielt ikke i denne tale navne, men de fleste ved, 
hvem de er, vi er megen tak skyldige.
At der så har været enkelte svipsere, er det derfor forholdsvis let at bære over 
med. På en skole er det altid rart at have noget at rette. Dog helst til rette tid, 
tilføjer jeg med et suk. Så fik også den gruppe, der har indsigt til at forstå den 
bemærkning, en lille særhilsen.

Det er imidlertid helheden, som i dag ligger mig på sinde, og til jer alle siger 
jeg: Tak for to eller tre års mestendels godt og muntert samarbejde. Desværre 
er det ikke muligt for mig at kende jer alle lige godt, men trods dette skal I vide, 
at jeg har tiltro til, at I, hvis viljen og gå-på-modet er til stede, vil kunne 
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komme fint igennem jeres kommende uddannelser.

I er nemlig ikke færdiguddannet, hverken fagligt, erhvervsmæssigt eller 
menneskeligt. Vi har søgt at give jer en ballast, I fremover kan anvende, men 
som uden fortsat personlig indsats let vil tabe i vægt.

I det foregående har jeg talt om udsyn og andre gode menneskelige egenskaber. 
For at styrke sådanne er det i vore dage betydningsfuldt at stifte bekendtskab 
med andre folkeslags måder at møde tilværelsen på. Dette kan gøres på vidt 
forskellig vis, men her som på andre felter er god forberedelse ikke at foragte. 
Dette siges især med henblik på, at I ikke viser despekt, når I træffer på sæder 
og skikke, som på os umiddelbart virker frastødende eller latterlige. Tænk blot 
over, hvorledes en fremmed, der var blevet bedt med til en dansk julefrokost for 
ikke at tale om en såkaldt gymnasiefest, ville opleve sådant og berette derom, 
uden forlods at være orienteret om den dybere mening. Dog, stakkels den, der 
blev pålagt denne formidlingsopgaveopgave.

Om føje tid spredes I for alle vinde. Et af mine ønsker for jer er, at I, selv når 
nye og gode bekendtskaber snart opstår, bevarer kontakten til jeres rødder, så 
I har et sikkert sted, hvor I kan henvende jer, når verden, hvad ikke kan undgås, 
en gang imellem går jer imod, og noget bliver så uoverskueligt, at det ikke kan 
klares ved egen hjælp.

Da jeg var inde på gymnasiets og hf's store tiltrækningskraft kunne jeg også 
have tilføjet noget om traditionernes ikke målelige betydning. Festen, vi nu er 
godt i gang med, er en af denne skoles mest fasttømrede tilbagevendende 
begivenheder, hvor bærere af traditionerne, nemlig jubilarer, ansatte og pensio
nerede ansatte sammen med jer kære unge mennesker og jeres pårørende er med 
til at bekræfte vore skoleformers bedste værdier. I modsat fald var fremmødet 
ikke så stort, som tilfældet er.

Men hovedårsagen, til at vi er samlet, er, at vi gerne vil lykønske jer og udtrykke 
håb om, at det vil gå jer godt fremover. Med minderne om mange gode 
fællesoplevelser i venlig erindring ønskes I hjertelig til lykke med eksamen samt 
såvel muligheder for som mod og evner til at træffe nogle gode og fornuftige 
valg på jeres videre færd gennem livet.

Jørn Jul Pedersen
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