
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


Roskilde
Katedralskole
1976



Skolens adresse:
Holbækvej 59, 4000 Roskilde 

Telefon (03) 35 18 91

Rektor Henrik Lange træffes 
alle skoledage kl. 12—12.45

Administrativ inspektor, 
adjunkt Elsebeth Brander, træffes efter aftale

Studievejleder for 2. HF, 
adjunkt Dorte Heurlin træffes efter aftale

Studievejleder for 1. HF, 
adjunkt Henning Lange træffes efter aftale

Årsskriftet er redigeret af rektor Henrik Lange.
Signerede afsnit udtrykker den pågældende forfatters synspunkter.



Roskilde Katedralskole, hovedindgangen. (Fot.: Nordisk Pressefoto.)
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DIMITTENDERNE 1975

3aN
Berg-Sørensen, Elisa.
Ditlevsen, Lone Elisa

beth.
Frederiksen, Helle Liz.
Jensen, Gerda Susanne 

Mandrup.
Jensen, Helle.
Jørgensen, Anne Vibeke 

Thalsgaard.
Lyngbye, Kirsten Bøg

gild.
Nielsen, Lise Ivi Møgel- 

vang.
Nielsen, Trine Svarre.
Poulsen, Sonja Hougaard.
Siglev, Ulla Margrethe.

3aM
Frello, Thora.
Pedersen, Marianne.
Schnack-Jensen, Lena

Margrethe Hildegard.

3aS
Dahl, Hanne.
Poulsen, Agnete.
Vikkelsø, June.

3aK
Jensen, Gunnar Dan.
Kerrn-Jespersen, Nina.
Westensøe, Lars.

3bN
Andreasen, Vinni Pia.

Christensen, Ingefred 
Solvang.

Jensen, Birgitte Nybo.
Jessen, Jette.
Mikkelsen, Lene Palland.
Murholt, Dorrit.
Schou, Marianne. 
Sørensen, Else Toftemose.

3bM
Borch, Marianne Rør

holm.
von Lany, lan Michael.
Nilsson, Morten Ivar. 
Svensson, Lise Karin.

3bS
Christiansen, Søren Bo. 
Frederiksen, Lars Strøger. 
Gottlieb, Peter Nicolai.
Hellensberg, Michael 

Folke.
Holt, Eva Birgitte.
Jensen, Hanne Schou.
Poulsen, Mette.
Rasmussen, Lars Holm.
Storm, Eva.
Therbild, Mette Borch- 

senius.

3bK
Christiansen, Inga. 
Sørensen, Anne-Marie.

3cN
Birkmose, Susanne.
Gregersen, Ulf.

Hansen, Birthe Solveig.
Pedersen, Marianne Eli

sabeth.
Schulin, Carola Johanne 

Anita Erica Louise.

3cM
Christensen, Hanne For- 

bech.
Damm, Mogens.
Fogh, Nina.
Pedersen, Lise.
Ravnmark, Pia.
Schultz, Anne.
Severinsen, Gunvor 

Loeser.

3cS
Christoffersen, Jes Per.
Christoffersen, Kent 

Dick.
Hansen, Axel Gaard.
Hansen, Rune Sanden.
Hansen, Susanne Worsøe.
Johansen, Birgitte Du- 

wander.
Kjær, Lars.
Klamer, Lone.
Nielsen, Peter Theil.
Pedersen, Mark Birch.

3cK
Jørgensen, Naja.
Olsen, Lis.

3xF
Andersen, Ulrich Lich- 

tenstein Sønderskov.
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Jacobsen, Kurt Skov- 
gaard.

Petersen, Inge Rath.
Rasmussen, Ole Saug-

mann.
Settrup, Jens Ole.
Wedell-Neergaard, Chri

stian Jørgen Jens.

3xM
Petersen, Johnny Inge

mann.
Sørensen, Torben.

3xN
Dahl, Torben.
Hansen, Torben Steen.
Htmdebøll, Peder Møller.
Jensen, Ole Baunsgaard

Møller.
Johansen, Søren Holm.
Michelsen, Eric Fryden

lund.
Nielsen, Dorte Thor.
Sewerin, Vibeke.
Siglev, Tove Anne-Marie.

3yF
Andersen, Johnny He

dengran.
Andersen, Lone Merete.
Berg, Claus.
Christiansen, Peter Juul.
Hansen, Ase Marie.
Larsen, Anders.
Larsen, Merete.
Munch-Petersen, Ulla

Charlotte.
Nielsen, Axel.
Palsberg, Michael.
Skov, Bent Henning.

3yS
Karkov, Lis.
Møller, Jens Ravnkilde.

3yN
Dudmish, Jim Lyngbæk. 
Hansen, Bente Ellebæk. 
Jensen, Lars Ewald. 
Krabbe, Jens Henrik 

Alleshauge.
Larsen, Kim.
Skaaby, John.
Østergreen, Mikael 

Meyer.

3zF
Christensen, Henning 

Raunkiær.
Døcker, Henrik.
Johansen, Peter. 
Madsen, Rune Bo. 
Pedersen, Niels Møller.

3zS
Holmbom, Søren. 
Jensen, Bent Dahl. 
Nielsen, Jan Birger.

3zN
Andresen, Søren. 
Dieckmann, Ole. 
Jakobsen, Marianne. 
Jensen, Lise Mandrup. 
Larsen, Jørgen Krogh. 
Lund, Mette.
Mortensen, Anne Marie. 
Nielsen, Bente.
Nielsen, Morten Berg. 
Pedersen, Anne Dorrit. 
Pedersen, Kirsten Lykke. 
Stegenborg, Susanne 

Løkke.
Vilhelmsen, Jan.

3uF
Andersen, Verner Bent.
Jakobsen, Anne Marie 

Arboe.
Karlsen, Peter.
Korsby, Bente.
Pedersen, Bjarne Grube. 
Selmer, Ulla.
Thomsen, Kim Boje.

3uS
Jensen, Karsten Lejf. 
Sørensen, Hans Jørgen.

3uN
Bakland, Anja Birgitte.
Christensen, Benny Raun- 

kjær.
Gjerrild, Steen Bjarke.
Jensen, Hanne Nestler.
Jensen, Lis Schultz.
Kristiansen, Susanne.
Nielsen, Lisbeth.
Nielsen, Mette.
Sørensen, Niels Henrik.

2. HF p
Andersen, Helge Rudi.
Bacher, Gert Paul.
Bangsgaard, Jette.
Bjerregaard, Alice. 
Christiansen, Jens.
Dahl, Jette.
Erichsen, Jeanne.
Gillesberg, Rita Ryberg.
Hagbang, Kathe.
Hansen, Claus Nøhr.
Hansen, Eva Johnna.
Jensen, Hanne S. Jakobi. 
Jensen, Jørgen Christen. 
Kristiansen, Søren.
Larsen, Conny Inge Lise. 
Lykke, Anne Birgitte. 
Nielsen, Majbrit.
Nørgaard, Stig Aslak.
Olsen, Flemming Biilow. 
Petersen, Claus Hovald. 
Pedersen, Hanne D.

Krøll.
Therkildsen, Torben 

Hols.

2. HF q
Andersen, Lars Torgny. 
Buch, Birthe Pedersen. 
Enevoldsen, John Claus. 
Frandsen, Anders Bue. 
Frederiksen, Flemming P.



Hansen, Birthe.
Hedeboe, Bodil Ingrid.
Jensen, Anne Elise.
Jensen, Jytte Seersholm.
Krusdorf, Marianne R. I.
Kyrø, Ebbe.
Lassen, Søren.
Mathiasen, Inge.
Nyborg, Birgitte.
Petersen, Jørgen.
Stauner, Erik.
Steenholdt, Per Flem

ming.
Svensson, Anne-Mette.
Vestergaard, Jørgen S. 
Winkel, Inger.

2. HF r
Andersen, Jesper Lund.
Andersen, Lissi Banghøj.
Bluhme, Alex Chr.

Ditlev.
Carlsen, Lis Stokbro.
Dall-Hansen, Jan.
Hartvig, John Hallas.
Holck, Karin.
Jensen, Bente Seersholm.
Jensen, Ivan Richardt.
Jensen, Per Fr. Lind

holm.
Jensen, Søren.
Jensen, Ulla Mølgaard.
Johansen, Tina Stybe.

Jørgensen, Frederik Seve.
Larsen, Jan Ove.
Madsen, Henrik.
Minck, Sabine Liana.
Møller, Anne Dorthe 

Birk.
Nielsen, Lillian Birkedal.
Nielsen, Peer Lindy.
Pedersen, Karin Salløv.
Pedersen, Erik Johannes.
Ringhøj, Kirsten.

Selvstuderende:
Jensen, Tommy.
Sandsgaard, Karen S.
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LÆRERKOLLEGIET OG DET TEKNISK-ADMINISTRATIVE

PERSONALE PR. 1. MAJ 1976

Adjunkt Eshen Andreasen: engelsk, religion; erhvervsvejl. på sproglig linje.
Lektor P. V. Bagger: fysik.
Studielektor Georg Bendix: dansk, historie, oldtidskundskab.
Lektor Karen Bendix: biologi, geografi; skolebibliotekar.
Lektor Kit Bisgaard: fransk.
Adjunkt Anders Bohn: historie, religion, oldtidskundskab.
Adjunkt Elsebeth Brander: samfundsfag, matematik; adm. inspektor.
Lektor A. Byberg: historie, oldtidskundskab.
Adjunkt Kai Hjortgaard Christensen: matematik, fysik.
Studielektor B. Damstedt: biologi, kemi.
Adjunkt Jørgen Frost: geografi, idræt.
Studielektor Hans Greve: biologi, geografi.
Lektor Ingrid Greve: biologi, kemi.
Adjunkt Carl Chr. Graae: historie, engelsk.
Adjunkt Ole Hannibal: musik.
Adjunkt B. Skov Hansen: matematik, fysik, kemi.
Adjunkt Gunnar Stig Hansen: tysk, engelsk.
Lektor Michael Hauser: musik, gymnastik.
Adjunkt Dorte Heurlin: engelsk, dansk.
Tml., cand. psych. Marie-Louise Holm: psykologi.
Lektor P. Hvidberg-Knudsen: idræt, biologi; inspektion i bygningen.
Tml., kunstmaler Emil Hørbov: formning og kunstforståelse.
Lektor C. A. Håhr: musik, engelsk.
Adjunkt Claus Jensen: religion, dansk.
Lektor Gyrithe Jensen: matematik.
Lektor E. Mosby Jespersen: fransk.
Adjunkt Jens Jørgensen: historie, oldtidskundskab, tysk; erhvervsvejledning på mate

matisk linje.
Lektor Kn. Whitta Jørgensen: matematik.
Adjunkt Marianne Kelstrup: engelsk, religion.
Lektor Povl Kildemoes: dansk, idræt.
Adjunkt Heidi Kjær: samfundsfag, historie.
Adjunkt Henning Lange: engelsk, fransk; studievejleder for 2HF.
Rektor Henrik Lange: tysk.
Adjunkt Ib Lumholt: dansk, engelsk.
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Adjunkt Inge Lumholt: dansk, idræt.
Studielektor Martin Løfjler: historie, tysk.
Lektor V. Møller: latin, religion.
Adjunkt Reimer Nielsen: historie, russisk.
Adjunkt Elisabeth Nordbo: idræt.
Adjunkt Sv. O. Olsen: fysik, matematik.
Lektor Arne Pedersen: latin, græsk, oldtidskundskab.
Adjunkt Edvin Pedersen: matematik, fysik.
Lektor Inge Povlsen: dansk, engelsk.
Cand. mag. Kirsten Ravel: latin, oldtidskundskab.
Adjunkt Margit Reyhé: dansk, engelsk.
Tml. Yrsa Riemann: formning og kunstforståelse.
Lektor IF. Solstad: fysik, kemi.
Adjunkt Finn Stefansson: dansk, religion.
Adjunkt Henrik Sørensen: matematik, fysik.
Lektor Ellen T horsen: matematik.
Adjunkt Karen Thygesen: dansk, fransk.
Lektor Inger Torm: tysk, oldtidskundskab.
Lektor Bagge Ussing: fransk, russisk, tysk.
Adjunkt Niels Westh: geografi, samfundsfag.
Adjunkt Anne Beate Wright: dansk, fransk.
Adjunkt Kurt Zimmermann: engelsk, tysk; studievejleder for 1HF; boginspektion.

Sekretariatet:
Fru Gudrun Abildgaard.
Fru Asta Dahl.
Fru Kirsten Kaarup-Hansen.

Pedel:
Hr. S. Døssing.

Pedelassistent:
Hr. V. Blom.
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GYMNASIESKOLERNE I ROSKILDE AMT

I Roskilde Amt er der fire gymnasieskoler, amtsgymnasierne i Roskilde, 
Køge og Greve samt Roskilde Katedralskole, der jo er en statsskole.

Det ser ud til, at der ikke foreløbigt vil blive ændret ved Katedralskolens 
status. Ifølge kommunalreformen skulle ikke blot de primær-kommunale 
gymnasieskoler, men også statsskolerne under amternes regi; amtsrådsfor
eningen har presset på for at få overgangen gennemført, men GL (Gymna
sieskolernes Lærerforening) har holdt igen — argumenter om økonomiske 
og pædagogiske hensyn har på en noget ufrugtbar måde stået over for hin
anden i diskussionen. Den 5. marts havde formænd og næstformænd for 
amternes undervisnings- og kulturudvalg et møde med undervisningsmini
steren, der meddelte, at der intet kunne siges/besluttes nu om statsskolernes 
overgang. Ritt Bjerregaard hævdede, at statsskolernes overgang måtte ses i 
sammenhæng med problematikken omkring 10.-12. uddannelsesår, og denne 
problematik kunne først afklares efter den femårige forsøgsperiode, som 
Ritt Bjerregaards lovforslag opererer med. I det daglige mærker Katedral
skolens elever og lærere næppe, at de arbejder på en statsskole, og helt na
turligt deltager vores rektor i de rektormøder, som amtskommunen tager 
initiativ til, møder, hvori også de fire gymnasieskolers lærerrådsformænd og 
GL-repræsentanter undertiden deltager.

Amtsgymnasiet i Greve og Roskilde Katedralskole har til huse i (helt) 
nye bygninger. Lidt anderledes forholder det sig med Amtsgymnasiet i Køge 
og helt anderledes med Amtsgymnasiet i Roskilde.

Angående Amtsgymnasiet i Køge: skolen blev opført i 1963/64 og 
udvidet i 1967/68, så den i dag er etableret med 6 gymnasiespor og 2 HF- 
spor. Allerede i 1972 gjorde rektor opmærksom på, at lokaleforholdene var 
trange, og i de følgende år viste prognoser - med al den usikkerhed, der 
karakteriserer sådanne - at det ikke alene var rimeligt at forbedre lokalefor
holdene, men også nødvendigt at øge kapaciteten. Roskilde Amtsråd beslut
tede derfor en udvidelse af Amtsgymnasiet i Køge, kombineret med nogle 
omrokeringer i de eksisterende bygninger. Arbejdet blev påbegyndt maj 
1975, og august 1976 står skolen parat med 8 gymnasiespor og 3 HF-spor. 
Det eksisterende gymnasium centrerer sig om et fællesområde — opholds
arealer, foyer, garderobe m. v., hvorfra undervisningsfløjene udstråler som 
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møllevinger, og det er lykkedes arkitekterne at fastholde princippet med 
fællesarealerne som det samlende midtpunkt ved at sammenknytte foyer og 
nybygning med en forbindelsesgang. Den nuværende klinkebelagte terrasse 
bliver en smule beskåret; men da Amtskommunen har købt ret store nabo- 
arealer, vil Amtsgymnasiet i Køge få ikke alene en nødvendig udvidelse af 
parkeringsarealet, men også fine friarealer.

Hvad angår Amtsgymnasiet i Roskilde, er de bygningsmæssige problemer 
af en helt anden størrelsesorden. Allerede da Roskilde Katedralskole den 1. 
april 1969 flyttede til de nye bygninger på Holbækvej, stod det klart, at 
Katedralskolen ikke - selv med sine nye bygninger — kunne dække behovet; 
der var i 1969 elevgrundlag for 111. g-klasser, hvortil kom de nye HF- 
klasser. Undervisningsministeriet godkendte derfor bygningerne på Dom
kirkepladsen til midlertidigt brug for et 4 + 2 sporet gymnasium, og au
gust 1969 begyndte således Roskilde Gymnasium - i Katedralskolens gamle 
bygninger. Den 1. april 1973 overgik de kommunale gymnasier til amts
kommunerne - og hermed fik vi Amtsgymnasiet i Roskilde — stadig i Kate
dralskolens gamle bygninger. Der er da bygningsmæssigt sket meget, siden 
Katedralskolen rykkede ud, både i selve den trefløjede hovedbygning og i 
Bondetinget 1 og i rektorboligen, og der er skabt et skolemiljø, som vist 
hverken elever eller lærere ønsker at forlade — HVIS altså visse forhold 
ændres. De gamle bygninger rummer intet i retning af fællesarealer, garde
robe eller kantine, og gymnastiksalsbygningen, Bondetinget 2, rummer to 
gymnastiksale, der med deres mål ligger langt under den standard, der i 
dag anses for rimelig, og to omklædnings/baderum, der er under al kritik. 
Der er imidlertid udarbejdet en bevaringsplan for Amtsgymnasiet i Ros
kilde, der meget forenklet (snørklet?) forklaret gå ud på 1) at opføre et 
gymnastikhus på skolens idrætsanlæg, hjørnet Tuttesti/Birke Allé, 2) at om
bygge det nuværende gymnastiksalshus, hjørnet Bondetinget/Skolegade, så 
det kan udnyttes til klasseværelser, 3) at nedrive og genopbygge Bondetin
get 1 og 3, således at gadebilledet forbedres og Bondetingets udmunding i 
Domkirkepladsen strammes op, og således at der i denne nybygning bliver 
plads til de stærkt savnede fællesarealer, kantine og garderobe, og til skolens 
administration, hvorved der skaffes plads i de gamle bygninger til yderligere 
undervisningslokaler. Realiseres denne bevaringsplan, vil Amtsgymnasiet i 
Roskilde kunne fungere som et fuldt tilfredsstillende 6 + 3 sporet gym
nasium.

Jeg tør i dag ikke sige, om planen kan realiseres. Roskilde kommune, der 
er byplansmyndighed, arbejder med en samlet plan for den karré, der af- 
grænses af Stændertorvet, Bondetinget, Karen Olsdatterstræde og Skomager
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gade; men Roskilde Amtsråd går ind for planen og håber, den vil kunne 
indpasses i ovennævnte partielle byplanvedtægt.

Når det nye skoleår begynder august 1976, kan amtets fire gymnasiesko
ler - med det udvidede gymnasium i Køge og med forholdene omkring 
Amtsgymnasiet i Roskilde uændrede - efter hvad der her i midten af april 
kan oplyses, uden de helt store problemer dække behovet. Den 7. april 
forelå følgende antal ansøgninger om optagelse i 1. HF:

Amtsgymnasiet i Roskilde ....................... 90
Amtsgymnasiet i Greve ........................... 70
Amtsgymnasiet i Køge ............................ 89
Roskilde Katedralskole ............................ 57

306

Der forelå ikke nogen vurdering af, hvor mange af ansøgerne der måtte 
anses for kvalificerede til optagelse, men erfaringer fra tidligere år sandsyn
liggør, at der vil blive oprettet følgende antal HF-klasser:

Amtsgymnasiet i Greve ............... 2 klasser
Amtsgymnasiet i Køge ................ 3 klasser
Amtsgymnasiet i Roskilde .......... 3 klasser
Roskilde Katedralskole.................. 2 klasser

10 klasser

Interessen for HF har i Roskilde Amt - som på landsplan - været vi
gende. Man havde regnet med tre klasser i Greve, der imidlertid får ufor
andret 2, og Roskilde Katedralskole går ned fra 3 klasser til 2. Til gengæld 
kan der konstateres øget interesse for gymnasiet. Pr. 1. april var der anmeldt 
760 ansøgere - heri medregnet „måske egnede" og „ikke egnede", hvilket 
skulle sandsynliggøre, at 700 elever skal optages i 1. g, og de kan fordeles 
således:

sprogl. matem.
Amtsgymnasiet i Greve .......... 3 5
Amtsgymnasiet i Køge ........... 3 4
Amtsgymnasiet i Roskilde ..... 2 4
Roskilde Katedralskole ........... 4 4

12 17
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Altså 29 klasser med en gennemsnitlig klassekvotient på 24. I det store 
og hele vil denne klassefordeling gøre det muligt at tilgodese det store fler
tals primære ønske om gymnasium, men selvfølgelig vil der for enkelte 
blive tale om overflytning til andet gymnasium, for at den forsvarlige klasse
kvotient kan opnås.

Men dette er jo den allernærmeste fremtid. Hvis jeg skal slutte med nogle 
betragtninger over den lidt fjernere, må jeg straks sige, at mens jeg vist 
indtil nu har været så nogenlunde objektiv og blot har prøvet at videregive 
nogle konkrete oplysninger, vil jeg i det følgende komme med helt ander
ledes subjektive betragtninger, betinget af at jeg er borger i Roskilde, skole
mand og amtspolitiker.

Jeg håber, at bevaringsplanen for Amtsgymnasiet i Roskilde kan realise
res. Elever og lærere på Amtsgymnasiet går ind for den, mange borgere i 
Roskilde vil finde det helt forkert, hvis der ikke findes et gymnasium i by
midten, og selv om det måske nok kan lyde som en bekostelig affære, er 
det helt afgjort en økonomisk forsvarlig måde at etablere et tidssvarende 
gymnasium på. Kan bevaringsplanen imidlertid ikke realiseres, ligger det 
helt klart, at amtskommunen hurtigt må i gang med et nyt gymnasium i 
eller nær ved Roskilde. I Roskilde Amt er der i dag behov for fire tids
svarende gymnasier.

Spørgsmålet er imidlertid, om der er behov for flere. Mange vil hertil 
svare ubetinget ja og er kun i tvivl m. h. t., hvor det femte gymnasium skal 
placeres, i Skovbo, i Solrød eller som et tredje gymnasium i Roskilde-områ- 
det. Og for disse mange er et nyt gymnasium det samme som et 8 + 3 
gymnasium, altså gymnasium med HF-afdeling. Men hvorfor skal der helt 
selvfølgeligt være HF-afdeling på dette eventuelle femte gymnasium? Og 
på hvert af amtets fire gamle gymnasier? (August 1976 begynder der på 
de to gymnasier i Roskilde 3 + 21. HF-klasser. Hvad hvis der august 1977 
bliver tale om 2 + 2 ?). I Roskilde Amt er der tre forberedelseskurser - 
Roskilde, Køge og Greve - hvor flere hundrede elever hvert år går på HF- 
afdelingen efter enkeltfagsprincippet og har mulighed for på tre år at 
sammenstykke en „komplet“ HF-uddannelse. Jeg tror, at disse tre kurser 
i de kommende år vil dække en meget stor del af behovet for HF-pladser; 
mange unge mennesker betænker sig i dag på at kvitte et arbejde for at 
begynde på en af gymnasiernes HF-afdelinger, men vælger det længere for
løb på et af forberedelseskurserne.

Men er der så behov for et femte gymnasium uden HF-afdeling? Bare 
jeg vidste det. Bliver der fri adgang til gymnasiet? Jeg håber det bestemt 
ikke, idet jeg ikke er i tvivl om, at det vil betyde en yderligere niveausænk
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ning, og fordi jeg finder det inkonsekvent at operere med adgangsbegræns
ning for de videregående uddannelsers vedkommende og samtidig lokke så 
mange ind i gymnasiet, der dog i høj grad er/bør være studieforberedende. 
Vi narrer de unge på den måde! For amtskommunens planlægning betyder 
det usikkerhed, at den fri adgang stadig spøger, og det betyder usikkerhed, 
at undervisningsministerens forslag til folketingsbeslutning om 10.-12. ud
dannelsesår ikke skaber klarhed m. h. t. amtskommunernes relationer til de 
erhvervsgymnasiale uddannelser. For mig er der fornuft i, at de 16-19 
åriges uddannelse er en amtskommunal opgave - det var også intentionen 
bag kommunalreformen; men jeg er ikke overbevist om, at det er fornuftigt 
bare at bygge gymnasier. Hvis vi, amtskommunen, dog bare kunne få et 
fornuftigt lovgrundlag, ville der nok blive mulighed for at tilgodese alle 
de 16-19 årige, ikke blot mi. h. t. gymnasieskole + HF, men også m. h. t. 
handelsskole, teknisk skole, EFG-uddannelserne og måske også „den gode, 
gamle lærlingeuddannelse".

Povl Kildemoes.

12



FRA SKOLEÅRET 1975/76

Fællestimer

17. november 1975: Diskussion om Børne- og ungdomsafdelingens pro
grampolitik med programchef Mogens Vemmer og daværende landsformand 
for Centrumsdemokraterne, lektor Tom Høyem (dobbelttime).

26. februar 1976: Christiania. Diskussion med Jørgen Christensen fra 
Christiania.

I forbindelse med interesseugen i oktober (se nedenfor) afholdtes yderli
gere 5 fællestimer.

I Samarbejdsudvalget har vi ikke været tilfredse med tilslutningen til fæl
lestimerne, som det er udvalgets opgave at planlægge. Et ikke ringe antal 
personer bliver helt væk, mens andre generer de talende og optrædende ved 
at udvandre, når det passer dem. Situationen er beklagelig, dels fordi der 
er mødepligt til fællestimerne, dels fordi emnerne nok kunne fortjene al
mindelig opmærksomhed.

Interesseugen 1975

I ugen fra den 13. til den 17. oktober blev der afholdt en interesseuge. 
Det vil sige, at den almindelige undervisning bliver suspenderet for at give 
plads til arbejde på tværs af klasser og skema omkring en række forskellige 
emner.

Ugen blev tilrettelagt af et udvalg bestående af tre elever og tre lærere 
efter nogle retningslinier, som udvalget selv havde opstillet og som lærer
rådet havde godkendt. Udvalget indkaldte forslag til emner fra lærere og 
elever, og på grundlag heraf blev den endelige liste med 36 emner opstillet. 
For at give et indtryk af spredningen kan vi give følgende eksempler: espe
ranto, landbrug, kønsroller, edb, vikingetiden, international presse, drama
tik og flere forskellige slags musik.

Det blev overladt til grupperne selv at bestemme ledelsesform, dvs. om 
man ønskede deltagerstyret eller lederstyret gruppearbejde. Dog var enkelte 
grupper på forhånd fastlagt som kurser.

Med den hensigt at give interesseugen et tilskud af samlende kraft plan
lagde udvalget fem fællesarrangementer: Det grønlandske skolesystem, en 
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grønlænders syn på danskernes grønlandspolitik, Bo Widerbergs film „Op
røret i Ådalen“, elevoptræden med musik og dramatik. Den sidste dag be
stod fællesarrangementet af en afslutningsdebat.

Grupperne afgjorde selv, hvordan de ønskede at afslutte ugens arbejde. 
Nogle fremlagde rapporter, andre lavede en udstilling, og tv-gruppen viste 
optagelser fra ugens forløb ved hjælp af videoudstyr udlånt af Slagterisko
len. Roskilde Katedralskoles nye skoleblad udkom første gang på interesse
ugens sidste dag, og „Misteltenen" lever endnu.

Musik

Torsdagskoret og kammerkoret har haft ugentlige prøver. Sæsonen har 
været usædvanlig travl. I november sang kammerkoret ved en koncert i 
Utterslev kirke i København, hvorefter vi fortsatte til Roskildes svenske ven
skabsby Linkoping, hvor vi tilbragte nogle dejlige dage og gav koncert på 
Katedralskolen og i St. Lars kirken. Den 21. nov. holdt vi den traditionsrige 
„Broget Musikalsk Aften". Programmet bød på musik og sang i mange stil
arter. Foruden solister, grupper og korene må nævnes RKS Ragtimeensemble, 
der ved denne lejlighed havde sin debut med Scott Joplin-kompositioner.

I december sang kammerkoret ved julekoncerter i Kr. Hyllinge og Holte 
kirker. Efter jul gennemførte koret yderligere et par kirkekoncerter, nemlig 
i Havdrup kirke i januar og i Matthæuskirken i København i februar.

I februar optrådte RKS Ragtimeensemble i folkemusikklubben „Lirum 
larum" i Roskilde, og d. 30/4 i Borup jazzklub.

I samarbejde med Sjællands symfoniorkester, Roskilde kammerkor, Risø
koret og med kapelmester John Frandsen som dirigent deltog skolens kor i 
opførelsen af Mozarts Requiem, d. 6/4 i Domkirken og d. 7/4 i Slagelse.

Forårskoncerten fandt sted d. 29/4. Programmet viste forskellige sider af 
skolens musikliv, idet både korene, Ragtimeensemblet, solister og grupper 
var i ilden.

Af øvrige aktiviteter kan nævnes, at der har været givet instrumental
undervisning, gennemført musiklejrskole for 2.-3. mus., ekskursioner for 
forskellige klasser og hold, samt korweekend’er.

Formning

I formningslokalerne har der i årets løb været livlig aktivitet. Det er jo 
nok leret, der fortsat virker mest dragende. Her kan skaberglæden hurtigt 
give resultater, og processen med brænding og glasur er spændende og næ
sten altid overraskende.
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Lars Kloster, 3gm, bar foraret skolen et komplet sat skakbrikker til atriumgården. 
Han har ene mand hugget dem i gasbeton i •vinterens formningstimer.

Men også i de andre medier er skabt mangeartede ting - i farvekridt og 
tempera samt grafik. Her har erhvervelsen af den nye trykpresse haft sin 
værdi, bl. a. ved arbejdet med en række smukke relieftryk. En masse colla
ger vidner om såvel farveglæde som forståelse af billedelementernes place
ring på fladen og mange elevers dybere forståelse af den billedkunstneriske 
proces.

Idræt

1 pigehold har deltaget i gymnasieskolernes basketturnering i Vallensbæk. 
2 pigehold deltog i den tilsvarende volleyturnering, hvis første fase afvik
ledes på RKS. Roskilde Amts Gymnastikforening har i vinterens løb afholdt 
adskillige volleystævner her på skolen; vi har deltaget et par gange med 
blandet pige- og drengehold.

I håndbold har vi deltaget i kampen mellem 3 skoler på Amtsgymnasiet 
i Greve. En gang ugentlig har der efter skoletid været frivillig volley og 
basket for såvel drenge som piger.
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Drengene har deltaget i følgende stævner: Gymnasieskolernes regions
stævne i atletik, i basketball samt i volleyball. Desuden i Roskilde Amts 
Gymnastikforenings stævne i volleyball og i Roskilde Volleyballklubs stævne 
for skolehold. Skolen har afholdt to turneringer for skolens elever, en bad
mintonturnering i festsalen og en volleyturnering for gymnastikhold.

15 elever på HF-kursus har valgt idræt og til eksamen eksamineredes der 
foruden i opvarmnings- og circuitprogram i følgende specialer: svømning, 
badminton, volleyball, håndbold, fodbold, basketball, orientering samt ryt
misk gymnastik.

Skolekomedie

Elever fra HF og gymnasiet opførte 12. og 13. marts 1976 Bjerke og 
Eidem: Et farligt hus. Hanne Gjedde havde iscenesat den fornøjelige fore
stilling, der samlede godt 600 tilskuere. Adjunkt Jens Jørgensen samlede 
som organisator trådene i det spil, der som bekendt altid går forud for spil
let på scenen.

Fra skolekomedien 1976: * Et farligt hus«.
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Skolerejser

Efter direktoratets stramning af reglerne for studierejser i undervisnings
tiden har rejserne været færre. Mens der i oktober 1974 gennemførtes 7 
studierejser i ugen før efterårsferien, rejste i oktober 1975 kun ét hold ud. 
Det var 3yzN, der med adjunkt Jørgen Frost som leder tog til Paris 3 dage 
før efterårsferien. I påskeferien var et hold russisklæsende elever i Sovjet
unionen under ledelse af lektor Bagge Ussing.

Samarbejdsudvalget

har i 1975/76 haft følgende sammensætning: adj. Anders Bohn, adj. Kai 
Hjortgaard Christensen, Lill Heidebo 2c, Niels Henrik Juul 2q, John Kri
stensen 2p, rkt. H. Lange, Anders Secher 1c, adj. Karen Thygesen, adj. 
Niels Westh (fmd. for lærerrådet). Desuden har Astrid Tind 2u, der i 
vinterens hjerte valgtes til formand for et nyoprettet gymnasieelevråd, og 
Mie Jeppesen 2q, der i februar blev formand for det nyetablerede HF-råd, 
deltaget i møderne.

SU har planlagt og gennemført nogle af årets fællestimer. Der har mod
sat sidste år ikke været tilstrækkelig tilslutning til foreslåede studiekredse, 
men en studiekreds i dramatik er dog gennemført med god tilslutning un
der ledelse af Hanne Gjedde. Ønsker om arrangementer fra HROAR og 
elevrådets festudvalg er blevet koordineret i SU, der endvidere har ledet 
det i år meget store arrangement i forbindelse med Broget musikalsk Aften 
den 21. november 1975.

Som administrator af rejsekassen har udvalget fordelt kr. 3800 til elever, 
der har deltaget i skolens studierejser. Forslaget til anvendelse af den tomme 
rektorbolig til arbejdsrum for lærere og elever blev udarbejdet af SU. I 
april 76 kom byggedirektoratets tilslutning til planen, der nu skal iværk
sættes. Fra HF-repræsentanterne kom forslaget om mødepligtsnævn for HF. 
SU drøftede forslaget ved flere møder og sendte det videre til lærerrådet, 
der gav forslaget en god modtagelse. Juleafslutningen blev planlagt i SU, 
ligesom en række mere praktiske problemer har været genstand for drøf
telser, der førte til et resultat: 3g’s timer i musik og formning samles i efter
året; kantine og centralgarderobe er blevet udstyret med højttalere, så at 
f. eks. alle kald kan høres også der; eleverne kan ved hvert semesters be
gyndelse købe billigt papir gennem skolen; centralgarderoben har fået en 
tidsskrifthylde, hvor publikationer af alm. interesse fremlægges. En ny 
nummerering af lokalerne skal gennemføres i løbet af sommeren. Og ende
lig er der skolebuskørslen, som efter overgangen til HT sætter SU adskillige 
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grå hår i hovedet. Vi håber på en fornuftig løsning ved det møde, HT har 
lovet os.

Foruden Samarbejdsudvalget har følgende udvalg været i arbejde:

Lærerrådets forretningsudvalg: Adj. Esben Andreasen (næstfmd.), adj. 
Kai Hjortgaard Christensen (sekr.), adj. Niels Westh (fmd.).

Lærerrådets pædagogiske udvalg: Adj. Dorte Heurlin, Ikt. Martin Løff- 
ler, adj. Margit Reyhé. Den 14. oktober 1975 arrangerede udvalget aftens
bord for kollegerne med påfølgende diskussion af situationen omkring de 
16—19 åriges uddannelser.

Introduktionsudvalget, der udarbejder forslag til lærerrådet om afholdelse 
af introduktionsdage for de nye klasser, har i dette skoleår haft følgende 
lærermedlemmer: Anders Bohn, Ingrid Greve, Claus Jensen og Henrik 
Lange. Elevernes udvalgsmedlemmer var: Klaus Bjerager Kristensen 2u, 
Stig Kristensen lu, Jan Mathiesen Iq, Charlotte Nørregaard Ix.

Desuden har en større gruppe elever fra forskellige klasser vist arbejdet 
megen værdifuld interesse og har deltaget i udvalgets møder.

Kantineudvalget bestyrer kantinen og forvalter indtægterne fra automa
terne og kantineudsalget. Medlemmer har været: Henrik Claudi-Magnussen 
3z, adj. Claus Jensen, Thomas Møller 3y, rkt. Henrik Lange, Ikt. Arne Pe
dersen og Astrid Tind 2u. Udvalget har bevilget forskellige beløb til ele
vernes aktiviteter, men hovedopgaven har været at forberede den otnlæg- 
ning af kantineudsalgets drift, som elevernes flertal vedtog den 2. april på 
grundlag af et forslag fra interessegruppe 25 fra interesseugen i oktober. 
Købmand Georg Larsen, som skolen skylder tak for 7 års godt samarbejde, 
afløses fra 1. aug. 1976 af kantineudvalget som leder af udsalget. Fra 
samme dato vil udsalget foruden andre varer også sælge smørrebrød og 
mælkeprodukter. Endelig har kantineudvalget den 17. maj 76 indkøbt en 
ny automat med varme og kolde drikke til afløsning for de nuværende.

Kunstudvalget, der i årets løb bl. a. har arrangeret en plakatudstilling, 
har som medlemmer haft adj. Gunnar Stig Hansen, Hanne Hansen 2b, Ka
ren Henriksen 2c, kunstmaler Emil Hørbov, Dorte Bøjesen Kristensen 1c, 
Ikt. Inge Povlsen, tml. fru Yrsa Riemann og Anne Sej ten 2c.

Stipendienævnet, der gennemgår ansøgninger om Statens Uddannelses
støtte og udsteder statsgaranti for lån under SU, bestod i dette skoleår af 
Ikt. A. Byberg, Henrik Claudi-Magnussen 3z, Ikt. B. Damstedt, adj. C. C. 
Grå, Hanne Hansen 2b, Dorte Bøjesen Kristensen lc, rkt. H. Lange og 
Lene Nielsen lu.
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Forældremøder

Den 3. september 1975 var de nye elever og deres pårørende inviteret til 
møde på skolen. Efter oplæg af udsendelsesleder i DR Hans Stephensen og 
fra Lill Heidebo 2c drøftede man, hvad forældre og elever venter, at sko
len skal gøre for elevernes opdragelse i vid betydning.

Orienteringsmøde for ansøgere til Ig og 1HF blev holdt den 20. januar 
1976.

Orientering om grenvalget blev givet til Ig med forældre den 5. februar 
og endelig var der samtaleaften med lærerne for forældre og elever den 16: 
februar.

Stipendiater

Skolen har 1975/76 haft 3 stipendiater fra American Field Service: Alej- 
andra Andrawos (Argentina), Andrea Edleditsch (Østrig) og Maria Lucilla 
de los Angeles Ribadeneira Cervantes (Equador).

Af vore egne elever har Niels Græsholm Petersen Igm og Peter Mich. 
Madsen 2gs været et år i USA med AFS.

American Field Service

American Field Service (AFS) er en selvstændig, uafhængig organisation, 
som hvert år udveksler unge 16-18 årige mellem 80 forskellige lande for at 
fremme forståelse mellem nationerne.

Et ophold i et andet land (USA, Europa eller nogle af landene på den 
sydlige halvkugle) som AFS stipendiat betyder et år, hvor man lærer en 
anden skoleform at kende, oplever at skulle klare sig fuldstændig på et an
det sprog (med alle de misforståelser, der følger med), prøver at klare sig 
uden at have sin danske familie at støtte sig til og frem for alt et år, hvor 
man lærer at tilpasse sig en helt ny familie, og hvor man får mange dejlige 
venner, bl. a. AFS stipendiater fra hele verden. Desuden betyder et sådant 
år, at man udvikler sig meget og bliver mere selvstændig.

Gennem AFS er der også mulighed for at få en stipendiat fra et andet 
land som nyt medlem af familien i et år eller i to måneder. At få et nyt 
familiemedlem byder jo på lige så mange spændende oplevelser som det 
selv at være stipendiat.

Har du lyst til selv at være stipendiat eller at få en ny bror/søster, så kom 
og få ansøgningsskemaer og oplysninger i august eller september.
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Cacao-klubben diskuterer fredag eftermiddag i biblioteket.

FORENINGER

Festforeningen HROAR

HROAR er og har gennem 89 år været RKS’ fantastiske festforening. 
Vi - HROAR - afholder ca. 6-8 solder i årets løb, og der er altid billige 
øl, kvalitetsmusik og en brav feststemning.

Vort første sold - kammeratskabsaftenen - afholdes den 13. august, og 
det er her, at I, der er nye, første gang skal stifte bekendtskab med de mere 
lystige sider af jeres gymnasietid. Endvidere bliver der afholdt et par solder 
i løbet af efteråret, og efterårssæsonen slutter af med et gigantisk julesold 
den 16. december, hvor hele skolen, næsten da, samles til rødvin og flæske
steg i salen. Sidste år var der ca. 300.

Vi har en aftale med samarbejdsudvalget om, at vi kan udstede 125 gæ- 
stekort, så du også kan få en ven med til festerne. Gæstekort og medlems
kort sælges ca. 1 uge før festerne. Du køber selv billet ved indgangen. 
Husk, at du sparer en del i indgang, hvis du er medlem.
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Vi vælger nye bestyrelsesmedlemmer ved generalforsamlingerne i august 
og januar, og du er, hvis du er medlem, velkommen til at møde op, også 
hvis du skulle være kommet i besiddelse af et par gode idéer.

Venlig hilsen

Bestyrelsen v/ Lars Keinke-A., sekr.

Roskildenser-Samfundet

Roskildenser-Samfundet er en forening af gamle elever fra Roskilde 
Katedralskole.

Foreningens formål er at vedligeholde forbindelsen og styrke sammen
holdet mellem gamle elever fra Roskilde Katedralskole, at yde studie- og 
uddannelseslån til medlemmer samt at fremme, hvad der tjener til ære og 
gavn for skolen.

Roskildenser-Samfundets legat på kr. 500,- blev uddelt ved translokatio
nen den 20. juni 1975, og samme aften holdtes på skolen en dimittendfest 
for studenter, HF’ere, realister og deres forældre. Her blev Oxholms og 
Rørdams legater, i form af et årskrus fra Den kongelige Porcelænsfabrik, 
uddelt til en mandlig og en kvindelig student. Begge krus var forsynet med 
en sølvplade i bunden, hvori var indgraveret „For godt kammeratskab R-S 
1975“. Med legaterne fulgte et eksemplar af „Artibus Ingenuis“, Roskilde 
Katedralskole gennem tiderne.

I oktober udkom foreningens årsskrift „Roars Kilde", der foruden til de 
ca. 1000 medlemmer også sendes til årets dimittender og jubilarer.

Den 1. november 1975 holdtes generalforsamling på Hotel Prindsen med 
rektor Henrik Lange som dirigent. Som repræsentant for dimittenderne 
1975 indvalgtes Birgitte Nybo Jensen i Roskildenser-Samfundets bestyrelse.

Jubilarfesten om aftenen på Hotel Prindsen havde samlet et stort antal 
25-, 50- og 60-års jubilarer, samt en enkelt 70-års jubilar, hvem rektor 
bragte en hilsen fra deres gamle skole.

Den 5. marts 1976 holdtes på skolen en vellykket fest for de yngre år
gange. Til festen var alle dimittender fra 1971 til 1975 samt skolens af
gangsklasser inviteret. Ca. 250 deltog i festen.

Af værket „Artibus Ingenuis“, der er skrevet af dr. phii. Ada Bruhn 
Hoffmeyer og udgivet af Roskildenser-Samfundet, resterer et begrænset 
antal eksemplarer. Værket kan købes ved henvendelse til Roskildenser-Sam
fundets sekretær, fru Inge Winther, Skomagergade 3, 4000 Roskilde.
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Henvendelse om lån fra Roskildenser-Samfundets studie- og uddannel
sesfond rettes til lektor, fru Ellen Thorsen.

Peter Hartmann.

Roskilde Katedralskoles Venner

er en forening af alle, der interesserer sig for skolen, ikke mindst forældre 
og andre pårørende til nuværende og tidligere elever. For et årskontingent 
på 15 kr. (eller 200 kr. én gang for alle) kan man være med til at opfylde 
foreningens formål: at yde skolen økonomisk støtte på områder, hvor staten 
ikke yder hjælp eller hjælp nok.

I tidens løb har Roskilde Katedralskoles Venner glædet skolens elever 
og lærere med at opfylde en lang række ønsker: kunst til væggene, musik
instrumenter, grønne planter, videooptager osv. osv.

Det er også RKS’ Venner, der hvert år bidrager til at gøre dimissionen 
festlig ved at lade salen pynte med blomster og ved at forære skolen 2 
legater.

Bestyrelsen består i dag af følgende: fru Ann Broholm, fru Kirsten Kaa- 
rup Hansen (sekretær), rektor Henrik Lange (fmd.), fru Karen Nørregaard 
og kontorchef Mogens Buch Petersen (kasserer).
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SKOLENS LEGATER

Roskilde Katedralskoles stipendiefond

For nuværende elever. Uddeles i december. Ansøgninger skrives på særligt skema, 
som fås på kontoret 1.-17. november og skal afleveres senest 20. november. Stipen
dierne ydes dels kontant, dels i form af „oplagspenge", der udbetales, når eleven har 
påbegyndt et fagstudium. Vedkommende skal senest 1 år efter tildelingen henvende 
sig vedrørende oplagspengene til Københavns Universitets økonomiske forvaltning, 
Pilestræde 58, København K.

Greve J. G. Moltkes legat

Der søges inden 20. november (se ovenfor). Legatet tildeles to af skolens mandlige 
elever, der ifølge fundatsen skal være børn af fædre, som er eller har været tjeneste- 
mænd. Portionerne er på ca. 250 kr. årlig, der udbetales med halvdelen i december 
og halvdelen i juni.

Gudrun Marie Rønbæks legat

Ansøgninger indleveres til skolens kontor senest 1. september. Legatet er forbeholdt 
en eller flere studieegnede elever på RKS, som har behov for økonomisk støtte til 
deres uddannelse. Det uddeles for 1 år ad gangen og udbetales med halvdelen i ok
tober og halvdelen i marts.

Det Bechske legat

Legatet skal ikke søges. Det uddeles som flidsbelønning til mandlige og kvindelige 
elever. Uddelingen finder sted ved dimissionen.

Jensine lohanne Bertelsens legat

Skal ikke søges. Tildeles ved dimissionen en dimittend fra 3g, fortrinsvis fra den 
matematiske linje.

Henning Bender Hansens mindelegat

Skal ikke søges. Det tildeles ved dimissionen en dimittend fra 3g, som har haft be
tydning for udvikling af det gode kammeratskab.
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Kai Hellborns legat

Skal ikke søges. Legatet tildeles en elev efter rektors skøn.

Frøken Emilie Larsens legat

Ansøgninger, skrevet på alm. papir, skal være skolen i hænde senest 15. april. Le
gatet er i øjeblikket på 2 portioner å ca. 500 kr., der udbetales med halvdelen i ok
tober og halvdelen i marts. Uddelingen finder sted i begyndelsen af skoleåret.

Legatet er forbeholdt én eller to elever, der enten endnu går på RKS eller er udgået 
fra denne skole med en afsluttende eksamen og studerer videre for at opnå universi
tetseksamen eller afsluttende prøve på anden højere læreanstalt, herunder semina
rierne, Kunstakademiet, musikkonservatorierne m. v.

Til studerende, som har forladt skolen, gives legatet fortrinsvis i de første studieår, 
og der skal ved uddelingen tages hensyn til såvel formueforhold som til flid, evner 
og anlæg for at studere.

Rektor, etatsråd Blochs legat

Forbeholdt studerende ved Københavns Universitet. Fortrinsberettigede er 1) efter
kommere af legatstifteren, for så vidt de studerer ved Københavns Universitet, 2) stu
denter fra RKS, der studerer ved Københavns Universitet og som ikke har deres hjem 
i København. Legatet udgør i øjeblikket ca. 200 kr. årlig, der udbetales med halv
delen 11. juni og 11. december. Det kan oppebæres i 3 år efter fornyet ansøgning. 
Ansøgninger skrives på alm. brevpapir og skal være skolen i hænde senest 15. marts.

Kvinderegensen

Roskildeværelsel på Kvinderegensen i København tildeles fortrinsvis en kvindelig 
student fra Roskilde Katedralskole efter skolens indstilling, ellers en anden kvindelig 
studerende. Kvinderegensen giver skolen meddelelse, når værelset er ledigt. Dette 
er sidst sket 1. juli 1974.

Dansk Kvindesamfunds Roskildekreds’ legal tildeles en eller flere kvindelige stu
denter dimitteret fra en skole i Roskilde købstad og boende på Kvinderegensen. Be
boere af Roskildeværelset har ikke fortrinsret.

Legatet uddeles af Roskilde Katedralskoles lærerråd.

Roskildenser-Samfundets legater

Roskildenser-Samfundets legat, Ahlefeldts legat, Oxholms legat og Rørdams legat 
kan ikke søges, men uddeles ved dimissionen af Roskildenser-Samfundets bestyrelse 
efter samråd med skolen.
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Overlæge Sjøbergs boglegat

Søges efter opslag på „Domus Medica“ og tildeles i september af Roskildenser-Sam- 
fundets bestyrelse den Roskilde-student, der bebor overlæge Sjøbergs værelse på „Do
mus Medica". Til dette værelse har en lægesøn eller lægedatter med afgangseksamen 
fra RKS fortrinsret. Opfyldet værelsets beboer ikke denne betingelse, gives legatet til 
en alumne på „Domus Medica". Det er i øjeblikket på ca. 200 kr.

Studielån

Roskildenser-Samfundet yder - så langt samfundets midler rækker - lån på indtil 
5000 kr. Lån kan søges af nuværende elever og af studerende, som er dimitteret fra 
RKS. Ansøgningsblanketter fås på skolens kontor.

Roskilde Katedralskoles Venners legat

Legatet skal ikke søges. Det er i en årrække af bestyrelsen for Roskilde Katedral
skoles Venner efter samråd med skolen tildelt dimittender i forbindelse med dimis
sionen.

Roskilde kommunes legater

Bankdirektør Hvilsted og hustrus legat

Kan søges af unge, der ønsker videre uddannelse og som er bosiddende eller hjem
mehørende i Roskilde købstad eller i Ramsø-Tune eller Lejre herred.

Ansøgningsskemaer udleveres fra kommunekontoret ca. 1. februar. Ansøgningsfrist: 
15. februar. Uddeling: 2. marts.

Roskilde bys mindelegat for kong Christian X

Kan søges af nuværende og tidligere elever fra skoler i Roskilde, som søger videre 
uddannelse og dygtiggørelse inden for områder, der efter bestyrelsens skøn til enhver 
tid har eller kan forventes at ville få samfundsgavnlig betydning. Fortrinsberettigede 
er nuværende og tidligere elever, som vil søge eller søger videre uddannelse på grund
lag af afsluttende prøve ved en af de i Roskilde beliggende læreanstalter. Der tages 
særligt hensyn til vedkommendes økonomiske forhold. Portionerne er på 100-300 kr.

Ansøgningsskemaer fås på kommunekontoret ca. 1. september. Ansøgningsfrist: 15. 
september. Uddeling: 26. september.
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Statens Uddannelsesstøtte

Eleverne orienteres af skolen om gældende bestemmelser.

Befordringsgodtgørelse

Amtskommunerne yder befordringsgodtgørelse til elever, der har en 
skolevej på mindst 7 km ud og 7 km hjem. Ansøgningsblanketter fås i se
kretariatet.

Har du nu igen overskredet budgettet?
Asta Dahl holder styr på pengene i skolens regnskabskontor.
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UNDERVISNINGEN OG EKSAMENSORDNINGEN

A. Gymnasiet
Hver elev i gymnasieklasserne skal i alt aflægge 10 prøver. Da to af disse 

prøver bedømmes med én karakter, skal hver elev altså i alt have ni karak
terer i forbindelse med prøver.

På den sproglige linje afsluttes faget geografi efter Ig; de elever, der har 
valgt samfundsfaglig gren, kan dog ikke eksamineres i geografi efter Ig. 
Latin, oldtidskundskab og matematik afsluttes efter 2g, de to førstnævnte 
fag dog ikke for de klassisk-sproglige elevers vedkommende.

På den matematiske linje afsluttes engelsk/tysk efter Ig. Efter 2g afslut
tes oldtidskundskab, kemi og for eleverne på matematisk-fysisk og musik
matematisk gren tillige geografi.

Alle andre fag afsluttes efter 3g. Hvis eksamen bortfalder i et fag, tæller 
årskarakteren som eksamenskarakter.

Reeksamination
Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12. marts 1973 om eksamens

ordningen og karaktergivningen ved studentereksamen fastsætter flg. be
stemmelser:
1. En elev i Ig eller 2g, der i et fag har fået årskarakteren 5 eller derover, 

kan anmode om fornyet prøve i det pågældende fag, hvis vedkommende 
i eksamenskarakter får 00 eller 03. Reeksaminationen finder sted i au- 
gust/september samme år.

2. En elev i Ig eller 2g, der i det år, hvor eksamen afholdes, har fået 00 
eller 03 i årskarakter, kan - hvis prøve i faget er bortfaldet efter direk
toratets bestemmelse - anmode om at aflægge prøve i faget. En sådan 
prøve vil finde sted i august/september samme år.

Alle ønsker om de ovenfor nævnte prøver skal meddeles rektor senest 
den dag, afslutningen holdes.

For en elev, der går op til prøve i henhold til pkt. 1 og 2 ovenfor, er 
eksamenskarakteren den karakter, der opnås ved prøven i august/september. 
For elever, der går op til prøve i august/september i henhold til pkt. 2 oven
for, tæller den opnåede eksamenskarakter med blandt de i alt 10 prøver, 
der skal aflægges i forbindelse med studentereksamen.

Sygeeksamen
Bliver en elev af sygdom forhindret i at deltage i eller gennemføre eks
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amen, skal den pågældende omgående søge læge og indsende lægeattest til 
skolen på en særlig blanket, der fås i sekretariatet.

Sygeeksamen holdes i september måned.
Bliver en elev i forbindelse med sygeeksamen berettiget til at anmode om 

reeksamination (jfr. pkt. 1 ovenfor), kan prøven først finde sted i den 
efterfølgende maj/juni eksamenstermin.

Bliver en elev, der i henhold til pkt. 1 eller 2 skal til prøve i august/sep- 
tember, syg til denne prøve, kan fornyet prøve først holdes i den efterføl
gende maj/juni eksamenstermin.

Fagene og deres timetal i gymnasiet
Is 2N

Rel........................ o 1
Dansk................. 3 3
Engelsk1).............  4 4
Tysk1)................. 4 3
Fr.2)...................... 4 3
Russisk®).............  5 3
Latin................... 4 4
Græsk................. 0 0
Oldtidsk...............  1 2
Historie............... 2 3
Samf.kdsk............. 0 0
Samf.fag.............  0 0
Geogr.................... 2 0
Biol........................ 0 0
Kemi.................... 0 0
Fysik.................... 0 0
Matem.................. 2 3
Musik................. 2 0
Mus./Formn.8)... 02
Mus. særfag......... 0 0
Gymnastik........... 2 2

2M 2S 2K 3N 3M 3S 3K
1 1 1 2 2 2 2
3 3 3 4 4 4 4
3 3 0 6 5 5 0
3 3 0 4 4 4 0
3 3 3 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3
4 0 5 0 0 0 5
0 0 8 0 0 0 6
2 2 0 0 0 0 0
3 3 3 3 3 3 3
0 0 0 1 1 0 1
0 5 0 0 0 5 0
0 3 0 0 0 2 0
0 0 0 3 3 3 3
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
3 3 3 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 2 2 1 0 1 1
6 0 0 0 7 0 0
2 2 2 2 2 2 2

im 2F 2M 2S 2N 3F 3M 3S 3N 
0 1 1 1 1 2 2 2 2 
333334444 
500000000 
500000000 
533333333 
533333333 
000000000 
000000000 
122220000 
233333333 
0 0 0 0 0 1 1 0 1 
000500050 
033330022 
000033337 
233130000 
332225222 
553336333 
200000000 
0 2 0 2 2 1 0 1 1 
006000700 
222222222

1) I 1 m vælges engelsk eller tysk. Eleverne på den sproglige linjes M- og S-grene kan 
efter 1 g vælge mellem engelsk og tysk.

2) Sproglige og matematikere vælger fransk eller russisk.
3) I foråret i 1 g vælger alle elever undtagen de, der ønsker M-grenen, om de i 2 g og 

3 g vil have musik eller formning og kunstforståelse. Samarbejdsudvalget kan ved
tage, at timerne i 3 g samles i efteråret, hvor der så læses 2 timer pr. uge, mens der 
i foråret ikke er undervisning. Dog kan frivillige hold oprettes.

B. Højere Forberedelseseksamen
I april 1974 er der udsendt ny bekendtgørelse om HF. Det følgende byg

ger på disse bestemmelser.
Tilvalgsfagenes timetal og pointsværdi fremgår af oversigten nedenfor. 

Hver HF-studerende skal vælge tilvalgsfag svarende til mindst 20 points.
Der gøres her ikke rede for HF-ordningens mange detaljer, men der hen

vises til studievejlederen.
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Studievejlederen står til rådighed med personlig vejledning i alle spørgs
mål, der vedrører den studerendes uddannelse, herunder valg af tilvalgsfag, 
udbytte af undervisningen, vilkårene for selvstuderende og valg af videre
gående uddannelse. Ved konsultation om personlige spørgsmål kan henvis
ning til andre institutioner foretages.

Fagene og deres timetal på HF-kursus
FÆLLESFAG: 1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem.
Dansk...................... 3x) 3x) 4x) 4x)
Religion.................... 0 0 3 3
Historie.................... 3 3 3 3
Biologi...................... 3 2 0 10
Geografi.................. 3 2 0 10
Matematik............... 5 5 0 l0
Engelsk.................... 4 3 4 4
Tysk.......................... 3 3 0 13
Samfundsfag........... 2 2 0 l3
Musik/formning .. . 2 2 0 l3
Idræt ........................ 2 2 0 l3

TILVALGSFAG:') k sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. Points
Biologi........................ 0 0 4 4 8
Matematik................. 0 0 6 6 12
Engelsk...................... 0 1 3 3 7
Tysk............................ 0 0 5 5 10
Samfundsfag............. 0 0 3 3 6
Musik2)...................... 0 0 4 4 8
Formning................. 0 0 4 4 8
Idræt .......................... 0 0 4 4 8
3. Sprog8)................. 0 3 4 4 11
Fysik.......................... 0 3x) 6 5x) 14
Kemi.......................... 0 0 5x) 5 10
Psykologi................... 0 0 3 3 6

1) Oprettelsen af et tilvalgshold forudsætter mindst 7 elever.
2) Den ene af timerne er beregnet på instrumentalspil. En elev kan få undervisning 

i instrumentalspil 20 min. pr. uge eller 1 time hver 3. uge.
3) 3. Sprog er fransk eller russisk.
x) angiver, at der til faget er knyttet en ugentlig konferencetime i det pågældende 

semester.

Der skrives i løbet af de to kursusår ialt tre større opgaver: i første stu
dieår en opgave i historie, i andet studieår en opgave i dansk samt en større 
opgave i et fag efter den studerendes valg. Det kan til den sidstnævnte op
gave vælges fag, som forekommer i 2HF-klasse samt geografi.

Der gives i HF-klasserne ikke standpunkts- og årskarakterer, men de stu
derende kan efter eget ønske få en mundtlig vurdering af deres standpunkt 
i en samtale med faglærerne eller med studievejlederen.
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OM MØDEPLIGTEN

Eleverne på gymnasier og HF-kurser har ifølge en ministeriel bestem
melse mødepligt. Der er flere forskellige grunde til denne bestemmelse. 
Et fåtal ville kunne klare uddannelsen på egen hånd; samfundet betaler 
derfor et kostbart undervisningsapparat og forlanger til gengæld, at de per
soner, der er blevet optaget som elever, møder til deres arbejde. Man kan 
også tænke på arbejdet i klasserne, der er lagt an som team-work. Dette 
arbejde lider stor skade, hvis folk ikke regelmæssigt er til stede og kan til
egne sig stoffet i samme tempo som de øvrige i klassen. Men bag tanken 
om mødepligten ligger der også en filosofi, som er kendt ved en række 
uddannelser, bl. a. ved universiteterne: tilfredsstillende fremmøde giver 
den uddannelsessøgende fuld fritagelse for eksamen eller fritagelse for 
eksamen i dele af stoffet. Denne tankegang er baggrunden for, at HF-kur- 
sisteme normalt går op med nedskåret pensum i en række fag og for at 
gymnasiasterne slipper for eksamen i flere fag og i andre kan gå op med 
nedsat pensum.

Det er en logisk følge af den ordning, at fordelene bortfalder, hvis der 
ikke er præsteret det forudsatte fremmøde. Virkningen består i, at en gym
nasieelev i lg og 2g fratages indstillingen til eksamen og dermed retten til 
at rykke op i næste klasse. I 3g er virkningen den, at vedkommende elev 
ikke indstilles til eksamen på skolen, men muligvis af direktoratet får ad
gang til en privatisteksamen, hvor man går op hos fremmede eksaminatorer 
og censorer i alle fag og med ureduceret pensum. For HF-kursisternes ved
kommende er den normale virkning, at man ikke kan fortsætte på kursus, 
men evt. kan indstille sig til eksamen som selvstuderende. Hvis fraværet 
skyldes langvarig sygdom, kan en HF-kursist dog i visse tilfælde opnå di
rektoratets tilladelse til at fortsætte på kursus, men til eksamen opgives 
fuldt pensum.

Til begrebet mødepligt hører ikke blot fremmøde. Det kræves også, at 
man er studieaktiv, altså at man deltager aktivt i arbejdet og afleverer de 
krævede skriftlige arbejder. Forsømmelighed med hensyn til opgaveafleve
ring udregnes i procent og behandles på linje med forsømmelser.

Ministeriet har pålagt rektorerne at kontrollere fremmødet og studie
aktiviteten. Fremmødet kontrolleres på Roskilde Katedralskole ved et sy
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stem, der giver eleverne mulighed for hver uge at se, hvad de er noteret 
for og for at påtale eventuelle fejl, feg synes, at alle hver uge bør kontrol
lere, at der ikke er sket fejl, ligesom jeg anbefaler, at man fører sit eget 
regnskab over forsømmelsernes omfang på basis af de ugentlige opslag.

Har man været fraværende, har man ret til straks efter at give skolen 
meddelelse om grunden til fraværet. Det sker ved hjælp af en hvid syge- 
seddel, der kan hentes i forkontoret. På samme måde underrettes skolen 
på en grøn „gå-hjem-seddel“, før en elev forlader skolen inden undervis
ningstidens ophør. Ved længere fravær er det klogt at sikre sig lægeerklæ
ring om årsagen.

På forskellige tidspunkter i skoleåret opgøres fraværet. Er dette kommet 
over 15 % af den da forløbne undervisningstid, modtager man mundtligt 
en første advarsel, hvor der også kort mindes om de mulige følger af for 
omfattende fravær. De 15 % er en tommelfingerregel, og det er mit ind
tryk, at myndighederne kun sjældent vil tage privilegierne fra en elev, hvis 
fravær ligger under 15 %. Jeg må dog tilføje, at ministeriet ikke har givet 
faste talgrænser, men forbeholder sig ret til at behandle de indberettede 
tilfælde hver for sig. Personlig finder jeg, at det normalt er forsvarligt at 
vente med advarsler, indtil 15 %-grænsen er nået.

Hvis fraværet nogen tid efter første advarsel fremdeles er for omfat
tende, følger en skriftlig advarsel. Er fraværet nogen tid efter anden ad
varsel procentuelt for omfattende, beregnet ud fra den da forløbne del 
af skoleåret, indberettes sagen til ministeriet. Skulle det komme så vidt, 
får eleven lejlighed til skriftligt at fremføre alt, hvad der er til hans/hendes 
fordel i sagen. Denne erklæring vedlægges skolens (kursus’) indberetning 
sammen med eventuel lægeerklæring. Herefter afgør ministeriet sagen.

Der kan være grund til at fremhæve et forhold, som det erfaringsmæs
sigt synes svært at forstå: hvis en elevs fravær er meget omfattende, er det 
af underordnet betydning for sagens afgørelse, om fraværet skyldes syg
dom, praktiske vanskeligheder m. v. Fortabelsen af de fordele, som frem
møde og studieaktivitet giver en elev, skal jo ikke opfattes som en straf, 
men som en følge af, at man må konstatere, at eleven ikke har præsteret 
det, som var forudsætningen for privilegierne. Kun i grænsetilfælde er det 
rimeligt at tage hensyn til, om fraværet skyldtes sygdom, dårlig økonomi, 
børnepasning eller lignende. For at en sag kan blive belyst så grundigt som 
muligt, forelægges den for elevens lærere og på HF-kursus desuden for 
studievejlederen. I forbindelse med en indberetning er det en fordel for en 
elev, hvis hanfhun straks efter hvert fravær har afleveret sygeseddel, som 
lægges i den røde postkasse i forkontoret.
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FERIER OG FRIDAGE 1976/77

Skoleåret VyiGfTl begynder mandag den 9. august. 3g, 2g og 2HF mø
der kl. 9, alle andre klasser kl. 10,30.

Efterårsferien begynder efter skoletid fredag den 15. oktober og varer til 
mandag den 25. oktober kl. 8.

Juleferien begynder onsdag den 22. december efter juleafslutningen og 
varer til onsdag den 5. januar kl. 8.

Mandag den 28. marts: Fridag i anledning af Dronning Ingrids fød
selsdag.

Påskeferien begynder efter skoletid fredag den 1. april og slutter onsdag 
den 13. april kl. 8.

Fredag den 6. maj: Store Bededag.

Torsdag den 19. maj: Kristi Himmelfartsdag.

Mandag den 30. maj: 2. Pinsedag.

Sommerferien begynder fredag den 17. juni.

Skoleåret 1977/78 begynder mandag den 8. august 1977.

Ferierne og fridagene er fastlagt af Undervisningsministeriet. Skolen har 
ikke hjemmel til at give elever frihed uden for ferierne.
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KARAKTERSKALAEN

Om anvendelsen af de enkelte karakterer gælder følgende:

13: Gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation.
11: Gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10: Gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation.
9: Gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8: Gives for den middelgode præstation.
7: Gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel.
6: Gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende 

præstation.
5: Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.

03: Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende 
præstation.

00: Gives for den helt uantagelige præstation.

Stk. 1. Foi- at bestå HF eller studentereksamen kræves, at summen af samtlige karak
terer er mindst 5,5 gange karakterernes antal, og at summen af de to laveste karakterer 
plus gennemsnittet af de øvrige karakterer er mindst 13.

Stk. 2. Studentereksamen er kun bestået, hvis det i stk. 1 indeholdte krav er opfyldt 
såvel for årskaraktererne som eksamenskaraktererne.
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