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OM ROSKILDE KATEDRALSKOLE

At Roskilde Katedralskole er en gammel skole, kan ikke undre, det er 
alle katedralskoler. Indtil 1969 lå skolen på Domkirkepladsen, men blev 
så flyttet herud på Holbækvej til nye bygninger. Det er klart, at det be
tød en vældig omvæltning for skolen; det var et brud med en århundred
gammel tradition. Med os fra Domkirkepladsen fik vi de gamle billeder, 
det gamle bibliotek, men først og sidst nogle traditioner, der i årenes 
løb er blevet tilpasset en ny tid og nogle nye omgivelser.
Vi har fortsat og udbygget en tradition for et rigt musikliv. Vi var med 
blandt de første, der oprettede en musikgren for sproglige, senere fik 
vi som forsøg tilladelse til også at lade matematikere vælge denne gren. 
Skolens kor og bigband trækker mange talenter, og det er ikke få gange 
i løbet af et skoleår, at vi har lejlighed til at opleve deres dygtighed. I 
det hele taget lægger vi stor vægt på den levende og alsidige tradition 
for aktiviteter på skolen uden for normal undervisningstid. Det gælder 
forskellige sportsaktiviteter, formning, studiekredse og teaterarbejde. 
Teaterarbejdet er ikke blot skolekomedier i almindelig forstand: I de 
senere år har skolens elever vist, at de kunne binde an med så kræ
vende opgaver som „Tryllefløjten", „En Skærsommernatsdrøm“ og „Je
sus Christ Superstar“, „Messias", „Trold kan tæmmes", „Grease" og 
„Lyséstrate", alt sammen opgaver, der kalder på et væld af talenter 
inden for drama, sang, spil og dans.
En tradition som denne, hvor der i perioder eller gennem hele året ar
bejdes sammen på tværs af klasser, er med til at skabe et godt miljø. 
De hytteture, som 1. g kommer på i august, skal bl. .a ses i denne sam
menhæng. I de senere år har alle klasser været på studierejse, en 
rejse med et fagligt indhold til et europæisk land. Vi er klar over, at det 
ikke er uden betydning, hvad rejserne koster, så vi kræver, at der rejses 
på den billigst mulige måde. Alle, der rejser, får et tilskud fra skolens 
„Rejsekasse", og derudover kan enkeltelever søge et større tilskud fra 
skolens „støtteforening“ Roskilde Katedralskoles Venner, hvis medlem
mer er forældre til nuværende og tidligere elever på skolen, og hvis for
mand er undertegnede. På denne måde prøver vi at sikre os, at ingen 
må blive hjemme af økonomiske grunde, for rejserne har betydning 
langt ud over det faglige.
I undervisningen har vi tradition for fagligt og pædagogisk udviklings
arbejde. Det afspejler sig i skolens tilbud om valgfag, nu hvor gym
nasiereformen er fuldt gennemført, og det er med til at sikre, at ele
verne får en bredt funderet viden og indsigt, som de kan forholde 
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sig selvstændigt og vurderende til, samtidig med at de kan gå i dybden 
med visse fag og emner, som har netop deres interesse.
Det er af betydning, at eleverne oplever skolen som en ramme om og 
et fast holdepunkt i 3 meget vigtige år af deres udvikling, et sted, der 
giver dem uddannelse, der svarer til lyst og evner, og som kan bru
ges, og et sted, der giver udfordringer, kalder på samarbejdsevne og 
kreativitet.

Kurt Zimmermann
rektor.
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SKOLENS ANSATTE
AUGUST 1991

GA Sekretær Gudrun Abildgaard.
Ja Adjunkt Tom Juul Andersen: matematik, fysik.
An Studielektor Esben Andreasen: engelsk, religion.
Bg Lektor P. V. Bagger: fysik.
Bk Adjunkt Aase Tvorup Bennicke: engelsk, idræt.
Bd Adjunkt Lisbeth Birde: dansk, spansk.
Bi Lektor Kit Bisgaard: fransk.
Bs Adjunkt Christian Biands: matematik, fysik, datavejl., inspektor.
Bo Lektor Anders Bohn: historie, oldtidskundskab, religion.
Bj Adjunkt Michael Boje: historie, oldtidskundskab, religion.
JB Pedelmedhjælper Jens Oldenborg Bondo.
Ak Adjunkt Anne Kirsten Brok-Kristensen: musik, idræt.
Cn Lektor Kai Hjortgaard Christensen: matematik, fysik.
AC Fru Alice Christiansen: lærerkøkkenet.
TC Fru Tove Christiansen: kantinen.
Cr Adjunkt Lissi Cronshaw: musik, tysk.
Di Adjunkt Randi Dilling: biologi, religion.
Dr Adjunkt Steen Dragsted: matematik, fysik.
Fs Adjunkt Anne Friis: engelsk, latin.
Mf Adjunkt Marianne Friis: biologi, kemi.
Fr Lektor Jørgen Frost: geografi, idræt.
Gd Adjunkt Pram Gad: idræt, samfundsfag.
Lg Cand. mag. Lars Grunnet: historie, idræt.
Gå Adjunkt Carl Chr. Graae: historie, engelsk.
Sh Lektor Bjarne Skov Hansen: matematik, fysik, kemi.
Hn Lektor Gunnar Stig Hansen: tysk, engelsk.
Hr Lektor Michael Hauser: musik, idræt.
He Adjunkt Kirsten Hermansen: historie, dansk.
Hs Lektor Rolf Hesse: græsk, latin, tysk.
Hl Lektor Dorte Heurlin: engelsk, dansk, fagkonsulent.
Hi Rektor Jytte Hilden: kemi.
Ho Lektor Marie-Louise Holm: psyk., fransk, studievejledning.
Hm Cand. mag. Susanne Holm-Lauritzen: engelsk, tysk.
Hø Adjunkt Doris Høegh: dansk, billedkunst.
Hg Adjunkt Hans Peter Hørsving: historie, engelsk.
Je Adjunkt Birthe Skov Jensen,: historie, idræt.
Jn Adjunkt Claus Jensen: religion, dansk.
Dj Sekretær Ditte Jensen.
Ju Adjunkt Benedikte Juhlin: musik.
Jø Adjunkt Georg Jørgensen: samfundsfag, historie.
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jg Adjunkt Steen Mammen Jørgensen: matematik.
Ke Lektor Marianne Kelstrup: engelsk, religion.
Ki Lektor Povl Kildemoes: dansk.
Kj Lektor Heidi Kjær: samfundsfag, historie, studievejledning.
Kb Adjunkt Irma Kobæk: spansk.
Kh Adjunkt Peter Koch: matematik, idræt.
Ky Adjunkt Pia Kylborg: latin, engelsk, oldtidskundskab.
KK Sekretær Kirsten Kaarup-Hansen.
VL Fru Vera Larsen: kantinen.
Be Adjunkt Cornelia Behrendt Lau: musik, tysk.
Ln Adjunkt Karen Teilgaard Laugesen: musik, AV-inspektor.
Lb Adjunkt Pia Lübcke: historie, filosofi.
Co Cand. mag. Frank Colding Ludvigsen: Fysik.
Lm Lektor Ib Lumholt: dansk, engelsk.
Lt Lektor Inge Lumholt: dansk.
Ld Adjunkt Ole Lund-Hansen: engelsk, idræt.
Ly Adjunkt Irene Lütken: dansk, idræt.
Md Adjunkt Annette Gleerup Madsen: idræt, biologi.
Ma Adjunkt Bodil Madsen: fransk, dansk, studievejledning.
Mo Adjunkt Jegvan Mortensen: fransk, tysk.
Mø Adjunkt Connie Mørk: idræt, biologi.
Nn Adjunkt Jan T. Nielsen: kemi, fysik, boginspektor.
Ni Adjunkt Lone Binchvald Nielsen: dansk, billedkunst.
Pa Lektor Inge Lis Pade: matematik.
Pe Adjunkt Mogens Ellebæk Petersen: biologi, idræt.
FR Pedelmedhjælper Fathi Rahmeh.
KR Pedel Kurt Rasmussen.
Re Adjunkt Kirsten Refnov: fransk, tysk.
Rh Lektor Margit Reyhé: dansk, engelsk.
Sc Adjunkt Henning Schultz: geografi.
St Lektor Finn Stefansson: dansk, religion, studievejledning.
Sr Adjunkt Michael Stæhr: latin, tysk.
Sø Lektor Henrik Sørensen: matematik, fysik.
Th Adjunkt Spang-Thomsen: dansk, idræt.
Ty Lektor Karen Thygesen: dansk, fransk.
To Adjunkt Grete Tokkesdal: matematik, datavejleder.
Tm Adjunkt Hanne Tommerup: latin, oldtidskundskab, græsk.
Tr Lektor Niels Trauthner: fysik, matematik, naturfag, teknik-fag
We Lektor Niels Westh: geografi, samfundsfag, studievejledning.
Wr Adjunkt Anne Wright: dansk, fransk.
Zm Rektor Kurt Zimmermann: engelsk, tysk.
0s Adjunkt Frank Østergaard: historie, russisk.
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MUSIKLIVET PÅ RKS

Vi startede året med at skulle genetablere både BigBand og kor. Mange 
elever havde forladt orkestret før sommerferien, så de første måneder 
gik med at få spillet et nyt orkester ind. Samtidig skulle koret stables 
på benene igen, så vi kunne optræde til årets første store musikbegi
venhed, støttefesten i november. Det var også vigtigt for os at få ind
draget alle de nye 1.g klasser i musiklivet, så vi trænede meget i efter
året med et større Beatlesprojekt for alle 1. g’er og Big Band. Samtidig 
„varmede musikklasserne op" til et stort klassisk værk, En Gloriamesse 
af Vivaldi. 1. sats blev opført til støttefestkoncerten, to satser føjedes 
yderligere til til julekoncerten i Domkirken.
3. mus stod for et farverigt indslag til støttefesten, uddrag af Gilbert & 
Sullivans Pinafore i kostumer.
Julekoncerten blev som altid en smuk og dejlig optakt til juleferien, igen 
med glædelig stor deltagelse af de nye 1.g elever.
Foråret blev meget præget af arbejdet med forårskoncerten. Inden da 
havde orkestret og koret medvirket ved årets skolekomedie, hvor vi le
verede ouverture og mellemaktsmusik fra Carl Orff’s Carmina Burana. 
Det gav os blod på tanden, sådan at vi til forårskoncerten kunne stille 
op med et større uddrag af Carmina Burana, nu med deltagelse af mu
sikklasser og mange 1.g elever. Orkestret blev til lejligheden udvidet 
og „ombygget“ til et lille symfoniorkester. 1. afdeling af forårskoncerten 
blev en flot præsentation af 3. mus’ eksamensopgaver og igen to fine 
indslag fra 1.g. Som noget nyt havde vi for første gang et mellemniveau 
musikhold, „mum’erne“. De fik afprøvet, hvordan det er at være studie
musikere, idet de indspillede en flot version af et Beatlesnummer. Mu
sikklasserne medvirkede naturligvis også til dimittendfesten med klas
sisk og og rytmisk kormusik.
Ved siden af det mere officielle musikliv trives elevernes egne Råhygge- 
koncerter og sammenspilsgrupper. Et dejligt og frodigt musikår har det 
været!
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LYSISTRATE

Efter sidste års store succes med „Grease“ faldt valget i år på noget 
helt andet: Aristophanes gamlet attiske komedie med undertitlen „Kvin
dernes oprør". Dette stykke handler om en gruppe kvinder, som an
ført af Lysistrate beslutter at gribe til ret så radikale midler for at få 
Athens krig med det peloponnesiske forbund afsluttet. Den lange krig 
har varet i over 10 år, og kvinderne er godt trætte af dels aldrig at se 
deres mænd, dels af at se deres ungdom smuldre hen uden at kunne 
nyde den. De beslutter noget modstræbende at nægte mændene adgang 
til deres senge, og heraf følger en mængde lystighed og skæmt, og til 
sidst sluttes freden.
Komedien blev ledsaget og krydret af dans og musik, og her havde vi 
gjort et scoop, idet Karen Laugesen og jeg blev enige om at bruge 
Carl Orff’s vidunderlige, sanselige musik til Carmina Burana. Vi brugte 
fire satser herfra med stort kor og orkester under ledelse af Karen Lau
gesen. Det blev en meget flot og prægtig oplevelse.
Der var ialt ca. 80 medvirkende, og vi spillede mandag, tirsdag, onsdag 
den 11.-13. marts, og den sidste aften festede vi oven på det hårde, men 
frugtbare slid.
Til næste år vender vi forhåbentlig stærkt tilbage med en stor, flot musi
cal med mange medvirkende.
En varm og hjertelig tak til hele Lysistrate-holdet.

Aase Bennicke.
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DRAMA PÅ RKS

På Roskilde Katedralskole er der fra skoleåret 1990-91 indført flere nye 
fag, heriblandt dramatik på mellemniveau. Dette betyder, at faget har 
4 timer om ugen i et år.
Interessen var så stor, at der blev hele 2 hold, som bliver undervist af 
adjunkt Irene Lütken og undertegnede.
Fagets hovedområde er praktisk arbejde med dramatik og teater, samt 
teatrets teoretiske og historiske forudsætninger. Der skal vælges 2 em
neområder og gerne tages hensyn til evt. muligheder for lokalt sam
arbejde udenfor skolemiljøet.
Irene Lütken og jeg har valgt at lægge ud med en gennemgang af euro
pæisk teaterhistorie fra antikken til i dag med eksempler på forskellige 
skuespilskoler og dramatikere. Vi mente, at det var vigtigt, at eleverne 
fik en baggrund at hægte emneområderne/projekterne op på.
Årsplanen har set således ud:
Aug.-efterårsferie: teaterhistorie og praktisk arbejde med skuespiller
teknik og masser af improvisition.
Efterårsferie-feb.: Commedia dell'Arte: Praktisk såvel som teoretisk ar
bejde, samt produktion af 2 små forestillinger.
Vinterferie-sommer: eksamensprojekter omfattende praktisk og teore
tisk arbejde.
Eksamen består af 2 mundtlige prøver: 1 praktisk i dramatisk produktion 
(gruppeeksamen) og en teoretisk i dramaturgisk forestillingsanalyse 
(Individuel eksamen). Der gives en karakter på grundlag af de 2 prøver. 
I bekendtgørelsen for dramatik står der, at man skal tage hensyn til 
lokalsamfundet. Dette har vi søgt at imødekomme på følgende måde:
I efteråret arbejdede begge klasser en del med „grotesker“, overdri
velse, og gennem arbejdet med Commedia dell’Arte blev vi inspireret til 
at lave børneteater, og derfor inviterede vi 9 børnehaver i Roskilde til at 
komme ud på Katedralskolen den 14. februar 1991 og se 2 små fore
stillinger, og som i et rigtigt teater var der pause, hvor baren bød på 
saftevand og småkager og kaffe og te til de voksne.
Irene Lütkens klasse viste en fin lille Commedia dell'Arte forestilling, 
„Flaminias elskere".
Den anden dramaklasse (undertegnedes) havde valgt at lave en even
tyrforestilling, hvor de kunne bruge det, de havde lært ved arbejdet 
med Commedia dell'Arte. Klassen skrev selv synopsis og skabte selv 
alle figurerne, og alle medvirkede.
Det blev en meget festlig dag, da ca. 275 børn og voksne besøgte os og 
så vore to små forestillinger, og samtidig var det meget lærerigt for 
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dramaeleverne at optræde for et så spontant og levende publikum, som 
børn er, de reagerede jo ofte på helt andre måder, end vi havde regnet 
med. Min klasse tog også ud på et psykiatrisk plejehjem og i en børne
have i Avnstrup og spillede der, og det var meget udbytterigt.
Det andet store projekt, eksamensprojektet, var aftalt før påske, og 
prøvearbejdet kunne således gå i gang umiddelbart efter påskeferien. 
Irene Lütkens klasse arbejdede med 2 store produktioner af henholds
vis Dario Fo: „Vi betaler ikke" og Garcia Lorca: „Bernada Albas hus“. 
Disse 2 forestillinger blev med succes fremført for et indbudt publikum 
henholdsvis mandag den 6. maj og fredag den 3. maj om aftenen.
Min klasse havde valgt at arbejde videre med det, vi havde lært om 
Commedia dell'Arte i en komedie af Peter Shaffer: „Komedie i mørke“, 
et stykke som kræver et meget kropsligt spil. Da tiden var knap, valgte 
vi at beskære stykkets længde til ca. det halve, ud fra devisen „lidt, 
men godt". Stykket blev fremført for publikum ved en matinéforestilling 
lørdag den 4. maj. Vi var selv meget tilfredse og glade for vores fore
stilling, som involverede 9 elever, heraf den ene som lys- og lydmand.
De sidste to elever fra min klasse lavede en meget fin lille forestilling af 
20 minutters varighed mandag aften den 6. maj. Den bestod af 2 ganske 
små stykker absurd teater, skrevet af den engelske dramatiker Harold 
Pinter. Alle 4 stykker blev optaget på video med henblik på eksamen, 
men faget blev ikke udtrukket.
Som man vil se af ovenstående, har det været et ganske arbejdsomt og 
produktivt år, og som altid med pionerarbejde har det både været 
hårdt indimellem, men sandelig også meget morsomt og givende.
Jeg har været meget glad for og følt mig priviligeret ved at arbejde med 
disse dejlige, levende og engagerede elever. Tak for et godt og spæn
dende år.

Aase Bennicke.
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FRIVILLIG IDRÆT

I forbindelse med den obligatoriske idrætsundervisning har elever i 2. g 
været på en heldags orienteringsekskursion til Boserup.
Årets arrangement bestod dels i et opgave-løb, dels i et rigtigt oriente
ringsløb. Løbet blev afsluttet nede ved fjorden, hvor man dels kunne 
nyde madpakken, dels nyde udsigten over Ringøen.
I løbet af skoleåret er der blevet tilbudt frivillig idræt i disciplinerne 
fodbold, volleyball og basketball.
Internt på skolen er der afviklet turneringer i badminton, volleyball og 
fodbold. Sidstnævnte takket være initiativrige 2. g'er.
Eksternt har skolen deltaget i fodboldstævne med amtets øvrige gym
nasier. Her hjembragte drengeholdet for anden gang pokalen.
I badminton blev skoleholdet nr. 2 i sin pulje.
I volleyball blev 1.g pigerne bedst placeret ved at vinde deres pulje i 
Sorø.
Basketholdets præstationer bliver omtalt særskilt.
Fredag den 28/10 blev årets idrætsdag afviklet. Denne gang var vejr
guderne med os, og vi fik en dag med meget stor aktivitet.
Efter den fælles udendørs opvarmning deltog alle elever i 2 selvvalgte 
discipliner. Traditionen tro rakte tilbudene fra helt traditionelle til mere 
eksperimentelle discipliner: basketball, motionsløb, jazzgymnastik, vol
leyball, bordtennis, fodbold, orienteringsløb, drama., petanque, lambada 
og stunt.
Årets 2 nye aktiviteter var lambada og stunt.

Mogens Ellebæk.

BASKETBALL SUCCES
RKS 3. g drenge spillede sig i år helt frem til finalen om DM i Gymnasie
skolernes Basketballturnering.
Iklædt sort nylon, Aids-fonden på maven og gummisko, næsten badede 
drengene sig igennem de første 2 runder frem til semifinalen. Her skulle 
de fire bedste hold på Sjælland mødes.
I semifinalen gik det galt - RKS tabte til Falkonergården efter en meget 
nervøs indsats. Om det skyldes det meget tidlige tidspunkt på dagen, 
opvarmning til forkert musik (d.v.s. ikke „Fame“) eller evt. andre ting 
skal være usagt. Heldigvis forsvandt nerverne og RKS sluttede dagen 
med opvisningsspil og en andenplads, som gav adgang til finalen.
Falkonérgården var arrangør af finalestævnet og havde tilfældigvis ord
net det sådan, at RKS først skulle møde det bedste jyske hold (Ris
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skov). Denne kamp blev den absolut bedste og mest velspillede i finale
runden. Desværre tabte vi med 3 points, de 2 scoret efter tid på straffe
kast.
For at bevare chancen for at vinde mesterskabet skulle RKS nu slå 
Falkonérgården. Belært af det tidligere nederlag til dette hold blev alle 
ressourcer sat ind fra starten, og det lykkedes os at skabe en føring på 
14-3, især på fantastisk forsvarsspil. Desværre blev føringen efterhån
den reduceret, og med en flot 3 points scoring af Falkonérgården inden
for de sidste 20 sekuder endte kampen uafgjort 21-21. I den forlængede 
spilletid sad vores bedste skytter på bænken på grund af skader eller 
for mange personlige fejl, og de ellers bravt kæmpende på banen var 
meget trætte. Vi havde haft en langt hårdere førstekamp end Falkonér
gården, og vores forsvar havde ikke kræfter til at dække deres 3-points 
skytter, som pludselig ramte på næsten alt. At hele Falkonérgårdens 
Gymnasium havde fået fri, så de kunne nå til vores kamp, gjorde ikke 
opgaven lettere. Det var svært at hamle op med en fyldt Frederiksberg 
hal for de ca. 40 utroligt ihærdige og fantasifuldt udklædte RKS fans.
Alt i alt var det en meget flot præstation af de 11 RKS allstars 90/91: 
Christian Malherbe 3. c, Rasmus Rask og Anders Christiansen 3. u, 
Anders Gothjelpsen, Heine Larsen og Dennis Olesen 3. y, Mads N. 
Svendsen, Mikkel Christiansen, H. C. Schøtt, Jacob Gyldenkærne og 
Anders Sørensen 3. z.
Der blev absolut noget at leve op til i fremtiden, men at potentialet er 
til stede, har vi bevist allerede i år, hvor samtlige tilmeldte hold (1. g 
piger, 1. og 2. g drenge) vandt deres puljer. Det er kun i 3. g, man spil
ler om DM, men at det ikke er sidste gang, RKS er i finalen, er sikkert.

Annette.

Temadage på RKS

KUNST - TRIVSEL OG MILJØ

I dagene 12.-14/12 afholdtes der med hovedemnerne: Kunst, trivsel og 
Miljø temadage på Roskilde Katedralskole. Temadagene er på sin vis 
en tilbagevendende begivenhed, idet der ca. hvert andet år afholdes et 
sådant arrangement. I år brugte vi kun 3 dage på grund af de mange 
aktiviteter, som der også skulle være plads til i løbet af året.
Alle skolens elever og lærere fordelte sig i de forskellige grupper. Der 
var meget at vælge imellem: Alternativ behandling, Greenpeace, Hunde
hold, Fredagscafé, Morgenunderholdning, Lokalsamfundet set i relation 
til trivsel og miljø, for nu blot at nævne nogle af undergrupperne. Skole- 
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bladets medarbejderstab blev udvidet, et besøg i redaktionslokalet min
dede næsten om et besøg på et rigtigt dagblad. Den hektiske aktivitet 
betød, at der hver dag var dugfriske nyheder om den foregående dags 
arbejde i de forskellige grupper. Endelig var der kunstafdelingen, som 
handlede om udsmykningen af skolen. Der var ialt ca. 30-40 forskellige 
grupper, og generelt må man sige, at alt fungerede rimeligt.
Interessen for at arbejde på tværs af klasserne, lysten til at arbejde in
den for et afgrænset område i længere tid og måske beskæftige sig 
med emner, der ikke nødvendigvis lader sig placere inden for gymna
siets sædvanlige fagområder, er nogle af de ting, som skal være med 
til at bære temadagene.
Når ca. 700 mennesker helst efter eget valg skal placeres i ca. 40 grup
per, er det ensbetydende med, at ikke alle får deres første ønske tilgo
deset, og der blev derfor arbejdet hektisk i koordineringsgruppen i 
ugerne op til temadagene, små grupper med beslægtede emner blev 
slået sammen, og store grupper blev delt. Skolens lærere blev fordelt, 
og også her blev der slået hårdt ned. Lærerne skal, selv om de ikke be
høver at iklæde sig lærerrollen, helst fordeles jævnt i forbindelse med 
grupperne.
Udfordringen til elevernes organisatoriske talenter, eller opøvelse i så
danne, forpligtelsen til at bidrage med noget og ansvaret for, at tingene 
bliver færdige, er en væsentlig dimension. Man må nok sige, at oven
stående lykkedes for de fleste grupper, men på den anden side må man 
også erkende, at der ganske enkelt også er grupper, der af forskellige 
grunde får for lidt ud af dagene. Kort fortalt kan man vel sige, at der 
skal enten ekskursioner, foredragsholdere udefra eller et færdigt og 
synligt resultat til, for at holde folk fast. Omgangen med bøger er i 
mange tilfælde en nødvendig forudsætning, men oftest ikke en tilstræk
kelig udfordring i denne sammenhæng.
Til trods for de få økonomiske ressourcer fra skolens side, lykkedes 
det dog alligevel at opfylde nogle af de førnævnte kriterier - således 
var der en gruppe, der besøgte Rostock, en del grupper kunne „nøjes“ 
med at besøge lokale institutioner, og endelig havde skolen i forvejen 
sat penge af til udsmykningsprojektet. Udsmykningen af skolens gange, 
kantine, centralgarderobe samt et enkelt klasselokale blev efter hånd
værkernes istandsættelse foretaget af nogle af skolens elever under 
ledelse af den franske billedkunstner Pascale Piron. Der var indkommet 
tre udsmykningsudkast, hvoraf Pascale Pirons forslag blev enstemmigt 
valgt af et udvalg bestående af elever og lærere - og mon ikke, at det 
har vist sig, at være det rigtige projekt, der blev valgt, eftersom ud
smykningsprocessen var overkommelig, også for de, der ikke var vant 
til at svinge penslen.
Selve udsmykningsresultatet er på den ene side utraditionelt og på den 

14



anden side både farve- og formmæssigt en gevinst for de ellers noget 
monotone gange. Ideen med glasvæv bemalet med vandfortyndet pla
sticmaling (sponsoreret af Flügger i Roskilde) kan føres videre i nogle 
af de øvrige klasselokaler.
I princippet er der altså udsmykningsarbejde nok til endnu et par tema- 
dage/uger. Spørgsmålet er dog, om et så stort (og populært) indslag 
bør indgå i temadagene - eller omvendt: måske bør vi omforme tema
dagene og lade disse dreje sig primært om forskellige former for mu- 
siske/kreative udfoldelser. n . Hn_nh

FILOSOFI I GYMNASIET

Et år med filosofi på Roskilde Katedralskole! Og hvad har vi lært? Ikke 
meget - vi er stadig uvidede, men dels har vi erkendt, hvor uvidende 
vi er, og dels er vi oprumpede nok til at mene, at vi er uvidende på et 
højere niveau (end „de andre"). Faget spænder vidt fra spørgsmål om, 
hvorvidt genmanupulation er moralsk forsvarligt, til hvorvidt du - altså 
du selv - råder over dine egne handlinger, eller du er styret af en 
skæbne, en Gud, en djævel eller bare det samfund, du nu engang sum
per rundt i. Og hvad med din erkendelses grænser? Kan du stole på 
dine sanser? Nej - det kan du ikke! Det du oplever som „smukt" nu, er 
det i sig selv smukt eller foregår „smukt" kun i din bevidsthed utilgæn
gelig for andre? Andre - hvem er „andre"? din mor, din kæreste, dine 
venner? Du oplever noget helt fantastisk - altså FANTASTISK. Du vil 
fortælle om det til en anden, til nogle andre. Når du fortæller - er det 
så din oplevelse, du fortæller? Eller er det en bleg kopi uden duft og 
farve? Forstår dine omgivelser overhovedet en klap - din familie gør i 
hvert fald ikke! Hvem er du i det hele taget selv? Det ved du vel dår
ligt nok.
Sådanne spørgsmål har filosofferne spekuleret som gale på siden tider
nes morgen, og de har prøvet på at besvare dem. Det skal vi også prøve 
på ved at læse de oprindelige værker, som filosofferne, Platon, Descar
tes, Kant, Hegel, Jaspers, Kierkegaard, Sartre og nutidsfilosofferne har 
skrevet og tænkt. Vi skal læse mindre uddrag af de centrale steder. 
Lektiebyrden er ikke overvældende, hvad omfang angår. Til gengæld 
skal du ikke forvente, at du kan forberede dig fornuftigt til faget sid
dende i en raslende bus med walkman'n kørende og wienerbrødet fra 
morgenbordet i den anden hånd. Du må regne med, at teksterne er 
komplicerede og behøver engagement eller i det mindste koncentration 
for at blive forståede. Undervisningen går ud fra, at dit læseniveau er 
lidt højere end stadiet: Bo så en so, en si og en is.
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Der er ikke noget skriftligt hjemmearbejde, ti! gengæld forventes oplagt 
sind i timerne - ikke noget med at sove eller skrive sidemandens dan
ske stil af under bordet i timerne. Vi vælger os et emne, ja vi vælger 
os faktisk fire emner i løbet af året, og så går det løs. Vi kunne måske 
læse f. eks. nogle tekster om, hvorvidt mennesket har en sjæl - der er 
mange forskellige meninger om det spørgsmål. Så påstår jeg, at du er 
kødrobot, du bliver fodret med rugbrød, og så fungerer du! Hvad har 
du at sige til det? Vil du finde dig i at være en kødrobot? Find argu
menterne frem og slå igen! Jamen, mennesket har jo tanker, det har en 
robot ikke (såvidt jeg ved). Jamen, menneskets krop er jo blot sjælens 
usle bolig - det siger religionen. Faget lærer dig først og fremmest at 
diskutere, at få en lidt mere u-autoritativ vinkel på tingene. Du lærer at 
skelne en blot og bar påstand fra en egentlig argumentation. Du lærer 
også noget om dig selv, din moral og din omverden.
I det forløbne år har vi arbejdet med fire forskellige emner: Spørgsmål 
om liv og død, samfundsfilosofi, eksistentialisme og økologisk tænkning. 
Vi startede med en blanding af spørgsmålet om den fri abort. Stort set 
alle var tilhængere af den fri abort, da vi startede orløbet, men efter 
lange og mange bataljer omkring emnet, argumenterende for og imod, 
flyttede vi os. Vi blev lidt mindre sikre på, hvor fri, vi i hvert fald selv 
syntes, abort skulle være. Der er nemlig nogle konsekvenser, som vi 
normalt ikke fokuserer på. I samfundsfilosofien flyttede vi ud på en øde 
ø - i teorien altså. Vi - filosofiklassen, et væld af stærke, dynamiske 
unge mennesker, piger og drenge - skulle opbygge et samfund helt fra 
grunden af. Vi ankom til øen en solskinsmorgen og så, at der var mad 
og træ til at overleve med, men dels var der ikke ubegrænsede ressous- 
ser, dels måtte man arbejde, ja kæmpe for at få noget at spise og tag 
over hovedet. Spørgsmålet var. Hvordan skulle vi dele ressourcerne, 
skulle vi have en leder her på øen, eller hvordan? Mange filosoffer har 
prøvet at beskrive den ideelle stat. Vi er selv del af en stat. Men selv
følgelig! Det vigtigste overhovedet for dig - det er DIG. Det tog eks
istensfilosofien sig af. Kierkegaard og Sartre, om dig, om tilværelsens 
mening, om kærligheden, om de store menneskelige spørgsmål. Vi blev 
meget deprimerede af Sartre og lidt mere løfterige af Kierkegaard. Ind 
imellem holdt en stålsat koldkriger fra 2. g et foredrag om Nietzsche - 
og så var vi deprimerede igen. Og så var der spørgsmålet om, hvor
vidt det er OK at smide sit fedtede ispapir på gaden. Dette spørgsmål 
udløste rødmen hos flere af eleverne, og en af dem oplod sin beskæm
mede røst og spurgte, om man godt kunne ha’ en moral (altså selvføl
gelig smider man ikke sit ispapir) i klassen, og så en anden moral (hvor 
i alverden sku' man ellers gøre a’ det) ude i samfundet. Dobbeltmoral, 
blev vi enige om. Og hvad med dyrene. Vi elsker make up - elsker vi 
også kaniner med betændte øjne. Vi elsker kylling - elsker vi også 
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burhøns. Vi elsker koteletter - elsker vi også tanken om, at man har 
opfundet en gris uden øjne, så den alene kan koncentrere sig om føde
indtagelsen. Øh! Nej, det er ikke let. Men netop derfor ku' det let blive 
morsomt, grotesk, fortvivlende, ophidset og frem for alt vedkommende. 
Vi kom ikke til eksamen i år - både læreren og eleverne ville ellers 
gerne. Dels ville vi have skrevet historie her på Katedralskolen - det må 
vi så vente med, dels var vi forberedte på alt. Vi opgav ellers omkring 
150 sider primær-litteratur til eksamen fordelt over de tre af de fire em
ner. Vi var rede og oplagte.
Et år er gået med filosofi - det har været sjovt, og det har været dyna
misk. Vi har prøvet nogle emner i år, måske bliver det nogle andre næ
ste år - det er op til klasserne og så filosofferne.

Pia Lübcke.

UDDELEGERING AF REKTORKOMPETENCEN
I over 20 år har gymnasier i Danmark eksisteret med et lærerråd, som 
består af lærerkollegiet, det administrative personale og rektor. Rådets 
kompetence har gennem årene varieret noget, alt efter skiftende be'- 
kendtgørelser, men det har altid været det demokratiske centrum for 
debatten om skolens drift og udvikling. Således også på Roskilde Ka
tedralskole.
I de seneste år har gymnasiernes ledelsesforhold været under debat. 
Behovet for at kunne sætte flere kræfter ind er vokset i takt med de 
øgede opgaver, som skolerne er blevet pålagt i decentraliseringens og 
rammestyringens navn. Resultatet har været en række ledelsesforsøg 
med uddelegering af kompetence til udvalg eller enkeltpersoner.
På Katedralskolen har debatten også fundet sted, men først i foråret 
1990, under en skolekonference med hovedordene virksomhedskultur, 
rammestyring og selvforvaltning kom der skred i udviklingen. Det skete 
i et oplæg fra rektor og i den efterfølgende debat, hvor Kurt Zimmer
mann ønskede uddelegering af kompetence, bred medindflydelse og 
styrkelse af et bredt debatforum, uanset afgørelsen i nogle sager ligger 
i skolebestyrelse og amtsråd.
Ideerne blev fulgt op i efteråret 1990 med nedsættelsen af et bredt ud
valg, der skulle give skolens udvalgsstruktur en overhaling og evt. ud
arbejde forslag til egentlige ledelsesændringer.
Samtidig skulle det hidtidige lærerråd ophøre med at eksistere og et 
nyt tilsvarende organ, kaldet pædagogisk råd, begynde. Dette var en 
del af det skolereformarbejde, regering og folketing har gennemført i 
de senere år, og hvad angår det pædagogiske råd, blev beslutningen, 
at det selv skulle fastlægge sin forretningsorden.
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Tingenes sammentræf bevirkede derfor, at udvalget efter diskussioner 
af hele strukturen koncentrerede sig om to nødvendige nydannelser, 
nemlig et budgetudvalg og en forretningsorden for det nye pædagogiske 
råd.
Budgetudvalgets begrundelse ligger i den øgede økonomiske selvfor
valtning, der er lagt ud til skoler og skolebestyrelser, men i overens
stemmelse med tankerne om et „nyt forum“ med kompetence blev det 
pædagogisk råd, der skal træffe den endelige beslutning efter indstilling 
fra budgetudvalget.
Forretningsordenen for pædagogisk råd blev derpå diskuteret og for
muleret, og det endte med, at
„Det pædagogiske råd er skolens besluttende myndighed, hvad angår 
de i § 6, stk. 1 nævnte punkter, samt afgiver indstilling, hvad angår de 
i § 6, stk. 2 nævnte punkter. Rådet er derudover rådgivende for rektor“. 
Dette betyder, at følgende emner er lagt ud til beslutning i pædagogisk 
råd:
a) Oprettelse af hold.
b) Time- og fagfordelingsplaner.
c) Principper for skemalægning.
d) Forsøgsundervisning.
e) Fordeling af budgetkonti 42 og 46.
f) Principper for ekskursioner, studierejser, praktikophold og udveks

lingsarrangementer.
h) Form og plan for mundtlige årsprøver.
i) Fordeling af eventuelle stipendier og flidspræmier.
j) Spørgsmål om eventuelle forholdsregler over for elever ved discipli

nære forseelser af grovere art.
k) Stillingsopslag og stillingsbesættelse for så vidt angår fagkombina

tion.
I) Placering af ugen hvor 3. års opgaven skrives.
m) Terminsprøveugens placering.
Indstillingsretten, hvor skolebestyrelsen er den besluttende myndighed, 
vedrører følgende emner: fordeling af skolens budget, fagudbud, ferie
plan og maksimalt antal elever pr. klasse.
For udenforstående betyder formuleringen om „skolens besluttende 
myndighed", at rektorkompetencen for de pågældende punkter er ud
delegeret i forhold til „Lov om gymnasiet“ (13. juni 1990), hvori der om 
pædagogisk råd alene står, at det er „rådgivende for rektor".
Den sidste udvikling i skoleåret 1990/91 var den nye arbejdstidsaftale 
for gymnasielærere. Her åbnes der mulighed for at „aflønne" råd og 
udvalg og deres formænd med timer. Dette vil være tilfældet, når skole
året 1991/92 begynder, således at der sættes tid af til arbejdet i ud
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valg og råd. Desuden fortsættes revisionen af skolens udvalgsstruktur, 
og der udarbejdes en egentlig personalehåndbog for skolens ansatte 
lærere, således at udvalgenes kommissorier og kompetencer bliver 
tydeliggjort.

Esben Andreasen.
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ROSKILDENSERSAMFUNDETS REJSELEGAT

Som omtalt i en tidligere artikel blev der vedtaget ændringer i vedtæg
terne på Roskildensersamfundets generalforsamling 9. juni 1990.
En ændring betød oprettelse af et nyt legat, som kan søges af skolens 
3. g-elever, og som fik navnet: ROSKILDENSERSAMFUNDETS STUDIE/ 
REJSELEGAT.
Dette nye legat, som forventes at blive på indtil 10.000 kr., kan for før
ste gang søges af 3. g-elever i skoleåret 90/91. Det er en betingelse for 
tildeling, at ansøgere forelægger en beskrivelse af formålet. Det vil 
typisk være en studierejse til udlandet i året efter studentereksamen 
i tilknytning til uddannelsesønsker. Legatet vil kunne bruges til hel eller 
delvis dækning af rejse-, studie- og opholdsudgifter. Det forventes, at 
man efterfølgende afleverer en kort rapport om1 rejse og udbytte.
Ansøgning, der ikke kræver en særlig blanket, afleveres på skolens 
kontor senest 1. maj det år, hvor man afslutter studentereksamen.
Vedtægter for Roskildensersamfundets Rejselegat er aftrykt herunder: 
Studie- og uddannelsesfonden består af en legatafdeling og en udlåns
afdeling.
A) Legatafdelingen har en kapital, der udgør kr. 200.000,00 ved afde
lingens oprettelse. På en ordinær generalforsamling kan ved bestyrel
sens forslag overføres yderligere kapital til legatafdelingen. Legatfon
den skal stedse for så vidt minimum % af kapitalen være anbragt i 
stats- eller kreditforeningsobligationer. Øvrig kapital kan placeres i 
garanterede pantebreve eller andre værdipapirer efter forvaltningsinsti
tuttets indstilling til bestyrelsen.
Indstilling foretages af skolens rektor efter forhandling med de af sko
lens lærere, der er medlemmer af Roskildenser-Samfundet.
Legater tildeles endeligt af bestyrelsen og vil sædvanligvis være at ud
dele ved skolens translokation eller i forbindelse med generalforsam
lingen og års- og jubilarfesten.
Bestyrelsen bemyndiges til af overskydende afkast at yde særlige mid
ler til skolen i overensstemmelse med vedtægternes § 1.
Legaterne betegnes som Roskildenser-Samfundets studie/rejselegat.

Kurt Zimmermann.
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OM GYMNASIEREFORMEN
De elever, som startede i 1. g i august 1988, blev de første elever efter 
den nye gymnasiordning. Alt efter temperament kan man kalde det en 
større ændring eller en mindre justering af det gymnasium, som det af
løser. Jeg skal her prøve at fremdrage hovedtrækkene ved det nye 
gymnasium.

FÆLLESFAGENE
En lang række af de fag, som man undervises i i gymnasiet er de sam
me, uanset om man har valgt at gå i det sproglige eller det matematisk
naturvidenskabelige gymnasium. Man kan for at få en oversigt over 
omfanget af de enkelte fag beregne fagenes såkaldte „samlede time
tal“. At kalde det for det samlede timetal er lidt af en tilsnigelse, idet 
timetallet kun angiver antallet af ugentlige lektioner i 1. g + antallet af 
ugentige lektioner i 2. g + antallet af ugentlige lektioner i 3. g. I 1.g 
læses der 32 lektioner om ugen, i 2. g 31-32 lektioner om ugen, og i 
3. g ligeledes 31-32 lektioner om ugen. Altså ialt 94-96 lektioner. Af 
disse udgør fællesfagene 14 ugentlige lektioner i 1. g, 11 lektioner om 
ugen i 2. g og 17. lektioner om ugen i 3. g; ialt udgør fællesfagene altså 
42 lektioner ud af ialt 94-96 lektioner. D.v.s. at knapt halvdelen af samt
lige lektioner er de samme for samtlige elever. Man kan vist roligt på
stå, at gymnasiet har bevaret sit element af det fælles, det almene. 
Disse fællesfag består af religion, oldtidskundskab, dansk, historie, 
geografi, biologi, musik, billedkunst og idræt.

GYMNASIETS LINIER BEVARES
Ligesom i det gymnasium, som reformen erstatter, så bevares delingen 
i en sproglig og en matematisk linie. Denne deling påbegyndes, ligesom 
nu, fra og med 1.g. D.v.s. at eleverne, allerede inden de begynder i 
gymnasiet, skal have bestemt, om de vil være sproglige eller matema
tikere; og i forbindelse med dette valg skal eleverne vælge fremmed
sprog.
De elever, som vælger at gå i det sproglige gymnasium, skal vælge to 
fremmedsprog - ud over engelsk. - Det ene af disse fremmedsprog skal 
være det fremmedsprog, som eleverne har haft som 2. fremmedsprog i 
folkeskolen. For de fleste elevers vedkommende er dette 2. fremmed
sprog tysk, men i takt med at flere og flere folkeskoler giver eleverne 
valgfrihed mellem tysk og fransk fra 7. klasse, så vokser antallet af 
obligatoriske franskhold i gymnasiet. Det andet fremmedsprog - ud over 
engelsk - som de sproglige elever skal vælge mellem, er her på RKS: 
tysk, fransk, spansk eller russisk. D.v.s. naturligvis kan tysk og fransk 

21



kun vælges een gang. Hvis man f. eks. har haft fransk i folkeskolen 
siden 7. klasse, så skal man have fransk som fremmedsprog i sproglige 
gymnasium og skal derudover vælge mellem tysk, spansk eller russisk. 
De elever, som vælger at gå i det matematisk-naturvidenskabelige gym
nasium, skal kun vælge eet fremmedsprog - ud over engelsk. Valget 
er mellem samtlige de sprogfag, som også er nævnt under det sprog
lige gymnasium. Eleverne her skal altså vælge enten at fortsætte med 
deres andet fremmedsprog fra folkeskolen eller at begynde på en frisk 
med et helt nyt fremmedsprog.
Når engelsk hele tiden er holdt uden for, så er det fordi alle elever, 
sproglige og matematikere, skal have engelsk som deres første frem
medsprog.

STØRRE VIDEN OM HINANDENS FAG
Noget af det nye i gymnasiereformen viser sig ved, således som det 
fremgår af ovenstående, at matematikerne får mere fremmedsprog, end 
de havde under den tidligere ordning. Tilsvarende får de sproglige 
elever mere naturvidenskab. Ikke alene får de biologi som fællesfag 
(det har de altid haft), men de får et helt nyt fag, naturfag, på den 
sproglige linie. Naturfag integrerer fagene matematik, fysik og kemi og 
er i høj grad anlagt som et eksperimentelt fag. Herved får de sproglige 
elever en god indføring i naturvidenskabelig arbejdsmetode.
Det ny gymnasium opbløder altså, selv om det bevarer liniedelingen 
mellem sproglige og matematikere, alligevel grænserne mellem disse to 
fagområder. Man kan konkludere, at fagene på den sproglige linie be
står af meget fremmedsprog og en hel del naturvidenskab, og at fagene 
på den matematisk-naturvidenskabelige linie består af meget natur
videnskab og en hel del fremmedsprog.
Liniefagene afsluttes efter 2. g. Dette er også noget nyt. Det betyder, 
at en stor del af studentereksamen nu skal aflægges efter 2. g.

VALGFAGENE
Som noget nyt introduceres der valgfag i gymnasiets 2. g og 3. g. Dette 
system af individuelle valgfag er overtaget fra HF (Højere Forberedel
seseksamen). I 2. g skal eleverne vælge et valgfag, og i 3. g skal de 
vælge 2 til 3 valgfag; således at det ugentlige timetal med valgfag bli
ver 4-5 i 2. g og 14-15 i 3. g.
Eleverne kan ikke vælge deres valgfag helt frit. • 
Hovedreglerne for valg af valgfag er følgende:

1 ) Der skal vælges mindst 2 fag på højt niveau.
2 a) Heraf skal for de sprogliges vedkommende være mindst et 

fremmedsprog.
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2 b) Heraf skal for matematikernes vedkommende være mindst et 
matematisk naturvidenskabeligt fag.

Fordelene ved det nye valgfagssystem er bl. a., at det åbner mulighed 
for at vælge fag på tværs af linierne. En sproglig elev kan udmærket - 
ved siden af sit obligatoriske fremmedsprog - vælge matematiske eller 
naturvidenskabelige fag som valgfag; og en matematiker kan udmær
ket - ved siden af sit obligatoriske naturvidenskabelige fag - vælge 
fremmedsprog som valgfag.
Dertil kommer, at en række nye gymnasiefag er blandt de fag, som til
bydes som valgfag. Der kan nævnes teknikfag, datalogi, erhvervsøko
nomi, dramatik o.s.v. Disse fag indgår i de fag, som kan vælges af såvel 
sproglige som matematikere.
Naturligvis kan den sproglige elev, som ønsker det, vælge at uddybe 
sin fremmedsproglige viden ved udelukkende at vælge fremmedsprog 
som valgfag, og en matematiker kan vælge at uddybe sin matematiske- 
naturvidenskabelige viden ved udelukkende at vælge matematiske-na- 
turvidenskabelige valgfag.

STOR VALGFRIHED
Alt i alt må man altså konkludere, at den ny gymnasieordning åbner for 
en række valgmuligheder, som den gamle gymnasieordning ikke havde. 
Sammenlignet med den nu forladte gymnasieordning kan man sige:

1) Det meget store indhold af fællesfag bevares.
2) Det sproglige og det matematiske gymnasium bevares, men med 

en meget stor opblødning i forhold til hinanden.
3) Det er stadig muligt at specialisere sig inden for sine liniefag, 

det være sig fremmedsprog eller naturvidenskab. Det betyder, 
at samtlige gamle gymnasiegrene (f. eks. nysproglig eller mate- 
matisk-fysisk) så at sige overlever inden i de nye strukturer, 
bliver en valgmulighed inden for disse.

4) Eleverne kan også vælge at gå på tværs af deres liniefag i val
get af valgfag. De kan altså blive sproglige matematikere eller 
matematiske sproglige.

5) Eller eleverne kan vælge at kombinere deres liniefag med helt 
nye gymnasiefag, som ikke fandtes tidligere.

6) Og uanset hvordan man vælger, så sikrer valgreglerne, at man 
altid vil få sine hovedfag på det højest mulige niveau.

Det ny gymnasium skal nok blive et spændende bekendtskab for såvel 
lærere som elever. Niels Westh.
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BIBLIOTEKET
Beliggenhed: Biblioteket ligger i lokale 1.
Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 8.30-13.30.
Bibliotekarer: Bibliotekar Maria Aister og adjunkt Hans Hørsving.

Eleverne får undervisning i biblioteksbenyttelse, der gør det muligt for 
den enkelte selv at finde frem til bøger og artikler som supplement til 
undervisningen eller til opgaver og specialer.
Bibliotekarerne hjælper dig gerne med at fremskaffe materialer og står 
i det hele taget til rådighed med hjælp og vejledning m. h. t. litteratur- 
og informationssøgning.
På biblioteket finder du bl. a. leksika, opslagsværker, ordbøger, etc., 
som ikke kan hjemlånes, men som kan benyttes i fritimer og frikvar
terer.
Udlånssamlingen består af fag- og skønlitteratur samt 75 danske og 
udenlandske tidsskrifter og er opstillet efter folkebibliotekernes klassi
fikationssystem. Lånetiden er 1 måned. Nyeste nr. af tidsskrifterne kan 
ikke hjemlånes, men kan læses på stedet.
Biblioteket har siden 1986 fungeret som filial af Roskilde Bibliotek, hvil
ket betyder, at det meste materiale, som skolen ikke selv råder over, 
kan skaffes ad denne vej.
Udover den centrale bogsamling findes der bogsamlinger tilknyttet fag
lokalerne, hvorfra man kan hjemlåne efter aftale med sin faglærer.
Skolen har desuden i kælderen en håndgribelig del af sin lange historie 
i form af en bogsamling på 15.000 bind fra det 16.-19. århundrede, som 
for øjeblikket er under registrering.



ROSKILDENSER-SAMFUNDET

LIDT OM ROSKILDENSER-SAMFUNDET
Roskildenser-Samfundet er en forening af elever, udgået fra Roskilde 
Katedralskole.
Det er foreningens formål at vedligeholde forbindelsen og styrke sam
menholdet mellem gamle elever fra skolen.
Herudover har Roskildenser-Samfundet en studie- og uddannelsesfond, 
hvor medlemmer kan få billige studielån.
Den første gang du med sikkerhed møder Roskildenser-Samfundet er 
ved translokationen, hvor rektor udleverer nogle legater, der administre
res af samfundet, og under dimittendfesten uddeles ligeledes et legat 
af Roskildenser-Samfundet.
I Roskildenser-Samfundet vil vi gerne samle de gamle elever efter 10 
års forløb. Vi prøver at samle så mange af en årgang som muligt til en 
fest på skolen med et mindre traktement.
Når din 25-års jubilæumsdag nærmer sig, håber vi, du får brev fra Ros
kildenser-Samfundet, at du kan mødes med så mange som muligt af 
dine kammerater til dit 25-års jubilæum. Dette sker ved Roskildenser- 
Samfundets års- og jubilarfest, som afholdes den 2. lørdag i juni.
De, der har prøvet det, ved, hvor spændende det er at møde de gamle 
skolekammerater og føler, at man har dem tilbage i klassen i sammen
holdet igen.
Restriktionerne i vores registersamfund gør det meget vanskeligt at 
finde frem til de meget store årgange, som skolen har haft i snart mange 
år.
Du kan derfor hjælpe dig selv og dermed også dine kammerater af år
gangen og selvfølgelig også Roskildenser-Samfundet ved, at du og dine 
klassekammerater vælger nogle kontaktpersoner, som I løbende giver 
jeres adresseændringer. De første to år efter studentereksamen er I 
gratis og helt automatisk medlemmer.
For vores medlemmer udgiver vi et blad - Roars-Kilde - der udkommer 
hvert forår.
Dette blad indeholder forskellige artikler om vores Roskilde Katedral
skole, som den var, da den havde til huse i de gamle bygninger ved 
Domkirken, og som senere har udviklet sig med sine medbragte og nye 
traditioner på Holbækvej, artikler skrevet af tidligere elever om emner, 
der kan interessere gamle R.K.S.'ere, og - hvad der er nok så vigtigt 
- beretninger om, hvad der sker på skolen af spændende ting i dag. 
Vi bringer billeder af gamle og nuværende elever og lærere samt en 
fortegnelse over årets jubilarer, d.v.s. startende med 70-års jubilarer, 
65-års, 60-års, 50-års, 40-års og 25-års jubilarer.
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Vores kontingent er 60 kr., for de yngre årgange 30 kr., og hvis du 
virkelig synes, det er en god idé og kan afse pengene til det, kan du 
tegne et livsvarigt medlemsskab, p. t. 500 kr.
Roskildenser-Samfundet er ved at være halvgammelt. Det blev stiftet 
28. oktober 1916, og er akkurat lige så levedygtigt, som medlemmerne 
gør det.
Du kan altid komme i forbindelse med Roskildenser-Samfundet gennem 
skolen, tal eventuelt med lektor Marianne Kelstrup, som er medlem af 
bestyrelsen, ligesom du kan henvende dig til vores sekretær Inga Svarre 
Nielsen, Set. Agnesvej 2, 19, 4000 Roskilde, tlf. 42 35 04 30.
Med venlig hilsen og på gensyn i Roskildenser-Samfundet!

J. J. Skou.

ROSKILDE KATEDRALSKOLES VENNER
- til daglig kaldt VENNERNE - er en støtteforening. Vi består af nuvæ
rende og tidligere elever, disses pårørende, ansatte på skolen, samt 
andre, der interesserer sig for skolen.

FORMÅL OG VIRKSOMHED
Foreningens formål er at yde skolen støtte på områder, hvor det offent
lige ikke yder hjælp eller hjælp nok. I de 39 år, foreningen har eksiste
ret, er det blevet til ganske meget: filmapparat, musikinstrumenter, foto
udstyr til elevernes hobbyvirksomhed, en videooptager og m. a. Af 
mere faste årlige punkter kan nævnes støtte til ekskursioner, som til
skud til lejrskoler, legater og ikke mindst blomsterudsmykningen af 
skolen i forbindelse med afslutningsfesten i juni.
I de senere år er foreningen mere og mere gået ind i at yde støtte til 
enkeltelever på skolen i forbindelse med de studierejser som alle 3. g- 
klasser får tilbud om at komme med på i 3. g. Tanken er, at ingen skal 
være nødt til at blive hjemme af økonomiske grunde.

KONTINGENT OG INDMELDELSE
Kontingentet er mindst kr. 25,00 pr. år. Der kan tegnes livsvarigt med
lemsskab af foreningen for 300,00 kr. én gang for alle. Indmeldelse fore
går ved henvendese til sekretæren, Gudrun Abildgaard, eller forman
den Kurt Zimmermann, på skolens tlf. nr. 42 35 18 91.
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AF ROSKILDE KATEDRALSKOLES HISTORIE
NAVNET
Katedralskole betyder „domkirkens skole“, og som navnet tilkende
giver, har skolen i mange århundreder haft nær tilknytning til Roskilde 
domkirke og har da også indtil 1969 altid ligget ved siden af den.

OPRINDELSEN
Nogen mener, at skolen må være oprettet sammen med Roskildes før
ste domkirke mellem 13. november 1020 og 23. juni 1022.
I det kendte gavebrev, som Kong Svend Estridsen (1047-1074) udstedte 
til fordel for kirken, omtales „disciple" (= elever), sandsynligvis så
kaldte korskolarer med tjeneste ved domkirken. Historikeren Saxe (og
så en af skolens gamle elever?) omtaler i forbindelse med året 1158 en 
vis rektor Arnfast som leder af domskolen. Også andre berømtheder 
har været elever i middelalderen, således f. eks. brødrene Andreas og 
Peder Sunesøn, begge slægtninge til Absalon.
Den ældste dokumenterede kilde på skolens eksistens er biskop Jacob 
Erlandsens gavebrev af 12/5 1253.

BYGNINGERNE
I begyndelsen har undervisningen nok fundet sted i dele af kirken. En
gang i det 13. århundrede flyttede man i egen bygning vest for kirken, 
og her blev man næsten 500 år, til man i 1842 tog den bygning i brug, 
der ligger syd for kirken og nu rummer en del af det nuværende Amts
gymnasium i Roskilde.
I 1969 flyttedes skolen efter mange århundreders naboskab til domkir
ken ud til Holbækvej. Som mange syntes: ud på den bare mafk. Blot 
skal det bemærkes, at jorden, som skolen står på, har tilhørt den siden 
middelalderen.
Udflytningen skete ikke uden vemod, men ydre omstændigheder gjorde 
nødvendigheden til en dyd: skolen havde simpelthen ikke længere 
plads til alle de elever, der søgte optagelse, og just på den tid havde 
man vanskeligheder med at finde anden placering tæt ved kirken.

FUNKTIONEN
Den ældste skole skulle forberede „lærdomssøgende" drenge til ud
dannelse ved udlandets berømte universiteter (Paris, Bologna, Oxford), 
men også uddanne drenge til at kunne forrette tjenester, der hørte til 
den katolske messe. Med reformationen ændredes kravene: det blev en 
latinskole, der først og fremmest skulle forberede til det senere teolo
giske studium. Efter enevælden fik staten mere og mere brug for en 
egentlig embedsmandsstand. Det var naturligt, at skolen opfyldte de 
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krav, der på ethvert tidspunkt stilledes til den fra samfundets side, selv 
om det ikke altid var med glæde, at rektor og lærerne akcepterede æn
dringerne. Således tog man kun nødig afsked med mellemskoleeleverne 
efter skoleloven 1957. Indtil da havde mange af eleverne gået på skolen 
i 7 år. Lidt senere måtte man sige farvel til realafdelingen.

KAMPEN OM NAVNET
I forbindelse med indførelse af en ny skoleordning 1805-06 overførtes 
benævnelsen „katedralskole" til „Kapitelskolen ved Vor Frue“ i Kø
benhavn og ydermere de „beneficier" (gaver, legater), der hørte til ka
tedralskolen, der herefter hed „den lærde skole". Da rektor Bloch i 
1815 kom til skolen, tog han kampen op, og det er hans fortjeneste, at 
skolen fik sit retmæssige navn tilbage. Grønskollingen i København 
måtte nøjes med „Metropolitanskolen".

Martin Løffler.
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MINILEKSIKON

ADRESSEFORANDRING
När du flytter, skal du straks give sekretariatet besked om din nye 
adresse og evt. telefonnummer. Det kan i mange forskellige situationer 
være af stor betydning, at breve og telefonbeskeder kan nå dig uden 
forsinkelse.

BEFORDRINGSGODTGØRELSE
kan du søge, hvis din udgift til transport pr. måned overstiger kr. 180,00. 
Af ansøgningsskemaets bagside fremgår det, hvor det skal afleveres/ 
sendes hen. Ansøgningsskemaer fås i sekretariatet.

BESTYRELSE
En bestyrelse findes ved alle amtskommunale gymnasieskoler. Den be
står af 11 medlemmer og skal sørge for at samarbejdet mellem skole 
og hjem bliver så godt som muligt. Det udgiver en forældreavis, der 
udkommer 2-3 gange årligt med informationer om rådets arbejde og 
om livet på skolen. Bestyrelsen har besluttende kompetence på en 
række områder:
1) Fordeling af skolens budget.
2) Skolens tilbud om valgfag.
3) Ferieplan.

BIBLIOTEKET
Skolens bibliotekar er Maria Aister.
Lærerbibliotekar er Hans Hørsvig. Biblioteket (lok. 1) omfatter:
1) den centrale bogsamling og det centrale kartotek. Bøgerne er op
stillet efter samme princip som på folkebibliotekerne. Skønlitteraturen 
står for sig (sydvæggen) og faglitteratur for sig inddelt efter decimal
princippet.
Kartoteket omfatter dels et alfabetisk forfatterkartotek, dels et emne
kartotek efter decimalsystemet (nøgle hertil er fremlagt oven på karto
teksmøblet). Hjemlån fra den centrale bogsamling foregår i åbnings
tiden. Opslagsbøger og nyeste numre af tidsskrifter kan ikke hjemlånes. 
2) fagbibliotekerne ved faglokalerne. Fra disse bogsamlinger kan hjem
lån kun ske efter aftale med faggruppens ansvarshavende lærer.
Se åbningstider på døren (lokale 1).

DGS
Danske Gymnasieelevers sammenslutning er gymnasieelevernes faglige 
organisation.
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EFTER BEHOV
er navnet på skolens informationsblad.

EKSAMEN
Eksamen er obligatorisk, og skolen tilmelder dig til eksamen i de fag, 
som afsluttes i den klasse, du går i. Bliver du syg til eksamen, skal du 
straks meddele skolen det. Desuden skal der straks søges læge, der 
skal udfylde en særlig blanket. Denne blanket fås i sekretariatet (vi sen
der den, når du ringer). Når lægen har udfyldt blanketten, afleveres den 
i sekretariatet. Du kan herefter blive indstillet til sygeeksamen i august. 
Bliver du syg til sygeeksamen, kan du først komme op i maj/juni det 
følgende år.
Reeksamination holdes i august. Du kan få adgang til reeksamination, 
hvis du i årskarakter har 5 eller derover, og hvis du til eksamen har fået 
00 eller 03. Det er karakteren ved reeksaminationen, der gælder. Værd 
at vide.- hvis du i 1. g eller 2. g får 00 eller 03 i årskarakter i et eksa
mensfag, og hvis eksamen efter direktoratets bestemmelse udgår, kan 
du ansøge om at komme til eksamen i faget i august. Henvend dig i så 
fald til rektor. Tilmelding til reeksamination er bindende.
Husk, at anmodningen om både sygeeksamen og reeksamination skal 
være sekretariatet i hænde senest den dag i juni, hvor afslutningen hol
des.

EKSKURSIONER
får tilskud fra en særlig ekskursionsbevilling. Der er mødepligt til alle 
ekskursioner, som foregår i skolens regi.

ELEVRÅDET
vælger, hvem der skal sidde i elevrådets forretningsudvalg (EFU). De 
fire medlemmer i forretningsudvalget laver dagsorden for møderne.

Efter 1 måned holdes der valg til:
1. FÆLLESUDVALGET (FU) - se under dette.
2. ELEVRÅDETS FORRETNINGSUDVALG (4 medlemmer).
3. KLASSEREPRÆSENTANT (1 elevrådsrepræsentant fra hver klasse) - 

deltager i elevrådsmøderne og melder tilbage til klassen om beslut
ninger, der træffes her.

ELEVTELEFON
findes itelefonboksen i centralgarderoben. Telefonens nr. er 42 36 21 99. 
Skolens kontor kan desværre ikke påtage sig at give enkelte elever 
telefonbesked, hvis det ikke drejer sig om vigtige meddelelser.
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FORÆLDRENE
skal selvfølgelig have besked om vigtige ting, der angår jer. Men når I 
fylder 18 år, har I ret til at give skolen en skriftlig meddelelse om, at I 
ikke ønsker, at skolen sender besked hjem mere.

FRITIDSAKTIVITETER
Der er altid fritidsaktiviteter i gang i musik, idræt og billedkunst. Har 
du ønske om andre aktiviteter, er du velkomme nmed dine ideer i FÆL
LESUDVALGET.

FÆLLESUDVALGET (FU)
består af elever (5 inkl. elevrådsformand) og 5 lærere (inkl. rektor 
+ skolens pedel).
Valg til fællesudvalget holdes i august, og straks derefter går FU i 
gang med alle de ting, der skal diskuteres og træffes beslutning om: 
introduktionsdage, studieuger, fællestimer og studiekredse m. v. FU kan 
i virkeligheden beskæftige sig med næsten alt vedrørende skolen, und
tagen fag- og timefordelingen samt den enkelte lærers forhold eller un
dervisning. Sager vedrørende enkelte elever kan kun behandles, hvis 
den pågældende elev er indforstået med det.

GLEMTE SAGER
Har du mistet noget, så henvend dig til en af skolens pedeller i rengø
ringsrummet for enden af centralgarderoben kl. 11.45-11.55.

HROAR
er navnet på skolens festforening.

KARAKTERGIVNING
I får karakterer 3 gange om året, der fortæller noget om, hvordan I lig
ger netop nu: „standpunktskarakterer“. Årskarakteren får I ved skole
årets afslutning, mens de andre gives i december og marts.
Hvis I får under 6, får I en skriftlig kommentar med.

LEGATER, som kan søges af skolens elever:

Roskilde Katedralskoles stipendiefond
søges inden 20. november på blanketter, som fås i sekretariatet.

Greve J. G. Moltkes legat
søges inden 20. november på blanketter, som fås i sekretariatet. Det er 
i fundatsen bestemt, at legatet skal gives til mandlige elever, der er børn 
af tjenestemænd. Portionerne er på ca. 250 kr. årlig, der udbetales med 
halvdelen i december og halvdelen i juni.
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Gudrun Marie Rønbæks legat
søges inden 1. september på blanketter, som fås i sekretariatet. Det ud
betales med halvdelen i oktober og halvdelen i marts. Legatet gives 
skiftevis til kvindelig og mandlig ansøger.

Frøken Emilie Larsens legat
søges inden 15. april på ansøgninger, som fås i sekretariatet. Legatet 
er for tiden på 2 portioner å 500 kr., der udbetales med halvdelen i ok
tober og halvdelen i marts. Legatet er forbeholdt én eller to elever, der 
enten går på RKS eller er udgået fra denne skole med en afsluttende 
eksamen og studerer videre for at opnå universitetseksamen eller af
sluttende prøve på anden højere læreanstalt, herunder seminarierne, 
Kunstakademiet, musikkonservatorierne m. v.

Roskildensersamfundets studiefond
kan så langt midlerne rækker yde studielån på indtil 8000 kr. Ansøg
ningsblanketter fås i sekretariatet.

LÆREBØGER
Du får næsten alle bøger, som bruges i undervisningen, gratis til låns fra 
bogdepotet i kælderen (gå ned ad vesttrappen og drej til venstre). Det er 
faglæreren, der rekvirerer bøgerne fra bogdepotet. Får du udleveret en 
bog, som er bundet forkert ind eller har blanke sider eller andre mang
ler, får du den byttet i bogkælderen. Hvis du melder dig ud af skolen 
inden eksamen, afleverer du alle lånte bøger i bogkælderen. Mister du 
en bog, eller forringer du dens værdi ved indstregning eller notater, må 
du erstatte den.
Bogsamlingen sorterer under boginspektor Jan Nielsen, der træffes I 
bogkælderen efter nærmere bekendtgørelse.

LÆRERFORSAMLINGEN
består af skolens lærere og har rektor som formand. På møderne drøf
tes elevernes standpunkt. Desuden drøftes elevernes arbejdsbyrde med 
henblik på at at opnå en jævn fordeling såvel på ugens dage som på 
skolåret. Endelig behandler lærerforsamlingen spørgsmål om indstilling 
til eksamen og om gymnasieelevers oprykning i 2. og 3. g og rådgiver 
eleverne og deres forældre i denne sammenhæng.

MØDEPLIGT
Gymnasieelever har mødepligt. Opfyldes mødepligten, gives der „rabat" 
ved eksamen: nedskåret eksamenspensum, desuden bortfald af flere 
fag ved eksamen. Opfyldes mødepligten ikke, kan rektor nægte en elev 
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den omtalte rabat. En gymnasieelev kan enten helt nægtes adgang til 
eksamen eller henvises til at gå op på særlige vilkår: d.v.s. eksamen i 
alle fag og med ureduceret pensum. Eleven modtager dog forinden en 
advarsel, der skal være skriftlig. Studievejlederne og rektor orienterer 
nærmere om regler og vilkår.

OPGAVEAFLEVERING
er en del af mødepligten, idet man har pligt til at aflevere stillede skrift
lige opgaver. Opgaverne afleveres på den med læreren aftalte dato. 
Ved manglende aflevering fastsætter læreren en ny frist efter aftale med 
rektor. Afleveres opgaven ikke inden for den nye frist, er læreren ikke 
forpligtet til at bedømme opgaven.

ORDENSREGLER
har vi ikke mange af, fordi vi regner med, at du selv er interesseret i, 
at der ser ordentligt ud på skolen. Husk derfor at lægge madpapir, mæl
kekartoner og frugtaffald i papirkurvene, og smid cigaretskod i aske
bægrene eller de store kummer med sand. Det er ikke tilladt at tegne 
eller skrive på bordene i klasselokalerne. Tænk på, at penge, som vi 
bruger til reparationer, kunne være brugt til nye bøger.

PÆDAGOISK RÅD
omfatter samtlige skolens lærere. I skoleåret 91/92 er Marie Louise 
Holm formand. Pædagogisk råd ar beslutningsret på en lang række om
råder.
Skolens administrative og tekniske personale deltager i møderne uden 
stemmeret. Elevrepræsentanter kan indbydes til at deltage i rådets 
møder.

PÆDAGOGISK VÆRKSTED
ligger i kontorfløjen. Lokalet er forbeholdt de ansatte. Hvis elever skal 
benytte faciliteterne, kræves der speciel tilladelse fra den implicerede 
lærer. Ifølge en lærerrådsbeslutning skal faglæreren være til stede, 
hvis elever tager kopier.

REGELSAMLINGEN
er en stor samling af de love, bekendtgørelser og regler, der er gæl
dende for gymnasieskolerne. Der findes et eksemplar af regelsamlingen 
i skolens bibliotek (lokale 1). Hvis du har svært ved at slå op i den, 
kan du få hjælp f. eks. hos rektor.

REEKSAMINATION: se EKSAMEN.
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RINGETIDER
1. lektion: 8.05- 8.50 5. lektion: 12.00-12.45
2. lektion: 8.55- 9.40 6. lektion: 12.50-13.35
3. lektion: 9.55-10.40 7. lektion: 13.45-14.30
4. lektion: 10.45-11.30 8. lektion: 14.35-15.20

ROSKILDE KATEDRALSKOLES VENNER
er skolens „støtteforening“, som giver tilskud til forskellige aktiviteter. 
Bl. a. kan skolens elever søge støtte til studierejser.

ROSKILDENSERSAMFUNDET
er foreningen af gamle elever fra RKS. Det har eksisteret siden 1916 
og er en af landets største elevforeninger. Roskildensersamfunde thar 
hvert år foræret skolen et legat, som uddeles ved translokationen.
Den 2. lørdag i juni holder Roskildensersamfundet en stor fest for de 
runde årgange. Det er hvert år en festlig lejlighed til at gense dem fra 
dengang.

RYGNING
er tilladt i fsellesområderne.desuden i atriumgården. Rygning er derimod 
ikke tilladt andre steder.

SKEMAÆNDRINGER
Næsten hver dag er der omlægninger af skemaet på grund af lærersyg
dom, lærerkandidatprøver, kurser, ekskursioner, eksamen, studieteknik 
m. v. Ændringerne slås op på klassernes opslagstavler i vestkantinen og 
desuden på lærerværelset, om muligt dagen før (i spisefrikvarteret), 
ellers kl. 7.55 på selve dagen. For at forebygge, at eleverne ved lærer
fravær forgæves møder til første time, etableres telefonkæder inden 
for hver klasse/hold. Telefonkæderne laves af klassen/holdet selv, og 
tillidsmanden sørger for, at inspektor får et eksemplar.

SKOLEPSYKOLOG
kan I kontakte via jeres studievejleder.

STATENS UDDANNELSESSTØTTE
kan søges af elever, der er fyldt eller lige ved at fylde 18 år. Støtten 
gives som stipendium eller lån. Stipendiestøtten er afhængig af forældre
nes socialindkomst. Lån optages hos pengeinstitutterne (vær opmærk
som på, at de har temmelig forskellige rentesatser!), og SU giver stats
garanti for lånet. Det er en fordel at indgive ansøgning i god tid forud 
for støtteperioden. Fylder du 18 år i løbet af skoleåret - dog inden 1. 
juli - kan du søge, men vi skal have din ansøgning senest 1. maj 1990. 
Ansøgningsblanketter og oplysninger fås i sekretariatet. Du kan også 
tale med din studievejleder om støttemulighederne.
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STUDIEKREDSE
kan oprettes i emner, som ikke indgår i skolens aim. undervisning og 
som ikke har hobbypræg. Oprettelse af en studiekreds foregår gennem 
Fællesudvalget og forudsætter mindst 10 deltagere, der ved tilmeldingen 
påtager sig mødepligt. En studiekreds omfatter max. 10 timer.

STUDIEVEJLEDNING
Hver klasse på skolen har sin særlige studievejleder. Når du kommer i 
august, vil du få at vide, hvad din studievejleder hedder, og hvornår du 
kan træffe hende/ham. Det er vigtigt, at du bliver klar over, at du kan 
henvende dig til studievejlederen med alle problemer vedrørende din 
uddannelse og de forhold, du skal gennemføre den under.

SYGDOM
Du har ikke pligt, men ret til at aflevere en sygeseddel (hvid), hvis du 
har forsømt på grund af sygdom. Går du hjem i skoletiden på grund af 
sygdom eller lægebesøg, udfylder du en grøn seddel. Husk, at det kan 
blive af betydning for dig, at du har afleveret sådanne sedler straks 
efter, at du har genoptaget arbejdet. Såfremt der på grund af mange 
forsømmelser skal sendes indberetning til direktoratet om din eksamens
indstilling, vil det skade dig, hvis du ikke har benyttet din ret til at af
levere sygesedler.

TILLIDSMANDSORDNINGEN
fungerer på den måde, at hver klasse vælger en tillidsmand for skole
året. Tillidsmanden er kontakt mellem skolens kontor og klassen, brin
ger skrivelser ud og tilbage igen, ser efter skemaomlægninger m. v. Til 
gengæld for sine tjenester får tillidsmanden en fridag pr. semester. Husk 
at vælge tillidsmand straks efter skoleåret er begyndt, og husk at for
tælle inspektor, hvem I har valgt!

ÅRSPRØVER
Det er obligatorisk for elever i 1. g og 2. g at deltage i samtlige skrift
lige og mundtlige årsprøver. Udeblivelse er kun gyldig på grund af syg
dom, og der afholdes erstatningsprøver for udeblevne elever.
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