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Holstebro Gymnasium er for tiden indkvarteret pd Nørrelandsskolen (bygget 1961), 
men håber, at ministeriet giver byggetilladelse til det nye faglokalegymnasium i 1964.

HOLSTEBRO

GYMNASIUM

DANMARKS
* PÆDAG ISK



HOLSTEBRO GYMNASIUM...

påbegyndte undervisningen 12. august 1963 med to nysproglige og to 
matematisk-naturvidenskabelige I.g’er samt 2 realklasser. Det samlede elev
tal er pr. 1. september 118. 1. real er 1963-64 fra et bestemt distrikt i 
Holstebro, men i det kommende skoleår optages elever på normal måde 
fra såvel by som opland.

Optagelse^

i såvel 1. real som I.g kan søges af elever fra by og opland gennem ele
vernes hidtidige skoler. I 1. real optages elever efter 7. klasse, i Ig efter 
2. real (evt. 3. real). Ansøgere til det nysproglige gymnasium skal bestå 
latinprøven. Undervisningen er vederlagsfri for alle, idet betalingsspørgs
målet ordnes af de respektive kommuner. Kommunerne skal ikke betale 
for elever i realafdelingen.



FAG- OG TIMEFORDELING

Rektor, cand. mag. Carl-Johan Severin
Historie Alle klasser

Adjunkter P. P.

Cand. polyt. Carl Jørgen Carlsen
Fysik- og kemisamlingen

Kemi
Fysik 

Matematik

Igx - Igy
Igx
Igy - Igb

Cand. mag. Benedikt Gullach
Boginspektor - Geologi- og biologisamlingen

Assisterende ved

Geologi
Biologi

Fysik
Geografi 

sammensang

Iga - Igb - Igx - Igy 
l.ta - l.rb 
l.ra - l.rb 
l.ra - l.rb
Igax - Igby

Cand. mag. Aage Hansen 
Indre og ydre inspektor

Engelsk Iga-Igb-Igx-Igy-l.rb.

Cand. mag. Bernhard Kicer
Latin

Oldtidskundskab
Dansk 

Engelsk

Iga - Igb
Iga - Igb - Igx - Igy
l.ra - l.rb
l.ra

Cand. polyt. Andreas Knudsen
Matematik 

Fysik
Igx - Iga 
igy

Cand. mag. Bent Lantow
Administrativ inspektor

Fransk 
Tysk

Iga - Igb - Igx - Igy 
l.rb - Igb



Cand. mag. Herbert Pieper
Drengegymnastik 

Tysk
Alle klasser 
Iga - l.ra

Cand. mag. Henry Smidt
Boginspektor - Lærerrådsformand

Dansk Iga - Igb - Igx - Igy
Tysk Igx

Gymnasielærerinde Kirsten Severin
Kvindelig inspektor

Pigegymnastik Igax - Igby
Matematik l.ra - l.rb

TIMELÆRERE

Sognepræst, cand. theol. P. Sevelsted
Religion Alle klasser

Fru Esther Johansen
Håndgerning l.real

LÆRERE FRA NØRRELANDSSKOLEN

Rektors sekretær

Lærerinde Edith IF. Dalgaaard
Formning l.real

Lærer Helge Kristensen
Sløjd l.real

Viceinspektør L. Af. Fjørnild
Musik og sang Alle klasser

Lærerinde Anna Åby
Pigegymnastik l.real

Fru Inge Birch Petersen



BØGER, HÆFTER OG UNDERVISNINGSMATERIEL

udleveres gratis på skolen. Eleverne skal i bøgerne på 
bindets inderside skrive navn, klasse og årstal med blæk 
og indbinde bøgerne solidt. Mishandlede og bortkomne 
bøger skal erstattes. Det er kun tilladt at skrive i bøgerne 
efter faglærernes diktat.

FORSØMMELSER
Når elever atter kommer i skole efter at have været 
fraværende, skal de medbringe en seddel hjemmefra med 
angivelse af datoerne for og årsagen til forsømmelsen. 
Hvis sygdommens varighed er over en uge, skal skolen 
skriftligt eller telefonisk have besked om sygdommen.

VED ENKELTE SÆRLIGE LEJLIGHEDER
(sølvbryllupper o. lign.) kan en elev få fri, når der forud 
anmodes skriftligt derom. Skolen anmoder imidlertid 
hjemmene om kun at lade eleverne forsømme, når det er 
strengt nødvendigt. Gymnasiet og realskolen kræver me
get af eleverne, det er derfor af stor betydning, at hjem
mene medvirker til at lære eleverne stadighed i arbejdet 
og sørger for, at de får den størst mulige arbejdsro. Ele
verne kan f. eks. ikke påtage sig lønnet arbejde af nogen 
betydning, medens de går i skole. Gennem Ungdommens 
Uddannelsesfond kan skolen hjælpe økonomisk, hvor der 
er behov for det.

FRITAGELSE FOR GYMNASTIK
kan tilstås efter skriftlig anmodning fra hjemmet. For 
fritagelse over 8 dages varighed kræves lægeattest. For
ældrene anmodes om kun at anmode om fritagelse, når 
det er strengt nødvendigt.



FRIVILLIGE ARRANGEMENTER
Skolen har frivilligt kor og orkester, frivillig gymnastik 
og idræt. Der er oprettet elevråd, elevforening og skole
blad.

ADRESSEFORANDRING
og ændring af faderens (værgens) stilling bedes meddelt 
skriftligt til skolen.

SKOLEN
har telefon Holstebro 3162.

Skolens adresse er: Holstebro Gymnasium, Nørrelands- 
skolen, Holstebro.

Rektor træffes telefonisk bedst 7,45-8,00 og 14,00-14,30.

Kontortid: Mandag, tirsdag, torsdag 12-13.
Onsdag, fredag, lørdag 10-11.

Holstebro, september 1963.

Carl-]ohan Severin.



Skoleplan for Holstebro Gymnasium
§ i.

Holstebro Gymnasium består af en gymnasieafdeling opbygget 
efter gældende lov, for tiden nr. 165 af 7. juni 1958, samt en 2- 
sporet realafdeling, ligeledes efter gældende lov, for tiden lovbe
kendtgørelse nr. 220 af 18. juni 1958 om folkeskolen.

Skolen danner i henhold til § 4 i folkeskoleloven et samlet hele 
med egen leder.

§ 2.
Skolen følger med hensyn til arbejdsplan, ferier og øvrige fridage 

de bestemmelser, der gælder for statens gymnasieskoler, dog kan 
skolekommissionen efter indstilling fra rektor i særlige tilfælde 
disponere over to årlige fridage.

§ 3.
Undervisningen er normalt fælles for piger og drenge. Efter ind

stilling fra rektor fastsætter skolekommissionen i overensstemmelse 
med gældende regler, hvor mange gymnasieklasser og differentierede 
hold der skal oprettes.

§ 4.
Optagelsen af elever foretages efter de herom gældende regler, 

for så vidt angår optagelsen af elever i 1. realklasse og i 1. gymnasie
klasse, for tiden undervisningsministeriets bekendtgørelser af 9. febr. 
1961 og 28. januar 1963.

§ 5.
Skolen ledes af en rektor, der udnævnes af kongen. Rektor må 

opfylde de betingelser, der til enhver tid stilles til rektorer for en 
eksamensberettiget kommunal gymnasieskole.

§ 6.
Til hjælp for rektor ansættes og honoreres inspektører og tilsyns

førende samt kontorhjælp efter de for statsskolerne gældende regler. 
Disse hverv overdrages efter indstilling af rektor af skolekommis
sionen til skolens lærere — eller for så vidt angår kontorhjælpen til 
en kontormedhjælper.

§ 7.
Undervisningen besørges af rektor og så mange tjenestemands- 



ansatte eller overenskomstansatte lektorer, adjunkter og andre lærere 
og lærerinder, som klassernes timetal kræver.

Herudover kan der ansættes timelærere, dog kun såfremt antallet 
af undervisningstimer ikke gør det rimeligt at oprette en fast stilling.

Lærerkollegiet består pr. 1. august 1963 af rektor, 8 overenskomst
ansatte adjunkter, 1 gymnasielærerinde og 6 timelærere.

§ 8.
Kaldelsen til de faste undervisningsstillinger ved skolen sker i 

overensstemmelse med de herom gældende regler, for tiden under
visningsministeriets bekendtgørelse af 22. januar 1962 af skoletil
synsloven §§ 38 og 39.

For at kunne ansættes som rektor, lektor eller adjunkt kræves, at 
vedkommende opfylder de betingelser, der stilles ved ansættelse i 
tilsvarende stilling ved statsskolerne, jvf. lov nr. 165 af 7. juni 1958, 
§ 16, og for at kunne ansættes som lærer, at vedkommende opfylder 
de betingelser, der stilles ved ansættelse som lærer i folkeskolen, jvf. 
lovbekendtgørelse nr. 220 af 18. juni 1958, § 23.

§ 9.
For rektor, lektorer og adjunkter kommer de til enhver tid for de 

tilsvarende tjenestemænd eller overenskomstansatte ved statsskolerne 
gældende lønsatser, regler om aspiranttid, beregning af tjenestealder, 
pligtigt timetal, timereduktion og timeomregning, betaling for over
timer og vikartimer m. m. til anvendelse. Timelærere og vikarer, 
hvis uddannelse svarer til en adjunkts, eller som er stud, mag.’er med 
bestået forprøve o. 1., lønnes ligeledes efter de ved statsskolerne for 
disse gældende regler. Lærere, andre timelærere og vikarer lønnes i 
overensstemmelse med reglerne i lov om folkeskolens lønninger, hvis 
regler også finder anvendelse med hensyn til (stedtillæg), aspiranttid, 
beregning af tjenestealder, pligtigt timetal, timereduktion og beta
ling for overtimer. For så vidt de pågældende var ansat eller forret
tede tjeneste ved et gymnasium som gymnasielærere, lærere, aspiran
ter eller andre timelærere den 1. august 1958 har de samme timetal, 
timebetaling, overtimebetaling og vikarbetaling som gymnasielærere 
ved statsskolerne. Der tillægges rektor repræsentationstillæg og be
stillingstillæg efter samme regler som ved statsskolerne.

Boligbidrag til rektors tjenestebolig fastsættes i overensstemmelse 
med de til enhver tid gældende regler for folkeskolens tjenesteboliger.



§ 10.
Lærerrådet, der består af rektor, skolens tjenestemandsansatte og 

overenskomstansatte lærere samt timelærere, vælger af sin midte en 
formand, der i forhandlingerne med skolemyndighederne repræsen
terer lærerne. Om lærerrådets rettigheder og beføjelser henvises til de 
til enhver tid af ministeriet i henhold til gældende lov, for tiden 
undervisningsministeriets bekendtgørelse af 22. januar 1962 af skole
tilsynsloven og bekendtgørelse af 27. januar 1951, fastsatte regler.

§ 11.
Den årlige fag- og timefordelingsplan udarbejdes af rektor efter 

forhandling med lærerrådet og indsendes til skolekommissionen efter 
at have været forelagt undervisningsinspektøren for gymnasiesko
lerne og statskonsulenten for folkeskolen og seminarierne til godken
delse. Rektor deltager i den forberedende behandling af skolernes 
budget i udvalget for kulturelle anliggender.

§ 12.
Elevernes opflytning i højere klasser afgøres af rektor efter for

handling med de ved skolen virkende lærere på et møde, der indkal
des af og ledes af rektor under iagttagelse af de regler, som gælder 
for skolerådene ved statens gymnasieskoler, jvf. undervisningsmini
steriets bekendtgørelse af 27. januar 1951.

§ 13.
Er en lærer ved sygdom eller af anden utilregnelig årsag blevet 

ude af stand til at varetage sin gerning, kommer de regler til anven
delse, som gælder for folkeskolens lærere, for tiden reglement af 20. 
juli 1959.

Således vedtaget af Holstebro byråd i mødet den 12. august 1963.

P. b. v.
P. Funder Larsen.

I J. Johansen. 
Godkendes.
Direktoratet for gymnasieskolerne, den 7. septbr. 1963.

P. d. v.
Th. Gimsing.



Grundplan
til det nye Holstebro Gymnasium, der skal bygges med røde sten som 
et faglokalegymnasium.

ARKITEKTER: JESPERSEN OG SKAARUP, KØBENHAVN
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