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Forord
Dette årsskrift har to funktioner. Dels skal det berette om, 
hvad der er sket på skolen i det forløbne år, dels skal det 
oplyse nye elever om, hvordan skolen fungerer i det daglige. 
Skoleåret er ved at være til ende, og det er ensbetydende med at 
vi skal tage afsked med en lang række elever, der afslutter to 
eller tre års skolegang på Odense Katedralskole med enten HF- 
eksamen eller studentereksamen. Jeg håber, at disse dimittender 
har haft nogle udbytterige år på den gamle skole.
Et nyt skoleår står for døren, og det indebærer, at skolen får 
et antal nye elever. Jer nye elever byder jeg velkommen med 
ønsket om, at I må komme til af befinde jer godt på Odense 
Katedralskole de næste to-tre år. Vi har nok et særpræg, men det 
er svært at pege præcist på, hvori dette særpræg består; - at 
det har noget at gøre med den måde, hvorpå vi omgås hinanden, er 
der ingen tvivl om. Jeg håber, at I vil synes om de nye 
omgivelser; kammerater, lærere og de fysiske rammer. Jeres 
fremtidige indsats som individer og som medlemmer af en gruppe, 
et hold, en klasse, vil være med til at præge skolen fremover.

Jørgen Mentz 
rektor
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Skolens historie
Odense Katedralskole er en af landets ældste latinsko
ler .Grundlaget for den er den skole, der sandsynligvis i 1283 
oprettedes ved Set. Knuds Kloster. En række latinskoler af denne 
art knyttedes i løbet af middelalderen til bispesædernes 
domkirker (deraf navnet katedralskole), idet det var en 
tvingende nødvendighed, at vordende præster modtog en eller 
anden form for undervisning. Senere oprettedes i Odense endnu 2 
latinskoler, knyttet til Vor Frue Kirke og Set. Hans Kirke. I 
1537 blev byens 3 latinskoler slået sammen til Odense latinske 
Skole. I 1621 var der oprettet et gymnasium i Odense (en slags 
universitet, der havde til huse i bygningen, der forbinder 
Domkirken og biblioteksbygningen). Den 1. november 1802 
knyttedes dette gymnasium til latinskolen, og den fik nu navnet 
Odense Katedralskole. Skolen havde i århundreder ligget på 
Klingenberg, nær domkirken; i 1846 opførtes den nuværende 
skolebygning i LI. Gråbrødrestræde (det nuværende posthus). I 
1894 opførtes den nuværende skolebygning i Slottets køkkenhave. 
Skolens nye fløj er opført i midten af I960'erne.
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Gymnasiereformen

Som det meste af al lovgivning i Danmark blev loven om 
undervisning i gymnasiet, der blev vedtaget i juni 1987, et 
politisk kompromis, ført igennem af regeringspartierne og Det 
Radikale Venstre, men uden Socialdemokratiet.
Det gymnasium, der fra august i år skal føres ud i livet, blev 
hverken det store tilvalgscirkus med masser af nye fag, der 
sammen med traditionelle fag kunne kombineres på kryds og tværs, 
eller en stædig fastholden ved gammel struktur og traditionelle 
fag med blot et tyndt lag fernis.
Det er vigtigt at slå fast, at reformen bevarer karakteristiske 
sider ved det nuværende gymnasium, herunder at gymnasiet fortsat 
skal være både studieforberedende og almendannende.
Kritikerne af gymnasiet har i mange år talt om "den sorte 
skoles" usmidighed og manglende tilpasning til nye tider. De har 
imidlertid overset, at alle fag stille og roligt har skiftet 
indhold, og at pædagogikken har ændret sig, ganske væsentligt 
endda. Men der var behov for en ændring, især den stive opdeling 
mellem humaniora og naturvidenskab uden mulighed for at 
kombinere sprog og naturvidenskab på højt niveau f.eks. føltes 
som en spændetrøje.
Om selve strukturen i det nye gymnasium henvises til andetsteds 
i årskriftet, her skal blot nævnes nogle af de vigtigste træk i 
det nye.
Væsentligt er det, at de to linjer - den sproglige og den mate
matiske linje - er bibeholdt, men på en måde således at det nu 
netop er muligt at kombinere sprog og naturvidenskab på højt 
niveau; alle elever skal have mindst 2 fag på højt niveau. 
Kombinationsmuligheder er tilsyneladende blevet meget store, men 
også kun tilsyneladende, for dels kommer bindingerne mellem 
fagene ind, dels sætter økonomien ret snævre grænser. For en 
skole af Odense Katedralskoles størrelse drejer det sig om 62 
hold ialt, og det er ikke ret mange. Det må befrygtes, at nogle 
elever ikke kan få deres ønsker opfyldt, at der kan blive tale 
om omvalg for nogles vedkommende.
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Et andet hovedtræk ved det nye gymnasium er indførelsen af nye fag: 
Datalære, filosofi, erhvervsøkonomi, dramatik og film- og tv- 
kundskab. Odense Katedralskole tilbyder de tre førstnævnte fag.
Fra HF har det nye gymnasium overtaget den større skriftlige 
opgave, der skrives i 3.g i et af fagene dansk, historie eller i et 
af elevernes fag på højt niveau.
Opgaven skrives i tiden mellem 1. december og 1. marts, og under
visningen suspenderes i en uge for eleverne i 3.g.
Denne store skriftlige opgave skal ses i sammenhæng med en 
danskopgave i l.g og en historieopgave i 2.g. Disse tre opgaver 
skal erstatte de specialer, en række fag tidligere har arbejdet 
med.
Vigtigst af alt er måske, at så at sige alle fag får revideret 
deres indhold, dels som resultat af det store forsøgsarbejde, der 
er gennemført i "det gamle gymnasiums" seneste år, dels i en 
bestræbelse på at leve op til det omgivende ^amfunds nye krav.
Sammenfattende kan det siges, at reformen rummer de samme 
uddannelsesmuligheder som i det gamle gymnasium, men føjer en række 
nye muligheder til.

Jørgen Mentz
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SKOLEÅRET 1986-87

Studentereksamen 1987

Den sproglige linie:
a. Absalonsen, Anne. Borum, Gitte. Boye,- Marianne. Buhl- 

Petersen, Eva. Esmann, Mette. Fosvig, Heidi. Jørgensen, Jette. 
Laursen, Liselotte. Laursen, Peter Ingsø. Lohse, Trine. Pedersen, 
Charlotte. Rasmussen, Carsten Lund. Rasmussen, Hanne Brunshøj. 
Strate, Sally. Sørensen, Lil Berggren. Thalbitzer, Michael. Wagner, 
Rikke. Vallentin, Laila. Walther, Bo. Winding, Helle.

b. Andreasen, Birgit Bay. Bangsø, Annette. Fleischer, Rune. 
Jacobsen, Birgitte. Jakobsen, Mette Le. Jensen, Annemette Birch. 
Jespersen, Rene Fich. Kjær, Henrik. Klinting, Eva. Lauritzen, 
Jeanett. Luther, Heidi. Madsen, Kate. Madsen, Trine. Rasmussen, 
Claus Bo. Starklint, Anne Christine.

c. Andersen, Tina Kjølby. Antonsen, Thomas. Boisen, Hannah. Buch, 
Birgitte. Dickmeiss, Eskil. Eriksen, Jesper. Eriksen, Tine. Heiden, 
Martin. Hellelund, Karen. Jensen, Annette Bonde. Jørgensen,Jeanette 
Thistrup. Jørgensen, Tom Vedby. Larsen, Susanne Bau. Lehn, 
Marianne. Møller, Therese. Nielsen, Astrid Lindvig. Nielsen, Lotte. 
Olsen, Heidi Gudmand. Pedersen, Helle Haunstrup. Plehn, Vibeke. 
Sørensen, Mona la Cour.

Den matematiske linie:
x. Andersen, Per Trøjgaard. Bay, Charlotte. Besser, Michael. 

Christensen, John. Egholm, Judy. Jensen, Carsten. Jensen, Torben. 
Kjær-Madsen, Jakob. Larsen, Allan. Lund-Hansen, Thomas. Lund- 
Olesen, Susanne. Lundtofte, Martin. Melbye, Eva. Mey, Alexandra. 
Navntoft, Trine. Pedersen, Kim Dall. Pedersen, Lena. Pedersen, 
Søren. Petersen, Gitte Falcher. Trap, Flemming. Ullerlund, Gert.

y. Basu, Dines. Door, Thomas. Hansen, Lis Holm. Hansen, Mads 
Kamp. Hansen, Mogens Birk. Hansen, Ole. Horn, Christian. Jacobsen, 
Tina. Jensen, Lisa Egebro. Klitgaard, Anders. Kofod-Sonne, Pia. 
Kristensen, Hans-Henrik. Larsen, Lene Bastholm. Lippert, Michael. 
Nielsen, Niels Kold. Obling, Jeanette. Pedersen, Kim Vittrup. 
Pedersen, Marianne. Ploug-Sørensen, Lars. Poulsen, Christian. 
Rasmussen, Thomas. Skaarup, Jette. Weeth, Morten.
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z. Andersen, Knud Dalgaard. Anderson, Karin. Barkler, Povl. 
Beiskjær, Mette. Bonnemose, Tina. Christiansen, Henning Stokkebye. 
Emmersen, Lena. Færgemann, Christian. Hansen, Søren. Hyllegard, 
Jan. Hørder, Jakob. Ingvartsen, Kristina. Jensen, Thomas Brorsen. 
Johannesen, Jes. Jørgensen, Susanne Møllegård. Knudsen, Søren 
Winther. Krogh, Jesper Nielsen. Larsen, Kristina Hjelmager. Lyth, 
Niels. Nielsen, Maj-Britt. Pedersen, Kim Grundahl. Poulsen, Bjarne. 
Rasmussen, Lene. Sørensen, Anders Møller. u. Andersen, Peter 
Ränitz. Behrens, Kristina. Bro, Rasmus Zier. Christensen, Marianne. 
Hemmingsen, Mads Valberg. Jensen, Anders Damgård. Johnsby, Leshly. 
Kofod, Flemming. Larsen, Marianne Nylandsted. Larsen, Aage Kjær. 
Michaelsen, Annemette. Nancke, Marlene. Nielsen, Kim. Poulsen, 
Søren. Søndergaard, Liselotte. Trenskow, Henrik. Vølund, Hardy. 
Wager, Peter. Znyk, Mariusz.

HF-eksamen 1987

2 .HFp. Brøndtoft, Lotte. Christiansen, Kate. Christensen, Marianne 
Koile. Flensted-Jensen, Karen. Glibre, Pia Majbritt. Guttesen, 
Heidi. Hansen, Helle Egdal. Hansen, Mikael B. Jakobsen, Henrik. 
Jensen, Anette Kristin. Jørgensen, Vinnie. Larsen, Hanne Boman. 
Lassen, Kristian. Lorenzen, Dorthe. Munkholm, Jan. Mygdam, Mette. 
Nielsen, Susanne. Petersen, Tina. Rasmussen, Christa. Schou, Maj- 
Britt. Thaulow, Lene. Zachhau, Merete.
2 .HFq. Andersen, Charlotte J. Arndal, Minna Ingeborg. Bergholdt, 
Hans. Borch, Lotte. Desmentik, Lene. Jensen, Annemette. Jensen, 
Solveig E.U. Jensen, Trine. Jørgensen, Karen. Kiersgaard, Sofie. 
Kristensen, Henriette E.S. Nielsen, Lone Helboe. Pedersen, Jan 
Staugård. Plato, Anja. Rasmussen, Pia. Rysgaard, Claus. Simonsen, 
Hanne Lisbeth. Sørensen, Linda Riber. Sørensen, Rikke T.
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Legater, flidspræmier og stipendier.
Ved translokationen 1987 uddeltes følgende legater, flidspræmier og 
stipendier:
Frk. Ernsts legat for dimettender tildeltes følgende studenter: 
Mette Esmann, Jeanette Obling, L^rs Ploug-Sørensen, Lena Emmersen, 
Astrid Nielsen, Helle Winding og Martin Heiden.
Rektor Henrichsens jubilæumslegat samt Rektor Petersens legat til 
student Anders Klitgaard.
Overlærer Karl Schmidts mindelegat til studenterne Dines Basu og 
Knud Andersen.
Mag.scient. Poul Helweg Jespersens mindelegat og Katedralskolens 
Venner til student Eva Melby og Henrik Jacobsen (HF).
Moltkes legat for kgl. embedsmænds børn til studenterne Eva 
Klinting og Christian Horn.
O.K.-legatet til studenterne Alexandra Mey, Therese Møller og Peter 
Wager.
Niels Jensens legat til studenterne Mette Le Jacobsen, Henrik Kjær, 
Mona la Cour Særensen, Michael Besser, Thomas Door, Flemming Trap, 
Mogens Birk Hansen, Hans Henrik Kristensen, Karin Andersson, 
Christian Færgemann, Susanne Møllegaard Jørgensen, Anders Møller 
Sørensen,Marianne Christensen, Marlene Nancke og Lotte Brøndtoft, 
Karen Flensted-Jensen, Merete Zacchou (HF).
Legat fra Odenseanersamfundet til student Henrik Trenskou.
Mindelegat for baron Steen Eiler Schaffalitzsky de Muchadell til 
student Anna Absalonsen.
Odense Katedralskoles Jubilæumslegat til studenterne Charlotte 
Pedersen, Kate Madsen, Tom Vedby Jørgensen, Thomas Rasmussen, Niels 
Lyth, Mads Hemmingsen samt Anne-Mette Michaelsen, Christa Rasmussen 
(HF), Rikke Madsen (l.z) og Per Bentzen (l.u).
Legat fra 50-års jubilarerne student Jacob Hørder og Tina Pedersen 
(HF) .
Legat fra 40-års jubilarerne til student Kim Nielsen.
Gavekort fra Hempels Boghandel til studenterne May-Britt Nielsen, 
Anne Christine Starklint, Mads Kamp Hansen samt Claus Rysgaard 
(HF) .
Stipendier til studenterne Eskil Dichmeiss, Susanne Bau Larsen og 
Gitte Falcher Petersen.
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SKOLEÅRET 1987-88
Eleverne:
Antallet af elever pr. 1.april 1988 var 602. Eleverne er fordelt på 
gymnasiet og HF-kurset, som det fremgår af følgende oversigt:

3. sa.
Alsig, Karin 
Geertsen, Pernille 
Hansen,Steen Betak 
Hansen, Susan 
Henriksen, Gitte Tofte 
Jørgensen, Lene 
Knudsen, Jonna 
Kragh Ulla 
Kristensen, Mette Winther 
Larsen, Irene Ringvi 
Madsen, Tina

3 . sb.
Astrup, Katrine 
Berg, Marianne Røn 
Christiansen, Mette Møller 
Degen, Ann 
Hansen, Annette Laundrup 
Hansen, Lone Bjerregård 
Hemmingsen, Bjørn 
Hinke, Helle 
Jensen, Alette Pilegaard 
Kjærran, Tonje 

3 . sc.
Andersen, Anne 
Bech, Leanette 
Clausen, Jeanette 
Frousing, Marianne 
Heckenthaler, Michael 
Holmstrup, Jane 
Høyberg, Tine 
Jacobsen, Iben Brock 
Larsen, Annette Møller 
Larsen, Kirsten 
Larsen, Line Vesterlund 
Mortensen, Dorthe Mejer

Martinsen, Nete 
Nedergaard, Anita Krogh 
Nedergaard, Karen 
Rasmussen, Eva Grønfeldt 
Rasmussen, Lena Maria 
Schrøder, Pia Norge 
Thomassen, Mark Friis 
Thomsen, Vibeke Herborg 
Vincentz, Niels Egede 
Wengenroth, Lone

Larsen, Anette 
Larsen, Anne-Mette 
Marcussen, Kirsten 
Mikkelsen, Lene Ladegaard 
Nielsen, Ditte Bach 
Nielsen, Marianne Boye 
Pedersen, Ditte Bach 
Pedersen, Mette 
Petersen, Heidi Lyng 
Rasmussen, Gitte Toftegaard 
Vestergaard, Lars

Mortensen, Gitte Krogager 
Nielsen, Astrid Holm 
Nielsen, Dorthe Toft 
Nielsen, Karin Schandorff 
Nonved, Susanne 
Ousager, Jakob 
Petersen, Annette Birkholm 
Poulsen, Charlotte 
Rasmussen, Lone 
Rasmussen, Solvej 
Rosenbech, Maria 
Sørensen, Hanne
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3 .mx.
Birkerød, Jeanette 
Christiansen, Tim 
Edal, Charlotte 
Elmer, Henrik 
Elvang-Gøransson, Jens 
Frederiksen, Pia 
Hansen, Janne Boe 
Hansen, Kirstine Mølgaard 
Hansen, Svend Erik Lindgaard 
Hau, Rikke 
Heldbjerg, Allan

3 .my.
Andersen, Kent Dupont 
Brandt, Michael 
Christensen, Søren Vrønning 
Grove, Helene 
Jespersen, Tina Brandt 
Knudsen, Christian 
Krogh, Thomas Nylandsted 
Larsen, Tina Sellebjerg 
Laugesen, Jeanette 
Madsen, Klaus Gregaard 
Muller, Lone

Hofmann, Charlotte 
Jensen, Thomas 
Klarholt, Jacob 
Lund-Olesen, Solveig 
Nielsen, Torben 
Olsen, Jens Ole 
Pedersen, Betina 
Rosendahl, Sara 
Wiingreen, Morten 
Wraae, Jeanett

Møller, Peter 
Nielsen, Rasmus 
Nielsen, Susanne 
Olsen, Jesper Nørr 
Pedersen, Carsten 
Petersen, Martin Kaufmann 
Poulsen, Lone
Rasmussen, Allan Østergaard 
Rasmussen, Birgitte 
Villemoes, Jane

3 .mz.
Birkeland, Peter 
Daugaard, Marianne 
Erlangsen, Annette 
Folden, Heidi 
Hansen-Larramendi, Karl 
Hassenkam, Charlotte 
Hermann, Britt 
Hollingdal, Torben 
Hollingdal, Ulrik 
Jørgensen, Casper

Jørgensen, Per 
Krag, Claus 
Lundgren, Michael 
Nielsen, Jette Mejdal 
Nielsen, Michael Bruun 
Nielsen, Thomas Ilskov 
Overby, Stefan 
Petersen, Erik Gert 
Rasmussen, Lisbet Aagaard 
Sanderlund, Thomas
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3 .mu.
Andersen, Ole 
Boesgaard, Lars 
Christensen, Lene Hoffmann 
Frette, Lone 
Jakobsen, John Deichmann 
Jensen, Henrik Kent 
Johnsen, Henriette 
Kløverpris, Pernille 
Knudsen, Lene Immerkjær 
Knudsen, Thomas 
Larsen, Anne-Mette

Larsen, Bent Ivar Holmegaard 
Lorenz, Rene 
Møller, Jens Edlef 
Rasmussen, Elisabeth Friis 
Rasmussen, Erling 
Rasmussen, Tina 
Riisom, Carsten 
Stub, Christina 
Vilhelmsen, Jan-Ulrik 
Østerby, Thomas

2. sa.
Andersen, Linda 
Andersen, Tina Mayn 
Beier, Carsten 
Christiansen, Tina 
Frederiksen, Malene 
Frederiksen, Signe Skov 
Haarder, Agnete 
Haines, Christian 
Hansen, Linda 
Hertz, Pernille 
Jensen, Lotte Damsgaard 
Krake, Liv 
Landorph, Nina

Madsen, Inge Lise 
Monrad, Christa 
Olsen, Tine Østergaard 
Paludan, Signe 
Pedersen, Ane Mandrup 
Pedersen, Helle Hedegaard 
Pedersen Lone Birgitte 
Petersen, Katrine 
Siboni, Jacob 
Stabel1, Astrid 
Sørensen, Sofie Møller 
Thording, Karen Nielsen 
Østergaard, Sigrid

2. sb.
Bie, Anna Marie 
Bundesen, Cathrine 
Christiansen, Tina 
Hansen, Sara 
Jensen, Gitte 
Jørgensen, Ellen Gundlach 
Jørgensen, Heidi Sonne 
Knudsen, Brit 
Lund-Larsen, Rosanna

Mortensen, Lone Courdt 
Nielsen, Christina Snejbjerg 
Nielsen, Stine Reinhardt: 
Pedersen, Pernille Broholm 
Pedersen, Rikke Sylvest 
Rødsgaard, Christina 
Schackinger, Cecilie 
Sørensen, Pernille Zeuthen 
Wurtz, Trine

10



2. sc.
Andersen, Karin Moreau 
Birkerød, Katarina 
Christensen, Jeanett 
Christensen, Susanne 
Dichmeiss, Jørgen 
Elbirk, Stine 
Hansen, Tina 
Meyer, Camilla Petersen, 
Nielsen, Gitte Lund 
Nielsen, Helle Larsen 
Nordqvist, Nicolai 
Pedersen, Mette Rønnow

2 .mx.
Andersen, Bente Ramskov 
Bryld, Eigil
Christensen, Jesper Buchgraitz 
Degnegaard, Puk 
Dreier, Bente 
Hansen, Ann-Louise Korsgård 
Hauge, Mona 
Jensen, Ann-Louise 
Jensen, Jesper Wikkelsø 
Jønsson, Frank 
Jørgensen, Jørn Møllegaard 
Larsen, Claus

2 .my. 
Christensen, Anja 
Erbs, Bjarne 
Eriksen, Marianne 
Ferrarese, Ricardo 
Gade, Henriette 
Hansen, Brian Spanggård 
Hansen, Mette Kildemoes 
Jensen, Anne Duus

Holm, Camilla
Jensen, Anne Møller 
Jørgensen, Anette 
Knage, Susan 
Larsen, Annette 
Larsen, Rikke 
Lundtofte, Anne-Mette 
Petersen, Anne Feldballe 
Svane, Anita 
Sørensen, Inge Ejbye 
Sørensen, Preben Randrup

Larsen, Tommi Bastholm
Lundgren, Nicholas
Mathiassen, Rasmus
Mey, Kristianna
Mughal, Naheed Akhtar
Nielsen, Anders Friis-Wandal1
Nørbæk, Thomas
Rasmussen, Marianne
Staunæs, Dorthe
Sørensen, Hans Jacob Luunbjerg
Wilsbech, Søren

Jensen, Susanne 
Jørgensen, Niels 
Klarholt, Kasper 
Larsen, Astrid 
Lohse, Anders
Madsen, Bettina Møllegård 
Mejdahl, Eik 
Miltersen, Anna
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Nielsen, Jesper Friss-Vandel1 
Oddershede, Lene 
Rasmussen, Johnnie 
Stampe, Mia

Sørensen, Rasmus Mønster 
Wiingreen, Thomas Danquart 
Wind, Thomas Peter 
Wrang, Joachim

2 .mz.
Andersen, Tina Haahr 
Fjalldal, Jon
Hansen, Brit Kielstrup
Hansen, Henry 
Hansen, Karin 
Hansen, Kasper Bøg 
Henriksen, Heidi Foged 
Henriksen, Jens Løgstrup 
Henriksen, Trine Foged 
Hørmand, Mads 
Jensen, Sik Cambon 
Krebs, Marius 
Matthiesen, Birgitte

Nielsen, Bo Søvsø 
Nielsen, Jesper 
Nørbæk, Rikke 
Petersen, Signe Ballegaard 
Poulsen, Søren Bierre 
Rasmussen, Dorthe 
Rottger, Allan 
Siboni, Anders 
Simonsen, Christian de Laurent 
Svendsen, Claus 
Thisgaard, Jens 
Østergaard, Morten

2 .mu.
Andersen, Bettina 
Balslev, Stine 
Berg, Helle 
Christensen, Jesper Leth 
Gork-Jensen, Thomas 
Haugaard, Per 
Jensen, Jesper Hauge 
Klint, Liselotte 
Knudsen, Adam 
Knudsen, Karen Trydeman 
Kolte, Mette Irene 
Kristensen, Mette Eg

Krogh-Madsen, Steen 
Larsen, Bodil Skov 
Messmann, Sune 
Nielsen, Asger Munk 
Nielsen, Birgitte Neldeberg 
Pedersen, Anna 
Rasmussen, Line Hedam 
Rasmussen, Solveig Bille 
Rohold, Lars 
Smidstrup, Kim 
Spenner, Peter 
Weeth, Katrine
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1. sa.
Andersen, Louise Fly 
Bressendorf, Charlotte 
Christensen, Louise Dons 
Dalager, Rikke 
Eriksen, Thomas 
Hansen, Charlotte Jane 
Hemmingsen, Karen 
Henriksen, Bettina 
Jensen, Trine Haag

Jørgensen, Anette Wiingreen 
Korsgaard, Rebecca
Larsen, Anette Søndergård 
Larsen, Louise Bjørn 
Levin, Marianne
Møller, Lars Henrik 
Pedersen, Morten Meng 
Sørensen, Lisa Rejnhold 
Thomsen, Ulrik Herborg
Vogler, Susanne Merete Kokansky

1. sb.
Borch, Henrik Uldall 
Bredsten, Lene 
Duch, Rikke
Hansen, Anne Louise Sølvtoft
Hansen, Nils Kamp
Jensen, Michel Jose 
Johansen, Stina Ellegaard 
Jørgensen, Anita
Larsen, Birgitte Eklund 
Larsen, Lisette Ringvig 
Mortensen, Rikke Graff 
Nielsen, Christian

Petersen, Trine Kalhauge 
Rasmussen, Christina Lumby 
Rasmussen, Mette Hedelund 
Schnabel, Jens 
Skouboe, Anne 
Steensig, Jacob 
Sørensen, Mette 
Thalbitzer, Marianne 
Thomsen, Trine Holm 
Vilhelmsen, Betina Seberg

1. sc.
Andersen, Simone 
Andersen, Søren Hyldeborg 
Dorset, Sebastian Nicolai 
Edal, Tine 
Falkesgaard, Linda 
Friis, Jane 
Grønning, Signe 
Jarlshøj, Tanja 
Jensen, Bente Mølvig 
Jensen, Helen Lyng 
Kahlert, Monja Heidi

Kjellstrøm, Susanne 
Klinting, Hanne 
Kristensen, Betina 
Ladefoged, Jakob 
Mellerup, Søren 
Møller, Henriette 
Nielsen, Mette Sys 
Olsen, Susanne 
Sørensen, Anne Helene Rudloff 
Sørensen, Charlotte 
Thaning, Charlotte
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1 .mx.
Andersen, Camilla Brasch Henriksen, Rikke Mitzi
Andersen, Charlotte Brasch Hoveseh, Mette
Bahrt, Rikke Jensen, Jacob Brorsen
Bay, Jakob Wedel Jørgensen, Mark
Bech, Pernille Bälow Kortbæk, Peter
Bolvig, Søren Peter Kroer, Dennis
Christiansen,Morten Moarefi, Babak
Cold, Anders Mikael Møller, Lotte
Friis-Topholm, Malene Nielsen, Lars Verner
Fyrst, Thomas Pedersen, Per Ove
Gilberg, Lene Pedersen, Thomas Ørts
Hansen, Christina Nøttrup Søndergaard, Lars
Hansen, Marie Ejersbo Sørensen, Helle
Henriksen, Kim

1. my.
Andersen, Lars Fuglsang Olsen, Anja Nørr
Andresen, Anja Ferslev Pedersen, Flemming
Blomberg, Stig Nikolaj Fasmer Pedersen, Lars Peder
Borgaard, Gitte Petersen, Flemming
Eriksen, Tina Wiborg Petersen, Liselotte Falcher
Grøndal, Lotte Ploug-Sørensen, Ane
Hansen, Jacob P. Højgård Rau, Nicolai Mammen
Hoick, Lars Peter Schroll, Anne Mette
Hvelplund, Jette Stentved, Michael
Iversen, Thomas Morten Freund Theill, Jesper
Johansen, Henrik Kjersgaard Vilches, Christian
Lund, Brian
Nielsen, Peder

Wiig, Camilla

1 .mz.
Aigens, Christina
Andersen, Bjarne Jesper 
Borch, Peter Uldall 
Christensen, Andreas Nøglebæk 
Frederiksen, Henrik Neumann 

Grøn, Christian 
Hansen, Helle Ritz 
Hahn, Jesper 
Jakobsen, Jakob 
Johansen, Anja Lykke
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Frederiksen, Henrik Neumann
Jørgensen, Torben
Kjær-Olsen, Pia
Laursen, Charlotte
Madsen, Tina
Nielsen, Torben
Nordestgaard,Henrik Lind
Pedersen, Anders Ellerup 
Richardt, Martin Schlegel 

Richardt, Martin Schlegel 
Simonsen, Adam 
Stidsen, Anne Marie 
Stokholm, Katrine 
Sørensen, Hanne Kiærbye 
Sørensen, Trine Mønster 
Thomsen, Lars 
Wassilefsky, Gerda

1 .mu.
Askholm, Sif 
Berg, Thomas 
Eckhoff, Malene 
Egdal, Helene Gerda 
Hansen, Henrik Steen 
Henriksen, Marianne 
Jørgensen, Camilla 
Kjær-Madsen, Kamilla 
Krogh, Niels 
kruse, Morten Lindholm 
Land, Jacob 
Larsen, Carsten Vendelbo 
Larsen, Jakob Ivan

Larsen, Mette Bøgevald 
Lysholt, Carsten 
Pedersen, Søren Toft 
Poulsen, Jesper 
Rasmussen, Helle Bæk 
Schousbo, Stefan 
Schroll, Jakob 
Schultz, Rikke 
Styrbak, Lotte 
Sørensen, Martin Lindhardt 
Thygesen, Kristin Sjølie 
Wagner, Kristian 
Zinck, Jette

2.HFp.
Andersen, Anja 
Andersen, Birgitte 
Andersen, Jeanette 
Buchhave, Rene 
Hansen, Pernille S. 
Jensen, Heidi 
Jensen, Lars B. 
Jensen, Tine 
Johansen, Jens G. 
Knudsen, Tina 
Kristiansen, Brian 
Madsen, Rikke J. 
Martensen, Tine

Myrup, Jack 
Pedersen, Anne-Marie 
Pedersen, Jesper 
Petersen, Dorte 
Petterson, Lene A. 
Piesner, Marlene 
Secher, Charlotte 
Smitt, Birgitte 
Styr, Morten 
Tiegel, Christine 
Tinggaard, Lene 
Varnild, Mette
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2 .HFq.
Bakke, Kenneth 
Buse, Marianne 
Eriksen, Marianne 
Fenger, Anette H. 
Jensen, Anne Marie 
Jensen, Benthe 
Jensen, Lars Bo 
Jensen, Thomas B. 
Johansen, Kristina B. 
Karstensen, Birgitte 

Knudsen, Carsten 
Larsen, Dorthe 
Larsen, Klaus 
Larsen, Michael 
Madsen, Susanne 
Mikkelsen, Pernille 
Mouritzen, Izabella 
Pedersen, Kim 
Petersen, Anette

2.HFr.
Baggesen, Tina 
Bechsgaard, Birgitte 
Bergstedt, Lone 
Bojsen, Susan L. 
Byrgesen, Heike 
Christiansen, Helle 
Dockal, Malene 
Hansen, Charlotte 
Iversen, Pia M. 
Jensen, Morten L. 
Johnsen, Lars 
Jørgensen, Karin J.

Khan, Sobia 
Lyby, Peter 
Madsen, Ulla 
Munk, Lone 
Pedersen, Maibritt 
Persson, Søren 
Poulsen, Peter 
Skjerbek, Tine 
Skjoldborg, Eva 
Terkelsen, Tina 
Thomsen, Morten 
Wrang, Kirsten

l.HFp.
Absalonsen, Helle Jydby H. 
Bugge, Mette 
Ehlert, Birthe Maria 
Guldager, Anni 
Hansen, Steffen 
Hemmingsen, Helle 
Jakobsen, Heidi 
Jensen, Lone Malene 
Jeppesen, Eva Irene 
Larsen, Britt Irene 
Larsen, Marianne Jeanette 

Lyhne, Ulrich 
Lærche, Thomas Edvard 
Mathiassen, Lykke Krestina 
Pedersen, Tina Nørrelund 
Rasmussen, Charlotte 
Ravn, Gitte Gramstrup 
Sjodsholm, Michael 
Sloth, Lisbeth 
Svendsen, Pernille 
Thuesen, Simon C. 
Tobiasen, Torben
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1.HFq.
Allesø, Thomas Sørensen 
Andreasen, Dorte 
Andersen, Jimmy Dupont 
Andersen, Lene 
Benthin, Laila 
Hansen, Diana Birk 
Hansen, Lilian Keinicke 
Jacobsen, Mette 
Jensen, Pernille Jerlev 
Larsen, Anne-Dorthe 
Larsen, Malene Ranzau 
Larsen, Rikke

Madsen, Lene Haugberg 
Mortensen, Randi 
Mortensen, Susanne 
Nielsen, Karen Westh 
Nielsen, Søren Bjarke 
Nielsen, Tina 
Petersen, Lene 
Petersen, Sylvan Karim 
Schyberg, Christian 
Sørensen, Lars Rosander 
Tingsager, Gitte

l.HFr.
Andersen, Søren 
Barkholt, Lotte 
Einarsson, Solveig 
Foroughi, Mehran 
Frichmann, Thomas 
Hansen, Lisbeth Fjeldsø 
Hansen, Søren Høyer 
Jensen, Annette Lund 
Jensen, Bente 
Jensen, Lone Ladager 
Jeppesen, Brian Madsen 

Jepsen, Lisa 
Jørgensen, Britt 
Karlsen, Helle Stensgård 
Larsen, Trine Ann 
Laursen, Anitta 
Mølgaard, Claus
Nielsen, Vivi Kirkegaard 
Nørgaard, Poul Erik 
Petersen, Niels Chr. Due 
Qazi, Tariq Ali 
Rasmussen, Linda
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Lærerne:
Agergaard, Mogens Juul (biologi).......................09 17 83 03
Andersen, Jens (musik-engelsk)......................... 09 18 87 02
Bennike, Solveig (dansk-latin-oldtidskundskab)........ 09 12 46 22
Birkerød, Ulla (dansk-spansk).........................  09 13 34 97
Bitsch, Aase Haubro (historie-religion)..............
Bogaard, Helle Stahl (fransk-tysk).....................09 14 92 01
Bolding, Flemming (dansk-samfundsfag)..................09 12 46 22
Christensen-Dalsgaard, Gerda (dansk)..................  09 98 14 34
Clausen, Marianne (fransk-russisk)....................  09 47 25 78
Dickmeiss, Karen (engelsk-religion)...................  09 12 56 78
Ellegaard, Ole (fysik-kemi)...........................  09 91 39 09
Frederiksen, Anne-Lise (engelsk,fransk,studievejleder)09 13 14 38
Færing, Frede (religion-dansk)......................... Ö9 13 31 14
Goudsmit, Hans (tysk-studievejleder)..................  09 76 17 08
Hansen, Egon Ronge (geografi-studievejleder).......... 09 31 43 25
Hansen, Jane (historie)................................ 09 15 70 85
Hansen, Kirsten Vivian (engelsk-formning).............  09 91 15 48
Høgedal, Flemming (fysik-matematik-inspektor).........  09 15 70 27
Ilium, Dorthe (dansk-idræt)...........................  09 93 23 43
Ingvardsen, Ole Brandt (idræt-samfundsfag)............  09 13 35 03
Jacobsen, Hans Henrik (tysk-studievejleder)........... 09 18 01 00
Jacobsen, Aage Rønnow (historie-fransk)............... 09 12 11 60
Jensen, Karsten Ulrik (fysik-kemi)....................  09 12 37 44
Joensen, Bendt (musik-fransk)...........................  09 32 23 25
Jørgensen, Ove (biologi)....-..........................  09 76 19 80
Keller, Ole (fysik-matematik).........................  09 13 93 10
Kemp, Vilhelm (dansk-religion)........................  09 15 33 44
Knudsen, Hanne Rahbek (italiensk-latin-oldtidsk.)....  09 17 47 45
Lastein, Ulla (biologi-kemi-studievejleder)...........  09 15 17 88
Lauritzen, Ruth (matematik-studielektor)..............  09 13 04 50
Lysgaard, Niels (matematik)...........................  09 17 48 23
Madsen, Finn (fysik-kemi).............................  09 97 84 88
Madsen, Hugo (historie-oldtidskundskab)...............  09 32 11 92
Madsen, Karin-Ann (dansk-psykologi)...................  09 15 33 44
Mentz, Jørgen (historie-rektor).......................  09 15 19 89
Mohr, Inge (matematik).................................  09 14 03 37
Mohr, Svend (matematik-fysik).......  09 14 03 37
Mortensen, Ole (latin-græsk-oldtidskundskab)..........  09 13 03 93
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Munkholm, Ellen (matematik)............................  09 15 13 76
Møller, Jan (fysik, matematik)......................... 09 17 71 04
Møller, Poul (geografi)................................  09 91 38 38
Maarup, Lars Zacho (biologi-engelsk)..................  09 17 40 70
Nielsen, Ivan (idræt)..................................  09 16 04 58
Nielsen, John (matematik)..............................  09 16 69 92
Nielsen, Karen Margrethe (historie-engelsk)...........  09 14 94 71
Nielsen, Tommy (religion-tysk)......................... 09 11 12 90
Nisbeth, Henrik (latin-græsk-oldtidskundskab).........  09 44 23 34
Nommensen, Børge (engelsk-idræt)......................  09 15 33 37
Olesen, Erik Bruun (fysik-matematik-inspektor)........  09 13 32 23
Pearson, Kirsten Atterdag (engelsk-fransk)............  09 99 12 38
Pedersen, Anne-Dorthe (engelsk-idræt).................  09 13 90 96
Pedersen, Ellen (historie-studielektor)............... 09 16 19 19
Petersen, Kirsten Vedel (biologi-idræt)...............  09 48 15 99
Petersen, Lars (fysik-matematik).......................
Piesner, Johannes (engelsk-tysk).......................  09 14 84 11
Rahba, Bodil (fransk-engelsk)..........................
Ravn, Bodil (tysk-idræt)...............................  09 13 80 31
Ravn-Jensen, Else Digmann (dansk-idræt)................ 09 15 36 88
Reff strup, Knud Ole (kemi-f ysik-datalære).............  09 15 33 56
Schaumburg, Frauke (engelsk-tysk)......................  09 14 78 30
Schmidt, Per Juul (dansk-formning).....................
Schepelern, Jens Otto (musik)..........................  09 69 13 81
Schou, Jytte (fransk)..................................  09 16 87 87
Schultz, Carl Flemming (dansk-historie)................ 09 12 63 80
Sigh, Flemming (geografi-boginspektor)................. 09 47 20 13
Stokholm, Richard (dansk-tysk).........................  09 13 36 17
Svendsen, Kristian (fysik-matematik)................... 09 16 93 29
Sørensen, Poul Husum (engelsk-spansk-idræt)...........  09 17 19 28

Skolens administration:
Rektor: Jørgen Mentz
Lærerrådsformand: adjunkt Ulla Lastein 
inspektorer: adjunkt Flemming Høgedal og adjunkt Erik Bruun Olesen 
Bogihspektor: lektor Flemming Sigh
Gymnasie-studievejledere: lektor Hans Goudsmit, adjunkt Egon Ronge 
Hansen og lektor Anne-Lise Frederiksen.
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HF-studievejledere: lektor Hans Henrik Jacobsen og adjunkt Ulla 
Lastein
Skolesekretærer: Aase Nielsen, Gurli Bæk Rasmussen og Kirsten 
Ørsted
Pedel: Finn Jensen
Pedelmedhjælper: Bjarne Madsen
Kantinebestyrer: Marlis Serve
Kantinemedhjælper: Birgit Larsen

Skolens adresse:
Jernbanegade 34, 5000 Odense C
Skolens telefoner:
Rektor, skolens kontor................................. 09 12 22 40
Lærerværelset (11.30-11.55)............................. 09 17 87 71
Pedel...................................................09 13 21 95
Elevtelefon.............................................09 13 26 69

Lærere der har forladt skolen i 1987:
Lisbeth Mogensen kom til skolen i 1965 og valgte at gå på pension i 
sommeren 1987.

Erik Kofoed Westergaard kom til skolen i 1966 og valgte at gå på 
pension i sommeren 1987.

Teknisk-administrativt personale der har forladt skolen i 1987: 
Sekretær Eva Teglbjærg kom til skolen i 1960 og skulle gå på 
pension i oktober 1987.

Sekretær Ida Petersen forlod skolen i februar 1988 for at arbejde 
for Fyns Amtskommune.

Pedel Ejner Larsen og Grethe Larsen kom til skolen i 1968 og gik på 
efterløn i sommeren 1987.

Tre af skolens tidligere lærere er afgået ved døden i det forløbne 
skoleår. For alle tre gælder det, at de ansattes ved skolen umid
delbart efter embedseksamen, og de forblev ved skolen, indtil de 
pensioneredes. Tilsammen kom de til at tjene skolen i nær 130 år. 
Otto Nielsen 1899-1987
Niels Foged 1906-1988
Gert Bolwig 1907-1987
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Mogens Juul Agergaard Jens Andersen Solveig Bennike

Ulla Birkerød Aase Haubro Bitsch Helle Stahl Bogaard

Flemming Bolding Gerda Christensen-Dalsgaard Marianne Clausen
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Karen Dickmeiss Ole Ellegaard Anne-Lise Frederiksen

Frede Færing Hans Goudsmit Egon Runge Hansen

Jane Hansen Kirsten Vivian Hansen Flemming Høgedal
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Dorthe Ilium Ole Brandt Ingvardsen Hans Henrik Jacobsen

Aage Rønnow Jacobsen Karsten Ulrik Jensen Bendt Joensen

Ove Jørgensen Ole Keller Vilhelm Kemp
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Hanne Rahbek Knudsen Ulla Lastein Ruth Lauritzen

Niels Lysgaard Hugo MadsenFinn Madsen

Karin-Ann Madsen Jørgen Mentz Inge Mohr
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Svend Mohr Ole Mortensen Ellen Munkholm

Jan Møller

Ivan Nielsen John Nielsen

Lars Zacho Maarup

Karen Margrethe Nielsen
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Tommy Nielsen Yvonne Nikolajsen

Børge Nommensen

Anne-Dorthe Pedersen Ellen Pedersen

Kirsten Atterdag Pearson
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Lars Petersen Johannes Piesner Bodil Rahba

Bodil Ravn Else Digmann Ravn-Jensen Knud Ole Reffstrup

Frauke Schaumburg Per Juul Schmidt Jens Otto Schepelern
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Jytte Schou Carl Flemming Schultz Flemming Sigh

Richard Stokholm Kristian ^vendsen Poul Husum Sørensen

Aase Nielsen Gurli Bæk Rasmussen Kirsten Ørsted

28



Marlis Serve
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SKOLEÅRET DER GIK

Intro-ugen og hyttetur.

På Odense Katedralskole er der tradition for at tage godt imod nye 
elever. Skoleåret begyndte d. 5. august, hvor nye elever blev 
modtaget på skolen, fik dikteret skema og blev vist rundt på 
skolen. Programmet for de følgende dage var lagt af introudvalget 
nedsat af og blandt skolens elever. Det er dette udvalgs opgave at 
give de nye elever i l.g og 1.HF en god velkomst på OK, - at gøre 
overgangen til gymnasiet og HF så smertefri som mulig. Intro-dagene 
tager først og fremmest sigte på, at man lærer sine nye klasse
kammerater, sine nye lærere og det nye arbejdsmiljø at kende.
På programmet i år havde vi, som de sidste år, arrangeret en 
såkaldt ”kreativ dag". En dag, hvor de nye elever ganske enkelt 
blev tvunget til at bruge fantasien i en mix af sange, digte, 
teater, dans o.s.v. Dette bidrog væsentligt til fremmeisen af 
klassernes indbyrdes forhold. Aftenen d.7. august løb af staolen 
med stor succes, hvor vi havde arrangeret fællesspisning for de nye 
elever, deres lærere og intro-eleverne, og hvor eleverne til megen 
fornøjelse fremviste deres indslag til kreativiteten på bedste 
teatermaner. Som kronen på værket afsluttedes aftenen med 
folkedans, hvor enkelte ihærdigt forsøgte at bibeholde de gamle 
danske traditioner, men hvor de fleste, trods deres bedste forsøg, 
bidrog til en helt ny form for folkedans.
Yderligere bestræbte vi os på at præsentere de nye elever for, hvad 
skolen byder på af elevaktiviteter, og de opmuntredes stærkt til at 
deltage i disse. Der er altid brug for nye kræfter!
Week-enden d.14-15.august foregik helt i elevernes tegn. Den 
berømte "Hyttetur" udspillede sit drama i Fyns største spejderhytte 
+ omegn, på nordspidsen af Langeland. Den var arrangeret af ældre 
elever, samlet i hytteturs-udvalget. Her lærte man hinanden bedre 
at kende på tværs af klasserne gennem de alsidige arrangementer og 
denne ideelle "ryste-sammen-tur".
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Rasmus Rask-festdag.

Søndag den 22. november 1987 var der forløbet 200 år, siden 
sprogforskeren Rasmus Rask fødtes i Brændekilde. Som man kunne læse 
i .årsskriftet 1987, var Rasmus Rask discipel på Odense 
Katedralskole 1801-07. Tidligere på året havde skolen taget 
initiativ til at markere dagen, og der blev udarbejdet et program i 
samarbejde med Odense Universitetsbibliotek og Historisk Samfund 
for Fyns Stift.
Efter at rektor Jørgen Mentz sammen med rektor for Odense 
Universitet, overbibliotekaren på Odense Universitetsbibliotek og 
formanden for Historisk Samfund havde nedlagt kranse ved Rasmus 
Rasks fødested i Brændekilde, samledes ca. 200 Rasmus Rask- 
interesserede, deriblandt en række sprogforskere fra danske og 
udenlandske universiteter, i solennitetssalen, hvor professor 
Jørgen Rischel, Københavns Universitet, og professor Jacob Mey, 
Odense Universitet, forelæste om Rasmus Rask og hans betydning som 
sprogforsker.
Efter frokost i skolens kantine var der udflugt til Sanderumgård og 
andre steder på Fyn, hvortil Rasmus Rask havde haft tilknytning. 
Sidst på eftermiddagen samledes deltagerne i Brændekilde 
forsamlingshus, hvor professor Hans Bekker-Nielsen, Odense 
Universitet, talte om fynboen Rasmus Rask, hvorefter der var 
middag.
I solennitetssalen var der arrangeret udstilling omkring Rasmus 
Rask og hans indsats som sprogforsker, og der var offentlig adgang 
i dagene omkring festdagen. - Om mandagen var der fællestime ved 
lektor Ellen Pedersen for skolens elever, og emnet var selvfølgelig 
- skolens berømte discipel Rasmus Rask! 
Pædagogisk dag.

Fredag den 19. februar 1988 holdt skolens lærere "Pædagogisk dag". 
Emnet var "Lige muligheder for alle", og formålet var. at sætte 
focus på den pædagogiske indsats, der er brug for, for at give 
flest mulige elever det bedste udbytte af undervisningen. Som 
foredragsholdere var inviteret Erik Laursen fra Ålborg 
Universitetscenter og Marianne Dideriksen fra Avedøre Gymnasium.
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Erik Laursen har i samarbejde med andre fra AUC undersøgt en stor 
gruppe gymnasieelever, og har på grundlag af årskarakterer opdelt 
dem i grupper: "høje" drenge og piger med gennemsnit over 8,8 og 
"lave" drenge og piger med gennemsnit under 7,3. - Undersøgelsen 
viste bl.a., at de "høje" drenge øger den tid, de bruger til 
hjemmearbejde meget kraftigt i 3.g selv om deres position blandt de 
bedste i klassen ikke rokkes, og uden at det giver nogen klar 
stigning i karakterniveauet. Denne udvidelse sker på bekostning af 
en indskrækning af en i forvejen ikke særlig bred aktivitetsfære. 
De "høje" piger nedsætter deres forbrug af tid til hjemmearbejdet 
og bruger en meget stor del af deres tid til planlagte aktiviteter 
uden for skolen. Pigerne er på trods af deres høje placering meget 
rådvilde med hensyn til valg af videreuddannelse. De "lave" piger 
er meget realistiske i forhold til deres egne fremtidsmuligheder, 
men det samme kan næppe siges om de "lave" drenge, der i en stor 
del af deres gymnasietid overvurderer deres fremtidsmuligheder.
Marianne Dideriksen var på grundlag af sine undersøgelser kommet 
til det resultat, at vi bør arbejde mere med kønsopdelte grupper, 
fordi det kun er i gruppen, piger kommer til orde, og fordi det 
er i gruppen, pigerne afprøver deres formuleringsmuligheder.
Drengenes problemer med henblik på gruppearbejde er store: Rene 
drengegrupper fungerer dårligt, men denne samarbejdsform skal 
drengene lære.
Klasserums-undersøgelser havde vist, at langt den meste tid ud
fyldes af lærerens talestrøm, dernæst optog de højtråbende drenge 
tiden og kun 1/9 af tiden talte de aktive piger.
Hvad der fremførtes under den afsluttende debat var bl.a. 
følgende: Lærerne bør i deres undervisning gøre mere ud af den 
faglige introduktion. De må begrænse deres fagegoisme og arbejde 
mere med fagspecifikke lektielæsningsmetoder. Yderligere blev der 
fremsat forslag om, at man i det kommende års temadage kunne ar
bejde med overgangsproblemer for elever i 1. g og l.HF, mens elever 
i 2.g og 3.g og 2.HF kunne arbejde med overgangproblemer til videre 
uddannelsesforløb.
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Studierejser og ekskusioner i 1987-88.

3 . a
3.yzuN
3. c
3 . yF
2.bz,2.pqr

27.08.- 30.08.
31.08.- 4.09.
24.09.- 25.09.

København (historie og dansk) 
Samsø (biologi og geografi) 
Købenahavn (historie og dansk) 
London (fysik) 
Barcelona (spansk)

27.09.
9.10.

.- 3.10.

.- 19.10.
2 .by 10.10,.- 17.10. Milano (italiensk)
3 .b 14.10..- 25.10. Krakow (historie og religion)
2.a 14.10. - 25.10. Berlin (historie og tysk)
3 . z 2.10..- 11.10. Paris (matematik)
3.k 11.12..- 18.12. Rom (latin)
2.uyF 14.03. Nyborg (kemi)
3. z 17.03..- 19.03. København (historie og dansk)

Fællesarrangementer.

Der har i årets løb været afholdt en række fællesarrangementer for 
skolens elever; bl.a. har der været orientering om elevrådsvalg, 
foredrag om Rasmus Rask ved lektor ellen Pedersen, oplæsning og 
underholdning ved forfatteren Benny Andersen, lysbilledforedrag om 
U-landsarbejde i Tanzania ved adjunkt Børge Nommensen m.v.

Skolens musikliv.

Ved forårskoncerten den 9. april optrådte koret med nogle af 
Dvoraks iørefaldende "Moraviske duetter", arrangeret for blandet 
kor, og med "rytmiske" sange af bl.a. Bernhardt Christensen og Chr. 
Alvad. Musikklasserne opførte kormusik, med eller uden 
instrumentalt akkompagnement, af Mendelsohn, Brahms, Jens Andersen 
("Ahorntræet" med tekst af Thorkild Bjørnvig), Tage Mortensen 
(af"Vintersuite" med tekst af Frank Jæger), Ellington og Billie 
Holiday. Der hørtes meget livfulde klassiske duetter for 
altsaxofoner, og koncerten sluttede med 4 numre med en femmands 
jazzgruppe. To af medlemmerne havde selv lavet udmærkede 
kompositioner: Bo Walther:"Anastasha’s Back in Rio" og Henrik 
Trenskow:"Myrer" .
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I Domkirken opførtes den 7. december 1987 korarrangementer af 
julesange (carols), spirituals og en række gamle salmemelodier. 
Desuden originalkompositioner af bl.a. Palestrina, Couoerin og Jens 
Andersen. Domorganist Povl Børch supplerede på det smukkeste med en 
række orgelkompositioner, som for en stor dels vedkommende var 
baseret på de melodier, som også hørtes i korarrangementer.
En del af kormusikken genopførtes ved juleafslutningen den 22. 
december.
Forårskoncerten den 14. april 1988 bød bl.a.på korarrangementer af 
Beatles-sange, Ellington-musik og folkemelodier. Desuden kormusik 
af Gabriel Faure, Jean Sibelius, Jens Andersen, Jens Johansen og 
andre. Også instrumentalmusik, såvel klassisk som rytmisk, var på 
programmet.

Årets idrætsaktiviteter.

Odense Katedralskole har i 1987-88 deltaget i gymnasieskolernes 
atletikstævne og gymnasieskolernes turneringer i fodbold, basket- 
og volleyball.
I september deltog 2.by i en oplevelsesrig aktivitetsdag, 
arrangeret af Institut for Idræt, Odense Universitet, og 2. og 3.y 
har i december stået som arrangører af en vellykket og spændende 
turnering i volleyball for blandede hold, "juleturneringen". Man 
spiller med og mod hinanden klassevis - et lærerhold stillede også 
op. Vinder blev 3.y med 2.u på andenpladsen.
I september blev der afholdt en idrætsdag for hele skolen. Alle 
elever og lærere var delt ind på 28 hold, som blev ledt af en 
"førerhund". Aktiviteterne, som fandt sted på universitetets 
idrætsanlæg, blev indledt med en opvarmning for alle på stadion, og 
derefter gik holdene ud til aktiviteterne, som dels omfattede et o- 
løb, dels usædvanlige boldspil (finsk rundbold, touch-rugby, 
keglespil o.a.). O-løbet havde mange poster, hvor det overalt 
gjaldt om at samarbejde som hold og tænke sig om, samtidig med at 
man brugte kroppen. Og heldigvis blev det en af årets få 
solskinsdage! Alle havde det sjovt og var enige om, at det bare 
havde været en god dag.
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Skolekomedie.

Der er på Odense Katedralskole tradition for at spille skolekomedie 
kort tid før jul. I år lykkedes det undtagelsesvis ikke at få 
arrangeret skolekomedie, hvad mange har været kede af.
Forhåbentlig lykkes det i år at få skaffet instruktører og 
skuespillere så betids, at der som tidligere kan meldes udsolgt til 
en række forestillinger i december.
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Gæsteelever.
Skolen har i år haft følgende udvekslingsstudenter:

Jenny Stewart (Australien)
Jana Harris (USA)
Christopher Ramsey (Australien)

Hilsen fra gæsteeelverne.

Kære Odense Katedralskole.
Vi er to udvekslingsstudenter, der har været så heldige at gå på 
Odense Katedralskole, mens vi boede i Danmark. Vi vil gerne skrive 
noget til skolen!
Der er mange ting i Danmark, som er anderledes end i vores lande - 
Australien og USA. I vores skoler har vi mange prøver i løbet af 
året, og disciplinen er mere streng end her. Vi har heller ikke en 
bestemt klasse, som vi altid er sammen med. Drikkevanerne er også 
meget anderledes! Vi har også lagt mærke til jeres vejr, som for 
det meste kan beskrives med to ord: vådt og koldt!
Men selv om vejret ikke har været det bedste her, har vi haft det 
godt her, og vi er fyldt med mange oplevelser, som vi aldrig vil 
glemme.
Til sidst vil vi gerne sige tak til vores klasser for alt det, de 
gjorde for os og hjalp os med. Vi har bestemt haft det sjovt i år, 
og vi vil komme til at savne jer.
Også tak til rektor og lærere, som vi har haft.

Venlig hilsen 
Jana Harris og 
Chris Ramsay 

Lærerkandidater.
Skolen har i år haft følgende lærerkandidater: 

Efterår 1987:
Jørgen Dejgaard matematik
Krista Andersen oldtidskundskab
Jeanne Friis fransk/dansk
Jette Birk oldtidskundskab
Forår 1988:
Jørgen Dejgaard musik

36



INTRODUKTION TIL DET NYE SKOLEÅR

Optagelse i gymnasiet og HF.

Optagelse i 1. gymnasieklasse finder sted fra 9. eller 10. klasse. 
Optagelse er betinget af, at ansøgeren
- har fulgt undervisningen i tysk eller fransk på 7-9. klassetrin,
- har aflagt den skriftlige del af folkeskolens afgangsprøver i 
dansk og regning/matematik med tilfredsstillende resultat,
- har aflagt folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk,
- har aflagt folkeskolens afgangsprøve i engelsk og tysk/fransk 

hvis han/hun vil på den sproglige linie,
- har aflagt folkeskolens afgangsprøve i fysik/kemi, hvis han/hun 
vil på den matematiske linie.

Ansøgningsskema fås på den skole, hvor ansøgeren hidtil har gået, 
og det indsendes gennem skolen. På ansøgningsskemaet skal anføres, 
om ansøgeren ønsker optagelse på sproglig eller matematisk linie, 
samt hvilket sprog elever på sproglig og matematisk linie ønsker 
undervisning i udover de obligatoriske.
Svar om optagelse kan forventes i slutningen af juni.

Optagelse i l.HF forudsætter normalt 10 års skolegang, evt. 9. år i 
folkeskolen + 1 år i gymnasiet, på EFG eller tilsvarende 
uddannelse. Optagelse er betinget af, at ansøgeren
- er fyldt 16 år senest den 31. januar det år, hvor der søges 
optagelse,

har aflagt folkeskolens udvidede afgangsprøve i dansk samt 
afgangsprøve i matematik, engelsk og tysk med tilfredsstillende 
resultat.
Ansøgningsskema (gult) få$ på den skole, hvor ansøgeren hidtil har 
gået, og det indsendes gennem skolen. På ansøgningsskemaet skal 

37



anføres om ansøgeren i l.HF ønsker undervisning i formning eller 
musik. Såfremt man ønsker at holde en pause efter afslutningen af 
folkeskolen, kan der på et senere tidspunkt søges optagelse på HF.
I så fald skal ansøgeren rekvirere ansøgningsskema (blåt) på det 
kursus, hvor der ønskes optagelse. Efter ansøgningsfristens udløb 
(1988:15.marts) indkaldes ansøgere til en samtale med HF-kursets 
rektor eller studievejleder.
Optagelse kan forventes i begyndelsen af juni.

Skoleårets start.

Skoleåret begynder mandag den 8.august 1988.
Skolens nuværende elever møder kl.10, nye elever i l.g kl.11 og nye 
elever i l.HF kl.12. Den første dag bydes nye elever velkommen, og 
de inddeles i klasser. Der dikteres skema, og der er rundvisning på 
skolen.
De følgende dage afvikles et introduktionskursus, hvor det 
væsentlige er, at de nye elever lærer skolen og hinanden at kende. 
En af dagene er helliget kreativ udfoldelse, og ved en sammenkomst 
om aftenen vises klassernes resultater frem. Derudover gives der en 
række praktiske meddelelser af rektor, studievejledere og 
elevrepræsentanter.
Efter introduktionskurset er der normal skolegang.
I en week-end i begyndelsen af skoleåret arrangerer ældre elever 
sædvanligvis hyttetur for de nye elever.

Skoledagen.

Timerne har en varighed a 45 minutter:
1.time: 8.00 - 8.45
2.time: 8.55 - 9.40
3.time: 9.50 - 10.35
4.time: 10.45 - 11.30
5.time: 11.55 - 12.40
6.time: 12.50 - 13.35
7.time: 13.45 - 14.30
8.time: 14.35 - 15.20
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I frikvarterer og mellemtimer kan eleverne opholde sig i 
studierummet eller i kantinen, hvor der kan arbejdes med lektier, 
skriftlige opgaver o.lign.

Skema.

Eleverne får udleveret skema første skoledag, og der kan på grund 
af HF1 s inddeling af skoleåret i to semestre, forventes enkelte 
skemaændringer i begyndelsen af januar.
De daglige skemaændringer meddeles på opslagstavlen ved 
hovedindgangen, og her kan eleverne orientere sig om eventuelle 
ændringer på grund af læreres fravær, ekskusioner o.lign. 
Yderligere kan der indhentes oplysninger om skema- eller 
lokaleændringer på kontoret.
Et skema omfattende time- og lokaleplan for samtlige lærere og 
klasser findes på en opslagstavle over for indgangen til 
lærerværelset.

Ferieplan.
1988: Efterårsferie: mandag d.17.oktober - fredag d.21.oktober 

Juleferie : fredag d.23.december - mandag d.2.januar

1989: Vinterferie : mandag d.20.februar - fredag d.24.februar 
Påskeferie : mandag d.20.marts - mandag d.27.marts 
St. Bededag : fredag d.21.april 
Kristi Himmelfartsdag: torsdag d.4.maj 
Pinseferie : mandag d.15.maj 
Sommerferie : mandag d.26.juni -

De nævnte dage er medregnet i ferierne.
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Bøger.

Bogdepotet er beliggende i kældergangen over for formningslokaler
ne .
Boginspektor er lektor Flemming Sigh.
Bogdepotets væsentligste opgave er at udlåne lærebøger til skolens 
elever. Det foregår i praksis på den måde, at faglæreren rekvirerer 
et sæt bøger til hele klassen. Når et klassesæt lærebøger er 
udleveret til eleverne, overtager de hver for sig ansvaret for 
bogen i henhold til følgende bestemmelser:
- Bøgerne tilhører skolen. Eleven er økonomisk ansvarlig for de 
lånte bøger. Mishandling medfører bortfald af retten til boglån. 
Beskadigelser må straks anmeldes til boginspektor.

Eleven skal straks ved modtagelsen gennemse bøgerne. Er der 
mangler eller beskadigelser (f.eks. løse blade), skal det 
omgående meddeles til boginspektor.

Elevens navn og klasse skal skrives tydeligt på navnesedlen, for 
at glemte bøger kan tilbageleveres til låneren.

Der må ikke noteres eller streges i bøgerne. Notesbøger o.lign, 
må ikke lægges i bøgerne.

Udmeldes en elev af skolen, skal bøgerne samtidig afleveres til 
boginspektor.
Bogdepotet er åbent for elever i 3. frikvarter.
Papirvarer for hele skoleåret udleveres første dag i det nye 
skoleår.

Bibliotek.

Skolens oprindelige bibliotek blev skabt på foranledning af rektor 
Søren Anchersen (1748-81) i forbindelse med ombygningen af det 
daværende Odense Gymnasium 1755-57. Senere fik latinskolen også sit 
bibliotek, men på offentlig foranledning og i forbindelse med 
Guldborgs skoleforordning af 1775.
Grundstammen i det nuværende bibliotek, der også rummer en lille 
samling håndskrifter, udgøres af de to bibliotekers bogsamlinger, 
der blev slået sammen, da de to skoler, Odense Gymnasium og Odense 
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Latinske Skole, i 1802 blev forenet og fik navnet Odense Katedral
skole.
Bogbestanden udgøres af ca. 37.000 bind. Skolens elever kan 
hjemlåne bøger fra biblioteket; udlån finder sted i 5. frikvarter, 
og udlånstiden er normalt en måned.
Bibliotekar er studielektor Ellen Pedersen.
Udlån 1. februar 1987 - 1. februar 1988: 746 bind.

Der findes i Odense en række andre biblioteker, som skolens elever 
kan benytte: Odense Centralbibliotek med 9 filialer samt et 
musikbibliotek og en lokalhistorisk afdeling, Odense 
Universitetsbibliotek o.a.

Kantine.

Hovedbygningens loftsetage er indrettet som kantine, og her kan 
eleverne opholde sig i frikvarterer og mellemtimer. Der kan i 
udsalget til rimelige priser købes en god og sund kost, enkelte 
varme retter, diverse former for salat, f>rugt, mælk, sodavand m.v. 
Den gamle loftskonstruktion er bevaret, og der er her skabt en 
atmosfære, der gør det store loftsrum til elevernes foretrukne 
opholdssted, når de ikke har undervisning. - Kantinen anvendes 
yderligere til møder af forskellig art.

Skolens kontorer.

Skolen har 2 kontorer:
Rektorkontor: rektor Jørgen Mentz
Kontoret inspektorerne Flemming Høgedal og Erik Bruun

Olesen 
sekretærerne Aase Nielsen, Gurli Bæk
Rasmussen og Kirsten Ørsted.

Begge kontorer ligger på l.sal i den gamle bygning.
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Rektorkontor.
Rektor har kontortid daglig kl.12.00 - 13.00. Yderligere kan rektor 
træffes efter aftale.
Fravær af anden grund end sygdom må kun forekomme med rektor 
tilladelse.
Tilladelse indhentes i god tid.

Kontoret.
Inspektorerne træffes på kontoret i de fleste frikvarterer.
Sekretærerne træffes i tidsrummet kl.8.00 - 15.00.
Henvendelse til kontoret rettes angående følgende forhold: 

Udmeldelse af elever
Udmedelse skal ske skriftligt.

Adresseændring
Ændring af adresse, telefonnumre og efternavn bedes omgående 
meddelt skolen.

Befordringsgodtgørelse
Alle elever, som har over 11 km. mellem skole og hjem, kan 
få befordringsgodtgørelse (buskort/togkort) . Ansøgningsskemci 
fås på kontoret.

Statens Udddannelsesstøtte
Ansøgningsskema til SU fås ved henvendelse på kontoret. 
Der henvises iøvrigt til artiklen om SU i afsnittet om støt
temuligheder.

Skolens egne legater
Skolens legater kan søges af skolens elever. Ansøgnings
frister m.m. vil fremgå af opslag på skolen.

Skema- og lokaleændringer
Skema- og lokaleændringer vil normalt fremgå af de daglige 
opslag.
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Lærers udeblivelse
Såfremt en lærer udebliver fra undervisningen, henvender ele
verne sig på kontoret 5 minutter efter timens begyndelse.

Soldaterpapirer

Glemte sager
Henvendelse angående glemte sager rettes til pedellen eller
kontoret.
Bøger, der bærer bogdepotets stempel, afleveres dog i bogdepo
tet.

Pludselig sygdom (Falck)

Formular til lægeattest
Elever, der mener, at de bør fritages fra idræt, skal hos egen 
læge have udfyldt en lægeattest, som eleven selv skal betale. 
Der kan anvendes særlige blanketter, som fås på kontoret.

Spørgsmål angående gymnasie - og HF-uddannelserne i almindelig
hed.

Ordensregler

Hvor der til daglig færdes mange mennesker, må der iagttages visse 
ordensregler:
- Skolen er indrettet som et fagklassegymnasium, hvilket vil sige, 
at undervisningen i de forskellige fag foregår i bestemte 
lokaler, der er indrettet og udstyret til formålet. De enkelte 
klasser har ikke eget klasselokale, og der må skiftes lokale 
flere gange om dagen. Følgelig gælder, at man skal rydde op efter 
sig. Alle er vist enige om, at det ikke er rart at opholde sig i 
et lokale, hvor det flyder med affald og kridt.
- Det samme gælder for kantinen, hvor størsteparten af eleverne 
opholder sig i frikvarterer og mellemtimer. Desværre er der ikke 
så megen plads, at alle skolens elever kan opholde sig i kantinen 
samtidig, og elever i skolens ældste klasser, der er kendt med 
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forholdene, må fra starten tage hensyn til nye elever, så at de 
også får plads i kantinen.
- Det er tilladt at ryge i skolegården og i kantinen, men ikke på 
gange og i klasselokaler.
- Cykler og knallerter skal placeres i skolens cykelskure. Et 
begrænset antal elever vil kunne få parkeringstilladelse til bil i 
skolegården. Der indgives ansøgning til Fællesudvalget, der træffer 
afgørelse vedrørende parkering i skolegården.
- Skolen har ikke ansvar og erstatningspligt for cykler, knallerter 
og andre ejendele. Elever bedes derfor sørge for, at cykler og 
knallerter er forsvarligt aflåst, og at værdigenstande og større 
pengebeløb ikke efterlades i overtøj og på gangene o.lign.

Studierejser og ekskursioner.

Der er ingen, der har krav på ekskusioner eller udenlandsrejser, 
men det er meget ønskværdigt, om alle elever mindst en gang i løbet 
af gymnasietiden kommer på en flerdagsrejse.
En studierejse skal have en udførlig plan, herunder en plan for, 
hvordan rejsen er knyttet til undervisningen i de fag, der er 
involveret. Ofte indgår stof i forbindelse med rejser i eksamens
pensum, hvorfor alle elever i klassen /på holdet principielt skal 
deltage.
Desværre er ønsket om studierejser langt større end de penge, der 
er til rådighed, og følgelig kan ikke alle rejser gennemføres. 
Hvilke rejser, der har været gennemført i det forløbne skoleår, 
fremgår af en oversigt tidligere i dette skrift.

Karaktergivning.

I gymnasiet gives der meddelelse om elevernes standpunkt i de 
enkelte fag i december og marts.
Når der først gives karakterer i december, skyldes det hensynet til 
de nye elever, der på denne måde får sikret ro omkring den første 
tids undervisning. Umiddelbart før der gives karakterer, drøftes 
den enkelte elevs forhold i relation til standpunkt på et 
lærerforsamlingsmøde.
Ved skoleårets slutning gives en årskarakter, der udtrykker stand
punktet ved årets slutning. - 13-skalaen benyttes.
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Elever på HF får hverken terminskarakterer eller årskarakterer, og 
eksamen opnås udelukkende på grundlag af karakterer i aflagte 
prøver. HF-elever får dog normalt karakterer for skriftlige 
arbejder, og de kan, hvis de ønsker det, hos faglæreren få en 
bedømmelse af standpunktet.

Foræ1dremøde r.

Der afholdes normalt:
- et forældre-elevmøde for 1.g-klasserne i løbet af efteråret.
- en forældre-elevkonsultation for alle klasser efter første 
karaktergivning i december,

- en forældre-elevkonsultation for l.g-klasser før valg af fag i 
marts.

Derudover kan forældre, når de ønsker det, træffe aftale om samtale 
med rektor.
På HF holdes der ikke forældremøder.

Mødepligt og forsømmelser.

Der er mødepligt i gymnasiet som på HF. Lærerne fører fraværslis
ter, og der foretages regelmæssigt opgørelse over de enkelte 
elevers samlede fravær. Omfang af fravær oplyses for gymnasieele
vernes vedkommende på de karakterblade, som de får udleveret i 
løbet af skoleåret, mens HF-eleverne får oplysning om fravær gennem 
studievej lederne.
Der er ifølge cirkulære fastsat følgende bestemmelser for elever i 
gymnasiet:
"Har en elev forsømt undervisningen i et eller flere fag i væsent
ligt omfang, skal rektor underrette eleven om eventuelle 
konsekvenser af forsømmelserne (1.advarsel). Fortsætter en elevs 
forsømmelser herefter, skal rektor skriftligt underrette eleven, og 
hvis denne er under 18 år, tillige forældremundighedens indehaver 
om, at der kan blive tale om at tage forbehold over for elevens 
tilmelding til eksamen ved skoleårets slutning (2.advarsel, skrift
lig). Umiddelbart inden den 20. marts drøftes på et lærerforsam
lingsmøde forholdene for de elever, der har modtaget 2.advarsel. 
Såfremt rektor på baggrund af elevens forsømmelser finder, at der 
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bør tages forbehold ved elevens tilmelding til eksamen, skal han 
indsende en indberetning til direktoratet, hvori det indstilles, om 
eleven efter rektors vurdering bør have adgang til at deltage i 
eksamen ved skoleårets slutning. Direktoratet træffer derpå 
afgørelse i sagen".
For HF gælder følgende, jvf. "Cirkulæreskrivelse om mødepligt ved 
undervisning til højere forberedelseseksamen af 4.oktober 1985”: 
"De studerende har pligt til at følge undervisningen i de fag, de 
har tilmeldt sig/henholdsvis er optaget til, herunder til at afle
vere de skriftlige arbejder, der forlanges. Tilsidesættelse heraf 
medfører normalt henvisning til at aflægge eksamen på vilkår som 
selvstuderende og udelukkelse fra undervisning.
For fuldtidsstuderende må det samlede fravær normalt ikke overstige 
ca.15%. Manglende aflevering af skriftlige opgaver sidestilles med 
fravær fra undervisningen og kan medføre, at den studerende mister 
retten til at aflægge eksamen på vilkår som kursusstuderende samt 
til forsat deltagelse i undervisningen.
Skønner rektor, at en studerendes fortsatte fravær og/eller 
manglende aflevering af skriftlige arbejder i kursusforløbet vil nå 
et omfang, der kan begrunde udelukkelse fra undervisningen oc| 
henvisning til at aflægge eksamen på vilkår som selvstuderende, 
giver rektor den studerende en mundtlig advarsel. Samtidig henvises 
den studerende til en samtale med studievejlederen. Skriftlig1 
advarsel gives, hvis fraværet forsætter og/eller de skriftlige 
arbejder ikke afleveres trods den mundtlige advarsel. - 
Indberetning til direktoratet skal ske, hvis heller ikke den 
skriftlige advarsel medfører, at fraværet ophører, og/eller de 
manglende skriftlige arbejder afleveres, hvorefter direktoratet på 
grundlag af rektors indberetning tager stilling til følgende 
muligheder: a) selvstudium uden ret til at følge undervisningen, b) 
selvstudium med ret til at følge undervisningen, c) fortsættelse på 
kursus med henblik på forbedring af fremmødet".

Elevtelefon.

På trappen ved hovedindgangen findes en mønttelefon, som eleverne 
kan benytte: tlf.nr.09 13 26 69.
Det kan være vanskeligt på kort tid at finde frem til skolens en
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kelte elever, og det vil følgelig være klogt at fortælle folk, der 
kan få brug for at ringe til en elev på skolen, dels hvornår der er 
frikvarter, dels hvilken klasse man går i. Kontoret kan kun påtage 
sig at modtage telefonbesked til eleverne, når det drejer sig om 
særdeles vigtige meddelelser.

Elevaktiviteter.

Skolebladet hedder ”Punch". Det har eksisteret siden 1929 og er 
muligvis landets ældste skoleblad. En række interesserede elever 
udgør redaktionen, og der udsendes normalt 3-4 numre om året.
Elevforeningen hedder "Mimer". Den blev oprettet i 1858 og er med 
sikkerhed landets ældste elevforening. De senere år har den ført en 
stilfærdig tilværelse. For øjeblikket fungerer den ikke, men den 
kan genoprettes af elever, der har lyst til at arbejde med sagen. 
Til gengæld findes der på skolen andre foreninger og grupper, der 
påkalder sig elevernes opmærksomhed. Eksempelvis har skolen de 
senere år haft en fredsgruppe og en Amnesty International-gruppe. 
Der afholdes i løbet af skoleåret et bestemt antal skolefester. 
Et festudvalg står for arrangementerne, der afholdes i overensstem
melse med retningslinier, fastsat af det af lærere og elever bestå
ende fællesudvalg.
Blandt andre elevaktiviteter kan nævnes deltagelse i kor, fri idræt 
og skoleskomedie, hvorom der findes særskilte afsnit.

Skolens musikliv.

Sanginteresserede kan blive medlemmer af skolens kor, som normalt 
holder en ugentlig prøve af en dobbelttimes varighed (almindeligvis 
onsdag i 7. og 8. time). Samspilsgrupper kan dannes efter behov med 
eller uden deltagelse af lærer(e). Der er normalt ingen 
optagelsesprøve, men er man i tvivl om sine egne sanglige eller 
instrumentale kvalifikationer, kan man rådføre sig med sin lærer i 
musik.
De faste årlige musikalske hovedbegivenheder er en julekoncert i 
Domkirken i december måned og en forårskoncert, der normalt finder 
sted i begyndelsen af april. Ved disse lejligheder opfører koret og 
eleverne på musikgrenen, med eller uden assistance af instrumenter,
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gammel og ny musik i forskellige stilarter, afhængigt af de 
medvirkendes evner og ønsker.
Kor og/eller musikklasser medvirker også lejlighedsvis i opførelsen 
af større korværker i samarbejde med Odense Byorkester.
Juleafslutningen omfatter hvert år både flerstemmig sang for alle 
skolens elever og kormusik.
Skolens elever kan for øvrigt få billet til Byorkestrets koncerter 
til stærkt reduceret pris.

Skolens idrætsliv.
Odense Katedralskole er ganske vist et gammelt gymnasium, med 
beliggenhed i den indre by, men kan alligevel tilbyde et alsidigt 
idrætsprogram.
Fra august til oktober tager vi md bus til Odense Atletikstadion og 
udnytter der såvel stadion som stiarealerne og Aløkkeskoven til 
atletik, fodbold, rugby og alternative boldspil, løbetræning samt 
o-løb.
I inderdørssæsonen beskæftiger vi os med grundtræning, rytmisk 
gymnastik, redskabsgymnastik, volleyball og yoga - med forskellig 
vægtning for drenge og piger.
Endvidere arrangerer vi frivillig idræt efter skoletid, hvor man 
sammen med elever fra skolens andre klasser kan dyrke forskellige 
former for idræt, f.eks. atletik, fodbold, volleyball, basketball 
og styrke- og vægttræning.
Idrætsaktiviteterne på skolen og sammen med andre gymnasier er et 
af de tilbud, skolen giver eleverne, for at være sammen med andre 
og opleve et fællesskab i en god atmosfære.



Gymnasiet
Der findes jvf. gymnasiereformen af 1988 obligatoriske fag, der er 
fælles for alle på henholdsvis sproglig og matematisk linie, og 
derudover suppleres i 2. og 3. g med en række valgfag, så det 
ugentlige timetal bliver 31-32 itmer.

*) På OK: tysk eller fransk.
**)Et fortsættersprog/begyndersprog (på OK: tysk, fransk, spansk

Obligatoriske fag Sproglig linie Matematisk linie

ugl.
l.g

timer
2.g 3 .g

ugl.
i.g

timer
2.g 3.g

Dansk 3 3 4 Dansk 3 3 4
Historie 3 3 3 Historie 3 3 3
Idræt 2 2 2 Idræt 2 2 2
Engelsk 4 4 Engelsk 3 4
Fortsættersoprog*) 4 4 Valgfrit

sprog **) 4 4
Begyndersprog* * *) 4 4 Matematik 5 5
Naturfag 3 4 Fysik 3 3
Latin 3 Kemi 3
Biologi 3 Biologi 3
Musik 3 Musik 3
Geografi 3 Geografi 3
Religion 3 Religion 3
Oldtudskundskab 3 Oldtidskund-

skab 3
Billedkunst 2 Billedkunst 2

Ugl.timer ialt 32 27 17 Ugl.timer ialt 3 2 27 17

eller italiensk).
***) På OK: tysk, fransk, spansk eller italiensk.
Valg af fortsættersprog forudsætter undervisning i faget 7.-9. 
klasse i folkeskolen.
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Valgfag
For at fylde skemaet ud skal der suppleres med en række valgfag: 
i 2.g 4-5 timer om ugen, i 3.g 14-15 timer om ugen.
Der findes valgfag på højt niveau og valgfag på mellemniveau.
Som det fremgår af efterfølgende oversigter, strækker under
visningen i nogle valgfag på højt niveau sig over både 2. og 3.g, 
mens undervisningen i øvrige valgfag på højt niveau kun er placeret 
i 3.g.
Undervisningen i fag på mellemniveau kan følges i 2.g eller 3.g, 
for enkelte fags vedkommende kun i 3.g.
Den enkelte elev skal vælge:
- mindst to fag på højt niveau,
- supplere med fag på mellemniveau, indtil rammerne er fyldt ud.
Af de to fag på højt niveau skal eleverne på sproglig linie vælge 
mindst 1 sprogfag, elever på matematisk linie mindst 1 af fagene 
matematik, fysik, kemi, biologi og musik.
Yderligere er der bindinger mellem visse fag:
- Elever på matematisk linie, der vælger biologi på højt niveau, 
skal yderligere vælge enten geografi eller kemi på mellemniveau.
- Elever på matematisk linie, der vælger enten kemi eller musik 
på højt niveau, skal yderligere vælge enten matematik eller fysik 
på højt niveau.
- Elever på matematisk linie, der vælger både matematik og fysik 
på højt niveau, skal yderligere vælge kemi på mellemniveau eller 
højt niveau.
Ønsker om valgfag skal afgives senest 1.april.
Odense Katedralskole tilbyder følgende valgfag:
Fag på højt niveau:

*) Både som fortsættersprog og begyndersprog.

Sproglige Ugl timer Matematikere Ugl timer
2.g 3 .g 2.g . 3.g.

Engelsk 5 Matematik 5
Tysk*) 5 Fysik 5
Fransk*) 5 Engelsk 5
Spansk 5 Tysk*) 5
Italiensk 5 Fransk*) 5
Latin 5 5 Spansk 5
Græsk 5 5 Italiensk 5
Musik 5 5 Biologi 5 5

Kemi 5 5
Musik______________ 5 5
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Fag på mellemniveau
Ugl. timer i 2.g eller 3.g.

Matematik for sproglige 4 (kun i 3 . g) .
Latin for sproglige 4
Kemi for matematikere 4
Kemi for sproglige 4 (kun i 3.g).
Biologi 4
Geografi 4 (kun i 3 . g) .
Samfundsfag 4
Datalogi 4
Erhvervsøkonomi 4
Filosofi 4
Musik 4
Billedkunst 4
Idræt 4

51



Eksamen.

For gymnasiets vedkommende afholdes eksamen/årsprøver i maj-juni. 
Skriftlig eksamen afholdes i maj, mens mundtlig eksamen strækker 
sig over 4 uger fra slutningen af maj til ugen før sommerferiens 
begyndelse.
Afsluttende prøver til studentereksamen afholdes ved udgangen af 
det skoleår, hvor undervisningen afsluttes. Der afholdes ikke 
prøver i et obligatorisk fag, når det er valgt som valgfag.
Studentereksamen omfatter - udover en større skriftlig opgave i 3.g 
i dansk, historie eller et af den enkelte elev valgte fag på højt 
niveau - ialt 10 prøver:
- skriftlig prøve i dansk efter 3.g.
- skriftlig prøve i valgte fag på højt niveau efter 3.g,
- skriftlig prøve i engelsk for elever på spr.linie/matematik for 
elever på mat. linie efter 2.g,

- 5 a 6 mundtlige prøver (afhængig af, om den enkelte elev har 2 
eller 3 fag på højt niveau), deraf normalt 4 efter 3.g.

I tilfælde, hvor der ikke afholdes mundtlige prøver i et fag, over
føres årskarakteren i faget som eksamenskarakter. Der gives endvi
dere en medtællende karakter for den større skriftlige opgave.

Desuden afholdes der årsprøver og terminsprøver:
Skriftlig årsprøve afholdes:
- efter l.g: i dansk for elever på begge linier,

i engelsk for elever på spr.linie/
i matematik for elever på mat.linie, 

- efter 2.g: i dansk for elever på begge linier,
i valgfag på højt niveau, startet i 2.g.

Terminsprøver afholdes:
- i 2.g.: i engelsk for elever på spr.linie/

i matematik for elever på mat.linie.
- i 3.g: i dansk for elever på begge linier,

i valgfag på højt niveau.
Efter l.og 2.g afholdes der normalt 3 mundtlige årsprøver,indbefat
tet evt. afsluttende prøver til studentereksamen.
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STUDIEVEJLEDNING, UDDANNELSE- OG 
ERHVERVSORIENTERING

Klasserne har ikke nogen klasselærer. Til gengæld har de en 
studievejleder, som følger klassen. Det er studievejlederens opgave 
at vejlede eleverne i "studiesituationen", d.v.s. hjælpe vedrørende 
forhold af faglig, social, økonomisk og personlig art.
Studievejlederne i gymnasiet og HF varetager således den rådgivende 
og vejledende funktion, som klasselærer og skolevejleder har i 
folkeskolen.
Skolen har følgende studievejledere:

Gymnasiet: Anne-Lise Frederiksen
Hans Goudsmit
Egon Ronge Hansen

HF: Hans Henrik Jacobsen
Ulla Lastein.

Hver studievejleder har 2 faste timer om ugen, hvor han/hun kan 
træffes i studievejlederkontoret. Derudover er der mulighed for at 
træffe individuel aftale om en samtale.
Ud over at vejlede den enkelte elev afholder studievejlederne 
kollektive timer i studie-og erhvervsorientering, og der arrangeres 
besøg på uddannelsesinstitutioner og møder af studieoplysende 
karakter.

Vejledningsforløbet:
Forholdsvis hurtigt efter skolestarten rådgives om arbejdsmetoder 
(læseteknik, notattagning og tilrettelæggelse af arbejdet). 
Sideløbende med disse kollektive timer bestræber studievejlederne 
sig på at lære eleverne og deres baggrund af kende gennem indivi
duelle samtaler.
Eleverne modtager orientering om valgmulighederne; i gymnasiet 
vælges fag på højt niveau og mellemniveau, og på HF vælges til
valgsfag .
Senere i forløbet gives en række kollektive timer i studie og 
erhvervsorientering. Forud får eleverne udleveret materiale, der 
udgives af Rådet for Uddannelses- og erhvervsvejledning, ligesom de 
får adgang til skolens eget studievejledningsmateriale. I for
bindelse hermed gennemgås arbejdsmarkedsforhold, kønsrolleproble
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matik, sociale og økonomiske forhold, samt muligheder for job og 
ophold i udlandet.
For elever i 2. og 3. g samt 1. og 2. HF afholdes på skolen et 
studieorienterende møde, hvor udefrakommende vejledere og 
studerende orienterer.For elever i 3. g og 2. HF afholdes en 
uddannelsesdag, hvor der er mulighed for at besøge byens 
uddannelsessteder.
Ved afslutningen af skoletiden orienteres om adgang til videre
gående studier, herunder ansøgningsfrister og -procedurer.
Andre informationer fra studievejlederne fås via en opslagstavle, 
ophængt uden for lærerværelset, samt ved de ugentlige kommunikati
onsmøder.

Støttemuligheder

Elever i gymnasiet har mulighed for at søge om økonomisk støtte af 
forskellig art. Støttens art og størrelse er baseret på ansøgerens 
alder og egne og i nogle tilfælde forældrenes økonomiske forhold. 
Unge, der ikke er fyldt 18 år, får børnefamilieydelse, der beløber 
sig til ca.6.000 kr. årligt. Beløbet tilgår automatisk moderen 
kvartalsvis.
Elever, der er fyldt 18 år, kan søge om støtte fra Statens 
Uddannelsesfond (SU), og den gives i form af stipendium og/eller 
studielån. Maksimumbeløb for stipendium andrager ca.2.000 kr. om 
måneden for hjemmeboende, ca.3.000 kr. for udeboende, og derudover 
kan der søges om studielån på 16.000 kr. om året. Studielån 
forrentes med 4% i studietiden, derefter med 1% over diskontoen. 
Støtten udbetales fra første måned efter det fyldte 18.år.
Uanset alder gælder det, at den der modtager støtte, i støtteåret 
kan have en egenindtægt på ca.35.000 kr. og en egenformue på 
100.000 kr.,uden at det får indflydelse på støttens størrelse. Er 
ansøgerens indtægt og formue højere, nedsættes støtten.
En forudsætning for at modtage støtte er, at man er studieaktiv.
Ansøgere, der er fyldt 19 år, er ikke afhængige af forældres 
økonomiske forhold og er - såfremt egenindtægt og egenformue ikke 
overskrider de anførte grænser - berettiget til højeste stipendiary. 
Ansøgere, der er 18 år, er afhængige af forældres økonomiske 
forhold, og til grundlag for beregning af støtte ligger forældrenes 
samlede socialindkomst:

54



- Højeste stipendium tildeles, såfremt forældrenes samlede so
cialindkomst ikke overstiger ca.170.000 kr. Overstiger social- 
komsten dette beløb, nedsættes stipendiet og bortfalder helt 
ved en socialindkomst på ca. 275.000 kr. - Før beregning af 
støtte nedsættes socialindkomsten med knap 20.000 kr. for 
hver af ansøgerens søskende, der er under 18 år eller 18 år 
og under uddannelse.
Elever, der på grund af for høj forældre-socialindkomst ikke 
kan få stipendium, kan til gengæld søge om forhøjet studielån.

Ansøgningsskema og en trykt vejledning, hvor støttens størrelse i 
forhold til en given socialindkomst kan aflæses, fås på kontoret. 
På opslag kan man orientere sig om frister for indsendelse af 
ansøgnigsskema. Ekspeditionstiden er normalt en måned, ved 
ændringsansøgning som regel noget længere.
Ændringsansøgning indsendes, såfremt der er sket væsentlige 
ændringer i ansøgerens eller forældrenes økonomiske forhold, eller 
ansøgeren er flyttet hjemmefra, idet udeboende får tildelt större 
støtte end hjemmeboende. En forudsætning herfor er, at flytning er 
registreret hos Folkeregistret.
Det tilrådes af være meget omhyggelig med udfyldelse af ansøgnings
skema. Den trykte vejledning indeholder kommentarer til de enkelte 
rubrikker, og det anbefales at følge den nøje. Fejl eller manglende 
oplysninger bevirker, at ansøgningsskemaet sendes retur, hvilket 
forsinker beregningen betydeligt. Oplysninger om økonomiske forhold 
skal normalt ikke anføres på ansøgningskemaet, idet disse 
oplysninger indhentes gennem skattemyndighederne.
Støtten udbetales i månedlige rater, og der sker gennem det 
pengeinstitut, der er anført på ansøgningen.
Derudover råder skolen selv over en række ikke ubetydelige legater, 
der er stiftet gennem tiderne. En del af dem skal søges, og det 
sker i maj måned på blanketter, der fås på kontoret. Uddeling fin
der sted ved translokationen.
Befordringsgodtgørelse
Under hensyn til økonomiske forhold kan der til elever i gymnasiet 
og HF ydes befordringsgodtgørelse i form at bus- eller togkort, 
såfremt den samlede skolevej frem og tilbage udgør mindst 22 
km.Ansøgningsskema fås på kontoret, og afleveres til kontoret, som 
sender det videre til Fyns Amtskommune. Afleveres ansøgnigen inden 
sommerferien, vil bus- eller togkort normalt ligge klar ved 
skoleårets start. Nye elever får besked herom samtidig med, at der 
tilbydes optagelse på skolen.

55



RÅD, UDVALG OG FORENINGER

Lærerråd.
Formand: Ulla Lastein
Næstformand: Tommy Nielsen
Lærerrådet består af rektor og de lærere, der er ansat ved skolen 
som tjenestemænd eller på overenskomst.
Lærerrådet holder møder ca. en gang om måneden. Rådets medlemmer 
kan stille forslag til dagsorden senest 3 dage før mødet. Desuden 
har eleverne/elevrådet ret til gennem Fællesudvalget at få spørgs
mål optaget på dagsordenen.
Når forslag fra Fællesudvalget behandles i lærerrådet, har elevre
præsentanter ret til uden stemmeret at deltage i rådets forhand
linger, ligesom de kan opfordres til at deltage, når punkter af 
særlig interesse for dem behandles.

Lærerforsamling
Lærerforsamlingen består af rektor og samtlige lærer på skolen. Den 
behandler spørgsmål om elevernes forhold i relation til deres 
standpunkt. På Odense Katedralskole holdes sædvanligvis 4 møder.Det 
første i forbindelse med skoleårets første standpunktskarakterer i 
december, det andet i marts, hvor indstilling til eksamen drøftes 
for de elever, der har haft problemer m.h.t. fremmøde og aflevering 
af skriftlige arbejder. Det tredie i forbindelse med afgivelse af 
karakterer, det fjerde og skoleårets sidste efter afholdelse af 
eksaminer og årsprøver, hvor lærerforsamlingen for elever i 
oprykningsklasser kan råde elever til at forlade skolen eller til 
at gå klassen om.

Fællesudvalg.
Fællesudvalget, der er kontaktorgan mellem rektor, lærerråd og 
elever består af rektor som formand, formanden for lærerrådet, 3 
lærere valgt af lærerrådet (mindst 1 lærer fra HF) og 4 elever 
valgt af og blandt eleverne (mindst 1 elev fra HF) . Er der ved 
skolen oprette elevråd, er elverepræsentanterne elevrådets formand 
og 3 elever, valgt af elevrådet blandt eleverne. Valgene, der 
gælder for et skoleår, foretages snarest efter skoleårets 
begyndelse.
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Fællesudvalget indkaldes af rektor. Indkaldelse skal foretages, når 
mindst 3 medlemmer forlanger det.
Fællesudvalgets opgave er gennem gensidig information og for
handlinger at fremme samarbejdet mellem lærere og elever. Det træf
fer således afgørelse vedrørende fællestimer og studiekredse samt i 
følgende sager, der vedrører elevernes trivsel: Faciliteter, 
praktiske forhold, fritidsaktiviteter, fællesarrangementer så som 
skolefester, skolekomedie, sportsstævner m.m. Desuden affatter 
fællesudvalget skolens ordensregler.
Fællesudvalget kan ikke udtale sig om eller på dagsordenen optage 
sager, som vedrører skolens fag- og timefordelingsplan eller den 
enkelte lærers forhold og undervisning. Sager vedrørende enkelte 
elever kan kun behandles, hvis den pågældende elev er indforstået 
hermed.

Elevrådet
Elevrådet har til opgave at varetage elevernes interesser, og 
fungere som talerør til skolens ledelse og øvrige medlemmer. 
Elevrådet medvirker ved bestemmelser vedrørende eleverne eller hele 
skolen, og kan i kraft af aktivitet og deltagelse fra alle elever 
udrette en hel del. Dette gælder både forslag til farverige 
arrangementer eller bestemmelse af vedtægter.
Medens der tidligere var såvel et elevråd for gymnasiet som et 
elevråd for HF, er der nu et fælles elevråd, idet de to elevråd 
stort set havde fælles opgaver at løse.
Elevrådet består foruden bestyrelsen af en repræsentant og en 
suppleant fra hver klasse, og heraf har repræsentanten stemmeret.
Alle elevrådsmøder er åbne, således at enhver interesseret kan 
komme til møderne uden at have direkte tilknytning til elevrådet. 
Det er også gennem møderne og aktiv deltagelse man får det bedste 
indtryk af elevrådets arbejde,struktur og funktion.
Følgelig opfordres nye elever til at være med i elevrådsarbejdet, 
idet det giver indblik i aktiviteter og debatter på skolen, og 
selvfølgelig lærer man derigennem mange nye mennesker at kende.

Elevrådet - hvor din mening tæller....
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Skolerådet
Skolerådet består af 1 medlem af amtsrådet valgt blandt dettes 
medlemmer, 2 medlemmer valgt af og blandt skolens forældrekreds, 
rektor, formanden for lærerrådet, og yderligere et af dettes 
medlemmer, 2 elever valgt af og blandt skolens elever, samt et 
medlem valgt af og blandt det teknisk-administrative personale. 
Odense Katedralskole fik først skoleråd efter overgangen til Fyns 
Amtskommune. Efter valget i efteråret 1986 fik det følgende 
sammensætning:

Amtsrådsmedlem Ingrid Kielstrup Hansen 
Forældremedlem Lene Munk Nielsen (formand) 
Forældremedlem Erik Mejdahl 
Rektor Jørgen Mentz 
Formand for lærerrådet Ulla Lastein 
Lektor Vilhelm Kemp 
Gymnasieelev Kristianna Mey 
HF-studerende Anne Marie Jensen 
Repræsentant for det teknisk-administrative 
personale sekretær Aase Kryger Nielsen 
Suppleanter: 
Forældremedlem-suppleant Kirsten Luunbjerg Sørensen 
Forældremedlem-suppleant Christian Dickmeiss 
Suppleant for gymnasieelever Rasmus Nielsen 
Suppleant for HF-studerende Mette Bugge 
Suppleant for det teknisk-administrative 
personale pedel Finn Jensen.

Skolerådets opgaver
Skolerådet formidler sammen med lærerrådet et samarbejde mellem 
skolen og hjemmene, idet man som mere konkrete opgaver kan anføre: 
a) Det medvirker ved løsning af sociale opgaver, der er knyttet til 

skolen.
b) Det godkender den ugentlige arbejdsplan efter indstilling fra 

lærerrådet.
c) Det kan stille forslag til amtsrådet om tilvejebringelse og for

bedring af skolelokaler samt om indkøb af materiel og inventar 
til disse lokaler.
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d) Det medvirker ved behandling af byggesager.
e) Det kan fremsætte forslag til skolens budget.
f) Det udfærdiger ordensregler for skolen.
g) Det kan i øvrigt afgive udtalelser og stille forslag til 

amtsrådet om alle spørgsmål, der vedrører skolen.

Valg af forældrerepræsentanter til skolerådet.
Skolerådets forældrerepræsentanter vælges af og blandt skolens 
forældrekreds for en 2-årig periode.
Foræældrekredsen består af de personer, der på valgtidspunktet har 
forældremyndigheden over børn, som er indskrevet i skolen. Det vil 
sige, at forældrekredsen kun omfatter forældre til elever, der på 
valgtidspunktet (skoleårets begyndelse) ikke er fyldt ,18 år.

Forældreforening
"Odense Katedralskoles Venner" er en forening, hvis medlemmer 
udgøres af ansatte ved skolen, elever, elevers forældre og andre, 
der ønsker at yde støtte til skolens aktiviteter.
Foreningen, der har eksisteret siden 1945, administreres af en 
bestyrelse, der består af 5 af skolens lærere, Ifølge lovene ".. er 
det foreningens formål at yde støtte til aktiviteter, der vedrører 
Odense Katedralskole og dens elever, såsom kuturelle arrangementer, 
udstillinger, foreningsarbejde, sportsarrangementer m.v., ligesom 
der kan ydes støtte til enkeltpersoner i form af legat, rejse
tilskud o.l.... " Bestyrelsen kan suppleres med en forældrerepræ
sentant.
Hidtil har en stor del af skolens lærere og skolens forældrekreds 
støttet foreningen til gavn for skolens elever, og vi håber, at det 
fortsat må være tilfældet. Medlemskab opnås ved indsendelse af 
frivilligt kontingent. Mindstebeløb er 20 kr.årligt.
Regnskabsåret er skoleåret. Der afholdes generalforsamling hvert år 
på skolen 2. mandag i oktober kl.19.00. Indkaldelse sker ved den 
henvendelse, der fremsendes til medlemmer og nye elevers forældre i 
september.
Foreningen har de senere år haft ca.150 medlemmer.
Bestyrelsen består af lærerne Frauke Schaumburg, Hans Goudsmit, 
Hans Henrik Jacobsen (formand), Aage Rønnow Jacobsen og Poul Hususm 
Sørensen (kasserer).
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