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Forord
Velkommen til Odense Katedralskole!
Katedralskolen ligger midt i Odense. Dens historie går mere end 700 år tilbage. Byen og historien præger sko
lens atmosfære. Sammen med kravene om faglig fordybelse og forventningerne om et afslappet, trygt forhold 
mellem personale og elever. Vi dyrker trivslen - til gavn for indlæringen - med introduktionsforløb, varierede 
arbejdsformer, “ud-af-huset”-aktiviteter, lærersamarbejde om den enkelte klasse, grundig studievejledning, åben 
administration m.m.

Hverdagen
Hverdagen på Odense Katedralskole er skemalagt med fag, øvelser, lektier, projekter, rapporter og stile, men den 
rummer også ekskursioner, rejser til udlandet, besøg fra fremmede egne, diskussioner, interviews og brug af 
moderne teknologi.

For at kunne klare sig i dag er det vigtigt at have en bred almenviden. Ikke blot som viden i traditionel forstand, 
men også som evne til at lære og til at forstå, og ikke kun fra bøger, men tillige fra ens eget arbejde med sprog, 
naturvidenskab, samfundskundskab, filosofi, musik og elektroniske medier.

Fællesaktiviteter
Vi lægger vægt på den daglige, gedigne undervisning. Men vi lægger også vægt på, at eleverne kan bruge sko
len til andet end det skemabundne arbejde med fagene. I “Aben Skole” kan man på tværs af klasser vælge mel
lem lektiecafé, frivillig idræt, musik, billedkunst eller drama, filmklub i Cafébiografen, studiekredse m.m. Efter 
skoletid kan musiklokalet bruges som øvelokale for skolens musikgrupper. Der er elevrådsarbejde. Der er fæl
lestimer og OK-samlinger for alle skolens elever. Skolekomedie og koncerter. Aktivitetsdage. Fredagscafé og 
fester. Det er altsammen aktiviteter, som er med til at udvikle elevernes kreativitet og samarbejdsevne, og som 
styrker samhørigheden på tværs af klasserne til gavn for et virksomt og godt skolemiljø.

Det lader sig selvfølgelig ikke gøre at beskrive, hvad Katedralskolen egentlig er. Det er noget, hver elev selv må 
opleve på sin måde ved at engagere sig i undervisningen og i skolens liv i øvrigt. Men vi ønsker at være en sko
le, hvor der er “nok at lære og godt at være”. Mulighederne er til stede.

Vi glæder os til at byde vore mange nye elever velkommen til et aktivt samarbejde om jeres uddannelse på Oden
se Katedralskole.

Jens Thodberg Bertelsen
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Skolens historie
Odense Katedralskole er en af landets ældste latin
skoler. Grundlaget for den er den skole, der sand
synligvis i 1283 oprettedes ved Set. Knuds Kloster. 
En række latinskoler af denne art knyttedes i løbet 
af middelalderen til bispesædernes domkirker (der
af navnet katedralskole), idet det var en tvingende 
nødvendighed, at vordende præster modtog en eller 
anden form for undervisning. Senere oprettedes i 
Odense endnu to latinskoler, knyttet til Vor Frue 
Kirke og Set. Hans Kirke. I 1537 blev byens tre 
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 Kate
dralskole. Skolen havde i århundreder ligget på 
Klingenberg, nær domkirken; i 1846 opførtes den 
daværende skolebygning i LI. Gråbrødrestræde (det 
nuværende posthus). I 1894 opførtes den nuværen
de skolebygning i Slottets køkkenhave. Skolens nye 
fløj er opført i midten af I960'erne.
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Studentereksamen 1995

3a
Bastida, Angelica Velazquez 
Bentzen, Jonas Hindsholm 
Brokmose, Lasse
Christensen, Line Krøjgaard 
Christensen, Nethe
Gommesen, Henriette Mosegaard 
Hansen, Anne Marie Schwartz 
Iversen, Karin Jeanett Hvas 
Jensen, Nana Sofie Due 
Johansen, Jan Schlosser 
Johansen, Marianne 
Kristensen, Lars 
Krogh, Rene Haugaard 
Myhring, Nicholas 
Nilsson, Annette 
Pike, Julie
Skaaring, Marie-Louise Brask 
Skov, Susanne
Stengade, Cathrine 
Sølbeck, Mark 
Sørensen, Rikke Munk 
Zacharias, Gina Yiacoumis

3b
Agergaard, Peter Juul 
Bønnelykke, Ann Geldermann 
Christensen, Susan Obel 
Gregersen, Mette Langhoff 
Henningsen, Nadja Vangberg 
Hermand, Jeanette 
Jeppesen, Katrine Bruun 
Johansen, Sanne Korsdal 
Jørgensen, Thomas
Jørstrøm, Tenna Pernille Crone 
Kristensen, Janie Desire S. 
Kristensen, Janne
Larsen, Anne Daugaard 
Lauridsen, Ann 
Lilienhoff, Marlene
Lysholt, Merete 
Munch, Katrine 
Nielsen, Britt Østergaard
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Nielsen, Elisabeth Bøge 
Nielsen, Tine Møller 
Olsen, Ayoe Anker 
Rosendahl, Anders 
Schjeming, Jannie Pia

3c
Arnholtz, Lone
Bencke, Mikkel Strandbygaard 
Christiansen, Martin Førgaard 
Hans, Kalina Cecilie 
Hansen, Charlotte Hinze 
Hansen, Christina Krogaard 
Hansen, Tina
Holm, Lars Vilstrup
Jensen, Joanna
Jørgensen, Malene Winther 
Kapera, Jolanta Elzbieta 
Korff, Ulrik
Krarup, Betina Lind
Larsen, Rikke
Larsen, Susan Grønbech 
Lohman. Nanna
Mersing, Kristian Mohr 
Nørgaard, Marie Grønborg 
Rasmussen, Rasmus Gottschalck 
Schroll, Helene Christina 
Smith, Janne
Stroger, Lone Baunsgaard 
Tarabini, Stefan
Ten Veen, Nadine 
Trabjerg-Madsen, Tine

3u
Andersen, Mads 
Andersen, Stine 
Birk, Amanda Irene 
Christensen, Camilla Maria 
Christensen, Lise Dybdal 
Dyrhauge, Helene 
Egdal. Jonas Bo Kirk 
Frederiksen, Lene 
Hansen, Klaus Otto

Hansen, Puk Heinfelt 
Henriksen, Jesper Christian M. 
Henriksen. Trine 
Jensen, Brit Hovgaard 
Jensen, Mette Egeskov 
Knudsen, Kristian Rahbek 
Larsen, Peter Kristoffer Wielandt 
Melby, Per 
Nikolajsen, Mette 
Paludan, Christian Riis 
Pedersen, Jens Martinus 
Pedersen, Kristian 
Pedersen, Morten Ulrik 
Sommer, Alan Paul Mifsud 
Walsøe, Stine

3x
Bjåstad, Karen Silja S.
Damm, Lise Lotte Knebelov 
Eriksen, Andreas Hein 
Frederiksen, Jens Svalgaard 
Hansen, Bjarne Ingemann

Hansen, Camilli Strandgaard 
Hein, Gregor P. | 
Hrdlicka, Patrick Jerzy 
Jæger, Martin Neumann 
Jørgensen, Simqn Kalmer 
Kock, Niels Jakob 
Kofoed-Hansen] Britt Scheel 
Lamech, Simon] 
Larsen, Peter Bisgaard 
Nielsen, Jesper Palkesgaard 
Olsen, Claus Møller 
Pedersen, Kim 
Petersen, Christian Podiss 
Petersen, Søren iHaubro 
Pico, Carsten 
Poulsen. Lars Mark 
Speth, Anne 
Wiig, Martin 
Wiingreen, Trine Rindal 
Younes Tehrani Arash

3y
Basu, Ronni
Borup, Morten Brejl 
Brønsholt, Lasse 
Christensen, Thomas 
Eriksen, Maria Schon 
Frydenlund, Mtjja Muxoll 
Fussing, Katrine Schou 
Houmann, IngeiVilholm 
Jaskov, Jacob David 
Jensen, Ole Steen 
Jeppesen, Julia Gutierrez 
Johansen. Helerne Enegaard 
Kallesen, Mette 
Larsen. Kasper Juul 
Lindberg-Larsen, Rune 
Paulsen, Mette Kjær 
Pedersen. Kristoffer Werming 
Petersen, Camilla Breum 
Rasmussen, Jetjs Øyås 
Rasmussen, Tina Halkiær 
Ravn, Jakob



Hf-eksamen 1995

Ruby-Johansen. Rasmus 
Schousboe. Claus Ulrich 
Skov-Madsen, Thomas 
Tatt, Camilla Dyrvig 
Zakarias, Karsten 

3z
Andersen, Rikke 
Andersen, Thomas Thor 
Bjerrum, Jacob Tveiten 
Boye, Kristian
Dideriksen, Axel Johannes 
Eriksen, Lene Højland 
Iversen. Michael Freund 
Jensen, Rikke Stolberg 
Johansen. Lise 
Jørgensen, Brit 
Jørgensen. Nils Bruun 
Kofod, Kristian 
Krebs, Katrine 
Kurtmann, Henrik 
Kærup, Jonas 
Lund. Anne 
Møller, Tanja 
Nielsen, Signe Bagge 
Poulsen, Jens Brændgaard 
Rasmussen, Søren Munck 
Sandahl, Mikkel Dissing 
Skovgaard, Hanne 
Sørensen, Thomas

2n
Dam. Marie Husted 
Filstrup. Lene 
Hansen, Line Midskov 
Hansen. Lone Schrøder 
Hansen, Morten Møller 
Iversen. Martin Baun 
Jensen, Lone Blomstrøm 
Johansen. Peter Jacob Rymann 
Johansen, Rikke 
Knudsen. Martin
Larsen, Kasper Bøgelund 
Larsen. Martin
Nielsen, Anne Gry
Nielsen, Annette Meyer 
Nielsen, Michael Schmeltz
Nørgaard, Majken Hald 
Olsen, Lisbeth Kloppenborg 
Olsen, Lotte Martens
Pedersen, Anne Lykkehøj 
Peric, Michael
Petersen. Esther Lyholm 
Rasmussen, Marlene 
Simonsen, Jacob Høeg 
Simonsen, Lise Christiane 
Skytte. Rikke Møller 
Vølund. Diana Bredal 
Weiner, Nanet

2p
Aagaard, Christel
Andersen, Susan Feldborg 
Bjerring, Bettina
Brodersen, Britt Højland 
Eriksen. Rikke Stine
Hansen, Lise Krogsgaard 
Hougaard, Anne-Sofie 
Jacobsen. Jacob Møller 
Jørgensen. Jens Christian 
Jørgensen, Jin Lee
Jørgensen, Tanja Brokholm Schol- 
lert
Kaspersen, Mette Damm

Larsen, Mette
Larsen, Sonja Serup Nygaard 
Madsen, Mette Genefke 
Mikkelsen. Trine Høxbro 
Moisen, Mette Chrone 
Nielsen. Pernille 
Nilsson, Trine 
Poulsen, Rune Overdal 
Rasmussen, Charlotte Tina 
Skytte, Kim Sigurd 
Støttrup. Jesper Krogh

2p
Allesch, Kathrin
Andersen. Lene Janice Bille
Berthelsen, Henrik
Christensen, Rasmus Dalsgaard
Damasco, Grace Ann 
Hansen, Lone B.
Jepsen, Ulrik Overbæk
Larsen. Tina Møller
Lehrmann, Camilla Sølvhjelm
Lindegaard, Mette
Melin. Christina
Nielsen, Anne
Nielsen, Camilla Heiberg
Nielsen, Christina Nygaard Koll
Nielsen. Heidi Christina
Nielsen, Lisa
Nissen. Heidi Berit

Pedersen. Anette Fribo 
Poulsen. Line
Rasmussen, Rikke Luther 
Sandberg, Ditte 
Simonsen, Tina Thorsell 
Ostergaard. Lone

2r
Andersen, Rune Møller 
Broe, Martin
Feddersen, Anette Randi 
Gårde. Anette Falking 
Hansen, Søren Lindal 
Hansen, Tessa 
Henriksen. Thomas 
Jakobsen, Dan 
Jakobsen. Maria 
Jensen. Lisette Thrane 
Konradsen, Karina Duch 
Kowal, Tina 
Mikkelsen. Rolf 
Nielsen, Dorthe 
Nielsen, Katrine 
Olsen, Charlotte 
Pedersen, Lene 
Pedersen, Mette Aaby 
Rothmann, Winnie 
Rømer, Karina Lindgaard 
Skjerning, Karin Stenholt 
Woller. Trine
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Nye elever 1995
la
Adolph, Louise
Andersen, Lone Kronborg
Andersen, Michael Ryan 
Beck, Charlotte
Bove. Kira Bang
Buckley, Kelly Jane
Hansen, Liselotte Baardesø 
Holmer, Sandie
Jensen, Cecilia Damgaard
Jensen, Jeanne Bo
Johansen, Christina Lund 
Jørgensen, Linda Borg 
Jørgensen, Sanne 
Knudsen, Anne Mette Skov
bjerg
Larsen, Stine Daugaard 
Nielsen. Ditte Vind 
Nielsen, Martin Lehn 
Nonved, Pernille Iglemose 
Pedersen, Ina Aagaard 
Pedersen, Susanne 
Poulsen, Trine Kellebjerg

Rosted, Ane Katrine
Sahin, Alper
Schmidt, Merete
Sørensen, Rasmus Mulvad
Østerby. Anders Christian

Ib
Alblas, Anne-Marlene 
Catharina
Andersen, Maria Bruun 
Burski, Peter Jan 
Clement, Mariana 
Flodin, Ilia Marie 
Frederiksen, Mai-Britt Eicke 
Grevelund. Julie
Haastrup, Trine
Hansen. Mette Dewald
Højland. Eva
Jakobsen. Tine Biohm 
Jensen, Kristine Geisler 
Jensen, Maria Mailand 
Johannesen. Jes
Jørgensen, Jacob Alexander K.
Klitmøller, Anders
Lofgren. Tara Jo 
Lundehave, Nina 
Mørck, Ulrick 
Nassar. Tina-Maria Nuhad 
Nicolaisen. Helle Bache
Olsen. Inge Kjær 
Thorsen. Thora Bredbjerg 
Brock

Toftdal, Trine
Tækker. Louise 
UlriksenjStina
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1C
Bernini. Alice Traverso 
Andersen. Marie 
Bast, Morten
Damkjær, Marie 
Ebbesen. Anne Kristine 
Ellemann-Jensen, Line 
Grinderslev, Stefan Gustav 
Groes, Nina
Hansen. Trine Hededam 
Aabroe
Jensen, Camilla Kopp 
Jensen, Ditte Christine 
Jensen. Sofie Steen 
Jørgensen, Mette Thaastrup 
Knudsen. Mia Parsberg 
Lindegaard, Marie Kirstine 
Madsen, Rikke Junge Vinsten 
Pedersen, Lars 
Pedersen. Line Rühmecke 
Petersen. Maria Louise Bøg 
Rasmussen. Sidse Fiedler 
Schmidt, Maria 
Skyggelund, Lene 
Stovgaard, Stine John 
Sørensen, Birgitte Stigaard

Sørensen. Maria Malene 
Therkelsen, Guri Ravn 
Trabjerg-Madsen, Mette

lu
Christiansen. Anders Huusom 
Denize, Steffen 
Hansen. Signe Bloch 
Hegstrup, Jacob 
Hemmer. Stine 
Hochnowski, Christoffer 
Wojtek
Holm. Peter Vilstrup 
Jensen. Mathilde Øelund 
Salskov
Jensen. Nicolas Kiener 
Krøigård. Thomas 
Lundberg, Mette Gunilla 
Nielsen. Britt Lykke 
Nielsen, Jeanette Lindegård 
Petersen, Mie Haugsted 
Pilegaard. Jesper 
Rasmussen. Christian Brandt 
Rasmussen. Sofie Gottschalck 
Reslow. Charlotte Edith 
Schaldemose. Tenna 
Schondel. Christine 
Schwensen, Nicolai Svarer 
Thrane, Marie V.
Troelsen, Sarah Lindasdatter

Tønnesen, Christian Hans
Venturini. Lorella
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lx
Al-Dakhiel, Zaid 
Andersen, Lone Amy 
Boas, Andreas Sundby 
Christiansen, Simon 
Dybdahl, Marie Strøm 
Hansen, Anders Storm 
Hansen, Tanja Fallentin 
Holtegaard, Camilla Maj 
Junker, Anders El lekær 
Jærndal, Jane Sofie 
Jørgensen, Mette Ellekjær 
Khalil, Nisrin El-chike 
Klixbüll. Søren 
Larsen. Kresten Elm 
Nielsen, Camilla 
Nielsen. Emil Munk 
Nielsen. Sanne Mie 
Nielsen-Dharmaratne, 
Michelle
Olesen, Anders Broue 
Pedersen, Camilla Nyman 
Petersen, Mia Wang 
Rasmussen, Peter 
Schroll, Kristoffer Peder

Siersbæk, Morten
Stokholm, Henriette

iy
Alves. Raissa Castro 
Andersen, Jesper Juhl 
Andersen. Mads Lønnerup 
Arslanagic, Lamija 
Bakhshpour, Kaveh 
Bertram. Michelle 
Clemmensen. Trine Holt 
Ellekilde. Louise 
Hansen, Dorte Lund 
Hansen. Jeppe Skafte 
Hermansen, Jon Grove 
Kløverpris. Søren 
Kristensen. DorteHylleqvist 
Kristensen. Nicolaj 
Larsen, Marie Hesseldahl 
Marxen. Peter Schjeldal 
Nielsen. Trine Grønlund 
Nikolajsen. Ruben 
Parbo. Julie 
Pedersen. Camilla 
Pedersen. Kim 
Pedersen. Simon 
Pilegaard, Morten 
Toftdahl, Karen
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Iz
Aarhus, Søren Græsborg 
Alexandersen, Connie 
Thuesen
Andersen, Peter Kapper 
Bendtsen, Henriette Elgaard 
Boesgaard, Kenneth 
Bozo, Tchinar Hamdin 
Buhl, Naja Louise
Frederiksen. Inge Svalgaard 
Glue, Kristine Skytte 
Hansen, Flemming Verner 
Trøjborg
Jensen, Jesper Jøhnk 
Jensen. Vicky Kjær 
Jørgensen. Andreas Bruun 
Jørgensen. Louise Helskov 
Kristensen. Jens
Lindberg, Sara
Mortensen. Henrik Horn 
Nielsen. Allan Christian 
Nielsen. Helene Dahl 
Nielsen, Martin Laurits 
Pedersen, Andreas James 
Thestrup
Siles-Lopez, Paquita Stine

Simonsen, Christian Guldager
Skov-Madsen, Peter 
Thomsen, Joachim 
Worsøe, Anne Mette

lp
Andreasen, Anita 
Breilich, Anne 
Dalsgaard, Hanna 
Desort, Danielle 
Hansen, Lars Riis 
Hansen, Maria Groth
Højbjerg. Anja
Johansson, Jeanette Iversholt 
Jørgensen, Anja Horsbøl 
Knudsen. Helle Skjøde 
Kragh, Linda 
Larsen, Anita Gottschalck 
Larsen, Maibritt 
Larsen, Sanni 
Nielsen, Lotte Kuhn 
Pedersen, Iben Marie 
Petersen, Claus 
Petersen, Mette Lind 
Petersen. Sandra 
Rasmussen, Christina 
Rasmussen, Helle Lohmann 
Rasmussen. Maria 
Ravnborg, Manja 
Rindom, Rikke
Sørensen, Jesper Søberg

Tange, Pernille Maj
Tinndahl, Lennart
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iq
Andersen, Claudia Camilla 
Andersen, Malene
Andersen. Mette Lykke
Bøgelund, Lea
Cabrera, Sali Bækholm 
Christensen, Mie 
Daugbjerg-Pedersen, 
Marianne
Hansen, Linda Moes 
Henriksen, Thomas Aastrup 
Holm, Kristina
Holst, Julia
Jantzen, Carl August
Jørgensen, Christina 
Bønneland
Jørgensen, Merete Schultz
Krogh, Line
Madsen, Ninna Rottbøl
Nielsen, Anette
Nielsen, Ulla Christa
Nyegaard, Stine
Olsen, Helle
Pedersen, Susan Hummel 
Pedersen, Trine Meyer 
Rosenkjær, Susanne

Stemann, Louise 
Stidsen, Niels Kristian 
Thorslund, Nicole

Ir
Dohm, Glennie 
Esmann, Pia 
Funck. Helle 
Gottfredsen, Ida 
Hansen, Anne 
Hansen, Camilla Banggård 
Hansen, Lasse Juul 
Hansen, Lotte Uldal 
Hansen, Tanja Agervig 
Jensen. Martin Stobbe laers 
Jensen. Torben Ellegård 
Joensen, Elisabet 
Jørgensen. Kathja Kingo 
Killerich, Louise 
Knudsen, Vivian Villing 
Kragh, Louise 
Kærhave-Andersen, Winnie 
Madsen, Bettina Lund 
Madsen, Lone Frøstrup 
Mikkelstrup, Mette 
Mortensen, Mette 
Peters, Katrine Nattestad 
Rasmusssen. Jubit Lindskov 
Schultze, Michael William 
Søderberg, Simone Elisabeth

Gæsteelever 
1995/96
Kelly Jane Buckley, Autralien 
Raissa A Ives, Brasilien 
Cristiano Flaminio, Brasilien 
Alice Bernini, Italien 
Lorella Venturini, Italien 
Jeffrey Chakoian, USA 
Tara Lofgren. USA 
Elizabeth Vance, USA
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Skoleårets start
Skoleåret begynder tirsdag den 6. august 1996.

Skolens nuværende elever møder kl. 12, nye ele
ver i lg kl. 10 og nye elever i Ihf kl. 11.

Den første dag bydes nye elever velkommen, og 
de inddeles i klasser. Der udleveres skema, og der 
er rundvisning på skolen. De følgende dage afvikles 
et introdutionskursus, hvor det væsentlige er, at de 
nye elever lærer skolen og hinanden at kende.

Mødepligt og forsømmelser
Der er mødepligt både i gymnasiet og på hf. Lærer
ne fører fraværslister, og der fortages regelmæssigt 
opgørelse over de enkelte elevers samlede fravær. 
Omfanget af fraværet kan læses på forkontoret til 
studievejledningen, hvor der er en mappe for hvert 
klassetrin med opgørelserne i.

Eleverne har også pligt til at aflevere skriflige 
opgaver.

Skoledagen
l.time: 8.00-8.45
2. time: 8.50 - 9.35
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

Ferieplan
1996

Efterårsferie:
Mandag d. 14. oktober - fredag d. 18. oktober.
Juleferie:
Mandag d. 23. december - fredag d. 3. januar 1997.

Skemaændringer
De daglige skemaændringer meddeles på 

opslagstavlen ved hovedindgangen, og her kan 
eleverne orientere sig om eventuelle ændringer på 
grund af læreres fravær, ekskursioner og lignen
de.

Yderligere kan der indhentes oplysninger om 
skema- og/eller lokaleændringer på kontoret.

Et skema omfattende time- og lokaleplan for 
samtlige lærere og klasser findes på en opslagstav
le over for indgangen til lærerværelset.

1997

Vinterferie:
Mandag d. 17. februar - fredag d. 21. februar
Påskeferie:
Mandag d. 24. marts - mandag d. 31. april.
Store Bededag fredag d. 25. april.
Kristi Himmelfartsdag torsdag d. 8. maj.
Pinseferie:
Mandag d. 19. maj
Grundlovsdag d. 5. juni
Sommerferien begynder mandag d. 23. juni.
(De nævnte dage inklusive).
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Forældremøder
Der afholdes normalt:
- et forældre-elevmøde for lg-klasserne i løbet af 

efteråret
- en forældre-elevkonsultation for alle gymnasie

klasser efter første karaktergivning i december.
- en forældre-elevkonsultation for lg-klasser før 

valg af fag i februar.
Derudover kan forældre, når de ønsker det, træffe 
aftale om samtale med rektor.
På hf holdes der ikke forældremøder.

Eksamen
Både for gymnasiets og hf’s vedkommende afhol
des eksamen/årsprøver i maj-juni.

Skriftlig eksamen afholdes i maj, mens mundtlig 
eksamen strækker sig over fire uger fra sidste del af 
maj til ugen før sommerferiens begyndelse.

Afsluttende prøver til studentereksamen kan 
afholdes ved udgangen af det skoleår, hvor under
visningen afsluttes.

Oplysninger om eksamen og årsprøver vil frem
komme på opslagstavlerne. Eventuelle spørgsmål 
kan rettes til kontoret.

Karaktergivning
I gymnasiet gives der meddelelse om elevernes 
standpunkt i de enkelte fag i december og marts. 
Når der først gives karakter 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 standpunktet 
ved årets slutning.

13-skalaen benyttes.
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.
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Skolens kontorer
Kontorerne kan kontaktes på tlf 66 12 22 40 eller på 
telefax 66 12 29 91.

Rektorkontor: Rektor Jens Thodberg Bertelsen.
(l.sal) Rektor træffes i skoletiden

efter aftale.

Kontoret: 
(l.sal)

Inspektorerne Flemming Høgedal, 
Erik Bruun Olesen, Ulla Lastein 
og Gunnar Pedersen.
Sekretærerne Aase Nielsen, 
Gurli Bæk Rasmussen og 
Kirsten Ørsted.
Inspektorerne træffes på kontoret 
i de fleste frikvarterer.
Sekretærerne træffes normalt
i tidsrummet kl 8-15.

Bogdepotet: Inspektor Børge Nommensen.
(kælderen) Åbent kl. 9.35-9.50 samt efter

aftale.

Pedelkontoret: 
(kælderen)

Pedellerne Michael Banggaard og 
Bjarne Madsen.
Pedellerne træffes normalt
i tidsrummet kl. 8.15-9.15.

Praktiske oplysninger
Adresseændring
Ændring af adresse, telefonnummer og efternavn 
bedes omgående meddelt kontoret.

Befordringsgodtgørelse
Kontoret kan informere om støttemuligheder og 
udlevere ansøgningsskema.

Fravær
Hvis en elev ønsker at være fraværende af anden 
grund end sygdom, skal man henvende sig til rektor 
i god tid.

Glemte sager
Henvendelse angående glemte sager rettes til kon
toret eller til pedellerne.

Læreres udeblivelse
Såfremt en lærer ikke møder til undervisningen, 
henvender eleverne sig på kontoret fem minutter 
efter timens begyndelse.

Pludselig sygdom
Hvis en elev pludselig bliver syg eller kommer til 
skade, henvender man sig på kontoret, som evt. vil 
tilkalde Falck.

Statens Uddannelsstøtte
Råd og vejledning om SU kan fås hos studievejle
derne og på kontoret.

Ansøgningsskema til SU fås på kontoret.
Der henvises til artiklen om SU i afsnittet om 

støttemuligheder (side 35).

Telefoner
Skolens telefonnummer er 66 12 22 40, og fax- 
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nummeret er 66 12 29 91. På trappen ved hoved
indgangen findes en mønttelefon, som eleverne kan 
benytte: 66 13 26 69.

Ønsker man at ringe til en elev på skolen, må 
man ringe til dette nummer, idet kontoret kun kan 
påtage sig at modtage telefonbesked til eleverne, 
når det drejer sig om særdeles vigtige meddelelser.

Udmeldelse af elever
Udmeldelse skal ske skriftligt.

Kantinen
Hovedbygningens loftsetage er indrettet som kanti
ne, og her kan eleverne opholde sig i frikvarterer og 
mellemtimer. Kantinens udsalg er åbent alle skole
dage kl. 8-15. Marlis Servé er kantinebestyrer, og 
Birgit Larsen er kantinemedhjælper.

Der kan i udsalget købes varme og kolde retter 
mv. til rimelige priser.

Den gamle loftskonstruktion er bevaret, og der er 
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.

Ordensregler
Hvor der daglig færdes mange mennesker, må der 
iagttages visse ordensregler.

Da alle vist er enige om, at det ikke er rart at 
opholde sig i et lokale, hvor det flyder med affald 
og kridt, skal eleverne sørge for at rydde op efter 
sig, når de forlader et lokale efter en time.

Det samme gælder for kantinen, hvor størstepar
ten af eleverne opholder sig i frikvarterer og mel
lemtimer. Desværre er der ikke så megen plads, at 
alle skolens elever kan opholde sig i kantinen sam
tidig.

Det er tilladt at ryge i skolegården og i haven, 
men ikke på gange og i klasselokaler.

Cykler og knallerter skal placeres i skolens 
cykelskure. I skolegården må kun parkeres biler 
med særlig parkeringstilladelse. Elever kan kun i 
særlige tilfælde få en sådan tilladelse.

Skolen har ikke ansvar og erstatningspligt for 
cykler, knallerter og andre ejendele. Eleverne bedes 
derfor sørge for, at cykler og knallerter er forsvar
ligt aflåst, og at værdigenstande og større pengebe
løb ikke efterlades i overtøj på gangene, i omklæd
ningsrum og lignende. Fra det nye skoleår vil der 
være aflåselige garderobeskabe, der kan lejes af 
eleverne.

De vigtigste ordensregler findes på opslag rundt 
om på skolen.
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Bibliotek
Skolens oprindelige bibliotek blev skabt på foran
ledning af rektor Søren Anchersen i 1758.

Der er nu på biblioteket ca. 41.000 bind. Det er 
faglitteratur og skønlitteratur, og især inden for de 
områder, som der undervises i på skolen. Der er 
mange ældre bøger og tidsskrifter samt en lille sam
ling håndskrifter, men også mange nye bøger.

Bøgerne er i store træk opstillet som på et folke
bibliotek efter decimalklassesystemet. Skolens 1.- 
klasser får en rundvisning på biblioteket, således at 
de kan benytte det til deres opgaver og frilæsning.

Bibliotekets bøger er registreret på edb med Dan- 
teks bibliotekssystem med stregkoder og fri
tekstsøgning, så man kan søge under forfatter, titel 
og emneord. Størsteparten af bogsamlingen er nu 
overført til edb, som også tager sig af udlånsregi
streringen.

Skolens elever kan hjemlåne bøger og tidsskrifter 
fra biblioteket. Udlånstiden er normalt 20 skoleda
ge. Denne tidsfrist afviges der fra i forbindelse med 
de store opgaver. Det lånte skal uden yderligere 
opfordring afleveres på biblioteket igen, inden låne
tiden er udløbet.

Bibliotekets åbningstid bliver bekendtgjort ved 
opslag. Man kommer til biblioteket ved at gå gen
nem studierummet.

Bibliotekar er Else Reffstrup.

Bogdepot
Bogdepotet er beliggende i hovedfløjens kældereta
ge.

Der er åbent for elever på skoledage i 2. frikvar
ter, kl. 9.35-9.50 samt efter aftale.

Børge Nommensen er UVM-inspektor.
Bogdepotet administrerer de bøger, som skolen 

har indkøbt i klassesæt. Den væsentligste opgave er 
således udlån til hele hold. Dette sker via faglære
ren.

Derudover kan elever låne enkeltbøger til de sto
re opgaver samt i tilfælde af, at en bog er midlerti
dig bortkommet. Enkeltbøger udlånes ved at eleven 
henvender sig i bogdepotet i åbningstiden.

Eleverne er økonomisk ansvarlige for de udlånte 
bøger. Det anbefales derfor kraftigt at skrive navn 
og klasse i skolestemplet på bogomslagets indersi
de, således at glemte bøger kan tilbageleveres, og 
erstatningskrav kan udgås. Der må ikke noteres 
eller streges i bøgerne, og notesbøger og lignende 
må ikke lægges ind i bøgerne, så ryggen øde
lægges. Ved udmeldelse eller orlov skal alle bøger 
straks afleveres til bogdepotet.

Der udlånes ikke lommeregnere og heller ikke 
ordbøger til dansk og til elevens to fremmedsprog. 
Det anbefales at indkøbe disse hjælpemidler efter 
råd fra faglæreren.
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Introdage på OK 1995
Det er en tradition på Odense Katedralskole, at der 
arrangeres nogle introduktionsdage for de nye ele
ver. Disse dage skal hjælpe de nye elever med at 
finde sig tilrette på det nye sted, og de skal også sik
re, at eleverne følger sig velkomne.

Dette år bestod introarrangementet af den første 
dag, hvor der blev udleveret skema, og der var rund
visning på skolen. Derefter fulgte tre dage med særlig 
vægt på forskellige fagområder. Der var en HUM- 
dag, hvor de humanistiske fag viste fælles stof som 
f.eks. grammatik. Der var en KREA-dag, hvor musik, 
idræt og billedkunst gav eksempler på indholdet i dis
se fag. Der var også en NAT-dag, hvor de naturfagli
ge fag viste én sammenhæng i deres fag. Nogle af 
disse dage var arrangeret som boder, hvor eleverne i 
smågrupper gik rundt og udførte små eksperimenter 
eller beregninger. Disse dage blev arrangeret af klas
sernes lærere i fællesskab. Formålet med disse dage 
var at vise eleverne, at selvom skoledagen er spaltet 
op i enkelte lektioner i de enkelte fag, så har mange 
af fagene et fælles grundlag.

Introarrangementet afsluttedes med, at klasserne 
tog ud i hver deres spejderhytte og overnattede. Her 
fik de nye elever en mulighed for at lære hinanden 
at kende fra en anden side, end den der havde med 
skolen at gøre.

Efter introarrangementet blev der foretaget en 
meningsmåling blandt eleverne om deres syn på 
introdagene. Der blev udtrykt tilfredshed med 
arrangementet. Hytteturen blev angivet som det 
mest populære indslag blandt eleverne.

Tilfredsheden med arrangementet var mindre hos 
lærerkollegiet, hvor mange mente, at arrangementet 
tog for lang tid. Derfor vil introforløbet 1996 blive 
ændret. Den endelige udformning kendes ikke på 
nuværende tidspunkt.

O

Aben Skole
Det er blevet en tradition, at Odense Katedralskole 
holder Åben Skole hver torsdag i 7. og 8. time.

Her er tilbud om en lang række forskellige akti
viteter: idræt, musik, formning, drama, brætspil, 
studiekredse og lektiecafé.

Tanken bag dette er at give eleverne lejlighed til 
at blive en del af skolens fællesskab så tidligt som 
muligt i deres skoleforløb. Endvidere er Åben Sko
le båret af en idé om at gøre skellet imellem skole 
og fritid mindre skarpt og at medvirke til at skabe 
rammer for helhed og sammenhæng i elevernes liv 
i en tid, hvor dette i øvrigt er svært at fastholde.

En central del af Åben Skole er léktiecaféen. 
Hver torsdag eftermiddag er der lærere til stede 
som elevernes konsulenter. I det forløbne skoleår 
har der fast været en lærer i naturfagene, dansk og 
en række sprogfag.

Hos disse konsulenter kan enhver elev få råd og 
vejledning om skolearbejdet. Det kan dreje sig om 
skriftlige opgaver, men det kan også være proble
mer, der er opstået med den mundtlige undervis
ning.

Herudover er studierummet åbent, således at man 
kan sidde uforstyrret og arbejde med lektier, større 
opgaver m.m., og der er adgang til skolens edb- 
maskiner og tekstbehandlingsanlæg samt kantinen.
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Friformning
Formningslokalet er åbent torsdag eftermiddag i 
forbindelse med Åben Skole.

De fleste elever kommer selv med ideer til, hvad 
de vil lave. Der er også mulighed for at få instruk
tion i forskellige former for tegning, akvarelmaleri, 
ler og grafik. For nogle elever er friformning en 
måde at holde tegnelysten ved lige, da billedkunst 
først tilbydes i 2 g og 3g i gymnasiet - for andre er

det åbne værksted et supplement til de almindelige 
billedkunsttimer, som de kan bruge i forbindelse 
med den større opgave i billedkunst, som både hf- 
og gymnasieelever arbejder med i forårssemesteret. 
Det er nemmere at arbejde med foto, arkitekturmo
deller, maling m.v. i formningslokalet end derhjem
me!
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Frisport
I løbet af skoleåret er der mulighed for at deltage i 
en række forskellige idrætsaktiviteter efter skoletid.

Der er tale om en bred vifte af idrætstilbud, 
blandt andet fodbold, atletik, softball, basketball, 
volleyball, aerobics og styrketræning.

Udvalgte hold har i årets løb deltaget i gymna
sieskolernes turneringer i atletik, fodbold, basket
ball og volleyball.

Der er ofte meget stor interesse for frisportsakti
viteterne, hvor der ved siden af de idrætslige ople
velser også knyttes mange relationer på tværs af de 
traditionelle klasseskel.

Som noget helt specielt mødes gamle elever med 
nuværende og tidligere idrætslærere 3. juledag til 
en gang volleyball på den gamle skole.

Skolens fodboldhold, som blev nr. 2 ved gymnasieskolernes fodboldstævne efteråret 1995.
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Deltagerne i Landsfinale stævnet i atletik for piger 1995 i Åbenrå.
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Elevrådet
Rådet består af en repræsentant fra hver klasse samt 
en bestyrelse bestående af formand, næstformand, 
rådsrepræsentant, sekretær og kasserer. Bestyrelsen 
har ingen stemmeret. Eksternt fremfører rådet ele
vernes synspunkter i Fællesudvalget med tre med
lemmer samt i skolebestyrelsen med to medlemmer, 
som dog ikke nødvendigvis behøver at være elev
rådsrepræsentanter.

Elevrådet er rådgivende for rektor i sager, der 
vedrører elevernes forhold og skal, i lighed med 
Pædagogisk Råd, høres om en række sager ved
rørende skolens undervisningstilbud, budget, ferie
plan, forsøgsundervisning, principper for anskaffel
se eller fornyelse af undervisningsmidler og inven
tar, ekskursioner, større byggesager og omfang af 
mundtlige årsprøver. Desuden har elevrådsforman
den pligt og ret til at deltage i Pædagogisk Råds 
møder, eventuelt sammen med et andet bestyrelses
medlem.

Internt arbejder rådet ved elevrådsmøder, som 
indkaldes af bestyrelsen. Disse er åbne for alle ele
ver på skolen. Rådet har under sig en række udvalg, 
der skal varetage elevernes interesser på specifikke 
områder, eksempelvis: Biblioteks-, Rejse- og Kan
tineudvalgene. Endvidere arbejder rådets repræsen
tanter i ad-hoc udvalg, som fra tid til anden tager sig 
af enkeltopgaver, såsom indkøb og salg af skole
trøjer, organisering af Operation Dagsværk og pro
duktion af Blå Bog. Festudvalget og elevfor
eningen Mimer er også udvalg under Elevrådet.

Giver ovenstående dig blod på tanden, eller er du 
“bare” villig til at prøve kræfter med en sådan 
udfordring, er der altid plads til din hjælpende hånd. 
Vi er til for din skyld.

Mimer
Mimer er navnet på Odense Katedralskoles elevfor
ening - rent faktisk er den intet mindre end Dan
marks ældste. De gamle protokoller og referater, 
som kan ses på skolens bibliotek, fortæller om en 
forening, der har sat sit præg på skolen - og på 
byen. Mimer har dog ligget i dvale i nogle år, men 
i 1993 tog elevrådet initiativ til at vække den slum
rende... og det er lykkedes.

Foreningen står nu for en lang række arrange
menter, der spænder meget bredt: studiekredse, fre
dagscafeer med livemusik, fællestimer for alle klas
ser, vinsmagningsaftener, foredrag, store politiske 
debatter og quiz-shows for at nævne nogle i flæng. 
Hvis DU har en vild idé, som lyder spændende, må 
du endelig ikke tøve med at fortælle den til Mimer. 
Så skal vi se, om vi kan udføre den. Du kan evt. 
benytte Mimers postkasse, der er opstillet i kanti
nen.
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Punch
Odense Katedralskoles elevblad, PUNCH, er en af 
de stolte traditioner, der energisk holdes i hævd. I 
67 år har skiftende redaktioner på Danmarks ældste 
skoleblad udfærdiget ca. fem udgivelser årligt.

I den seneste årrække har det, takket være ind
tægter fra annoncer, været muligt at uddele bladet 
gratis, dog således at det kun er omkring halvdelen 
af skolens disciple, der har chance for at få et num
mer - så hvis du får fat i et, er det værd at holde på!

Alle, der har lyst til at skrive, tegne, digte eller 
blot komme med forslag til, hvordan Punch kan bli
ve endnu bedre, er meget velkomne til at lægge 
deres bidrag i Punch’s postkasse ved hovedindgan
gen. Seriøse såvel som mindre højtidelige indlæg 
har alle mulighed for at komme med i bladet. I og 
med at Punch ikke er underlagt nogen form for cen
sur fra skolens side, kan bladet uden omsvøb 
behandle store som små episoder såvel som fatali
teter fra dagligdagen overalt på og uden for skolen.

Punch er med andre ord en af de få muligheder, 
man har på Odense Katedralskole for på mere eller 
mindre velopdragen vis at gøre opmærksom på det 
væld af aktiviteter, der foregår ud over undervis
ningen.

Kat’en
Kat’en er navnet på Katedralskolens informations
blad. Det fremstilles i beskedent udstyr og omfang, 
og det udkommer tre gange årligt. Det har nu eksi
steret i fem år.

Bladet henvender sig til forældre, elever og 
andre, der har interesse i skolens liv. Det udleveres 
gratis til skolens elever, som så forhåbentlig lader 
det gå videre til deres forældre.

Kat’en redigeres af skolens kommunikationsud
valg, som gerne modtager indlæg fra lærere, elever, 
forældre og andre med tilknytning til skolen.

Ideen med Kat’en er først og fremmest at give 
forældrene et indblik i, hvad der sker på den skole, 
hvor deres børn går. Til det formål tjener begiven
hedskalenderen og forskellige artikler om arrange
menter som studierejser, fællestimer, skolekomedie 
m.m. Der er også klip fra Katedralskolens historie. 
Vi finder det endvidere vigtigt at informere om 
skolebestyrelsens arbejde, da forældrene har to 
repræsentanter der.

Katten
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En forsinket fødselsdagsgave
Den 3. september 1994 fyldte Katedralskolens 
gamle bygning i 00 år. Det blev fejret som sig hør 
og bør med fest, optog, urpremiere, udstilling, 
bogudgivelser ... og med afsløring af et kunst
værk, - næsten da. For først på 1995-fødselsda- 
gen kunne Anne Bjørns “Livets cyklus” afsløres i 
sin helhed. Takket være en gave på kr. 55.000 fra 
Aslaug og Carl Friis’s Legat.

Repræsentanter for Aslaug og Carl Friis’s Legat 
deltog i selve afsløringen, der fandt sted d. 1. 
november kl. 14. Der var trængsel i det snævre trap
perum, hvor ca. 40 ansatte var mødt frem. Der var 
taler ved Anne Bjørn, direktør J. T. Grønbech, 
Aslaug og Carl Friis’s Legat, samt skolens rektor. 
Kunstudvalget trakterede derefter med lidt mund
godt.

“Livets cyklus” er blevet til på bestilling hos 

Afsløring ved skolens fødselsdag, den 1. november 1995.
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Anne Bjørn, der er den ene af tre kunstnere, som i 
anledning af bygningsjubilæet 1994 blev indbudt til 
at lave forslag til udsmykning af trapperummet 
mellem skolens gamle bygning og den nye. Ideen 
bag værket er bl.a., at de mange farvede trekanter 
skal afspejle den uro, der er i dette rum, der passe
res af mennesker på vej til og fra undervisningen, 
mens de rammes af lys fra to sider, skygger for hin
anden og bevæger sig i flere retninger. Eller som en 
forbipasserende en dag sagde:

“Det ligner jo stumper af himmelen”. Billedet 
kan også ses som et samlet forløb, begyndende på 
første sal på væggen ind mod den nye bygning, 
fortsættende på den modsatte væg ind mod den 
gamle, videre ned til stueetagen, via væggen her 
retur til den gamle bygning - cirklen er sluttet. Det 
må siges at være et vellykket “brobygningsprojekt” 
mellem skolens to hovedafsnit.

Anne Bjørn har brugt et års tid til dels at farve de 
anvendte garner, dels at væve billedet.

Ud over beløbet fra Aslaug og Carl Friis’s Legat 
har skolen efter ansøgning modtaget bidrag til 
udsmykningen fra Nykredit, Thomas B. Thriges 
Fond, Ingeniør N. M. Knudsens Fond, Fabrikant 
Laurits Petersen og hustru Annina Helene Petersens 
Legat og Odense Katedralskoles Kunstudvalg. Tak 
for det!

Per Juul Schmidt, kunstudvalget

Skatteøen
Ingredienser: Pirater med træben, klap for øjet, 
håndkrog... den ædle doktor... den godtroende 
godsejer... de nyfigne naboer... den kække knægt - 
og den gode moder der trods alt lader sin søn rejse 
med ud på eventyret...

Ja netop, eventyret, for det er hvad Skatteøen er, 
både i den udgave som Stevenson skrev for 100 år 
siden, og i den musicaludgave som Sebastian og 
Preben Harris satte sammen for 10 år siden - og 
som var årets skolekomedie på Odense Katedral
skole.

Et større projekt der forvandlede Solennitetssalen 
til - efter tur - Mrs Hawkins’s kro, Godsejer 
Trelawneys gods, Bristol Havn, Long John Silvers 
kro, det gode skib Hispaniola og ikke mindst: selve 
Skatteøen - og det endda uden drejescene!

På scenen var 29 elever, en stor håndfuld i bandet 
og en lidt større håndfuld i teknikken, bag i salen, 
skjult bag kulisserne og under scenen, under bun
kerne af kostumer, begravet i sminke...

Stykket, der opførtes fire gange, handler om at 
drømme, og at turde gå efter drømmen på trods af 
farer og modgang, og om at hjælpe hinanden i 
nøden.
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På billederne ses scener fra stykket:

og ma

O Jim Hawkins glæder sig til eventyret: “Ah, Hispaniola, 
til verdens ende ”

© Doktoren er lidt bekymret for de lavere klassers penge- 
griskhed.

© Naboerne: “Jeg skal ikke have noget af at røre ved lig, 
Mrs Hawkins! ”

0 Jim har nyheder at fortælle til Kaptajn Smollett, Doktor 
Livesey og Godsejer Trelawney

Skottlen

© Long John Silver: “Venner, skal vi dele - jeg 
hele... ”

© Anderson bliver såret under kampen om 
bæres væk.
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Dramatik
Dramatik er et forholdsvis nyt fag på Odense Kate
dralskole. I løbet af det etårige forløb kommer hvert 
hold igennem en række vidt forskellige emner.

Starten af skoleåret er viet til en slags introdukti
on af faget. Eleverne gennemgår således et væld af 
forskellige, spændende emner, som for eksempel 
rollespil, lyssætning, improvisation og teaterhisto
rie. I år har introduktionsforløbet også indeholdt et 
kursus med en skuespiller, Kim Harris, der har 
arbejdet med eleverne over emnet Naturalisme. 
Desuden har eleverne deltaget i en hel dramadag, 
hvor en række forskellige tilbud, f.eks. mime- og 
kampsport, blev præsenteret.

Efter introduktionsforløbet følger arbejdet med 
de to projekter, der er faste ingredienser i dramatik. 
Holdene har i årets løb arbejdet med kendte teater
stykker som: Shakespeares “Romeo og Julie”, 
Dario Fos monologer og Astrid Saalbachs “Morgen 
og Aften”. Eller de har selv improviseret og skrevet 
stykker: Et alternativt julespil i gågaden, scener 
omkring en pølsevogn eller “Hans og Grete” i egen 
version.

En vigtig del af dramatikfaget er teaterbesøgene. 
Eleverne har også her haft lejlighed til at vælge 
mellem mange tilbud. Blandt de valgte teaterbesøg 
kan nævnes: Mimeforestillingen hos Keld Petersen, 
“To” på Vintapperteatret, “Et Juleeventyr” og “Den 
Kaukasiske Kridtcirkel” på Odense Teater.

Alle de nævnte aktiviteter afspejler et fag, hvor 
der stilles store krav til engagement, aktivitet og 
samarbejde.

Fællestimer
Fællestimer er arrangementer, der afholdes i skole
tiden på tværs af klasser og niveauer. Indholdet 
fastlægges af et fællestimeudvalg, sammensat af 
elever og lærere, som tilstræber et varieret pro
gram, der gerne må have karakter af informativ 
underholdning.

Efterårets store arrangemenet var “Oleanna” på 
Odense Teater. “Oleanna” er en debatforestilling af 
David Mamet med kun to skuespillere, Ole Mølle- 
gaard som John og Christina Meincke som Carol. 
John er lærer på universitetet og står for at blive fast 
ansat, men først skal han meddele Carol, som er en 
af hans elever, at hun er dumpet. I begyndelsen er 
John den stærkeste, men efterhånden forrykkes 
magtbalancen, og til sidst er han knust: han bliver 
ikke ansat, for Carol har klaget over hans undervis
ning og beskyldt ham for sexchikane mod hende. 
Stykket er amerikansk, og tingene er sat på spidsen, 
men det kan nok give stof til eftertanke: hvordan er 
forholdet mellem lærer og elev, forekommer der 
magtmisbrug eller endog sexchikane, taler de (vi?) 
samme sprog?

I efteråret var der endvidere en times introdukti
on til Operation Dagsværk, der i 1995 drejede sig 
om et skoleprojekt i Mozambique, hvor veteraner 
fra borgerkrigen skal indgå i byggebrigaderne. På 
OD-dagen blev der indsamlet over 51.000 kr. af ele
verne, en flot skolerekord.

Den 6. dcember stod musiklærerne for en fælles
time med bl.a. flerstemmig sang. En fin optakt til 
julen.

Foråret har kun budt på et enkelt fællesarrange
ment. Den 28. februar havde vi besøg af Marion 
Barker Group med Marion Barker (trombone) assi
steret af tre lokale musikere og som “special 
guests” Martin Klaja Madsen, 2n (guitar) og Guy 
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Moscoso, årets fynske jazzmusiker (sax). Marion 
Barker er amerikaner, nu bosiddende i Randers. 
Med solide rødder hos Louis Armstrong førte han 
os på en musikalsk rejse gennem jazz, blues, rock 
og funk. Han sluttede af med en helt speciel udga
ve af temaet fra Olsen Banden som “special treat”. 
Efter publikumsreaktionerne at dømme: et afslappet 
og medrivende indslag i en stresset skoledag.

OK-samling
En gang om ugen afholdes der kommunikationsmø
de - “OK-samling”- hvor eleverne bliver orienteret 
om aktuelle og forestående begivenheder på skolen. 
Det kan dreje sig om eksamen, forældremøder, sko
lefester, skoleblad eller andre meddelelser fra rek
tor, kontoret, lærerne, eleverne eller hvem der nu 
måtte have noget på hjerte.

Kommunikationsmødet afholdes i Solennitetssa
len, men da alle elever ikke kan være der på én 
gang, afholdes mødet for halvdelen af skolen én 
dag, for den anden halvdel en anden - i et lidt for
længet frikvarter.

Hver uge er der en klasse, der er ansvarlig for et 
underholdende indslag. Nogle klasser opfører en 
lille sketch, andre leverer et musikalsk optrin. Også 
lærerne har stået for underholdingen i “deres uge”. 
Disse underholdende indslag er festlige, og klasser
ne lægger megen energi i at overgå hinanden i fan
tasi og kreativitet.

Der informeres på mange måder på OK, ved 
opslag og trykte skrifter, over højttaleren osv. OK- 
samlingen har den styrke som informationsmedi
um, at det er levende, der er mulighed for spontane 
kommentarer, og man lærer hinanden at kende.

Operation Dagsværk
Operation Dagsværk-dagen er den skoledag i 
november, hvor frivillige elever fra VUC-, HTX- 
og gymnasieskoler samler ind til et uddannelses
fremmende projekt i et uland. Men Operation Dags
værk er meget mere end en indsamling. Oplysning 
af unge i i-landene, om såvel kulturforholdene som 
de økonomiske problemer og lign, i underudviklede 
lande, er et meget vigtigt element i de nu årlige 
kampagner.

I efteråret havde vi en repræsentant fra Operation 
Dagsværk-kampagnen 95’ ude for at vise diasshow 
og holde foredrag i en fællestime. Her blev der, 
med stor succes, oplyst om det aktuelle projekt og 
om de generelle forhold i Mozambique. Indsamlin
gen d. 8. nov. 1995 går over et par år til at opbygge 
et velfungerende skolesystem i en provins i det 
efterkrigshærgede Mozambique. På Odense Kate
dralskole deltog en tredjedel af elverne d. 8. nov. 
'95 ved enten at sælge postkort eller optræde på 
gader og stræder eller ved at tilbyde deres arbejds
kraft en hel skoledag privat eller i en virksomhed 
for 200 kr. Vi samlede 51.500 kr. ind som bidrag til 
de ca. 7 mio. kr., der blev indsamlet på landsbasis.

Det er allerede nu besluttet på et fællesmøde for 
samtlige VUC-, HTX- og gymnasieskoler, at pen
gene fra Operation Dagsværk-kampagnen '96 skal 
gå til reformation og genopbygning af det nuværen
de skolesystem i Ladakh i Indien. Dagsværk-grup- 
pen vil fremover arbejde på at blive mere synlig i 
hverdagen på Odense Katedralskole, så gruppen 
ikke kun sættes i forbindelse med indsamlingerne 
om efteråret.
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Internationalisering
Det stigende krav om internationalisering giver ofte 
problemer for danske skoler, når vi gerne vil lave 
elevudvekslingsprojekter, da Danmark ikke umid
delbart er attraktivt set med udenlandske øjne. Det
te gælder specielt engelske, tyske og franske sprog
områder, lader det til.

Derfor synes vi også, at vi i det forløbne år har 
været heldige. Vi er nemlig bl.a. blevet kontaktet af 
en skole i Prag og en i Dublin.

I førstnævnte tilfælde drejer det sig om Johannes 
Kepler Gymnasiet, der sender en klasse herop i sep
tember -96. Tjekkerne skal bo hos eleverne i 
nuværende Iz, som skal til Tjekkiet i marts -97. 
Foruden at lære hinanden at kende, skal eleverne på 
ture sammen, i skole med hinanden og prøve ting, 
de ikke har adgang til hjemme. Vores elever skal 
f.eks. prøve skiløb og bjergvandring, og de tjekki
ske elever skal på cykeltur samt ud at sejle. Her i 
marts, hvor dette skrives, korresponderer eleverne 
allerede.

Henvendelsen fra St. Louis High School 
(Dublin), der er en katolsk pigeskole, ledet af den 
liberale St. Louis orden, var mere vidtrækkende. 
Den gik ud på, om vi ville være med i et “Sokrates- 
Comenius” projekt (i EU-regi). Projektet er pri
mært et multilateralt lærersamarbejdsprojekt, men i 
dette tilfælde også med elevudveksling som en del. 
Foruden St. Louis og Odense Katedralskole delta
ger der også en skole i Avignon og i Bad Salzungen 
(Thüringen). Projektet er flerårigt. I skrivende stund 
er vi kommet så vidt: Vi har søgt og fået EU-støtte, 
i begyndelsen af februar har to lærere været til 
møde i Dublin med lærere fra de tre samarbejds- 
skoler om fælles undervisningsprojekt, aftalt klas
seudvekslinger i efteråret -96 og foråret -97 med 
Dublin (nuværende 1c) og med Bad Salzungen
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(nuværende Iby). Desuden er der aftalt nyt lærer
planlægningsmøde i Odense i april -96 og rektor
møde i Dublin i maj -96.

2hf-årgangsturen til Budapest
9. - 75. september 1995

Endelig oprandt dagen for den længe ventede, 
meget omtalte og grundigt forberedte hf-årgangstur 
til Budapest. Fulde af forventning og med oppak
ning til tre måneder steg vi på busserne. Vi havde 
måske håbet på lidt luksus: de hårde kendsgernin
ger tog imidlertid ikke modet fra os.

Trods megen skepsis over at samle alle årgangens 
hf-klasser på en og samme tur gik ugen over al for
ventning. Der var afset 8 (otte) lærere til at “passe 
på os”, så både fællesfag og tilvalgsfag kunne blive 
tilgodeset.

Vi levede som millionærer i de fire dage, vi 
opholdt os i byen, hvor vi fik rig lejlighed til at sma
ge på ungarsk mad og drikke, f. eks. gullasch til 9 kr.

Der var arrangeret mange interessante ture, nog
le så interessante at lærerne tog af sted alene. Visse 
af udflugterne deltog vi dog i. f. eks. heldagstur til 
Donauknceet, byvandring i jødekvarteret, operaaf
ten, møde med politiske partier, kommunistmonu- 
mentkirkegården, besøg i termalbadene, besøg i et 
filmstudie og på et atomkraftværk.

Hotellet var en oplevelse i særklasse. Vi nød især 
den centrale beliggenhed og det overdådige mor
genbord, og det må have været med gråd i halsen, 
at personalet så os forlade stedet.

Den noget forlængede hjemtur bød på uventede 
oplevelser. Det kom som en overraskelse, at den 
ene bus brød definitivt sammen ca. en times kørsel 
fra Budapest. Det blev en hyggelig tretimers pause, 



i hvilken transportproblemet blev løst. Der var pen
ge i overskud på fælleskontoen, så vi aflagde en 
ungarsk McDonalds et besøg og gjorde et uudslet
teligt indtryk på personalet, da vi iskoldt bestilte 
107 Happy Meals.

Senere blev der afholdt inspirerende konkurren
cer, og der blev set fem film. Konkurrencen om det 
præcise hjemkomsttidspunkt vakte især begejst
ring. Familierne havde bidt deres negle ned til albu
erne af nervøsitet over vores forsinkelse, men kon
torpersonalet havde klaret kommunikationen ved at 
smide løbesedler ud over hele Odense - og sørget 
for krisehjælp. Da vi ankom med otte timers forsin
kelse og totalt sædeformede svor vi, at vi aldrig vil
le køre med bus mere.

Alt i alt en vellykket og uforglemmelig tur.
Camilla, Anja m.fl. 2p

Studievejlederkursus 
“over there”
Et kursus i USA er ikke hverdagskost, og derfor var 
det 25 forventningsfulde studievejledere, der den 
26. november 1995 tog af sted for i de næste 12 
dage at “gøre” Washington, Boston og New York.

Det er vigtigt en gang imellem at bevæge sig bort 
fra etnocentrismen og betragte sit job udefra -at hol
de det på “arms afstand”. Den bedste metode hertil 
er at se på, hvorledes man andre steder praktiserer 
jobbet. I løbet af kurset fik vi rig lejlighed til at fun
dere over de styrker og svagheder, der dels er i 
vores uddannelse og dels i vores måde at organise
re og praktisere arbejdet på.

Efter besøg på en række private og offentlige 
skoler og universiteter (bl.a. det hæderkronede 
Harvard i Boston) kunne vi konstatere en væsentlig 

forskel mellem det amerikanske og det danske vej
ledningssystem. Det forholder sig nemlig sådan, at 
en studievejleder i USA som et minimum skal have 
en tre-årig bacheloruddannelse bag sig. Vejlederen i 
Amerika er således langt mere professionel end i 
Danmark, hvilket også understreges af, at vedkom
mende ikke fungerer som underviser ved siden af 
vejlederjobbet. Ja, normalt er vejlederen slet ikke 
uddannet som lærer. Vi kunne ligeledes konstatere, 
at en lang række af de problemer, vi møder hos nog
le af vore elever, er universelle. Også i USA er der 
narcissistiske elever, elever med spiseproblemer, 
koncentrationsproblemer m.v., og problemerne 
synes større her, - alt er stort i staterne! Når vi støn
ner over et par fremmedsprogede elever i klasserne, 
er det for intet at regne i forhold til de store dele af 
Washington og New York, hvor klasserne består af 
elever med 10-15 forskellige nationaliteter, og hvor 
under en fjerdedel har engelsk som deres moders
mål! Endelig kunne vi konstatere, at også i USA 
svigter tilgangen til de tekniske uddannelser, så at 
det står grelt til i Danmark er altså ikke kun folke
skoles skyld!

Vi fik under besøget opregnet en række af de 
muligheder og problemer, der ligger i at være dansk 
studerende ved et universitet i USA, og vi fik 
beskrevet, hvorledes vore elever modtages på 
sprogskolerne, eller som au pair-elever, og hvad der 
lægges vægt på ved godkendelse af au pair-famili- 
er. - Alt sammen oplysninger, der er med til at kva
lificere vores hjemlige vejledning.

Ovenstående er blot en delmængde af de mang
foldige indtryk. Et besøg på den danske virksomhed 
IS S, en lang aften og nat sammen med repræsen
tanter for Den danske Forening i Boston, flere timer 
i selskab med Frank Esmann og kilometerlange 
vandreture fuldender billedet af Amerika. De store 
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kontrasters land, hvor det liberale samfund sender 
tusindvis af kontor- og handelsfolk ud på gaderne, 
hvis de vil have sig en smøg. Og lad os så forlade 
New York, hvor de hjemløse for foden af de impo
nerende skyskrabere ligger på et stykke pap og for
søger at forjage kulden med et fix eller billig sprut, 
mens limousinerne glider forbi med tonede ruder.

Flemming Bolding

Uddannelsesorlov i Irland
Da der pludseligt en dag stod “slutløn” på min løn
seddel, var jeg klar over, at lidt luftforandring vist 
ikke var nogen skade til, hvis jeg skulle blive ved 
med at være glad for at undervise, og ikke skulle 
stivne helt.

Jeg valgte at benytte mig af uddannelsesorlov til 
at tilgodese både mine egne personlige interesser og 
mine to fag, historie og engelsk. Dette gjorde jeg 
ved fra oktober til jul at læse irsk historie på det 
gamle og traditionsrige Trinity College i Dublin.

Foruden at gå til forelæsninger, lidt irsk sprogun
dervisning og tutorials, dvs. gruppeundervisning

med individuelle oplæg, med studerende, der ofte 
var på alder med mine egne elever -li sig selv en 
sund oplevelse! - forsøgte jeg også at suge til mig af 
livet på Trinity og i Irland.

Trinitys bygninger kender mangø fra filmen 
“Educating Rita”. Faktisk sidder Rita til eksamen i 
“The Examination Hall”, hvor diplomoverrækkel
serne stadigvæk foregår på latin med kapper og 
anden pomp. Også det gamle aftensmåltid, “Com
mons”, prøvede jeg. De studerende røjser sig, når 
lærerne kommer ind i procession iført deres akade
miske kapper; når de har sat sig ved det øverste 
bord, siges bordbønnen på latin, hvorefter midda
gen serveres!

Der er et væld af klubber, man kan melde sig ind 
i, der er noget for enhver smag og observans. Selv 
var jeg bl.a. medlem af “The Historical Debate 
Society”, dog kun som tilhører! Ritualerne alene 
var kun for de indviede, og både anakronistiske og 
studentikose, men debatniveauet og gæstelisten var 
af høj standard.

De store samtaleemner generelt var: Skilsmisse 
eller ej, katolske præsters seksuelle overgreb og 
fredsprocessen i Nordirland. Specielt) det første 
emne gav anledning til et utal af diskussioner med 
medstuderende og venner, og nogle gange så vold
somt, at det var umuligt ikke selv at blive følelses
mæssigt involveret. Bølgerne gik meget højt! En 
weekend var jeg i Belfast, hvor fredsprocessen var 
følelig. Ingen vejspærringer mere, endnu venligere 
mennesker end før, organiserede sightseeing-ture til 
de “slemme” kvarterer, osv.

Ovenstående er blot et lille udpluk. Alt i alt er 
konklusionen, at det har været forfriskende, sundt, 
dejligt, men for kort. Alligevel glædede jeg mig til 
at se både mine elever og kollegaer igen!

Karen Margrete Nielsen
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Studietur til Brasilien for danske 
biologer sommeren 1995
Tre uger i juli/august måned 1995 var 21 danske 
biologer på studietur i Brasilien. Formålet var at se 
de mange forskellige biotoper, der findes i dette sto
re land, der er knap 198 gange større end Danmark 
og bebos af 150 mill, indbyggere. Vi ankom til mil
lionbyen Sao Paulo kl. seks om morgenen og blev 
rystede over at se folk ligge og sove med papkasser 
over hovedet i de for danske forhold beskidte gader. 
Senere på dagen vrimlede det af liv i byen, vi var 
bange for at fare vild, da de kedelige højhuse alle 
lignede hinanden og der ikke som i Rio er bjerge at 
pejle efter. - Allerede efter én nat i Sao Paulo tog vi 
til vor første destination, regnskovsprojektet i Uba- 
tuba ved Østkysten. Her har den danske biolog 
Hans Scavenius boet i Fazenda Capricofnio i 25 år 
og forsøgt at udnytte regnskoven, som den er med 
et utal af forskellige arter dyr og planter. Hans for
mål var at vise at udbyttet kunne blive lige så stort 
med en blandet produktion af afgrøder som med 
høsten fra en monokultur. En sådan monokultur får 
man ved at fælde regnskoven og kun plante én ting 
f.eks. kaffe. De brasilianske arbejdere, der skulle 
føre Scaveniuses projekt videre, efter han er taget 
på pension i Danmark, var mildest talt ikke effekti
ve. Lidt spredt cacaoproduktion var stadig en ind
tægtskilde, men specialmaskinerne var solgt og tin
gene stod nærmest stille. - Bortset fra det, boede vi 
i Scaveniuses romantiske træhus inde midt i regn
skoven, med bananpalmer uden for vinduerne og 
kæmpe Hibiscusbuske med stirrende kolibrier i luf
ten, som sugede nektar af de smukke blomster. Vi 
blev guidet af lokale dybt ind i regnskoven og så en 
mangfoldighed af planter og træer, det var meget 
smukt. Inde midt i urskoven var et lille vandfald og

en sø, her kunne vi drikke vandet og bade, herligt! 
Hver tredje dag kørte vi i bus ca. 25 timer i træk for 
at se mangrovesump, subtropisk regnskov, tropisk 
savanne osv.

Det mest imponerende var det tropiske savanne
område Pantanal ved grænsen til Bolivia. Her blev 
vi indkvarteret i fire dage i en lille lodde ude midt i 
naturen og kørte rundt på de støvede stier i bus med 
engelsktalende guide. Det var tørtid i august, så alle 
dyrene var samlet ved floderne, normalt i regntiden 
er hele området, på størrelse med Sjælland, over
svømmet og dyrene spredte. Her så vi alle de tropi
ske fugle man kan tænke sig, et eldorado for orni
tologerne, samt alligatorer i tusindvis i floderne, 
brøleaber i træerne og piratfisk i vandet. Området er 
ikke blevet turistattraktion endnu, men rige brasili
anere har det i kikkerten, og vil bygge hoteller, veje 
m.m. hvilket vil ødelægge denne guldgrube af natu
rens mangfoldighed. Vi besluttede at støtte de kræf
ter, der arbejdede imod at området blev et ferie
paradis for rige turister. Turen var meget stimule
rende fagligt for os biologer, vi måtte atter erkende, 
at virkeligheden er langt mere fantastisk end hvad 
lærebøgerne beskriver.

Kirsten Vedel Petersen
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Skolebestyrelsen
Mens Undervisningsministeriet har det overordne
de ansvar for skolens undervisning, så har Amtsrå
det det overordnede ansvar for skolens drift.

Skolebestyrelsen er Amtsrådets “medhjælper”. 
Efter regler, som Amtsrådet har fastlagt, overdrages 
ansvaret for skolens drift langt hen ad vejen til 
bestyrelsen. Loven anviser, at bestyrelsen skal

- fastlægge skolens budget inden for den af Amts
rådet fastlagte ramme

- fastsætte det maksimale antal elever i klasserne
- fastsætte skolens fagudbud
- godkende ferieplaner
- formidle samarbejdet mellem skole og hjem
- medvirke ved løsningen af sociale opgaver i til

knytning til skolen
- fastsætte skolens ordensregler
- medvirke ved byggesager
- evt. stille forslag til Amtsrådet om bygningens 

forbedring m.v.

Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter for 
Amtsrådet, kommunalbestyrelserne i skolens 
opland, forældre til skolens elever, skolens elever, 
skolens personale, repræsentanter for de videre
gående uddannelser, de afleverende skoler og 
Arbejdsmarkedsnævnet for Fyn.

Rektor og sekretæren tilforordnes bestyrelsen 
uden stemmeret, og repræsentanterne for elever og 
personale må ikke udgøre et flertal.

Skolebestyrelsen består af følgende:

Amtsrådets repræsentant
Ester Larsen

Oplandskommunernes repræsentant
Arne Skipper

Forældrerepræsentanter
Tove Mellergaard (formand)
Marianne Bruhn (næstformand)

Elevrepræsentanter
Anne-Marie Wils (gymnasiet)
Anne Hansen (hf)

Personalerepræsentanter
Sanne Knudsen
Knud Ole Rejfstrup
Kirsten Ørsted

De videregående uddannelsers repræsentant 
Gudrun Ploug-Sørensen

De afleverende skolers repræsentant
Lars Bøgholm Hansen

Arbejdsmarkedsnævnets repræsentant
Torsten Jensen

Tilforordnede:
Jens Thodberg Bertelsen (rektor) 
Flemming Høgedal (sekretær).
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Studievejledning, uddannelses- 
og erhvervsorientering
I gymnasiet og på hf tilbydes eleverne kollektiv og 
individuel uddannelses- og erhvervsvejledning. Det 
er målet, at eleverne hjælpes til at gennemføre 
uddannelsen med det størst mulige udbytte og der
ved bedre bliver i stand til at forstå og arbejde med 
egne forudsætninger og muligheder, således at de 
bedre kan træffe de fornødne valg efter gennem
førelsen af uddannelsen.

Studievejlederne i gymnasiet og på hf har således 
den rådgivende og vejledende funktion, som klasse
lærere og skolevejledere har i folkeskolen.

Skolen har følgende studievejledere:

Anne-Lise Frederiksen
Hans Goudsmit
Flemming Bolding
Per Juni Schmidt
Jane Hansen

Hver studievejleder har faste ugentlige kontorti
mer på studievejlederkontoret. Studievejledningen 
findes i fløjen over biblioteket med indgang ved 
kantinen (se plan over skolen, side 48). Det fremgår 
af opslag på studievejledningens opslagstavle og på 
døren til studievejlederkontorerne, hvornår den 
enkelte studievejleder bedst træffes. Kontortiderne 
kan naturligvis også oplyses af skolens kontor. Der
udover kan man træffe individuel aftale om en sam
tale.

Vejledningsforløbet veksler mellem kollektiv og 
individuel vejledning.

Forholdsvis hurtigt efter skolestarten rådgives 
om arbejdsmetoder (læseteknik, notattagning og til
rettelæggelse af arbejdet). Sideløbende med disse 

kollektive timer tilstræber studievejlederne at lære 
eleverne og deres baggrund at kende gennem indi
viduelle samtaler.

Eleverne modtager orientering forud for valg af 
fag. I gymnasiet skal der vælges fag på højt niveau 
og på mellemniveau, og i hf skal der vælges til
valgsfag.

Senere i forløbet gives en række kollektive timer 
i studie- og erhvervsorientering. Eleverne får udle
veret materiale, der udgives af Rådet for Uddannel
ses- og Erhvervsvejledning, ligesom de får adgang 
til skolens eget studievejledningsmateriale. I for
bindelse hermed gennemgås arbejdsmarkedsfor
hold. ligestillingsproblematik, sociale og økonomi
ske forhold samt muligheden for job og ophold i 
udlandet. Der afholdes et studieorienteringsmøde 
og en uddannelsesdag, hvor orienteringen foregår i 
tilknytning til byens uddannelsessteder.

Jobsøgning er vigtig for eleverne, når de skal 
videre efter afsluttet uddannelse. Derfor afholdes et 
særligt arrangement med deltagelse af gæstelærere 
for også at få erhvervslivets erfaringer og syns
punkter ind i drøftelserne omkring kravene til en 
ansøgning og væsentlige forhold ved en jobsamta
le.

Ved afslutningen af uddannelsesforløbet tilbydes 
vejledning i forbindelse med udfærdigelse af en 
individuel handlingsplan. Målet er, at eleverne 
bevidstgøres om egne ressourcer, interesser og fag
lige forudsætninger samt oplyses om uddannelsers 
indhold, krav og geografiske placering samt til
hørende SU-muligheder. Ved uddannelsens afslut
ning orienteres om adgang til de videregående stu
dier, specielt ansøgningsfrister og -procedurer.
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Statens Uddannelsesstøtte (SU)
Gymnasie- og hf-uddannelsen er ungdomsuddan
nelser, hvor eleverne - under visse forudsætninger - 
er berettigede til at modtage stipendium fra Statens 
Uddannelsesstøtte.

De præcise regler ændres hastigt, men de gene
relle regler kan for 1996 opridses således:

- Når man er under 18 år, kan man ikke modtage 
SU.

- Hvis man er over 18 år, men under 19 år, kan man 
få SU afhængig af sine forældres indtægt.

- Når man er over 19 år, er det kun ens egen ind
tægt, der har betydning for størrelsen af SU.

- Indtil man er 20 år, vil man som hovedregel kun 
kunne få SU som hjemmeboende.

- Når man er over 20 år, og i ganske særlige tilfæl
de før, vil man kunne få SU som udeboende.

Stipendier udbetales i 12 rater, og før udbetalin
gen er der trukket A-skat af beløbet. SU trækker 
skatteoplysninger direkte hos skattevæsenet, hvor
for det er væsentligt, at oplysningerne her er kor
rekte. Hvis man i slutningen af året kan se, at man 
kommer til at få for megen støtte, eksempelvis for
di man har tjent for meget, er det vigtigt at få stand
set udbetalingerne, da for meget udbetalt støtte 
ellers skal tilbagebetales med rentetillæg.

Når man følger en SU-berettiget uddannelse, kan 
man få et studielån. Studielån forrentes i studietiden 
og skal, som andre lån, tilbagebetales.

Orientering om gældende regler vedrørende SU 
gives af studievej lederne og skolens kontor.

Odense Katedralskole råder over et ret stort antal 
legater. Disse kan søges i maj måned og uddeles 
primært til elever i afgangsklasserne. Læs nærmere 
herom i afsnittet om legater (se næste side).
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Legatmodtagere ved Odense Katedralskole 1995
Frk. Ernst
Kristian Mohr Mersing, 3c
Kristian Rahbek Knudsen, 3u
Anders Rosendahl, 3b

OK-legatet
Claus Ulrich Schousboe, 3y
Lars Kristensen, 3a

Karl Schmidts Mindelegat
Kim Sigurd Skytte, 2p
Thomas Christensen, 3y

Niels Jensens Legat.
Lene Højland Eriksen, 3z
Jakob Ravn, 3y
Nils Bruun Jørgensen, 3z
Arash Tehrani Younes, 3x
Jacob David Jaskov, 3y
Mette Kjær Paulsen, 3y
Kalina Cecilie Hans, 3c
Lone Østergaard, 2q
Mette Lindegaard, 2q
Mette Larsen, 2p
Marlene Rasmussen, 2n
Rolf Mikkelsen, 2r
Christina Krogaard Hansen, 3c
Katrine Krebs, 3z
Patrick Jerzy Hrdlicka, 3x
Peter Juul Agergaard, 3b
Katrine Munch, 3b
Ulrik Korff, 3c
Betina Lind Krarup, 3c
Mikkel Strandbygaard Bencke, 3c
Marianne Johansen, 3a

Jolanta Elzbieta Kapera, 3c
Stine Andersen, 3u
Christian Riis Paludan, 3u
Jonas Bo Kirk Egdal, 3u
Klaus Otto Hansen, 3u

OK’s Jubilæumslegat
Stine Walsøe, 3u
Mads Andersen, 3u
Amanda Lene Birk, 3u
Nana Sofie Due Jensen, 3a

Bent Koppels Legat
Anette Fribo Pedersen, 2q
Charlotte Olsen, 2r
Britt Højland Brodersen, 2p

Harry Skovby Jacobsens Mindelegat
Charlotte Tina Rasmussen, 2p

Rektor Petersens Jubilæumslegat.
Lone Arnholtz, 3c
Kristian Boye, 3z

Rektor Henrichsens Legat
Christel Aagaard, 2p
Tanja Møller, 3z

Helveg Jespersens Mindelegat
Jonas Hindsholm Bentzen, 3a
Jens Svalgaard Frederiksen, 3x

Mindelegat for Baron Steen Eiler
Schajfalitzky de Muchadell
Rikke Andersen, 3z

Odenseanersamfundets Legat 
Sonja Serup Nygaard Larsen, 2p 
Niels Jakob Kock, 3x

Grev Moltkes Legat
Marie Grønborg Nørgaard, 3c

50-års Jubilarer
Thomas Jørgensen, 3b
Mette Damm Kaspersen, 2p

På de følgende sider ses en forteg
nelse over skolens legater med 
uddrag fra fundatserne.
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Legater ved Odense Katedralskole
Alle Odense Katedralskoles legater uddeles nu ved den årlige translokation til årets dimittender. De fleste lega
ter tildeles efter indstilling, dog således at to legater søges særskilt: Niels Jensens Legat og Odense Katedralsko
les Jubilæumslegat. Til disse to kan man i slutningen af april afhente ansøgningsskemaer på skolens kontor.

Odense Katedralskoles Jubilæumslegat kan søges af dimittender og elever, som agter at videreuddanne sig i 
udlandet. Det vil sige, at elever i Ig og 2g og Ihf, som tager på studieophold i udlandet, inden de fortsætter 
deres skolegang, kan søge legatet.

Legat Tildelingskriterier

Frk. Ernsts Legat.......................................... Betragtes som skolens æreslegat og tildeles de højeste kvotien- 
ter hos dimittender med behørig hensyntagen til, at legatmodta
gerne ikke alene er “de bedste og dueligste i indsigter”, men også 
“de anstændigste i sæder og opførsel”.

OK-legatet..................................................... Tildeles én eller flere elever i skolen, der har ydet en særlig ind- 
sats for skolen: Elevråd, foreninger, skoleblad, skolekomedie, 
kor, sport, etc.

Karl Schmidts Mindelegat......................... Tildeles to dimittender, der er dygtige i fysik.

Rektor Henrichsens Jubellegat................... Tildeles “værdige og trængende Disciple i Odense Cathedral- 
skole uden Hensyn til deres fremtidige Bestemmelse eller den 
Tid, de have været i Skolen”.

Rektor Petersens Jubilæumslegat.............. Én legatportion uddeles til “en flittig og begavet Discipel i 
Odense Kathedralskole”.

Mag.scient. Poul Helveg Jespersens
Mindelegat.................................................... “Ved uddelingen skal der ikke tillægges eksamenskvotient eller 

skolestandpunkt afgørende betydning, men de, hvem legatet til
deles, må i skoletiden have vist udpræget sans og interesse for de 
biologiske fag og dansk”.
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Mindelegat for Baron Steen Eiler 
Schaffalitzky de Muchadell.......................... Tildeles en dimittend fra Odense Katedralskole, “idet der bør 

lægges vægt på, at den pågældende ikke blot er flittig og dygtig, 
men også en god kammerat”.

Moltkes Legat................................................. Tildeles “børn af kongelige embedsmænd”.

Odenseanersamfundets Legat....................... Tildeles “en dimittend, der har opnået et pænt resultat og ved 
hele sin optræden har været et godt eksempel”.

Købmand Bent Koppels Legat...................... Tildeles “værdige og trængende dimittender fra Odense Kate- 
dralskole med henblik på påbegyndelse og fuldførelse af offent
lig anerkendt uddannelse”. Fundatsen fremhæver endvidere, at 
til legatet bør “alt andet lige, en enkes søn foretrækkes”.

Stud.juris Harry Skovby Jacobsens 
Mindelegat....................................................... Tildeles “værdige og trængende dimittender med henblik på 

påbegyndelse og fuldførelse af offentlig anerkendt uddannelse”.

Niels Jensens Legat......................................... Tildeles skolens elever i afgangsklasserne. Fortrin har elever, 
som agter at videreuddanne sig, og som har behov for økono
misk støtte.

Odense Katedralskoles Jubilæumslegat....... Fordeles blandt skolens elever og dimittender. “Til 1/3 af det 
årligt uddelte beløb har ansøgere, der agter at uddanne sig i 
udlandet, fortrin”.
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Pædagogisk Råd
1995-96 Formand: Bodil Ravn

Næstformand: John Pedersen 
Sekretær: Bodil Rahba

Pædagogisk Råd består af alle skolens lærere og 
rektor. Rådet holder møde ca. en gang om måneden, 
og repræsentanter for skolens elevråd og for det 
teknisk-administrative personale kan deltage i 
møderne (uden stemmeret).

Pædagogisk Råd er rådgivende for rektor, og 
rådet har en generel ret til at udtale sig og stille for
slag om alle spørgsmål vedrørende skolen. Rådet 
skal desuden høres om en lang række sager, blandt 
andet skolens undervisningstilbud, skolens budget 
og bevillingsforslag, skolens bygninger, indretning 
og inventar m.m.

Under Pædagogisk Råd er nedsat en række 
udvalg, der arbejder efter regler fastsat af Pædago
gisk Råd i samråd med rektor, blandt andet Rejse
udvalg, Kommunikationsudvalg, Pædagogisk 
Udvalg og Undervisningsmiddeludvalg. Ligeledes 
deltager medlemmer af Pædagogisk Råd på rådets 
vegne i arbejdet i Budgetudvalg, Bygningsudvalg, 
Fællesudvalg og Samarbejdsudvalg.

Lærerforsamlingen
Lærerforsamlingen består af rektor og samtlige 
lærere ved skolen. Lærerforsamlingen indkaldes og 
ledes af rektor. Lærerforsamlingen behandler og 
udtaler sig om elevernes forhold med hensyn til 
standpunkt og fravær. Ligeledes er det i lærerfor
samlingen. man skal drøfte koordination af under
visningen i den enkelte klasse med henblik på at 
sikre sammenhængen mellem fagene og en passen
de fordeling af elevernes arbejdsbyrde.

Der afholdes for gymnasieklasserne møder i til
knytning til afgivelse af standpunktskarakterer, ved 
indstilling til eksamen samt ved skoleårets afslut
ning, hvor elever i oprykningsklasser evt. kan rådes 
til at gå en klasse om eller helt forlade skolen. For 
hf’s vedkommende afholdes mindst en gang pr. 
semester lærerforsamling med henblik på drøftelse 
af kursisternes forsømmelser m.m.

Samarbejdsudvalget
I 1988 blev der på Odense Katedralskole oprettet et 
samarbejdsudvalg. Formålet med Samarbejdsud
valget er at styrke samarbejdet mellem medarbej
dergrupperne og med ledelsen. I Samarbejdsudval
get deltager Jens Thodberg Bertelsen (rektor), 
Michael Banggård (pedel) og Marlis Servé (leder af 
kantinen) som ledelsesrepræsentanter. Fra persona
legrupperne deltager Bjarne Madsen (pedel), Gurli 
Bæk Rasmussen (sekretær) og Ole Willum Morten
sen (tillidsmand) samt Flemming Bolding, Bodil 
Rahba og Knud Ole Reffstrup (Pædagogisk Råds 
repræsentanter).
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Fællesudvalget
Fællesudvalget, der er kontaktorgan mellem ledel
se, Pædagogisk Råd og elever, består af informa
tionsinspektor som formand, formanden for Pæda
gogisk Råd, formanden for Elevrådet, to lærere 
valgt af Pædagogisk Råd, to elever valgt af Elevrå
det (mindst én fra hf) og en repræsentant for det 
tekniske/administrative personale.

Fællesudvalget indkaldes af informationsinspek
tor, eller når mindst tre medlemmer forlanger det. 
Fællesudvalgets opgave er gennem gensidig infor
mation og forhandlinger at fremme samarbejdet 
mellem skolens personale og elever. Fællesudval
get træffer inden for de bevillingsmæssige rammer 
afgørelse om introduktionsdage, studiedage, emne
dage, fællesarrangementer og studiekredse samt fri
tidsaktiviteter og fælles arrangementer som skole
fester, skolekomedier, idrætsdage m.m. Fællesud
valget fremsender forslag til skolens ordensregler 
til bestyrelsen til godkendelse. Man kan i Fællesud
valget ikke udtale sig om forhold vedrørende sko
lens fag- og timefordeling eller den enkelte lærers 
forhold eller undervisning. Sager vedrørende den 
enkelte elev kan kun behandles, såfremt den pågæl
dende elev er indforstået hermed.

Odense Katedralskoles Venner
Det er skolens forældreforening, der bærer dette 
navn. Ud over forældre til skolens elever udgøres 
medlemmerne af ansatte ved skolen, tidligere ele
ver og andre, der ønsker at yde støtte til skolens 
aktiviteter. Foreningen har eksisteret siden 1945 og 
administreres af en bestyrelse, der består af fem af 
skolens lærere:

Hans Henrik Jacobsen (formand)
Poul Husum Sørensen (kasserer)
Frauke Schaumburg
Hans Goudsmit
Aage Rønnow Jacobsen

Foreningen tæller ca. 150 medlemmer. Man kan 
blive medlem ved at indbetale et frivilligt kontin
gent. Mindstebeløbet er dog 30 kr. om året. Der ind
kaldes til generalforsamling hvert år på skolen i 
første halvdel af oktober.

Indkaldelse sker ved den henvendelse, der frem
sendes til medlemmer og omdeles til nye elevers 
forældre i september.

Det er foreningens formål at yde støtte til aktivi
teter, der vedrører Odense Katedralskole og dens 
elever, såsom kulturelle arrangementer, udstillinger, 
foreningsarbejde, sportsarrangementer mv., lige
som der kan ydes støtte til enkeltpersoner i form af 
legat, rejsetilskud og lignende.

Hidtil har en stor del af skolens forældre og 
ansatte ved skolen støttet foreningen til gavn for 
skolens elever, og foreningens bestyrelse håber, at 
det fortsat må være tilfældet. Der modtages hvert år 
en række ansøgninger fra elever, og betingelsen for 
at imødekomme dem er, at forældre og ansatte ved 
skolen støtter foreningen ved indbetaling af et fri
villigt kontingent.
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Ændringer i lærerkollegiet
Ansat i faste stillinger fra skoleårets begyndelse 
blev adjunkt Vibeke Højby Christensen i tysk og 
engelsk, adjunkt Kristoffer Lilsig i idræt og sam
fundsfag og adjunkt Karin Schultz i idræt og sam
fundsfag.

Lærerkandidater 1995/96
Efteråret 1995
Christina Bock engelsk JA AF
Jytte Duholm italiensk HK SK
Erik Gath historie ÅB CS
Katja Gøttcke dansk ES EJ
John Larsen dansk FF PS
Per Vollmonds samfundsf. FB SC
Bent Aakjær Jørgensen englsk HS BN

Foråret 1996
Christina Bock tysk HG TN
Jytte Duholm engelsk BR KH
Erik Gath samfundsf. 01 JP
Katja Gøttcke religion VK KD
John Larsen filosofi FF KM
Per Vollmonds geografi SI ER
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Lærerkollegiet 
1996

i i
Agergaard, Mogens Juul 
(biologi)
66 17 83 03 MA

Andersen, Jens 
(musik-engelsk) 
66 18 87 02

Bertelsen, Jens Thodberg 
(rektor-dansk-filosofi) 
65 90 14 77 JT

Birkerød. Ulla
(dansk-spansk)
66 13 34 97 UB

Bitsch, Aase Haubro
(historie-religion-drama)

ÅB

Bogaard, Helle 
(fransk-tysk-drama)
66 14 92 01 HB

Bolding, Flemming 
(dansk-samfundsfag- 
studievej leder)
66 12 46 22 FB

Borum, Helena 
(musik-idræt) 
66 14 69 62 BO

Christensen, Vibeke
Højby 
(engelsk-tysk)
66 16 99 79 VH

Christiansen, Mikael 
(fysik-kemi)
66 11 46 38 CH

Clausen, Marianne 
(fransk-engelsk)
64 47 25 78 MC

Danielsen, Kim Beck 
(dansk-historie)
65 32 34 95 DA

Dickmeiss, Karen 
(engelsk-religion) 
66 12 53 02 KD
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Frederiksen, Anne-Lise 
(engelsk-fransk- 
studievejleder)
66 13 14 38 AF

Færing, Frede 
(religion-dansk)
66 13 31 14 FF

Goudsmit, Hans 
(tysk-studievej leder) 
64 76 17 08 HG

Goudsmit, Karen Bente 
(tysk)
64 76 17 08 BG

Hansen, Charlotte Skov 
(idræt)
65 91 79 01 SH

Hansen, Egon Ronge 
(geografi-erhvervs
økonomi)
65 31 43 25 ER

Hansen, Jane
(historie-dansk-studievej- 
leder)
66 15 70 85 JH

Hansen, Kirsten Vivian 
(engelsk-billedkunst) 
65 91 15 48 KH

Hedegaard, Poul 
(fysik-matematik- 
naturfag-datalogi)
62 62 30 10 PH

Høgedal, Flemming 
(fysik-lmatematik-natur- 
fag-ledende inspektor) 
66 15 70 27 FH

Jensenj Karsten Ulrik 
(kemi-rysik-naturfag) 
64 85 j 1 79 KJ

Ilium, Dorthe 
(dansk-idræt) 
65 91 11 61 DI

Ingvardsen, Ole Brandt
(historie-idrcet- 
samfundsfag)
66 13 35 03 01

Jacobsen, Aage Rønnow 
(historie-fransk)
66 12 1160 RJ

Jacobsen, Hans Henrik 
(tysk-OK-arkivar)
66 18 01 00 HJ
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Jørgensen, Ove 
(biologi)
64 76 19 80 OJ

Keller, Ole 
(fysik-matematik- 
naturfag)
66 13 93 10 OK

Kemp, Vilhelm 
(dansk-religion- 
bibliotekar)

Knudsen, Hanne R.
(italiensk-latin- 
oldtidskundskab)
66 17 47 45 HK

Knudsen, Sanne
Stemann 
(dansk-italiensk)
65 32 34 95 SK66 15 33 44 VK

Kristoffersen, Bjarne 
(musik-matematik) 
65 97 55 96 BK

Lastein. Ulla 
(biologi-kemi- 
inspektor)
66 15 17 88 UL

Laurberg, John
(historie, oldtidskund
skab)
66 15 37 94 JL

Lauritzen. Ruth
(matematik-studielektor)
66 13 04 50 RL

Lilsig, Kristoffer 
(samfundsfag-idræt) 
66 11 11 52 KL

Lynggaard, Ole 
(samfundsfag-spansk- 
erhvervsøkonomi)
66 11 93 23 OL

66 17 48 23 NL
KM

psykologi)
66 15 33 44

Madsen. Finn 
(kemi-fysik-naturfag) 
65 97 84 88 FM

Melillo, Anne
(historie-billedkunst)
65 93 01 49 AM
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Møliler, Marianne 
(musik-engelsk) 
66 1|6 56 45 MM

Mohr, Inge 
(matematik)
66 14 03 37 IM

Mohr, Svend 
(matematik-fysik- 
naturfag)
66 14 03 37 SM

Mortensen, Ole Willum 
(latin-grcesk-oldtidskund- 
skab)
66 13 03 93 OM

Munkholm, Ellen 
(matematik-datalogi) 
66 15 13 76 EM

Maarup, Lars Zacho 
(biologi-engelsk-drama) 
66 17 40 70 MÅ

Nielsen, Anders
(idræt)
65 91 95 25 AN

Nielsen, John 
(matematik)
66 16 69 92 JN

Nielsen, Karen Margrete 
(historie-engelsk)
66 14 94 71 MN

Nielsen. Tommy 
(tysk-religion) 
66 11 12 90 TN

Pear|son. Kirsten 
(engelsk-fransk)
65 99 12 38 KP

Nisbeth, Henrik
(latin-græsk- 
oldtidskundskab)
64 44 23 34 HN

Nommensen, Børge 
(engelsk-idræt-inspektor) 
64 76 12 21 BN

Nyord. Peter 
(dansk)
66 15 79 96 PN

Olesen. Erik Bruun 
(fysik-matematik- 
naturfag-i nspektor) 
66 13 32 23 EO
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Pedersen, Anne-Dorthe 
(engelsk-idræt)
66 13 90 96 DP

Pedersen, Gunnar 
(dansk-engelsk-inspektor) 
66 15 34 96 GP

Pedersen, John 
(historie-samfundsfag) 
66 19 24 09 JP

Pedersen, Per 
(biologi-kemi) 
66 17 96 02 PP

Petersen, Kirsten Vedel 
(biologi-idræt)
64 48 15 99 KV

Petersen, Lars 
(fysik-matematik- 
naturfag)
66 11 89 73 LP

Rahba, Bodil 
(fransk-engelsk)
65 96 37 00 BR

Ravn, Bodil 
(tysk-idræt)
66 13 80 31 RA

Reffstrup, Else
(dansk-idræt)
66 17 77 21 RE

Reffstrup, Knud Ole 
(kemi-fysik-naturfag- 
datalogi)
66 17 77 21 KR

Schaumburg, Frauke 
(engelsk-tysk)
66 14 78 30 FS

Schepelern, Jens Otto 
(musik)
62 69 13 81 OS

Schmidt, Per Juul 
(dansk-billedkunst- 
studievejleder)
65 93 20 37 PS

Schultz, Carl Flemming 
(dansk-historie)
66 12 63 80 CS

Schultz, Karin 
(samfundsfag-idrcet)
65 91 3157 SC
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Sigh. Flemming 
(geografi)
64 47 20 13 SI

Svejgaard, Erik
(dansk-psykologi)
66 14 84 94 ES

Svendsen. Kristian
(matematik-fysik- 
naturfag)
66 16 93 29 KS

Sørensen. Poul Husum 
(engelsk-spansk-idræt) 
66 17 19 28 HS

West Katrine 
(dansk-spansk) 
65 90 76 16 KW

Willumsen, Jens 
(historie-idræt) 
65 9159 75 JW
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Teknisk og administrativt 
personale 1996

Nielsen, Aase Kryger 
sekretær

ÅN

Rasmussen, Gurli Bæk 
sekretær

GB

Ørsted, Kirsten 
sekretær

KØ

Banggaard, Michael 
pedel

MB

Madsen, Bjarne 
pedel

BM

Hanne Jensen
Køkkenbestyrer

JE

Jytte Bukhave
Assistent

JB

Annet Keskin
Assistent

AK
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Plan over skolen
Skolens lokaler er dels faglokaler og dels klasselokaler for 1. g og l.hf.

010 Musik 126 Fysik 240 Historie/samfundsfag 250 Klasselokale
011 Musik 129 Matematik 241 Klasselokale 252 Klasselokale
013 Musik 130 Klasselokale 242 Klasselokale 253 Tysk
015 AV-rum 132 Edb-lokale 243 Edb-lokale 254 Klasselokale
017 Billedkunst 133 Klasselokale 244 Klasselokale 255 Spartsk
018 Gymnastik, piger 134 Disponibelt 245 Engelsk 360 Geografi
019 Gymnastik, drenge 135 Klassselokale 246 Klassiske fag 362 Biologi
120 Fysik 136 Religion 247 Fransk 364 Biologi
123 Fysik 137 Kemi 248 Klasselokale
125 Fysik 138 Kemi 249 Latin/oldtidskundskab
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