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FORORD

På et lærerrådemede nedsatte man et wivalg, aom skull e t-aa ·e
sig af at udarbejde et nyt Arsskri!t. Udvalget kom til at be
stå af adjunl<t Mona Yde, adjunl<t Jergen Poulsen og lektor Ole
Nfe Iung , og man supplerede yderligere udvalget med to elever,
Henning Rom Jensen og Anders Mikkelsen, som kunne være med ved
udarbejdeleen.
Det var meningen, at det nye Arsslc.ri!t elcu.lle meddele om rent
praktiske forhold på skolen og samtidig i hojere grad end det
gamle årsskrift tjene som introduktionsskrift for de nye ele
ver ( tjene som håndbog 1 skolens opbygning samt iruleholde de
generelle bestemmelser om uddannelserne) 4 De oplysninger om
pensaopgivelser, som er nødvendige af hensyn til elever og
fremmede censorer er mangfoldiggjort efter de pensaopgivelser,
der er indsendt til direktoratet for gymnasieekolerne og KP,
dette arrangement har stort set :fungeret tilfredsstillende.
Disse opgivelser er, ligesom dette skrift, mangfoldiggjort på

det tekniske udstyr, skolen efterhånden råder cvee-,
Resultatet, som præsenteres her, gør ikke krav på at være hver
ken den endelige løsning på, hvordan åreakri!tet i fremtiden
skal se ud eller på at være helt ideelt. Det var aenfngen , at
udvalget navnlig skulle være idecentrum og redakt1onekom1 te
cz sætte elever og kolleger 1 gang med et skrive bidrag. Det
skal doe ikke skjules, at det har været vanskeligt at få vri
stet ·stof fra kolleger og elever, og at udvalgsmedlemmerne
selv har måttet udarbejde en del a:f afsnittene 1 deres yderst
sparsomme fri tid.

Redaktionek:om.i t8en.



SKOLENS STRUKTUR
uddannelserne

Velkomst til de nye elever/kuraister.
På skolens vegne skaI jeg ud trykke min/lærernes glæde over
igen at kunne byde et nyt hold a.f kundekabseøgende ungdom
velkommen til det stykke arbejde, vi 1 fællesskab skal ge r-e .
Vi vil ved dette skri!ts indhold og ved hjælp af nogle plan
lagte arrangementer de !0rete par skoledage bidrage til, at 1
kan finde jer til rette i det mangesidede foretagende, som en
skole er (blevet). Her skal gives en kort oversigt over dens
faglige opbygning.
Det er fælles tor gymnasiet og HF kursus, at u.ndervisnir.ger,
i de fleste fag afsluttes med eksamen, og at denne eksamer.
skal/kan udgøre grundlaget for videregående boglige uddannel
ser. Endvidere bygger begge afdelinger på en række fællesfag
og til- eller fravalg af faggrupper og enkeltfag, I øvrigt er
der indtil videre flere forskelle end ligheder mellem gym.naslam
og HF kursus.
Gymnasieafdelingen.
Ved indgangen til gymnasiet har I truffet valget mellem den
sproglige og den matematiske linje, I har valgt et af spro
gene fransk, russisk og spansk, og eleverne på den matemati
ske linje har valgt mellem engelsk og tysk.
Fra og med 2 .g kan der på denne skole vælges mellem flere så
kaldte grene. De sproglige kan vælge den nysproglige, den sam
fundssproglige eller den musiksproglige gren, og matematikerne
stilles overfor valget mellem den matematisk-tyeieke, den sam 

fundsmatematiske, den naturfaglige og den musikmatematiske gren.
Ligeledes fra 2 .g vælger eleverne mellem fa.gene musik og form
ning - kunstforståelse. Desuden kan eleverne udenfor skoletiden
vælge faget keramik.
På forsøgsbasis har vi !ra samme tidspunkt ha!t valgfri hold 1
dramaturgi og filmkundskab. For de nuværende 2g.klasaer var der
ikke tiletræl<kelig stor tilslutning, idet der kræves mindet 16
deltagere.
Alle disse valg skal være truffet inden 15. april, og der gives
forinden elever og forældre oplysninger om valgene og deres fag
lige konsekvenser.
For alle fag og 1 alle klasser gælder det, at når Wldervisnin
gen begynder skal læreren enten sammen med eleverne udarbejde
en plan for arbejdet i efterårshalvåret eller gere eleverne be
kendt med en sådan plan. For de senere faser i undervisningen



4 5

A. Feilberg -Jez-geneen .

lo deltagere melder sig
sig, har naturligvis

etudiekredse og 1 den nævnte fritids-

undervisning i musik O 1 f
d & Otinning uden for den egentlige

un ervisningatid forudsat at mindst
til det enkelte hold, De der melder
pligt til at deltage i
undervisning.
Til slut skal jeg gøre 11a e gymnaeiaeter/lrursieter opmærksom
på, at skolens kontor, læ

rerne og studievejlederne gerne stil-
ler sig til rådighed i d
der og u en for undervisningstiden såtremt

er spørgsmål eller problemer, man ensker at dr0ft:. For
lærernes vedkommende åt fag-
sådan kontakt. P ager kontoret eig gerne at formidle en

gælder det, at Lære re og elever 1 fællesskab planlægger arbej
det. Læreren og eleverne skal regelmæssigt drøfte undervisnin
gen. - Det er vigtigt, at I gør jer klart, at den omtalte med
indflydelse på arbejdet med fagene pålægger jer også et medan
svar for hvordan det forløber.
Med hensyn til fagenes timetal og fordeling henvises til ske
maet a ---.
Kursus til højere forberedelseseksamen.
HF uddannelsen løber over 2 år, der opdeles i 4 halvti.r, semestre,
der præges af skiftende timetal i fagrækken. Det første semester
undervises der udelukkende i fællesfag, det andet næsten udeluk
kende, idet der kun optræder 3 tilvalgsfag. De ·to sidste semestre
præges afgørende af tilvalgsfagene. Disse udgøres enten af nogle
af fællesfagene, der behandles mere indgående, eller af andre nye
fag. Til valgsfagene sammensættes af den enkel te kursist ud fra
evner og interesser (visse videregående uddannelser kræver bestem
te tilvalgsfag) med krav om et mindste pointstal på 2o, Man tæller
Points ved at S8J!UDenlægge de enkelte fags timetal, se skemaet s---.
I 2. kursusår skal hver kursist udarbejde en større skriftlig 8-
dages opgave med emne fra et af de fag, hvori der undervises i 2.
kursusår eller, i faget geografi.
Undervisningen samordnes ved regelmæssige drøftelser bl. a. af
t\lærfaglig art, dels mellem lærerne indbyrdes, dels mellem læ
l'erne og repræsentanter for kursisterne. Ved begyndelsen af 1.
Semester samt i det semester, hvor et nyt fag påbegyndes, skal
ltereren enten sammen med kursisterne udarbejde en plan for seme
strets arbejde eller gøre dem bekendt med en sådan plan. Læreren
og kursisterne planlægger de følgende semestres arbejde i fælles
Skab og drøfter i hvert semester regelmæssigt undervisningen. Så
f:r-emt lærere og kursister er enige herom, gennemføres der tvær
t'a.glig undervisning mellem beslægtede fag i 2. halvdel af 2. se
lllester. Studievejlederne giver kursisterne individuel og kollek
t.tv vejledning vedrørende spørgsmål af faglig,' social, økonomisk
0e personlig art i forbindelse med deres uddannelsessituation.
~lles for gymnasie- og HF-afdelingen.
l: begyndelsen af l.g og HF gives der i de enkelte klasser vej
ledning i studieteknik. - Der kan oprettes studiekredse i emner
llCJ.en for den obligatoriske fagrække i indtil 2o timer pr. emne 1
l.ebet af et undervisningsår, forudsat at mindst lo del tage re mel-~ .
~r sig. - Der kan etableres timer i fri tidssport samt fri villig
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ll 11drrv;,wi11gs111inisfrriet.f he/,:PrHltqorelse nr. 322 n/ 16. juni 1971.
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2.

2. 2. 1
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H. ti

5. !i

0 · I · 2
3 · 3 - 4

:, · S ) 5 · 0 ·

5 • 3 · 3

F:t'llcsarrnngcmcn~rn-e knn ·ctuLlcrcs in

Jen for skolens almindelige timcpli111, mc·
dens gruppenrrangemente rne sktal planlro,<
~e• ,Aled .. , at de dcl t.ngcude elever_ ikke
bcrnf forbin<lres i at lolge deres obligato
riske undervisning.
Fællestimer bor ,å vidt mu.ligt tilrette

laisge• med henblik på oamarbejJo med an
den undervisning·på ,kolon.

m. Almlodcllgo be,torumelm.
§ 25. V cd begyndelsen al undervi•ningen

s~al læreren enten sammen med elovcrnc

~p,.,,gliJ! linje

4 · 0 4 · 0

4. R)
:1.;, :J.:;

:! - 0 :! - 0 :! • 0

Norm•ltlm1•plan, Jlr. 5 2.

30.r;.Js 1:1-1:? 13 -12 J:l.J::! 13 -12 30-IR-l:"i 14-16 1"-16 l<4-15

0 • 1.

• . 6

0 - 0. :I

:!·. 3 - :1 0. I O. I

:!- 2- l.
(CJ-(0)-(0)

I.Alj(flll\1tm•d111er.
F:i•llr11tirnN.

'.\\11Mik. ( lnllX.
· mi11.

Fnr111 ni11i,: OJ! kunl't•
fnr11t1kltM:.

Oltlticlsk11utl1<k:ili.
Hi~torie Of! ~1mf111ulo1-
k11nd1tknl1.

Sam foud"-la!!
U,·nitrafi ..
l1iol1,µi ..
Hi,1kc111i.
l\t•mi.
F_,-,.ik.
.\lnk11ut1ik.
\fo11ik, 11:i·rfll!!.

1:;ivc skoi~n!I elcv..-r nrlizang til kunstncri:-.kc
nplcvc·lscr (oplæsning, koncerter og lignemlr),
indfuring i særlige emnekredse og i nktucUu
problemer tuunt orientering om nye pcr
speW:tiver inden for kunst, viden.skab og
politik.

Foollestimcrne anvendes dels til fælleø•
arrangementer for clovcrnc, dels til gruppe•
f\rrungcmcntcr. Elevcrneø dclt.agelse i fæl
lcsarra11gc111c11t1·rno, h\'oru{ tler iiknl ltoldC'.s
mindst 8 i lubct af skolc!ret, er 0L\iµuturi~k1

mC'd\1ns <leltn~"lsen i en gruppe er frivillig.
~Ur en elev Lar meldt 11ig til en gruppe\ ,·r
han dog forpligtet til at folgc dens nrbcjde.

, Jlcli"dou.
l>uwik.
l•:ngeli-k ..
Ty,k..
Frnnr.k (rm,11isk).
)At.in.

og dP prnktivke problemer. der knvf.tor };iu

t_il iit trn:ffr Pt sådant valg oµ: Iøre ··det ud i
Iivc t , l>t't indgår tillige i .lcns formål ,1t
give elevorne f't orienterende kerulsknb til
erhvervslivet og at, modvirke fordommr 0o
vancforc~tillingt•r nrn crll\·c1T~forhold. ULI~
d:1n_nel.~f'~- '.lJ.! .,r)1\·crY!'-Uri1·ntcringrn i gym
n.is1c~ ma til~rttrlæggcs sAlr<ll's, ut den byg
g1•r \1d(•re p :i. den crhvcrv~orirntcrinrr som
C'l('V<.•rn•~ har modtaget i 7. sknlr.iir ~~ j :!.
rc:llkla~~e. Det foruc. .lsættcs, at. cle, ·crnr dels
gc•111u-m .\1•1111(' 11111lrn·i'-11i11;.!, dels g<'llfll'lll
1111d,·n-i,11in):!•·n i 'illllft1nd,knnrl,kah i rr,·111-

n,1;.. jpt 1111,dt,1grr 1·11 alnnndi•lig ~:1111f1;;lfl~-
11ri,..ntni11g . .,;dPilM at 11ddann1·ls,·:-- 11g f'T

hn·r\'-«1riPntni11g"11 1 g,·11111:isi"t kan sar11I,·
!--il-: 0111 de prnhl,,111r>r: d.rr liar <l,f·;:kt,,! intrf-
1·!'- :-. 1• fflr l'lc, ·rrnc•-. 11ddannrlsPS· og rrhvrn·._.
, ·al!,!.

For at muli~Me tilrettr.lægµ:"IR-en af en
s,·};t1•matisk undi•rvisning f'f del nø<lven
ci iJ.!'I, al rlrr af~ttcs l't bcstrmt timr.Ud
dertil, og at det allercd~ ved skol<':\rcbs h1!

/!YndPlsr i·r fa~ts.1t , hvilk" timer clrr ~k:d
;1,nvcnctc"s. Uer gives mind--t 1 ·1 t im<'rs url
,l:i., 111rl,ri;;- ov. <-rh\·rn·snrir>ntc-rint.t i løhet n[
d" Lr" 1?ymn:1sieAr.

JJcr gives herudover mindst 6 t imt:rs
studieteknik i lobet al l. gymnnsicklassc
med l1ove<lvægt.en i bcgynclelS('n af Htudic
årct. Timerne i studieteknik kan givt..'8 uf
lært:ren i udJ:,nnclus- OA erhvervsoriente
ring eller af en anrlcn lærer.

Vel overlades til den enkelte skole nt
bcstc•mmr, hVI~e timer der skal anvend ø
Lil uudcrvi:--ningen, iJet der dof! må til-Hræ•
bes en nogenlunde jævn fordeling ovtr
fagene.

§ 24. Fællcst1111er.
Formidet med fællestimer rr pil incrs Jf

delingen i Lnjrr, grene og klaS8er - og un
der friere former, end det er muligt inden
for den pensabundne uuJcrvisning - at

"r li ,·r• r,· ...§ 23 . Udd a n n ols e s , r,g
o ri en t.e rin p .

Denne har til CormU.I n.t hjælpe eleverne
med nt forberede deres valg af uddannelse
og crhv~rv ved at give dem kendskab til
valgmulighederne og bistå dem med at
aknffe si_g kbu hed over Pgnr Iorudsæt ninp-rr

Bekendtgorelsc om undervisningen i gymnasiet og om fordringerne ved
og eksamensopgivelserne til studentereksamen.

I mcdfor af § 22 i lov nr. 165 af 7. juni
l95R om gymnasieskoler, jfr. lovhckcndt
gorelse nr. :i~8 af 10. juli 1970 om ~yurna, ir
skoler og studenterkursus som a-rnlret ved
lov nr. 67 af 3. murt s 1971. fa.,tsætt.cs herved
fnlgP.nde bestemmelser: ·

l. Bc.stcmmrlser om gymnnsiets nphyeninq.

§ 1. Unclrrvisningen i .len 3-åriw gym
nasicefdeling gives på to linjer, den sprog
lige og den matematiske. I den 1-,proglige
linjes 2. og 3. klasse gives un,lervi~ningcn
på en nysproglig, en musiksproglig. Pil sam
fundsfaglig eller en klassisk-sproglig gren,
medens undervisningen i den matematiske
linjes 2. og 3. klasse gives på en matematisk
fysisk, en samfundsfaglig eller en naturfag
lig gren.
Stk. 2. Såvel på den sproglige som pA den

matematiske linje kan der tilbydes eleverne
undervisning i russisk i stedet for i fransk. og
på den matematiske linje kan eleverne
vælge mellem undervisning i engelsk og
unrlervisning i tysk.
Stk. 3. På den oproglige linjes musik

sproglige og samfundsfaglige grene kan der
tilbydes eleverne undervisning i engelsk
eller tysk.
Stk." 4. I 2. og 3. gymnasieklasse på begge

linjer kun der optages undervisning i form
ning og kunstfors tå else.

§ 2. Bestemmelserne om undervisningen
i gymnasiet forudsætter, at der tillægges de
enkelte fag de i normaltimeplanen på side
2 anførte timeta l.
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Vejledning og retningslinier for

udarbejde en plan for arbejdet i efterårs
halvåret eller gøre eleverne hckeud t med '.'"
siLdan plon. For de senere faser I und~rv1s
ningcn gælder, nt læreren o,r eleverne I fu-l
losskab plonlæggcr arbcjd~t. Læreren _og
clcvcruc drøfter rcgclmæs.'!1gt undcrv1sn1n-

gc~~I.:. 2. Rksamrnsopgivclser udvrclgcs i

sa.mrU.d med clt:vcrne.

U,1davisniny1111ini.s~t.r belctttdlgrrdu u/ 12. matt1 J!J7J.

Bekendtgørelse om eksamcnsor<lningen og karaktergivningen m.v.
ved studentereksamen og i gymruisiet.

men fost.-,ætlt:r. i hvilke fog Jl"r 11,fbuldl!lf
mundt.lig prøve ved hver ttkolc, H-liledes at
eksamen for ll\·er elev 0111fattcr i alt ti
skriftlige og mundtlige prøvi:r.

§ 3. ~,OT elever, der h11r ncret tilmeldt til
eh,1 men i den normule i:kmuuc.nldermin,
111 u wm på gru,ul 11f i;ygdorn ikke eller kun
delvis har kunnet dcJt~lge i ck1Gunc11, lffhol
deH der med dt.~ hc~ramsnin,l!er, der følger af
~tk. :l-·1, Rygot:k!Mtmcn i nugu~t/ecptember.
Stk. 2. Bliv<r en ck,aminand på grund af

sygdorn forhindret I at mode ti) en af de
fast.Mtt.c skriftlige eller mundtlige prøver til
studentereksamen, Etkal der snarest givea
skolen, rektor be.,ked herom. Er &åd.in mcd
drlebe ikke givet senest inden den pågæl
dende pro\ es alslutuiug, betragtes ebarni
nanden som udeblevet f.ra prøven af anden
grund end sygdom, jlr. § 5.
Sth. 3. Gennemf.ører en eksa111inu.nd troda

øygdo!1J en prove, kan det ilcke tillados olæa-
1ninandon at aflægge ny prave inden for den
ordinære ek.Mmemtennin eller ved den på
uolgende sygeelæamcn i august/september.
Stk. 4. Er en under den mundtlige elæa 

menstermin ind~ruffet øygdoJU ikke a.f' læn
::?ere varighed end, at dot er muligt at flytte
ek:øanii1M1u.lenø eksi1111i.nnt'ionstid(er) inden
for den ordinære ekaameustcrmin, bar oksa
minandcn ikke km v på at komme til syge•
eksamen i september. Ehaminanden er dog
ikke pligtig •t lade , ig eksaminere i to lag
pal samme. dag.
Stk. 5. Tilmelding til sygeok>amen ind

sendes inden 1. juli gennem skolens rektor
til direktoratet for gymn"3i"kolerne og hø
jete forbcrcdebeschamen. Tilmeldlng aker
pa en af direktoratet udl"rdiget ..,,lig b!An-

I medfør af§ 22 i lov nr. 165 af 7. juni
1958 om gymn&sieskoler, jfr. lovbekendtge
relse nr. 328 af 10. juli J 970 0111 gymnnsie
skoler og studenterkursus fastsættes her
ved følgende bestemmelser:

1. Eksa,ru:-ns omfang uy eksemenstørminer,
§ 1. Der holdes eksemen i henhold· til

bekcudtgørelse nr. 322 af 16. juni 1971 om
undervisningen i gymnaaiet og om Icrdrin
gcrne ved og eksamensopgivclserne til stu
dentereksamen.
Stk. 2. Eksnmeu afholdes normalt i maj

juni.
Stk. ,l Eksamen omfatter - med Iorskel

efter de forskellige linier og grene - dels
skriltligc µrover i alle fag, hvori sUdnnnc
afholdes efter bekendtgørelse nr. 322 uf 16.
juni 1971, dels muridtlige prøver efter de i§
2 fastsatte regler. Prøverne afholdes ved
udgungen af det skoleår, hvor undervisnin
gen afsluttes efter den i § 2 i bekendtgørelse
nr. 322 af 16. juni 1971 fast.satte normalti
meplan.

§ 2. Der kan holdes munrltlige prøve i
ullc fag undtagen religion, Iegcmscvclscr,
formning og kunstforståelse, musik: på. den
sproglige linict1 nysproglige, samfuudsfo.glige
ug klassisk-sproglige grene og på den mate
rnutii;ke linie, engelsk og tysk på den sprog
lige linics kla.ssisk-sproglige gren, det o.f fo
gene engelsk og tysk, der bortvælges i 2. og
3. gymnasieklasse på den sproglige lin.ies
musiksproglige og samlll.lld.sfaglige grene,
samt latin på den sproglige Jinies ø.amfuuds
fnglige gren.
Stk. 2. Undervisningsdirektøren for gym

uasieskolerne og højere !orberedel&e::;eksa-

§ 2.
Oprettelsen af samfundsfaglige grene,

musiksproglig gren og naturfaglig gren
samt optagelse på timeplanen af russisk
og formning og kunstforståelse skal første
gang godkendes af direktoratet.

§ 24.
Fællestimer.

Der afholdes mindst 8 fællesarrange
menter i løbet af skoleåret. Programmet
vil normalt bestå i foredrag, oplæsning,
musik eller film, men også andre mulig
heder kan komme i betragtning, f.eks.
ekstemporalspil og rundbordssamtale. Stu
diekredse tilrettelægges i serier, str~kken
de sig over 6-1 O timer. De kan ledes af
skolens lærere eller andre af rektor god
kendte personer, og de skal stå åbne for
alle gymnasiets elever. Etablering af en
studiekreds forudsætter, at mindst IO ele
ver har tilmeldt sig.

ng naturfagfigc grene og latin på dem
sproglige linj~, nysproglige og musik
sproglige grene.

gymnasiet
henhold til ~ 30, stk. 2. i undervis

ningsministeriets bekendtgørelse om ~n
dervisninzcn i gymnasiet og om fordrin
gerne ved og eksamensopgivelserne til
studentereksamen udsendes herved føl
gende vejledning og retningslinier for un
der-visningen i gymnasiet:

undervisningen

~ 1.
For at bevare og styrke gymnasicun

dervisningens helhed og sammenhæng bør
det tilstræbes. at skolens skema lægges
således, at lærere i fællesfagene kan be
holde deres klasser alle tre gymnasiciir
icennern.
' I særfag, som differentieres i 2. og :i.
~ymnasieklassc. bør de grene. som har det
lt1irste timetal i faget i 2. og 3. gymnasie
~lasse. så vidt muligt beholde faglæreren
fra I. gymnasieklasse.
Når et særfag har samme undcrvis

ningsindhold og timetal på to grene. skal
1::iisse grene normalt undervises sam
rnen. Dette gælder f.cks. matematik på
~en rnatematiskc linjes samfundsfaglige
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Stk. J. Årskaraktererne i <let enkelte fag
~i"<'~ Rf faglæreren og udtrykker dt!nncs
bcdømniel~e n{ elevc-n., st,nnrlpunkt ved :=1ko
ln"m:!t.i Hlutning. Umi<ldelbu.rt før år~kamk•
tl'rernc~ endelige fostsæt.tel!-te ilrnftc.s eJevcr
rws ....tandpunkt på et lærerforsamlingsmorle.
Ar!-karnktcrerne skal v:cre givet senest 7
tl:-igc fur den før-,te skriftlige prove og skal
værr indført i ek~me:nsprotokollen, for sko
len bliver bckenrlt med ~kemaet (or <len
mundtlige ck~mcn. .
Stk. 4. I 3. RJmnosiekle.sse •!holdes rler i

slutningen af november eller begyndelsen af
december samt forud for fastsættelsen al
årskaraktererne skriftlige prøver i fagene
dansk, engelsk, tysk, _latin, samfunds!~,
biologi, fysik. matematik og musik. Der gi·
ves for hver af prøverne en karakter, der
dog kun må vere vejledende ved fa.,t.sættel
&en af eventuel !'I-tandpunktskarakter eller af
år~karaktcrcn.

Stk. 5. Ved skoleårets slut_ning afholdes i i
L og 2. gymna..sieklassc sknftl1ge prøver 1

alle de al en kl.as&eS fag, hvori sådanne af
holdu ved studentereksamen efte r bekendt
gørelsc nr. 322 al 16. juni 1971. Der kan end
videre afholdes mundtlige prøver. _
Stk. 6. En elev, der efter bestemmel&en l

§ 7, stk. I ikke kan deltage i de al&luttenM
prøver ved studentereksamen ved akolei.ret.s
slutning, kan ikke fortsætte 1 en h01ere klas
se. Beslutning herom træffes i øvrigt efter
lærerforsamlingens råd,zivning enten af ro:
ældrern.vndighcdens indehaver eller, h~1s
eleven ikke er undergivet forældremyndig
hed, nf eleven selv. Undervisningsdirektøren
fastsætter nærmere regler om lærerforsam
lingens rådgivning.

§ 22. Virln,•sbyrd og stan,lpunkt,karal.t.e
rL"r ~•n·s eftRr 11n.tlr1 vi~ninp;<;(:firektoreM
n:crr11nc hcst.c1111nel&e. Undervi~nini.tsdirelc
ton•11 knn o~~ ,;1\'e rtgler og vejledning 0111
Jn\·••nrlf•J..,.. af intnn evnlucnng.

I Sti:. t. Årskarskt.t•rcr RiV"8 i alle fag und
j t-1g1·11 1 le~enu.ø,·t-løer, 1 formning OfS kun..,t
for, 1.,rlsr ,-a1nt i rnu, ilc. På rlPn muø1k.aproi•
lig" ~ren gi\•, ·s <lrr dog ogM år~korakt.erer i

rnuRik. Som arskarnktcr ved studtnterck.M&·
men gældtr lirskarnkt.rrcn ved alutningen af
df't .;kolc•år, hvor u11dnvi.i.ningcn af11lutt.e"
efter den i§ i.i bekendtgørelse nr. 322 af 16.
juni Hli I f_as1...att.c normoltimcpl.on.

§ 5. J◄:k:-(;:1111i11a11cll·r, :-.n,n af a111ln· J!! untl,~
t·nd syg<lnn1 ikk<! cll<'r kun deh-i, lw1 d1·ha
gct i ck:-.amc-n. og cks1-1.u1inandcr: "111, ikke ,
h:ir lwsti:wt l'k -,allH.'11, k:111 f11r-.1 t1li11t"ldt•-i til
ck~:1111cn igt·11 t·ftcr J :i.r,.. f11rl11I,. l'11d1·n i,
ning:-tlin•ktnr,·n_ kn11 dog u11d1·r ,a:rl 11,! i· 11111•

...tæ111liglu·drr d,,..pt>nsrrr fra d1•111w lw-.11·111•
11u•lst•. Jl\·i.-.: dt·r j,.!<'11111'111 ,.-~1ur inclgi,,·, ~••·

§ t. I faJ.!. li vuri llf:--lut lc11rl1• prun · 11fh11l
dc.'- n·d u<lg:rng1·11 11f 1. t•llt·r "!.. g_v11111a,it-
k);1-.;:--1·, jfr. ~ I. ~tk. 3. kun <.•11 1·lt•,· efter :rn
r11ud11i11;.:: afl;q.!~C ny pruve i faget i nugu-;t/
scpl<'111hl'f, ni1r ,_.lc,·tn SOlll lirsknrakh·r I

fnJ.!t·t J111r la1·t 5 <'lier <lcrO\'t'T og :,;0111 t·k,u-
111cuskuruktl'r 00 eller o::J. l"l- Evalw-ring "'· r.
8t/..-. 'l. I rug-. hvori af:--l11ttt.•11d1> prnn· af- § 21. lln<lcrvisning<'n i gy11111a.<t1d "ikal

hold('s v,·d udgang,•11 ,d I. rller i. gy11111:1,,ic- l11hc-11tle r,v:dUl'rC', , :,å rle, 1cr og l:crcr infor•
kl:1~s1•. jfr. ~ I. -.:tk. ~- llll'II hvor prnve i fo~•·t rn"r" :-t 0111 udbyttet af undervi:•ming og ur-
i•r hnrlfoldd. jfr. ~ :!. -.tk. :!. ka11 <'Il t•l,·v <'f- bcjdr LJprrnden ~kalder foretag,•~ v11rdenng
lt•1· u11rnod11i11g afla·J.!I!'' pn,,c i foget i uu- af Jen 1•n.k rlte elc\·:-1 f.lgl,ge k,,,l1f1k:1.t1nnt!r
J.!IP,t;~l·plt•111hn. 11:"tr 1•l,·,·1·11 :0111 .i r:--karakln I il t•bt,•rn anvrndcl-.:e; <lPt :::ker ved fnlgen<le
har fa"t 00 1-ll1•r 03. J'rn,·,·1_1 111dj!år "11'.''. c11 :~f I former for O<'dummrl!<-P: vidneshynl, stand
<le 111un<ltl1~l' pniv,·r. !.von J1·r 1·ftRr § !., ,-,tk .. punkt-.:k:iraklf'rcr, ArskH.rnktcrcr og eksa-
"2 nfl,oldl'" prun·. I lllC'nskur:ikLC'rcr.
Stk. 3. Ell'\'l·r, d1•r \'c:d s_\ µ:,·i·k-....111w11 IJli- Stk. 2. Orn de karakterer, der nnvend~, og

vt-r ber,•tt1g1•t til Jen i ~tk. l 1w-,·11t.c 1,ru,·t·, om betingelsernr for, :it ,-k-sarncn er bc.,qtået,
clk r :,;11111 1ia i:rru11<l af :-.yj:!du111 furl1iwlrc~ i at gæld"r rr•g:lrrnr i hrkcnclt_gur"l~rnc nr. 31 :if
afb·ggc 1k11 prnv" i :rn~u:-;t;~1•ptl·11tl11:r, :--CJ111 4. f1•bruttr 1961 om karaktrr:-k::tla og nr. 153
dl' 1 ht·til1uld t 1I :-.tk. I t·ller "!. cr herd t1µ-,·t til: .lf 15. niaj 19G I orn disrwn11&tion. i mrligc til-
ku1, dt1·1 11111J1111l11i11~ ufl:.L·J,!I,!•· l'H1Vl" 1 fa~I'\ I frrldr fra k,1raktnkrnv vrd rcalrk~.o.men og
den dtl'ff11lµ-,·11d1· 11111j/ju111 ek~uJL1•11:-tcn11i11. J.t111lr-nt.nek.<:.amt>n.

~11.
Stk. 4. Eksamenssporgsmålruc 1iltJclP1,

ekcuiminanJcrm• V<'d l()(llræknin(l:.

kct i11Jd1uldcude ru af [ Ir-u :drinuclcliµ:e Stk. 5. Eks:u11ina.tio1u•n Iorctagcs udeluk-
dunskr- h1•,:.!f'fun·11i11gs altt''1 tuh:1I~ guclkPl1th kende af Iuulnrercn. OJ! censor 111å ikke
ln~gt•;1tl1•!-t fur. al ob-vcu pii grun<l i-tf ~yg<loii~ blande sig i den: fiu. lr-r lian eksuuunutiunen
rkke ,·lier kun delvis bur kuutu-r deltuec 1 unllrcdsstillcnd-, har han dug n·t til piL et
deu ordinu'rc cksunu-n. passende ti1h:p11nkt (når en elevs cksuuune-

St!.:. U. ~,·:,!nk:--urncn ufhohlv-, -Ircr d,: lum er afslnlt"t) i enrum at forbumllc mod
Mll\1111· rcgli·;·. 'V111 V:<l·ld,•r fur dvn ti(..,, ureudv eksntninntor 0111 at. fore 1·11 mere tilfrrd-.-.til-
ordinu-rv t>k~111111..•11, u~ urnf:ittrr_ di- pru_vcr. I lcndc ck-uminution ; retb-r eksmuinutor sig
SOlll ck~.111,u,audeH P11 µruucl :d ''°J.!<lnin ikke ikke dcn-Itor. skal censor nmiddclburt etter
har k:1m~ct palicµ:yn<l1· eller fuli_lf1!rc. Hvor provens af:-;lulninjl; indln-n-ttc '-HKf.'11 til di-
to sknftlq.\1' prnn:r bedoruuu-s til en kumk- rektoruret, Kun 1111dtag1•l.-.l'~\'i:-1 knn censor
ter. orufut ter :--_\"l,!l'Ck:su.mcu dog bcgl,!•' prnvcr. g"JJ!lrrn r'ksuuuuu tor eller 11u.•d donnee till.o.

dclse still,• nogl1• enkelte <:ptir_g.<imål til ekse
mi1umdrn.

. .Stk. 6. Der 1·l·n~11rrre:1 riter hv1•r 1.:nhlt
I cksaminutio11. \'cd c~nsurcringen, hvor
ulcne cenf-or og 1·ksa111in11tor er til ·"tc<lc, skal
cen.<1or udt.nle t.;in hrrlomnll'lse fnr:-.t..
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l'11deri·is11ingSminister·1.('fs l,rke11dtgorclse af 24. 1i7JTil l!J7J.

Bekcudtgorclsc om hojcrc forbcrcdelscscksa111en ug om undervisningen
ni. v. på kursus til hojerc forberedelseseksamen.

Stk. 9. Der kan etableres timer i fritids·
~purt sa.n1t i frivillig undervisning i musik og
1 .for~rnJ! ~den. for Jen egentlige unden•i••
nmgst1d ..hvis mindat 10 studerende har til
meldt sig det enkelte hold.
Stk. 10. Felleotimer, studielcred.e. fritid&-

8(>0rt ?g frj~iUig undervisning i musik og i
lo1·111nin11 t1lrettelirgges med henblik p~
S1J, JU11rbe14lc med anden frivillig underviv
ning på undcrvisniagsiu.stitutionen.
Stk. 1 I. Direktoratet kan fastsætte nær·

mere rrgler otn den i stk. 8 og 9 nmvnte
undervisning.

. § 5. De studerende har plijrt til at deltage
1. kur.iURundervisnrngen I faelJesfag og i de
t,lvalg,fag, •~m de har tilmeldt sig, jfr. dog
stk. 3-5, og til at udføre de skriftlige arbej
der, som lorlani:es. lfilsidesættel" af denne
pligt kan med~øre bortvisning.

. Slk. :!. En ~tuderrnde. tler h"r meldt ::ti~
til undcr\'i~uiog: i latin, til eu studiekreds til
~ritidssJ?ort cl.ler til un1l<.-rvisning i m\lJ:lik Ofl
1 formrung, efter§ 1. ,tk. 7-9, er forpligtet til
at deltage heri. Tilsides,ettclse af denne
pligt kan medføre udelulckclse fra &emtidig
deltagel<ie 1· så<laune aktiviteter.
Stk .. 3. Bc•tcmmclsemc i ~ 2, stk. 2 og 3

om fntagel.~ for prøve finder tilsvarende
unvcndelsc med hensyn til fritagoloe for del
ta,gelse i undervi.anin.gen.
&k. 4. Direl.:torntet for gymnaaiealcolerne

og hojere forberedclseselcsa;,en kan fritage
en Htuderende helt eller rlelvi~ for undervis•
ning i et fo.g, hvi.11. den .:tt.uderende har d,
danne forkundelcaoor i fo~et, at deltagel&o i
underv1smngen helt eller delvis mA ansea for
unødvendig. Ved hel fritagelse aflæltl(er den

,tuderende prøve i faget efter de for øelvstu
<le.rendo gældende ngler. Ved delvia frita
Kelse aU111gger den •tuderende provo i faget
efter de for kurallS8tuderonde ga,Jdende reg
ler. med mindre direktoratet i dot enlcelte
tilfælde bestemmer, at prøve i faget skal
afl,eggM oftcr de for oolfftllderende gel
dende regler.
Stk. 5. Rektor khn efter fornøden attesta

tion fritage studerende for undervisningen i
idræt, musik eller formning, n1r dette e.r
begrundet i ,_y~dom eller fysisk handicap. ·

lll!'l'ullll'!tlm.:r
~. l.

3 3 4 4
0 0 3 3
3 3 3 3
3 0 0
:l O 0.
ii 5 0 0
4 3 4 4
~ :J O 0

t O 0
0 0
0 0

Fu·lle;/uy
Dnu::sk
Religion.
Hi!toric
Biologi
Ueografi.
llatcurntik.
Engelsk
Ty•k
:O,umfund:dag
.'du~ik/furmning .
[dræt

Tifrufy,jng
liiologi . 0 0 •1
:llatcmatik.. 0 0 ti
Engelsk . O 1 3
Tysk. 0 0 5
S.mfundsfa~. 0 0 3 3
:llu,ik O O 4 4
Formning . . 0 0 -1 4
lolræt. 0 0 -I 4
:i. frcmmeU.:..prug O 3 4 4
~'y, ik . . 0 3 6 5
Kemi . 0 0 5 5
P,ykoloKi. . . 0 0 3 3

Stk. 6. Der holrles eksumen i de enkelte
fog vC? ~dguu~en af det :jemester, hvor
u~derv1snmgen I faget ar!:Sluttes. Med ben
bhk på _udarbejdelsen af den i § JO omhand
lede opgave auspenderes undervi:mingen i 2.

. kuNtus~r for alle studerende i ån uge inden
for perioden fra l. rleoember til udgangen af
fcLnrnr.

:3Jk. l. Der give.-; undervisning i latin til
~•n lille lahnyro~e, /fr. ~kcndtgorelse nr.
23_1 af 10. 1uh 19G4, , mdt,l 100 timer, hvis
11111'.dst 7 studerende hor tilrueldt sig.
~tl·. 8 . Der k•n afhnlclcs holle,timer rued

foredrag, kunstneriflke an&ngeme.nter
o. lign. Studiekredse klin etab lere. uden for
~u~~rne~ obligntoria~e undervisning i indtil
--? 1.1mer pr. cnmo l )ol.let d et unden•i&
n,og>Ar. Oprettelsen af studiekredse forud
tiOOtter, at mindst 10 studerende har til•
meldt sig. Fo,lle.,timer og studielcredse mA
1.kk~ anv.~ud~ t.il undervisning i klassernes
alm,ndch~e pensa olier til skriftlige prøver.

§ 4.. UndervUmingsåret går fra 1. juli til
JO. juui og består nf to s1.:mesLre, der begyn~
der deu I. juli OJ! Jen 1. junuar.
Stk. 2. Undervisningen tilrett.elæggeø efter

ncJeMt.il.cnde timeplan:

Il. l 11tltn·is11in!!t'II pli. godkrudt.e knnma (llH·
1111cln 1tats kur.ms) o~ kur.1crntø vejlrdtnde

vlrbomhed.

§ 3. llojere forhcre<lelsc~eksamen høre:r
wulcr direktoratet for Jzymn11.sicskolcrne Of.!
hnjere forl>cre<lelse~cksamrn. Uirektorntet
forer til.syn med umlervisuingen og den \·ej
ledcnde virksomhed p!1 kur:su:1 til hnjere
forL<!re<lclscseksamen,

. ~ :t Eksaminander med et rilvulgsfug. der
tillige er Iællcslug. kan undlade at nlll1'~~c
aelvstæudig pruvc i Iællcsluget. Stnf fra In-l
leilfngct knu inJp-.l i provcn i tilvnlgidngct.
8tk. 2 . Eks.uuiuauder, der dokumenterer

at tillwrc et. trossamfund uden for folkekir- ·
kcn, frit.ages efter eumcduinc for prøve i re
ligion.

Srk. 3. Direktoratet for gy111nnsicskolcrne
og hujcre Iorbercdelscseksamcn kun bestem·
111e, a.t ekseminuuder rued visse nærmere
angivne offentlige eksaminer er friLaget for
prøve i bestemte f&J!.

80111. /mllc:.far,: Dunsk, religion, historie. bio
logi. µ-eografi, matematik, engelsk, tysk o~ ,
samfundslag.

1

Som tili:al9s/a1r Biulugi, matematik. 1.:u• j
~elsk, tysk, samfundsfag, musik, formni.n~. I
idr.ut, 3. fremmedsprog {fr:11,:;k eller russi-k. •
jf_r. dog§ 12, stk. 3). fysik, kemi og psykulo- j
~- '

:itk. 2. For deu enkelte eksaminand oru- i
fatter eksamen fællesfagene og som mini
mum tilvalgsfag til 20 points. Ti!Ynlgsfnge•
nes pointstal er: .

Biologi 8
Mutemntik I 2
Engelsk 7
Tysk IO
Samfundsfag 6
Musik 8
Formning 8
]dræt >l
3. frtmmcdsprog 11
Fysik 14
Kemi 10
Psykologi G StL J. Valg af fagene ruusrk og formning

..0111 tih·Jl~..;fag forudeetter. at den stude-
Stk. 3. Eksaminander, der forbereder sig rende har haft det pågældenJc fag som fæl·

til bojere forberedelsescksaruen ved selvstu- leefng eller på anden måde har opnået
dium (selvstuderende), kan aflægge eksamen t.ili,,\ iarende grunrUa.g.
samtidig i alle fag eller i et eller flere fog ad Stk. 4. Det 3. frcmrned,pro~ er fm111k el
e:aoa:en. Eksaminander, der forbereder aig til ler ru'i!isk, men kan med direkLOrat.eta god·
tojcre forberedelseseksamen på. rt l,!OJkenclt kcndclc;c være spansk eUer italieruik.
ursus (kursuastuderende), aUægger eksamen Stk. 5. Oprettcl•e af bold i et fag forud-

i de enkelte lag ved udgangen nf det seme• sætter. at mindst 7 studerende hnr tilmeldt
ster, hvor undcrvisningeu i faget afslutte~. °'ig.
Ekanmen kan supplere.i med prøver i \'derli•
gere tilvalgsfag. ·

1 henhold til lov om Lejere forberedelses
eksamen, jfr. lovbckeudtgorclse nr. 2GJ af
1 I. mnj 1973, faataætte, følgende bestcnuuel
ser:

l. llojere furb1·rcdcls1.·scksu.111ens
struktur m. "·

§ 1. Højere forbcrc<lclsescksamen omfut
ter:
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§ 6. Om u11dL•rvi~11i11gt'II i ch: f•nkt..:ltu tng
gieldl'r reglcruc i kupill'i \'I (~~ '!.'i-1:)). Un
d1•r\'i,-.:ni11ccn skul otufnt t o tncuiup i studie.
tekmk ,
Sti..·. 2. C'11Jl'l"vi:-ni1tµ:1·11 sumurdncs ved

"'~t-..Jmæ s.s igc d rolt clscr , hl. a. af l\·a•rf aµliµ
.n-t . Jcl!-4 mellem lærerne uulbyr.lo-. th •ls
111t·llc111 hurcruc og rcpncseutnuu-r fur de
suulorendc. ~:11narl>L"jdst1d\'algcL eller l'I til
sv.u-cnd o uthalg pa:--1•r, at, sådanne drnrt,·lscr
liudcr -t cd. VC' <l hcgn 1df'lscn ,tf Iorat.- xc tue
stcr s;\111! i det scn.tt'!"'f<'r, bvcr t.•t 11_,·L fag:
palJ•';.!_\"11Jc ;-;. skul lar cn-u enten summcn
nwd d (,_· 3!rnli·rr- 11dP udnrb-jdc c-11 plan for
:-;c111c:-tc-rct :-- ar i.cjdc vlh-r gon• de studcrcndc
bekendt. med en -onlan plnn. Ln-rcr.vn Of!. de
:-;f 11UcrC'ndP pla11t•·ui::1..·r de f11lgcndt" :--c1.111·,tn·,
a rl,c-jdt• i fæ lles... kab. Læreren og de .-:; udc
rt"ndt• dn,ftcr i hvert sC'mr,•tt•r regelinte:.,sigt
uude rvisninucn. ~.Hn .·1111 lærere ug 1Sl ude
rende (•r t•nig1• hr-rruu, gennemfore~ ch-r inte
greret u rulcrvisuing mr-llctu bl•.:Jæ_gll'dt• fog i

2. hal\"CJ1·I af 2. semester.
Stk. 3. Kursernes lokaler ::11..J I sit vid t. rnu

ligt. stå til tådigbcd for de studerende 1 il
selvsncndiac arbejde uden for under vis
ningsti<lcn. For ij-sik-, kemi-, Li()logi- <,g
fonnningslokulcr gil"lder <lette dog kun, s.i
Iremt en nf clcl pågældc11llt• fags læ rere Pr til
~tc<le.

. § 7. La·rcrnt· vejleder de cnkt·ltr ... tut..lc
trndr. mC"d bcn ..:yn til deres arbejde i fa,!!cnc
og !!iver en vunlcring af standpunktc:t. til de
~tuderende, der fr emsætter ønske herom.
Stk. 2. Vc<l hvert kursu!:! udpeger rektor

en eller eventuelt flere studievejledere. Stu
dievejlederen udpeges for 3 år ad gangen og
skal µoclken<les af dirckwratct for I!.' rnna
sic:-kolcrnc og hujere forhcrcJclseseksumcn.
Stk. 3. StudievejledL'rt!n giver d<' stude

rende in<li,·iJucl og kulll!kti,· vcjlr•Juing
vcJrnrende spørgsmål af faµ-lig . social, uko
no111i.sk og personJig- :1rt i forl.,indelsc med
Jeres u<lcbnnelsessituation. Som en Ucl af
<lennc vejledning indgtir tilvulg .soricutering,
uddau11elsc.r; - OJ! erhver\'.')orientering samt
studieteknik.
Stk. 4. In<l forinpc11 i nl111c11 studieteknik

gives i lobct. af fur.-;tc Sl!IOC!itcr. 8caerc i kur-
1-;usforlnbet kan <ler gin ·.-. timer i studietck-

11ik I f,,rbi11dd•a: llll'd :,;pecidlc ~itu1111uncr,
L.+,. udarfo,jdclscn af den i§ 10 u111lull1dlcdc
011ga\·1· og cksn111f'11slrcsningr•n. Jl\·or forhol
cll!H~ Lnler dcdor, ka11 rektor udprf!e en 11n
d.•11 eut! l"tudicn •jlC' tlcrnn til ut rnrctnge
ti111l'rne i ~t,uJi1'!1·kn 1k.
Stk. .j, l.a.:rcrnc tilrettrla•:!~er Lien fogli,l.!l'

,·,·jll•dning af de ,'itutl,:rend1· ~{dcdr.c;, nt den
al1111•11c !'itudtclt.!knik kr.iordincrcs mrrl den
:-JH!l'ifili:t, fagligt:.

Stk. 6. Der an\·pnde.'- til kulld ,tiv v11jlcd-
11i11g-, lil'runtlcr studit•frknik . iiultil 20 tirncr
pr. lda:ss•• i kur:,u <1forlolH·t. Hcklor Le~tcrn•
rncr. livilkc tinirr der skal nn,·endcs, idet
drr dog tilstrn•Lcs en jtrn1 fur<lf'ling onr
lagcuc.

Ill. Ek~a111c11:mnl11in;.:-eu.
§ 9. ( JrJi11wr eksani~n afholde.~ i mnj-juni

•>g sygeek~n,1ien i 1t11gw,t-s1•pte111Lcr.
Stk. :.!. ~111 d,:... tllllf>ll;o,,fnnlri11gcrnc og pre•

vd ormen I de t·nkeltt' fag gæ JJcr rt•glcrne i
kapitel VI (S§ ~7-45). jfr. * i, stk. I.
Sti:. J. En ck:ssminuud kan kun nflægge

d;.,;:uncn i et f:ig citer reglerne for kur:rns
studcrcnJc, hvis \'nlkornrnende kursus har
o.lk:.tcrct pa ind :1ti1li ugeu, nt den pågæl•
JcnJe ltttr fulgt underdsningen i fagetre,zel-
1we~~igt ug på tilfrcds.'3tillcndc made, jfr.
Ji,g ~ G, :-tic 4, sidste pkt.
Stk. 4. l.Jin1ktoratct fur gy11111asicskolcrue

og lwjerc forhcrc<lclscsek.samcn kan i særlige
tilfa.:l<lc Jispcnsere fra bcstemmel~emc om
de fng, den enkelte eks1uuinaud skal aflægge
prnve i, ug om cbiamcnsopgivclser og ekaa
meusform for den enkclt.c eksaminand.

§ 10. Hver kursu ::1studcreude udarbejder
i :!. kllrsu :sar inde11 fur perioden l. december
til udgang-Pn nf fclJruar en i,;torrc .skriftlig
()pgave i et af Jo fag , h,·uri den studerende
undC"n•i:-,es i :t. kursu~:.ir. cllrr i foget geogra
fi. OpgaYcn foruwleres uf l:crercn i vcdkom
mrndc fa!! i11tlt•11 fur et uf den atndercnde
\'rtlgL ur1~;-ldc af faf;ct. en uge for den skal
aflevere~.
Stk. 2. Sclvstudcrc11de kun udarbejde den

i stk. l omhandlede opgave efter n ftnle med
et godkendt kur3us.
Stk. 3. Opgnven hcJonHn<':-, a( læ reren

og af en cen!,0f inden den 15. april. Der
gives Ca karaktPr
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§ 11.Alle kan inililtille sig til eksamen eller
t!l ~roverne i de enkelte fug uden he1L-.yn til
tidli gere uddannelse. Folgrnde betingelser
skal doR være opfyldt:
I. Den, der indstiller :-tig til ebamen i

samtli~c fa,i eller til den :iirlste prøve i eksa
men, sknl være fyldt 18 år inden den nær
mest forudgående l. februar.

2. I do fag, uksa111cn skal omfatte, ::ikRl der
opgives et pensum og freml,egges rapporter
m.v., som opfylder kravene i <lenne be
kendtgurelse., kapitel VI(§§ 2i-45). For kur
susstuderende udvælge::i opgivelserne i /Ullll

råd med de studerende. Selvstuderende afle
verer senest den 15. februar pcnsnop~ivc1-
serne til det klusu.'-\, hvor de on.'ikn nt ind-.
stille sig til eksamcJL.

Stk. 2. En ek.'1rntinnnd kan ind istille sig til
eksamen i sammn fag 3 gange.
Stk. 3. En kursul!Studeren<le, der har fhet

karal....-teren 00 eller 03 ved en prove ved
udgan i;,!en a.( I. kursusår, kan på ny ind 
stille sig til proven i den forstkommcnde
aygeeksamenste.rmin.
Stk. 4. En eksam..inau<l , <ler har aflagt

prove i alle fag, som højere forberodelsesek
samen omfatter for den pågældende, jfr. § !,
stk. 2, men ikke har be.stået eksamen, kan
på ny ind"tille sig til prøvo i et eller flere fag
i den føratlc.ommende sygeeksamenstermin.
Stk. 5. En eks a.mi.11nnd 1 der af nnden

· grund end sygdom ikke har deltaget i eller
fuldiørt en prove i et eller flere fag, kan
forst på ny ind•tille sig til prove i <lette eller
disse fag ved den næste ordimere ekanmcn.
Stk. 6. Direl<toratet for gymnasieskolerne

og højere lorbemelsesel<Bamen Ju.n i aa,rligo
tilfælde dispensere fra. bcatemmeløerne i atk.
I, nr. I Sl\mt stk. 2 og 5.

§ 25. BetingelBerne for, at ckMruen er
bcstAl'.t, er de samme ~m ved realeksamen
og ved studentereksamen, jfr. bckcndtgo•
rclse nr. 32 af 4. februar 1963 omk.rakter·
skala§ 2, stk. I og bekendtgorelso nr._163 af
16. maj 1964 om di.,pellSJltion I særhge t1l
lælde fra ksrakterlu:av ved realel<Bamen og
studentereksamen.

Stk. 2. I bereRningen af, om betingelserne
er opfyldt, indgår

I. knrnktere.rnc i fmJJ"fog, når der ikke
tillig~ er nflngt prove 1J1ed meJtm llende
knraktcr i det pågældende fag !!Om til
vnlgsfag.

2. karnktrrcrne i t .ilval~sfag, jfr. dog •lk.
4, 0~

3. karakteren fur den i ! 10 omhandlede
opgave, for eelvstudnende dog: kun, hv iA
de selv øm1ker det.

Stk. 3. For en ektsa m.inand, der har aflagt
provc flere gnnge i aGnune fag, jfr. § 11, •tk.
2, indgår den hojeste af de opnåede karakte
rer i berc,u:ni11gl'n.
Stk. 4. Ehaminander, der bar aflagL pw

ve i tilvalgsfo~ ud over tlrt i § 1, stk. 2
fastsatte minimum, kan udelade karakteren
i over,kydendc tilvalRsfag. Er fa~et t,illigo
fæ lle~fo~. er det dog en betingelse herfor, at
der er aflagt pr,,ve med medtæUende karak
ter i fa~ct "'"" la-llc.,fo~.
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Cirkul;i•n· 0111 an, 1•111i<'l,c11 ;ir den i ill'k<'11d1~11rclsr- af ,t.. februar 196:l
u111ha11,ll1•d1· kurak tr-rsk.il.r.

:-,;,11n anfnrl i l1r·b·ndt,c11wl.-:t•11s ~ I. st k. :! F1,r u t blivo plururet i _rlt>11 orerstc_ _qru1,1w
4.1! karu ktvrskal.ron nnvendca p/1 f11!gP11dc 111.i clvv-n dnthl11,rr vise overblik ovr-r
111:i,I,·: stuffd og i stnrrc rl!1•r ruindrc ~rad kunne
J:1: t:i,·,·:,; for d,·n usu'<lVallh !.! sclv.<i.t:J,11dic:c I t;igc sl'l_,-~t,i·ndig ,tillin"' til forebgt.e Jiro-

ug tl( (J11(rr /.- r ri,· pra-stutiou. . ' hl~ll-ll.'r inden for det piLgt1•ld1•11dc stof.
11. 1::\'i."'S fur dt'.11 1.11f,,,a,kcd,, og aclvstu-u- / ril d111 nederste !:l~ hovct!j.!rnppcrnc_ br·n-

,li}!c pra-e-ta tron. ~1ffl'3 elever, der_ VISN usr~kcrhrd 1 den
l•l t:n ·<'s for d,,11 mlmu rlæde, mvn 1111~Pt

1 fursl.uud, at de ~kkc h.ir tdr.~nct sig di:t
r1~Linepr:i·J,.!t'dc pru-sta tion I k ra-vcd e .,; _tuf u~ vi_iwr mangt•! pa _ku11d.~kabrr
lJzq•:-, for dm ~o<l(• prtcstution, der lig- , 1·!1n Irerdiuheder inden fur stollct.
J!"i'J li,lt over 1111d,/c/. Det forudsættes. at ydcrkaruktcr ue 1:s og

8: t:iv,·~ for deu 1,,iddrlgu1.fo pne stu tiou. : 11 kun u1~<ltngelsesv1~ ben):ttt:s, de restc-
(;j\·cs {1,r den ret ja-vue prn-stutum, der J ~·<>ndc t< lrm br~r anvendes sa_lcdes, at elever
li .. ,•,·r Ji<l t under nu'ddf'I.

1

1 løbet af skolearct forholrlsv1s let, kan rykke
f'i : Gi~,-~ for dtn 111iJ.!0t usikre, men nogl'ti· Pt t.r.in op elli·r nC'd .

!1111d,, tilfrc-,b:stillPrnlC' pr~•::;taticrn. 1'ar karakt"rskalacn fr cmtræde-r :-ior;i en
5: 1; ~vt• ...; for 11, ·n t1si"J..,e og ikke tilf reils• : rPn talsJ..:ala, sker .<ld for så klart. som 111uligL

:-I dlt·iu .J,, prrt·:;t:itiun. · n ·d sPlvc vurderin .(!en at fast.l1ol<lt', at det
:}: Gives for dPn meget 1uikre. mt'gt't n?lop k.1111, r.r en skul~. ,Onl eller sy111bol~r

111angvlfulde ng utilfr edssl illentlc pr.i~· vil let I t1dr11s lob ii.avirkc:s af en praksis
:-\;illun. ve<l a11\·rrn\,·h•i•n, nicdew1 det ved en skala

0: l;ivcs fm d1.•J1 Ju ·lt uautagdi,,c præ~Ll· C'r lcttcrr • ,at fastholde ~cgrcber som; an-
tion. · " t;!llrt af trn1, skalaens nndtpunk~ osv. J<:111

\f k k d fi · · f • l ! d1s!Se brgrehn fa:1tholdes klart, vJ! en drva-
: ·ara ·ter e rn1~wnen'.c r.emgar_ ty1. C· I \u,•riug kunne uttdp;;is.

lig t. skal:11'!1s howdmddelmg 1 ;1 trlll. 1~,e I Som det fremf!llr af bekemJtgor<'IS<'II S § :.!
karn}''l'-~1st1sh • _liovc_~or<l er "udma:r/.:edc • skol folgrnJ<' to hrlingrlc:;er væn! opfd<lt for
·,"'1•1 d

1
d oh:; ,,usbikl,,

1
·,·r · I .

1
. . at real1·ba111e11 .-lll'r studcn!t•rcksa·,nrn er

\'1·1 en VC'r N omme- se vi mun sta SI).! he:;:t:"iet:
ved for~t at plaure standp1111ktct c/l,·r JJrfl.!
stationcu inden for en af de 3 hovcr.lgruppcr
og dcrefLer :ifgore, om den enr.leligc n1r·
dn i11_!.! sknl rc:-;1iltere i ovPrst.c, midler!ile
i-Jln net.icrstc trin inden for den påga.'I• 1·

d1·11d1· hovedgruppe.
I f1emlægg-elscsfag kan man opdele de / For de fleste elev('f 5 vedkomnien<le vil

fremlagte arbejder i de 3 hon•dgruppcr og l man kunne ufgure, om L~o Lnr bestået, alene
dt'!rpå diff erc>ntiere ud der[rn. Pli li_gne11de . \'Cd beregning nf samtlige kuraktt>reri; sum
n~:id_? k,~11 n~an _ forholde sig ved kaniktcr-

1

! r;IJ~·r genne.ms11it. For enkelte. Plc\'C' I' , lilandt
g1\·nrng I Hknvning og orden. h\'JS karakten;r der forekommor no~I"

Td dru 11t1'dterstc af hoved~rupprrne må mr~get din lige, vil det dog blivL· nmln n<l 1~t.
lu ·nfnres pnrstationer eller standpunkter, I at undcrso~e udforligt, om brting(' ]::10 2 er
drr vi~er. at. eleve~ er så godt hjrmrne i ~it f op~yl<lt.
slof, at drt kan ~1gPs stort set at være td- / ·
f"'J.!' lf'1.•
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Til Vf'jl,·dn111~ for l11•il11111rr1t•rn1• rn-111.~.l•tlr"
11••d,·11:it.J.,•qd,· lil!n 1wrk11ingi-r 0111 LruJ.!PII :if
df'n IIYC :-1knl.i, hvor lllfltl fu r 11vgl,; •• r t1·i

l\f'llf'~ vedlrn111me111le :,(iver e11 kurt k1trak~
tu.ri~tik ur de til:i\'urcnde ::st1rn<lpu11ktcr 11g
præstationer. Brugen a.f <le ikke lic:;krevnt·
trin vil med Jornuden sikkerhed frcmg{i snni
1r1ellt•111va·rd 11:r mellem de br::ikri.:vnc. Un
:-;knlncn skR I ,1nn 11tll·S i skulrformer af fnr·
~kclligc 1)ivea11cr, miL dot f1'P111liævts, at tic
anfortc karukterdrlinit.ioncr i hnr •'l!kt·lt
~kold11rn1 SL'lvRngt rnit arwe.nilc~ i n;lati1111
td de krt1\·, som st.illes<ln .

Koml."li're,1 0 er plnr.,·n ·L lig:f' on r lic~tu
µr..cn<wn; den svarer derfor til l'l 8la11tlpunkl
t•ller •.·n pw•:-t:1tio11, l1vor r.lt!-.·e11 ltar vist
det 111i11dMtc rn:il af furstftC'hiC'. kuml~kal,cr
11µ; f,crdigl11·dC'r, hvormed 111:rn kunne ho~t;°,,
hvis nmn ta~nktc• Ri~, nt ll!ldrrvi.mingC'n
,•lier prnvl·ll kun omfat.tcrie et fag. ;\1Pd hen·
syn til <len ,·iste forstiu.:be og frem::it.illin,:
:-iamt de vi8te ku ll(h kaher 02 b:rdid 1cd,·r
må t-1:rndpunktets pl11!1;::1er og mirnlS:tL·r .sra
uogc-nlumlc lige. I p1wstati,mrr (skriftli;.!e
og- _mundtlige), hvor man mc-tl rirnf'lig uoj
agt:_1.!licJ kan angin, hvl)r stor en brnkrlf' I
uf den stillecle opgave ellrr det for('lagtc
1•m11c Plcven httr magtet, skal denne Lruktlcl
V<l'I'(' I.',.

B1•1li)111111ercnR opmrorks11mhed hcnlm.lc~
pU, at st:rndpunktrr OJ:! præstationer, dPr
som ovenfor heRkrevet svarer til bmkdele11
! ;, ikke i;om hidtil skul vurderes til rlr:1
hnjcstc af skalaens to midt.rrst.rc trin (hid 
til g}, men ska.l vurderes til en karakter {G},
under hvilkr.n Jer kun findes tre trin, medrn~
der fii 1des hele ~ch trin over.

lf,1fllklere 11 0 ~i\'l':i til t\011 clc.:\·, dc.r me.J
l1t:11sy11 til 1IP11 p:'1ga·ldt!1Hlc skolcfurins. un
dervi:mings,wf har vist fulds.Lu.-ndi~ mangel
på forntå.else og svigtende evne eller svig
tcmle vilje til at tilegne sig det, og den gives
for ('Il præstation, hvor eleven under prø
ven ikke har vist kundskaber eller færdig•
lieder inden for det etof, der kræves til
cµnet V!!d den pågældende prøve. Den om•
•l.r•ndighed, at eleven hnr vi,t kundskaber
og f,ordigbeder, der alene svarer til kravene
i en underliggende e.koleform, kan således
ikke i sig selv berettige til anvendelse af en

""J"rc kurakter end 0.
Kurukter n O må blive ret sjælden. Det.

b ~n ikke påregnc..«i. at der j enhver kla.!&e
tindes elever, der gør :1ig fortjent til denne
karakter.

Kuraktere7' 11 er den normale t.o pkarak•
ler. Den lcan opnås af en elev, der kan be
lmncllc. et stof med godt overblik og vis r
en l111rtig opfattelse, forståelse o~ selv•
stændig etill. ingtagen til mindre proble.mer i
tilknytning til det forelagte emne. ·Det er
ckMmi11atora pligt onder prøven at give
eli:ven lejHgh"d til at ,,ise dette.

Karnkteren Il kan ikke opnås bare ved
en fejlfri gengivelse n.1 bogen med evt. til
horende d1_k terede og nedskrevne notP.-r.
Karakteren skal gives for den fejlfr i eller
s.\ godt, som fej11ri skriftlige besvarelse,
medmindre den.ae røber en sådan overlegr.n·
hed over emnet eller en sådan ganske sær•
lig ~od forståelse, at den gør aig fortjent til
karakteren 13.

Karaktere·n 13 er en undtagelseskarakter;
den er forbeholdt den helt usædvanlige pnt·
sLalion eller det suveræne standpunkt, hvis
forud~ætning er hurtig opfattelse og fuld
forståelse af et pro~lem eller et emne, og
so~ viser sel v.stænd1g etillingtagen og over•
bhk over øtorr e <lele af stoffet og disses ind 
byrdeø sammenhæng. SlrrifrJ.i ge bf'svarfilser
skal for at svare til denne karukter ikke
hlot være fejlfri; for de dan.,ke .stilea ved
kommende må kræves en ganske sæ rlig
tænkson:ihed, d.ia pollilionaevne og sprog ·
behandling, for de fremmodaproglige stile.
vedkommende ikke bare den forøvarlige ud
tryksform, men den helt dækkende, som
rammer det pågældende sprogs tone bedst,
og for regningen og matematikkens ved
kommende en &ærlig udtømmende og hen
sigtsmæssig behandling af emnet.

K~rakteren 13 må blive ret sjælden. Det
kun ikke pårep;nes, at <l 'er i enhVer klasae
~:~a~t=~~ver, der ,ior sig fortjent til denne

H\•o: opgaven er af en så.dnn art, at ele•
verne ikke har Iejliglied til at vis~ kund
skn.ber dier færdighedrr ud over det nor•

I) Sw,w1P,1 af srw1tlige karakterer skul t·a:re
111i11dst 5,:') gnn_qe kur1.1.kterer11e,t antal.

:.!) Summeti oj de to lat1este karakfrrcr plus
gr.nnemS11itte-l a/ de re.,t~ende. kurakterer
skal vær~ mimlst 13.



om evaluering _og_meddelelser_ til_hJemaene.

I henhold til undervisningamin1steriets bekendtgerelae a!
12. marts 1973 om eksamensordningen og karaktergivningen m._v.
ved studentereksamen og i gymnasiet, § 21 og 22, !ast611ttes følg
ende bestemmelser.

A. NAr læreren og eleverne i en klasse har planl agt arbejdet
i et !ag for en vie periode under lmrer~ns an.svar tor, at
bestemmelserne !or faget i undervisningsministeriets be
kendtgørelae nr. 322 af 16. juni 1971 011 undervisningen i
gymnasiet og om fordringerne ved og eksamensopgivelaerne
til studentereksamen overholdes, skal undervianingen i
den pågll ldende periode løbende evalueres, så elever og le
rer får information om udbyttet a! undervisning og arbejde.
Metoder og midler til evaluering a! den enkel te elevs og
elevgruppes udbytte af undervisningen aA a!talee mellem
lmrer og elever, sål edes at man dels a!t.l!tar sig evalu
eringsresul tater med henblik på den videre tilrettel11ggel
se af undervianingen og del• giver l11reren mulighed !or
- for eksempel ved samtale, · 1agttagelae og diagnostiske
prover - at skaffe sig indtryk e! den enkel te elevs fag
lige standpunkt.

::>ato 26. marts 1973

Cirkulære

Til rektorerne for gymnasieskolerne.
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Direktoratet for GymnasJ PSkolerne
og Højere Forberedelsesek.:::.:imcn
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K.

umlt ,l~g1igr, fr,·m~itr •l1•t af ovenstecnrlc
rcdc.znn-ls c, :it eleverne for disse fejlfri
bcwerelser kun kan upnit knruktereu l I.
l t-nne betrugt.niug \'d ga"lde opguvcr i dik
tat. og meekinakrivniug.

l\rzraklercn 10 gives til den elev, der har
vist gorl forståelse <1;.; evne til o.t till'gne si~
LoJ.!CII med evt. ttlhoronde noter, Qint. ul
hen-ren. ug sum d-ruduver har vist. et ikke
ringe overblik og nngcn t:v11_c til sdvstændig
~til!ingtagcn til fordagt.c uundrc problem er.

Ht1ruJ.:ter1'118 kan Lt'lcgnPs som den ksruk
tvr , omkring hnlkcn g,•1111cms11ittet bur
li).!)-;<', uår der er tale om et stort autnl be
ståedc elever. I den cn~clte klusse kuu gen
nemsnittet. for ~amt.lige beståede elever
meget. vel afvige ret va-scntligt Ira H.

Kamkt1•ren :t gives til den rlev, som rnb,·r
en S\"igtc11fir. forst<i<'~Sl' og et. mci;rt ringe
ken.Iskab I il :.tu fTct. 1 det . prøvede område,
o~_ som ydermere i væsentlig grad nmnglcr
orientering I stoffet som helhed. Samme
karakter meddeles den elev, der under
pruven har åbenbaret en sådan usikkerlied,
at. det derigennem er klarlagt, at elevens
kundskaber inden for hele området er ser
deles mangelfulde, oi.; a.t forståelse eller
overbli k stort set mangler.
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li!-.,. I:
En t-1,·,· lo:n fuJ;..:,.111!<• l:l kurakten-r: /Il.

u, :5. !J, u, I I. 1-"l, 9, JO, !J, R u,J 10. Sunuur-n af
d1· to l.rvr-stv karakterer N :J. O!! sur11111c11
af :-amtli,c:e l:l karakt~rcr er 98. ~;ir ~mm-
1111•11 t1f de to lavl•st,• karnktncr t·r ~. , iser
taUcllen, at sun111w11 1tf :-.1111tlige I:! kar:1k
tcn·r skal va·rc miud'lt JO:i, for at rlt-vrn ..,kal
ln ·st,1. Eleven har altai:. ikke hesttiet.

Eks. 2:
En elev har folgendc l:t karakt,·rl•r: /$, 5.

S, 6, .J, ~. G, i, 8, J, 7 og 9. ~urnm,·n af Je lo
laveste k:i.raktcrer er~. og sumrni:-n af ~umt
lige 12 k,uaktcrer er iH. ~år !l~mmcu nf de
to laveste karakterer er 6, viser t1.1.Ldl1•0,
at summc11 af samtlige 11 karakterer 1-1kul
være mincbt 7G, for at eleven skal bestå.
Eleven har alts.'~ bcHt..åct.



B.

c.

20

I hvert af de fag, hvori der til studentereksamen gives
årskarakterer, skal der mindst en gang om året - og kan
der, efter lærerrådets beslutning, to gange om året - gi
ves meddelelse til hjemmet om elevens standpunkt. Så-
fremt eleven er fyldt 18 år eller har indgået ægteskab gi
ves meddelelsen dog til eleven selv. Standpunktsmeddelel
se skal senest gi ves i marts måned og udtrykkes ved en ka
rakter fra den ti1 studentereksamen benyttede karakter
skala og kan ledsages af et i ord affattet vidnesbyrd om
elevens anlæg og arbejde i faget. Karakteren skal ledsag
es af et vidnesbyrd, dersom elevens stendpwikt bedømmes
til under 6, eller hvis den betegner en væsentlig nedgang
i faget i forhold til den forudgående bedømmelse af stand
punktet. For at sikre ro om den første tids undervisning
i gymnasiet må der i 1. gymnasiesklaase ikke afgives stand
punktsbedømmelse inden december. Umiddelbart før der af-
gi ves standpunktsbedømmelse skal elevernes forhold 1 rela
tion til standpunktet drøftes på et lærerforsamlingsmøde.
Kontakten mellem gymnasieskolen og hjemmene sikres iøvrigt
ved forældremøder med deltagelse af lærere, elever og dis

ses forældre.

Skolen skal føre neje regnskab over elevernes forsømmel
ser. Dersom en elevs forsømmelsP. antager et sådant; omfang,
at rektor nærer betænkelighed over for elevens mulighed
for fortsat at følge undervisningen, skal rektor under-r-e t>
te eleven herom. Fortsætter en elevs forsømmelser heref'ter,
skal rektor skriftlig underrette eleven og forældremyndig
hedens indehaver om, at der kan blive te.le om et tage for
behold ved elevens tilmelding til eksamen ved skoleårets
slutning. Umiddelbart før endelig tilmelding til eksamen
den 2o. marts drøftes på et lærerforsamlingsmøde forhold
ene for åe elever, der har modtaget skriftlig advarsel.
Såfremt lærerforsamlingen finder, at det for en af disse
elever i et eller flere fag på grund a! elevens forsømmel
ser ikke vil blive muligt at give årskarakter, skal rek
tor i henhold til § 7 i undervisningsministeriets bekendt
gørelse af 12. marts 1973 om eksamensordningen m.v. ind
sende er erklæring, som giver oplysning om disse f'orhold,
og direktoratet afgør da, om eleven kan del tage i eksamen
ved skoleårets slutning.

D.

E.

F .
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Ved al<oleårets dutnlng gives årskarakterer i de a! klas
sens fag, hvori der ved studentereksamen gives årskarak
ter. Der an-.oldes en årsprøve eo■ mindst omfatter samtlige

· skriftlige !ag. l.,ererrådet !aataetter ordning og oldang
af eventuelle mun~·tlige Arsprøver og klassernes arbejde i
tiden e!'.er, at undervi oning efter normalt akeaa er ophørt
og indtil sommerferien. Den skema-asige tilrettelaggelae
foretages af rektor under hensyntagen til elevers og lære
res del tagelae i eksaminer fastsat a! direktoratet.

En elev, der ikke har !Aet direktoratet• tilladelse til
at deltage i eksamen efter 1. eller 2. gymnasieklaaae, kan
ikke !ortaette i næste klaaae.
På et larer!orsamlingamade ved akoleåreta alutn1"4! behand
les de evrige elevers fortaattelee i raste klasse. Dersom
der ikke er enighed o■, at en elev ber !ortaette i ,,.,ste
klaase, holde• afateaning hero11. Ved denne afatetming har
hver læz,-,r lige sA mange stemmer, som hana/hendee fag har
års- og eksamenskarakterer; derudover har larerne 1 legems
øvelser og musik/ formning hver 1 ate-. Hver a! de lære
re, der underviser vedkommende elev, freaeeetter en aotive
ret udtalelse om, hvorvidt eleven i !aget er egnet til at
fortaette, og stemmer forelobig på dette grundlag tor eller
imod. Derefter foretages, eventuelt efter en yderligere
dra!telse, en anden og skriftlig a!ate11ning , ved hvilken
den enkel te lerer skal ate!Dlle i overensatemmelae med sin
opfattelse af eleveM helhedsstandpunkt. I t1l!11lde af
ste11111el1ghed tre!fer rektor a!gørelaen.
Dersom lJorer!orsamlingen aAledee vedtager, at en elev ik
ke ber !ortaætte i nooste klaaae, dre!tea hvad ■an vil til
råde eleven. Dette råd ■eddelos akri!tl1g til eleven og
!on,ldremyndighedens indehaver, der denfter tref!er a!
gørelaen af, 011 eleven aksl fort•tte i neste klaase.

Disse regler tMIKler i kraft 1. april 1973 og anøaer reg
lerne i direktoratets cirkulere nr. 139 af 2o. juli 1967
om karaktergivning og .,..~~elelser til hje-ene.



22

Ul!DERVISN INGSMINISTER I ET
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organisationen

Rektor er skolens daglige leder, han har ansvaret :tor både
den administrative og pædagogiske ledelse, ligesom han t11-
11Re er skolens regnskabsforer. I den daglige administrati
on bistås rektor a! forskellige medlemmer af lærerkollegiet
og skolens kontorassistenter.
I henhold til bekendtgørelse a:f 23. december 1969 findes der
ved skolen et lærerråd, en lærerforsamling og et samarbe jda
udvalg. Bekendtgørelsen findes aftrykt herunder.
I lærerrådet, hvor rektor og .tle fastansatte lærere har sæde,
afgøres spørgsmål om forsøgsundervisning, nyanskaffelser og
andre praktiske foranstaltninger. Til bearbejdelse af mange
af disse problemer nedsætter lærerrådet otte mere eller min
dre permanente udvalg, der findes således et udvalg, der ·ta
ger sig af anskaffelser til biblioteket og et udvalg, der be
handler fordelingen mellem de forskellige fag rl de læremid
ler, der er til skolens disposition.
I en række sager skal lærerrådet høres, f. eks. antal af' klas
ser og grenhoid, fag- og timefordelingen, stillingsopslag, års
prøver og ekskursioner. Lærerrådet vælger af sin midte en for
mand (siden 1972 adjunkt Preben Andersen) der leder møderne.
Til behandling af sager, der vedrører eleverne, indbydes elev
repræsentanter til at deltage i møderne.
Lærerforsamlingen består af rektor og skolens lærere, med rek
tor som fonnand. Her behandles elevernes standpunkt, ligesom
man kan rådgive eleverne om oprykning i ny klasse. Afgørelsen
af, om en elev skal fortsætte i næste klasse træffes af eleven
selv.
Lærerforsamlingen holder mede inden uddeling af karakterbøger
;g efter afslutning af eksaminer og Arsprøver.
Samarbejdsudvalget slcal fremme samarbejdet mellem elever og læ
rere, rektor er formand og det består desuden af lærerrådstor
manden og tre lærere, valgt af lærerrådet, samt 4 elever, hera.t'
1 fra HF.
Ud'aa Lg e t tager stilling til fællestimer, featarrangementer og
behandler ievrigt sager, der har med elevernes trivsel at gere.
De almindelige omgangsregler, som gælder her på skolen, er li
geledes samarbejdeudvalgets sag. Udvalget holder i reglen møde
en gang om ugen i det store frikvarter pA rektors kontor. Meder
ne er åbne.

· Ole Nielung.

C irh""Ulære om ree}:sa'tlinati. nn.

Til rektorerne f'o r samtlige gymnasLesko l er' 06 studenterkurser.

I henhold til u:.1dervisnine::-mini:::teriets bekend.tgerE>lse ar
12.ma!'tS 1973 om eksamensordningen og karaktergivningen m.v. ved
studenterekaa-nen og i gymnaoiet, ~· 4, fasts:r:ttee følgende. he
stemrnelser:
l a. E:t gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller

:i. gymnaeieklasse har opnåe t !irokarakteren 5 eller d er-ove r ,
og som ved den afsluttende pr-nve til a tuden t e r-ekaamen 1 ia
get ved udgangen af 1. eller 2. gymnasieklasse har f'ået ka
rakteren ll\J eller U3, ~a11 forlange at 1:111.ve underkastet
n:,· pr-cve i. faget i august/eeptembrr.

b. En gynnaeLe e Le v , der i et fag ved s l u t n i ngen af 1. eller
2. gymnasieklasse, hvor undervisningen i faget afsluttes,
har fået å r-akar-akte r en ''. eller :131 kan, hvie faget ikke
er udtaget til prøve til studentereksamen, forlange at bli
ve underkastet prøve i faget 1 august/september.

2. Rektor skal inden l. juli meddele direktoratet, hvilke ele
ver der i henhold til 1 ønsker sig prevet 1 auguet/eeptem
ber.

3. For en elev, der eneker sig underkastet ny preve, er ekea.
menskarakteren den ved reeksaminationen opnåede. For en e
lev, der i henhold til 1 b. ønsker sig prsvet, med-tæller
pr-aven i faget blandt de ti prøver, der kræves aflagt for,
at man kan bestå atudenterekea.men.

4. Elever der ved sygeeksamen bliver berettiget til den under
1 a. nævnte preve eller eom ar sygdom forhindres i at ar
lægge den prøve i august/september, som de 1 henhold til
1 a. eller 1 b. var berettiget til, kan under::.CS.etee prøve
i faget ved den efterfølgende maj/juni ekøa.:nenetermin.

6. OvenetAende bestemmeleer !lnder første gang anvendelse :!or

de elever, der a!alutter undervlening i et :rag ved udgan
gen a! 1. eller 2. gymnasieklasse/ 1. kureueklasee eom
meron 1973.
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Undervi.min.g.!mini.(teri.e. tJ bel.:endtgun!lle nr. 587 af 23. de.urrJ>er 1969.
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I tiblutnill!."! t il lov nr. IG5 nf i. juni 1958
om gymnasit~slrnlt!r O,R lov nr. '.!36 a{ 8. juni
196G om hnjcrc Iorbcrode lseaekaameu fast
sættes Iclgende beatemmeiser:

§ 1. Ved hver nf statens gymnnsieskoler
nu-d eventuelt dertil knyttet kursus til bo
jerc Iorbcredr-lsr-s eksuruen , gtate~s studen 
terkursus ,ig Statens kursus til hcjcre forbe
rodelsr-seksamen skal der være et lærerråd,
en la-rcrfnrsaruli ug og l't samarbejdsudvalg.

Stk.:.!. Ycd gymnasieskoler, hvor til der er
kuyttd. kursus til hujere Iorbercdcbeseksa
men, vr lu-rcrrådet, læ rerforsamlingen og
snmu rln-jdsud valget. fæUes for skolen og
kursus.

Kapitel I. Sammensatninq.
Lurerrådet.

§ 2. Lærerrådet best:i.r af rektor og de
ved skolen 'kursus som tjenestemænd eller
på oven -nskuuist ansatte lærere. Andre læ 
rcre, der har virket ved skolen/kursus i
ruiudst '2 år. <.1g snm i det pågældende sko
ll'ar har en lwskæftigelse ved skolen/kursus,
der svarer til mindst halv stilling, er ligclc

. Q.cg medlemmer af lærerrådet.

§ 3. Læn-rrådet vælger af sin midte en
formand, id-t rektor dog ikke kan vælges.
'til varetngelse af formanrlsforretningerne
under formandens forfald vælges en næst•
formand og til udførelse af sekretærforret
l\ingerne en ~•·kret.ær. Lærerrådet fastsætter
::>i~h- sin Iorn-tniagsorden.

Stk. 2. Lærerrådet kil'n nedsætte udvalg,
~om afgiver indstilling tiJ lærerrådet.

Stk. 3. Valgene, der (orrtages på. et møde
~narrRt dt.·r skoleårets begyndelse, gælder
tor <'t ekol-år. hvis ikke andet er !a.stsat i
torretningsonl1•nen.

§ t. Formanden sammenkalder lærerrA
dot, nAr hen finder det fornødent, og skal
øammcn.kaldc det, aår rektor eller mindst
en femtedel a.f rå.det. medlemmer kræver
det. Lærerrådet skal dog holde mode
mindst hver anden måned. Er der ikke truf
fet anden bestemmelse i forretningsorde
neu, sker indknldelaen ved opslag på alc.o
len/kursua som regel med 8 dages varsel.
Stk. 2. FormandcR 1"t.ætter dagsorde

nen og meddeler denne ved opslag på nko
len/kursus aom regel 2 dage for mødet. Rå.
dets medlemmer kan stille forslag til dagø
ordcnen senest 3 dage for mødet. Desuden
Lar clevcrne eller elevrådet, h\·or et sådant er
oprettet , samt Jet særlige elevråd vedrø
rende kursus til hojere- forberedelseseksa
men ret til gennem det i § 8 omtalte samar
bejdsudvalg at lå spørgsmål optaget på
dagsordenen, undtagen for så vidt angår de
i stk. 4, n) og b) nævnte emner.
Stk. -1. Nar forslug Ira aamarbejd.sudval

get l>ehandlcs i lærerrådet, har elevrepræ
sentanter ret til uden stemmeret at deltage
i rådets forhandlinger.
Stk. 4. Elevrepræsentanter kan indbydes

til uden stemmeret at deltage i lærerrAdeto
moder i almindelighed eller ved enkelte
punkters behllndli~, hvis_ Iæi:errådet ind
vilger heri, og det ikke dreJer a1g om
a) sager, der kan afgøre& endeligt i aamar

bejdsudvulget,
b) sager vednrrende følgende emner: f?r·

deling af lliåspræmier, fastsæt_te_l&e •~ pn~
cippcr for tildelingen af gens1d1ge v1kart1•
mer, vagttimer og lignende, ever:tu~lJ~ for•
holUAregler over for elever ved d1sc1plmære
forseelser af grovere kaulcter, tim~- og. f~g·
fordelingsplanen, ~tiUingsopalag, .mdø~ilhn·
~er om atillini:<øheaættelser og vi.kartimens
fordeling ved længere vakancer.

SU. 5. lilecllenunern, har plip til at del
ta,e i leftrrideta meder; eventuelt forfald
auJ med •nciveJ&e al vunden dertil fon d
medde.lea formanden. lledern e alhoklcs aom
reg el t>den for dcoletideo.

I I. 1-rrid.eto vedtac,,1- lralf• .-.cl
&lmiaddig 1temmeflerhed. I tilleid.e al
'""mmdigbed or lornMU1den,1 111e.....,. ud
al&cgiveode. Under mi.d et kan der af et,.
h-..rt medlem otiUea fonlag til boolulniDf i
i-ihold til da«>ordeneo. All, .-.c! tagelaor
iDd.føea i en forhandJi11.g1protokol, der fnt11
aI lonnaod.o mod bi- af Nhetettn.
& der hold\ ..i.i.mning, ao«i•e1 al...,rn
aingma e~ amt a.nta.J stemmu for og
imod. lllmdrot.llet kan forlange , al_,.,,,..
zu.orr eheT km dilrW till.,... forhand
linas~alleo. Protol<oll.n undenl<ri , ,.
af I..--..1.a pl råd•• ...,,,.
,.r-,...~.
I 1. i:.--.rlonamluoc•• bnUt a1 rutor

og~..,.. •od uolen/kun.,..
Bd. t. Alle i......, cl.. .,,c1en;_i .....w.

del~ og alle Jann , der unden,iaor i
~deJ.in,,;.,,. b., •-- til node UD·
cli,r 1-erfoTNmlingo,.. /ori,aodlingu om
op1ly\ni-c af honholdmo ....Wd.lingeno og
,:ymnuioaf deliDgono alo-ver. Plicl li! al del·
lag• i loonrfon&mlin,-n,1 forhandlinj!er og
-...,;,,,.r har dog lrun do IEreni, der
~i d.a eller de k.lueer, hvi1 for~
hcidbu&Ddla

I ,. 1-monamJinrt, indk&ld.o °' Je.
d.oo alnlrlor.
&i. 2. I.-.rforamlinra• ndtage!aer

tneffoa ved almincl elig 1UIJ1JD< fla rhed . Over
1-nrfonaiaJi-■ fori,aadliager og -..dta
,..i..r f..., ..~ol eJturu\on diktal.
tr clar holdt ..i.i.mniaø,~•oo al■lem·
.lliage:u emAe N.mt antal l:kmmer fOT ae
imod. Der ...., an ..- for J.,m,rfor•
-1.iarn-
J.&~valgd.
I I. 8am&rbejd,lldv■Jrt, der u l<onl&lcl

o,-ga.a mellem rekto r, laen rr å.d Ol elever,
beoUr aJ roktor ooa, formand, lormandea
for Ia,r,rridet, , larore valg\ aJ ilerurid,1
og 3 elever val«\ al og blaadl .i..., ra, . Er
der oprettd .Tevrid, K deTI"e preee nt&n-

kme elevd,J,-ti. [orm&ft<i oC 2 rlcv.r '"•~
af de\'ridrl blandt l'WVera.e.
SU. 2. HvoT dn er op~Uc-t ku:mn til

h.jere' forh-e redel..e.c lr:Nmcn ,~ .i;ymnuiei ,
jfr . I I, 1U<. 2, v"tg., lmreTri <let y<l,rl~
en lanrrt:pnMl!rntant, du umlcrvilel' pi
knrau■, ~ de-nme/devndd yd.erli~n n.
np,....&a.nl blandt. eknme nd det.&e.

Sd:. J. VaJ,iene, dtt g•lder lo, •• okoldr,
fo~ a11& reå cb ll' U.old rct.a l~n
ddo. .

&.t . I. Samarbe jd,udY&Jl!"t indkald" af
relcto r. lndlr~loe akaJ fon,tagea, au
mmdot 3 ....U.auner forl&ager det.

K_,.;,.11/.JC-~.
1.1-cnMd .
I t. IAn, rri d.t afi!-,- , i..nhold.Yio af~i

nr okoleM/hnua' illdot.illiog i, f.....d,
aager:
a) Jndoti lling •edren,nde t,._..nder

vienUJ«.
b) Ana:kaffdøe dl« forDyelae af und.via

ni.Agnn idler og st.tTe inYeDtargcnat.an de
inden for de uolen/kursuo li ldel" diapoo ili
onabe villinger.
c} lr1«btiUing orn anaka.ffd■e eller fomy

clae al uod.erviMinlJ"midJer og lterre inna
la~ i aadro ti lt.Id., ...i de under
b) navnk .
d) Pord,lin« af otipendiw ae Oidap,-.aier

og nd koolaltolenie tillijp, indolill iQc om
fo,,d,,liag al fri"1-d- .
•> Y~~ a1 priaoippe<_I« lilclol inc:s.~ ,ilranimor, •a,u;,- "I lic-
.SU. t. For 14 vid\ angir de arwt. ,u,__ J

b ) og c) uovnla •_p«goalil her .i.Yridri'.
hYor et aidaM f~I,.,.. i dam -li«'
omfang. Ved fonl eling af og i~-
de &»der .t.k. I, d) ...,.nla ""PolWiiw "I fri
pi.dM, har to af ala~ ..igte olovor m
til at dellage i~la foriiaadlingor.

111. Lerorridat obJ 1-eo on,:
a) Priacippem• for olev~i...
li) Bp.,gwmll on, ••e.n tue& forhol~.

ler OTM' fot elever •ecl diacipliaere foneel"
Nr af grovere karakteT .

o) Aili&llel al~og iT"uold.
d) Time- 0f! btfonloli .......,r.

13ckcndtgorclse om lærerråd, lærerforsamlinger og samarbejdsudvalg
ved statens gymnasieskoler m. ru.
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det administrative arbejde

§ 11. Lærerrlldets a.fgorelser, indstillin
ger og udtalelser meddeles rektor ved eller
ledsaget nf u<lskri[t . a.f forhan<_llingsprot.o
kollen og med oplysning om de I lærerrådet
fremsattc forslag samt med angivelse af det
antal medlemmer, <ler har været til sted"
og af antallet. a.f stemmer for hvert enkelt
forslag.
Stk. 2. Lærerrådet har ikke pligt og ikke

ret til at udtale sig om den enkelte lærers
forhold.

2. Læralorsandinqen,
§ 12. Lærerforsamlingen behandler

spørgsmål om elevernes forhold I relation til
deres standpunkt.

Stk. 2. Lærerforsamlingen skal p:i. pas
sende tidspunkter og navnlig ved skuleårets
begyndelse drofte. elevernes arbejdsbyrde
med henLlik på at op~n\ en jævn Iordeling
såvel på ugens forskellige dage som på sko
leåret.

I bckcudtuurcl-e ur. :,:i1 uf :.!J . decr-ruber
JY6H 1 1 111 lo-rcrråd, hcrC'rf11r!m111\ingn ,,~ sam
url1cj1lsuthal:=! ved sta tr-ns µy11111ø:-ieskoler
111. 111. affuttcs § 13, stk. 1 <>!I~ således

,.§ 13. La.rerfursumliupen behandler des
uden sp11r.(!R1nål om elevers opflyt.ning i en
hujeru klasse. Dette gælder dog ikke ved op
flytninµ af elever piL kursuv til bojere for
ber<'<lclsc~c-ksn 11 ,en. F (,r gymnasieafdclingens
vedko111111ende gælder de i § 22, stk. G i Le
kendtgurelse af 12. marts 1973 001 eksa•
men~rrlniHJ!CH o~ 1rnra.ktergivningen m.v.
ved studentereksamen og i gymnusiet fru;t
satte rcr.der. For renla{J.dingeus vedkom
mende gældrr de i ,ti.. 2-4 fastsatte regler.

3. Samarbejdsudm/9e1.
§ 14. Samar?ejd.sudv~lgets opgave er

gennem gensidig mforma.t1on og forhandlin
ger at fremme samarbejdet mellem lærere
og el:ver, fremskynde aagen losning og
koordinere læreres og elevers bestræbelser.
Stk. 2. Somarbejruud,·alget træffer in

df'n for de bev1llin~srnæssige rammer afgø
relse ved.rørende fællt!øtimer og studie.kredAe
samt i folg{'nde sagt::r , der vedrører elever
nes tri, ·sel: a) faciliteter, b) praktisl.c:e for
hold, c) frit idsaktiviteter, d) fæUeurrangc
menter så som skoleballer, skolekomedier
sport.sstævner m. m. '
Stk. 3. SamarbPjdsudvølget affatter desu

?t:n skolen.e/lrnrsu.s' orderu:regler. Kan der
ikke opnå, enighed herom i "marLejdsud
valgt·t, træffer rekt.or afgerelse i aageo.
Denne afgørelse kan af ethvert ar sama.r
bejdsudvalget.! medlemmer forelægges for
undervisningsministeriet, rurektorat.et for
gyrnna.øif-ekolerne og højere forberede.laeuk
aamen.
Stk. 4. Samorbejdsudvalget kan ikke

udtale ,ig om eUor på dagaordenen optage
sager, som vedrører økolens/kurøua' fag- og
tirnefordelingsplan eller den en.lcelte lærers
forhold eller u.nderviiming. Sager vedrø
rende enkelte elever kan !run behø.ndle,,
hvi, den pågældende elev er i.ndJorst.1.et
hermed_

1. Skolone bibliotekar er lektor Rolclcj111r.
2. Boginspt:l:tor er adjunkt Flemming Schmidt. Han administre
rer indk11b at lærebeger og etAr tor boguddelingen. Flemming
Schmidt tr,,!!ee i reglen i bogdepotet i kælderen i frikvar
terer 12 .lo - 12.2o.

3. Skemalægningen foret&&ee to gange om året, denne opgave
varetages af adjunkt Jea Retbøll og adjunkt Bent ~olmar.

4. Til HF-kureue er knyttet en studievejlederinstitut ion.
Studievejledningen forestås af lektor HannaKristensen (1 HF)
og adjunkt Jørgen Sørensen ( 2 HF), og de står til rådighed
for HF-eleverne med alt, hvad der vedrører HF-forhold såsom
valg af tilvalgsfag, specialeskrivning m.m.

5. Både tor gymnaeiet og HF gives der timer i studieteknik.
For HF"' a vedkommende forestås dieee timer af studievejleder
ne, i gymnasiet af nogle af klassens lærere.

6. Studie- og erhvervevejledere er adjunkterne Jørgen Poulsen
og Flemming Schmidt. Vejledningen gives i form af oriente
ringetimer, konsultation i erhvervsvejledernes træffetider
på biblioteket (se opslag senere) og adgang til håndbøger og
andet orienterende materiale på biblioteket.

7. Funktionen indre inspektion, d.v.e. tilsyn med elevernes fær
den, varetages af adjunkt Bent W"ol..mar. Endvidere f0rer han
tilsyn med tore0mmeleesprotokollerne og forestår placerin
gen ar eleverne ved de skriftlige prøver og eksaminer. Han
bietår ved udarbejdelsen af planerne tor de skriftlige ek
saminer, Arepr0ver og te:nninepr0ver, ligesom han assisterer
ved den praktiske udformning af skema for mundtlig elrsamen
og A.reprøver.

B. Adminietrntiv inepektor er lektor Ole Nielung. Han bistår
rektor med administrationen i almindelighed og tilrette
lre.gger Areprever, terminsprøver og toneldremøder. Han fø
rer de daglige ekemamndri~er som hlge af kollegers eyg
dom, !raVlllr af tjenetlige årsager, lll!I'erkandidatprover m.m.

9. Skolens sekretærer er !ru Elise Brauner og !ru Grethe Thote
een. Fni. Brliuner fører skolens d8.8lige regnekab, ordner ka
ra.kterprotokoller og foretager den pra.lctiake del af udeen
delse af meddeleleer og breve fra ekolen. Hun tr,,!fes dag
lig på ekolen i elcoletiden.
Fru Thouen etår for de praktiske tunlctioner på HF-konto
ret, og hun har at gere med administrationen af Statene

l') StiUingsopslng og i11dstillingcr om stil- ::itk J Spun.!'-111ålct l1111 l'!e, en opflyt
lingsbesættelscr for ~d. vidt angitr fagkombi- j ILlllt! 1 c11 IH1Jcrc klasse ufuores nf de ured-
natten. I lc11111h r af la.:rcrf11rsarnl111gcn, der har under
f) Budgetforslag I vtst elev en I det Iorlcbue skoleår. Sknl
g) Byggesager. : 5Jl0r~s111idet «Isures ved nfstemuing, jfr.
h) Åreprcvernce ordning og omfang. ! st k , ,J, h~r ln-rerue I d~nsk, L fremmedsprog
i) Vikartimernes fordeling ved længere ; ~J! regn~u~/nt temnt~k hvor 4 stemmer,

vakancer i iL•rcrn~ i :._. reuuue _spr_11g, fruuak, natur-
. 1111.:rc, historie, gcugrafi, biologi hver 2 stem-

j) Ekskursioner. 11~1~r ug l~rcrnc i reliuiuu, musik, formning
k) Skolelokalernes anvendelse _til andet I h:'.11darLcJcle, liusgernmg, slujd og legeme-

formål end skolens/kursus' undcn·,sning. . o, eiser hver l stemme>." _
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uddannelsesstøtte.
Tre gange om ugen assisterer fru E. Hanberg Sørensen på

kontoret med ajourføring af elevkartoteker, elevlister
og andre funktioner i forbindelse med elevernes forhold,

Ole Nielung.
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regnskabet

Skolen sorterer under staten, og de fornødne midler til drif
ten stilles til rådighed af undervisningsministeriet.

1ønninger, honorarer m.m. overføres af Statens Lønanvisnings
kontor direkte til de enkelte lønmodtagere. Alle øvrige udgif

ter betales af skolens kasse, der får løbende tilskud fra un
dervisningsministeriet,

De fleste konti er fikseret til bestemte beløb, som regel af-

bæng igt af elevtallet.

1974/75 følgende:
Læremidler ( skolebøger, papir m.m.)

Formning, dramatik, filmkundskab
Anskaffelse og vedligeholdelse af·

undervisningseamlinger kr. 31.500 +
Anskaffelse og vedligeholdelse af

inventar iøvrigt (borde, stole, vin-
duer m.m.)

Ekskursioner (kun gymnasieelever)

Udgifter til elevrådsarbejde (gymn. +
HF). Beløbet udbetales af rektor, ef
terhånden som udgifterne afholdes.
Fællesarrangementer (foredrag, koncer

ter m.m.)

kr. 3o 5 pr. elev.

44

42 "

42 "
22 "

kr. 2000

11 4000

De vigtigste konti er i finansåret

Udgifter til brændsel, belysning, rengøring m.m. afholdes ef
ter behov.
Til vedligeholdelse af bygninger stilles et beskedent beløb

til rådighed til nødvendige reparationer. Med års mellemrum
gennemgås bygningerne af den kongelige bygningsinspektør, og

eventuelle større reparationer aftales. Særskilt bevilling
gives til vedligeholdelse af friarealer (have, sportsplads),

Anvendelsen af de enkelte konti er nøje fastlagt, og hvad der

eventuelt spares på en konto, kan ikke overføres til en anden,

I finansåret 1973/74 udbetaltes af skolens kasse 1,3 mio kr.

Knud Nygård,
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LOVE FOR ELEVORC,ANISATIONEN PA ÅRHUS STATSGYMNASIUM.

Samarbejds
udvalg.

FASTE
UDVALG.

-------,1 LF..R.ERRh.DET.

Andre evt.
udvalg.

{Ved.taget p3 skolemødet den )o-4-1974)
1. llcn f c rs t c uge i s k o l eå re t vælger hvc r • t nsse nå skolen et medlem af elevrådet.

Ll c v rå dc t v c rc te ac r elevernes daglige r n ter c s s e r og er elevernes bes!ut.tende
o r g an j me dm indrc et flertal i ddct,l/3 af skolens elever med underskrift eller
en cnig klasse med und e r s k ri tt kræver et spOrgsmill sendt ud til afstemning i
klasserne eller en indkaldelse til s kol e mcde .

llluntlt k Las s c r c p r æs eu tau te r ne vælger cl e v r å dc t ., medlemmer af samarbejdsudval
ge t i d i s s e kan pålægges fast mandat.

} ~ ~: ~ 7:~~~ v ~~ 1 ~ ! ~ ~•~ r~:~ ~ v~; :!: ~:~ !~ ~ ~~~~c i m;~~ ~ ~~~~d~~~; :m~t~ }æ~ ~~ t ~~k!~~:~
indkaldes med! skoletimers· varsel.Ft sådan t ekstraordinært sko l emcdc kan kun
indkaldcs,:..:'\frcmt 3/J af elevrådet eller et flertal af skolens elever skrift
ligt anmoder herom.
Sk o l em c dc t l cd e s efter en f as ts a t forretningsorden:
Ve d en i n d k u l d e l s c skal der folgc en motiveret dagsorden for skolemddet,som ef
t c r forelæggelse for c t c v rådc t ophænges på opslagstavlen.På Fc r s r e mede efter
skolc~rets start vælges en dirigent samt 8 stcmmeoptællere,der fungerer hele
s k c Lcfi r c t c I ri r i g e n t cn og v tcmmecp trll e rnc r r-edc r ud af funktion,såfremt de er
hlan<lt forslagsstillcrnc,og skolcmddct væl ge r da dirigent samt stemmeoptællere.
\led en afstemning skal forslaget (-ne) ,der stemmes om,være skrevet op,s5 de er
synlige for alle (<luplikcret,p:1 en tavle ell. lign.)
Afstemningen foregår ve d c a t hver stemrncherettiget udfylder een af de på forhånd
udleverede s t e mmc s e dl c r og afleverer den ved salens udgang Senest 14 dage efter
skoleårets start skal der a f h o l d e s s k olemo dev På dette mede vælges'medlemmer af
de faste udvalg.

4. Onskes et s po r g små l sendt ud ti 1 afstemning i klasserne,skal der senest 2 ri
mer f d r afstemningen skal f o ro g å udscn de s et duplikat til klasserepræsentanter
ne med angivelse af det ~pdrgsm:il,cler skal tages stilling ti1,samt forslags
stillernc.Stemmeoptæl I ingen foregår ved s a m l c t opgdrelse af de afgivne stemmer.
Duplikatet returneres til sekretariatet med angivelse af stemmefordelingen.

5. Faste udvalg kan ncd s a-t tcsi så f r enu skolemodet godkender retningslinjerne for
deres arbejde.Retningsl1njernc m:1 være udarbejdede af forslagsstillerne,og ef
ter skolemodets g cdk endel s c vcdfojcs de "Love for elev ... ".Onsker et fast ud
valg at r ådc over et beløb fra ct c vrå d c t i må e lc vr åde t skriftligt ansdges herom.
De faste udvalg udpeger hver et meJlem til clevr åde t .

o. Stc dl c mmc r uf e t e v r ådi s nma r be j d s udvn t g og faste udvalg skal sikres en arbejds
periode p!i mindst cen m:incd,men kan herefter uJskiftes af det organ,der har
valgt <lem.

7. Lte vr åde t mdde s pli cn fast ugedog.Sc\..retarintet oohængcr en motiveret dagsorden
pil op s t a g s t.nvl cn s c nc s r dngen for modet.H.straordin,ere elevr,dsmoder kan ind
\...aldc-s enten ved unnoncering p:"1 clet ordinære m•lllc eller ved ophængning af dags
ordc-n ~amt annunct>ring over hojttaler~nlæggct.Af gorelser træffes ved nlm.stem
mvflcrta\.llcr fores 1Hotol.ol,som danner grundl:lg for referat pi, det fdlgende
1nlormJtionsmode.Klasscrcpræ~cnqrntcrnc har pligt til at informere klassen om
c-h ·vr:lr.lcts t11bejde,samt,hvis \..l ossen onskcr det,at rejse eventuelle sager på
l'IC'vr.1d-,111odcr.BortviSC'S en elev fro s\...olen,kan elcvrftdet,st1fremt eleven selv
~ns\..cr det o~ ove1•v ,l!rer mOdot,dis\rntere bortvisningen.
P:1 skole:irct<; sidsto c\C'vd dsmdde p:\læggcc; 2 klassererræscntanter at indkalde
til llet lson:-tlt'uorcndc elcvdidsmdcle vct.l det nye skoleHs start.Disse 2 repræ
SC' llt,rnter ht1r -.arntidig pligt til at informere skolens elever om elevrådets
fun\..t1on ug opb)'gning.

8. Ih.• f ,._1<;te udvi.tlg cl' ilbnc for Jlle interesserede c,g sk~l annoncere møderne på
opsl:.&g ...,tovlcn.Elevr~Jct fungerC'r som okonomis\.. l.oord1nntor mellem udvalgene og
,._al til Jette formal vælge en knsserer,som hvert kvartal forelægger et skrift~
lqp rcgnsJ.. .:ib for elevddct.l.lcvr;hlsmo1lerne er åbne for tilhdrere.

~- 1.rn .'TJJdct senJer ~ ob!iC'rvatorcr tLI C'len :ldet.Uevr:idet udpeger l klnsscre
pr.rscntJntcr som f.1.;tt• ohf-l•rvatort•r veJ læn ·rd dct.rt\ det fdlgcnd~ elevråds
mode uC!æggh • rcfi:r,1t.

11. "Love- fo r l'IC'\Org ,1111 ... ,1t1o rwn p.1 \rhu5- 'itat:-gvm1\asium'' :;\..al udde\c.s til samtli
gC' ..;\..olen-- L'il'~C' I' ~l•J sho!l•,1rct'- ..;turt.

Skolemødet er elevorganisationens øverste besluttende myndig
hed. De faste udvalg nedsættes 'på det første skolemøde. Elev
rådet konstituerer sig selv. Elevrådet har to repræsentanter
i lærerrådet, og lærerrådet to repræsentanter 1 elevrådet. Med
lemmer af elevråd, samarbejdsudvalg og de faste udvalg skal sik
res en arbejdsperiode på 1 måned, de kan herefter skiftes ud af
det organ, der har valgt dem.

Anders Mikkelsen, 2z.
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li SYNSPUNKTER

eleven

Det er nu snart et år siden, at min Argang begynd te på gymna
siet. Vi mødte selvfølgelig alle op med større eller mindre
forventninger, alt efter hvordan den folkeskole, som vi havde
taget afsked med, havde oplyst sine II gymnaeieegnede" elever om,
hvad der ventede de:n. Trods det store arbejde, som "gamle" ele
ver og lærere ved gymnasiet gjorde for at gøre os hjemmevante
på skolen i løbet a.f nogle introduktionsdage, varede det dog
alligevel et e tykke tid, fer vi havde dannet os et virkeligt
billede ar skolen. Om man blev sku.ffet eller glædeligt over
rasket er vel individuelt, og derfor skal jeg her ikke forsø
ge andet end at give en personlig beskrivelse af skolen og gym
naeiemilieuet, som jeg oplever det.
Det turde være klart, at de fleste elever har den opfattelse,
at det væsentligste fonnål med gymnaeieuddanneleen er tilegnel
a_en af d~ færdigheder, som kræves for fortsat studium ved en
he je re Lær-eana ta L't , og selv-følgelig lægges åer vægt på arbejdet
mod den afsluttende eksamen, eom efter tre års blod, sved og tå
rer sammenfatter og bevisliggør elevernes eventuelle kvalifika
tioner.
Måske derfor er interessen tor at gå ind 1 en debet om ens egen
uddannelsessituation ikke særlig stor. Man indordner sig under

de vilkår, der nu en gang er til stede, og generelt godkender
-man de holdninger, som skolen står for.
På en skole som Århus Statsgymnasium tindes der forskellige or
ganer, som giver eleverne mulighed for at eve en vis medindfly
delse på de ting, som vedrører deres daglige arbejdepl.ads. Man
kan diskutere, om elevindflydelsen er at passende sterrelee, men
feret og frem.mest står dog et problem i forgrunden: Udnyttelses
graden af de demokratiske institutioner, som allerede eksisterer.
Skolen har således et elevråd, som har til formål at varetage ele
vernes daglige interesser. Formelt består det af repnesenta.nter
fra alle klaaeer på skolen, men i realiteten træffer rådet beslut
ninger tor en meget beskeden del af elevmaeeen, da mødeprocenten
er særdeles svingende (og iaær omkring nul-punk tet). De ugentlige
tælleSI1.0der1 som mA skønnes at være at interesse for alle elever,
der tænker blot en smule ud over snævre fagintereaeer, er så dår
ligt besøgte, at der kan atillea et stort apergsmAlstegn ved deres
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berettigelee. Andre !oraeg, der er gjort på at u:tiviaere
eleverne og 1.gang-tte en debat om undervieningane indhold
og 011 de undervian~nidler, der anvendu, ar på grun d at
svigtende elevintereøae faldet til jorden.
Jeg tror ilcke, at denne manglende aktivitet ekyldee en prin
cipiel modstand mod at gl ind i en eagl ig debat, aom mAeke
kunne !øre til ændringer, baseret på elevønsker, men derimod
den ovenfor skitserede indstilling, eom gAr ud pA, at gymna
siet jo blot er et sted, hvor man !Ar ain ekaam en. Desuden
findes der stadig en angst for at stille aig selv og sine
meninger til skue, en angst for at bid~• med mere end det
a:f ministeriet krævede. En konsekvens a:f, at aan nok ønsker
elevarbejde ud over det rent faglige, men blot ikke selv øn

sker at deltage deri, bliver, at de muligheder t'or indflydelse,
som eleverne har tillaempet sig, bliver lagt i hænderne pA det
fåtal af elever, som yder et arbejde pA dette område. Man øn
sker ikke en gang at ta;,e stilling til det arbejde, som de ak-

. tive udfører, og derlor har elevarbejdet i mange tilfælde ikke
støtte a:f et elevf.l.ertal. En gang imellem kan en meget stor del
af elevmassen aktiviseres, som f.eks. under forårets demonstra
tioner mod nedskæringerne i uddannelsesstøtten; naturligvie var
det væsentligt, at eleverne her gjorde der,os stilling til epo~gs
mAlet klart. men det bliver uvæsentligt, når man derefter ikke
er interesseret i at gå ind i en mere dybgående debat om gymna
aieuddannelaen, som indeholder problemer, der er mindet lige så
væsentlige som SU.
Når et mindretaLl repræsenterer elevmassen udadtil, skaber det
problemer, når d•t vis-er sig, at de fremsatte ofte yderliggå
ende synspunkter ikke har solid baggrund i de for det meste r.et
moderat indstillede elever. Det er efter min menin8 8"Td elee
vigtigt, at de aktive sørger for at skabe opbakn1ng bag eyna
punk terne, og at denne opbakning faktisk er til stede, når ele
verne repræsenteres udadtil , for en talek: progressivitet er in
te t værd. Man må søge at aktivisere eleverne i en debat og et M'

bejde og ikke udnytte deres passivitet til at !reaae egne syns
punk ter, Det er ilcke blot på elevsamar bejdsomrAdet, at der sav
nes en større a.k:tivitet. Der er generelt meget !å akti"Vll! teter
på et sagligt plan , og de eksisterende er otte pnoget at en
vie over!ladieldi od, Naturligvis lever unitrvianingen i de en-
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kel te fag 1 reglen op til de krav, der er stillet, men ud
over dette rent kontante, øom er nedvendigt for opnlel■en
a:! det eftertragt ede ekeam.enebevia, øk:er der ikke eynderlig
meget, som i kraft a! sin kvalitot kan a!tv~• nogen inter
esse. Det er så meget mere bskle;,eligt, som ll&Il er henvist
til at tilbringe en stor del af ein tid på skolen, hv.1,e man
skal overholde foreemmeleeebeetemmeleerne ( og det skal man
jo).

Gymnasiet er i dot store og hele en god arbo jdsplads med et
afslappet og alligevel disciplineret arbejdeklima. Der er <log
med den store forøgelse af elevtallet 1 gymna.øieek:olen op
gennem tresserne opstået et problem: Indholdet i undervisningen
opfattes af eleverne ikke i enakværd Lg grad som relevant for
dem og deres situation. Det er meget væsentligt at gere under
visningens indhold så meningsfyldt som muligt for dem, som elfal
mod tage den. Der er gjort forskellige :!oreeg på at ændre hoved
vægten i de enkel te fag, men dEt.tte tilelerer dog ikke, at en ra
dikal ændring af gymnasieskolen ioden længe vil blive nedvend fg ,
Man kan nem.lig ilcke længere fastholde det studieforberedende som
gymnasiets formål, når et stadigt stigende antal opte;,ee. !lan må
i stedet udvide gymnasiets tilbud ved at inddre;,e andre uddannel
e er for de 16-19-Arige i aamm.e syst~m og sikre, at alle modtager
tolv års uddannelse. Kun dette kan fjerne den sociale slcmvhed,
som i dag er så typisk tor gymna.eiet og de hejere uddanneleer.
Det siger sig selv, at en sådan ændret gymnaeieak:ole må have
et gansks andet indhold end det, den står for i de;,: Nok skal
en del at det gamle fastholdes, men der æA til.fejes en mmngde
nye elementer, svarende til de uddannelaer, der aamord.nee.
Men jeg skal ikke fortabe mig i botre;,tn.inger over den fremti
dige gymnasieskole, men slutte med en konklusion, som mAske kan
være til nytte tor det kuld nye elever, som i lr starter inden
for det gode, gamle system.
Det er meget væsentligt, at man gor sig sin egen oituation i
uddannelsesforlebet klart, og at aan tager akt ivt del 1 arbej
det med at tilrettelmgga undervisningen. Man aA oelv yde en via
indsate for at kunne få foretåelse for de t~, _,, beølaottiger
sig med. Der findes muligheder for aedbesteøaeløe tor e1everne,
og det er vigt igt, at disse udnyttes. lian aA ikke ee ekolon blot
som et arbejdaetod fra ti. 8-14, mon øoa et ri"1, hvor ll8Jl tU
bringer en stor del a! sin tid, og som vil have betydning for
en■ videre uddannelHa- <>c den,ed llnforl■b. Derfor •l<al aan
ikke blot på det undervisningsmæeeige plan gere ein indfly
delse gældende, men også g"re sit til at akabe spo,ndende
milje-ssige rammer omkring arbejdet.

morten chriatiansen lea.
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En 3. e'ers tanker om skolen lige ind en skoleporten lukkes bag
ens ryg.

IJu nærmer den tid sig, hvor jeg skal afslutte min skolegang
på denne her skole - Århus Statsgymnasium. Og hvordan var det
så at gå på den her skole? Var det så den "søde" skoletid, som
så mange jo siger mange år efter at de har forladt skolen? En
tine som slog mig, da jeg kom på skolen, var at den var pokkers
stor, - der var en masse mennesker, som man ikke kendte, og man
føl te, at der skete en masse ting, uden at man egentlig havde
føling med dem. Efterhånden kom man ind i tingene - HVIS MAN
VEL AT MfJlXE GAD AT SÆTTE SIG IND I DEM - og fandt ud af, at
der var et samarbejdsudvalg, et elevråd, LAK, DGS, og sådan lidt
fo rak e Ll.Lgt . Jeg skriver med vilje "vel at mærke gad at sætte sig
t r-d i tingene", - fordi det knagme er alt for få, der gider at la
ve noget arbejde. I de tre år, hvor jeg har sat mine ben på den
her skoLe , har jeg faktisk siddet i alle de udvalg, der er på
skolen på et eller andet tidspunkt, og der har jeg erfaret, at
det kun er samarbejdsudvalget, der fungerer kontinuerligt, mens
andre sådan funge r-e r lidt op og ned og endnu nogle andre udvalg
blot blir stiftet og aldrig nogensinde får lavet en brik. Det er
jo temmelig sørgeligt at opsummere de erfaringer, der er med det
ore;ar,isntoriske arbejde. Dette skyldes for en stor del, som jeg
før har nævnt, at det er på meget få skuldre, dette arbejde lig
r,er. Og der er gramser for, hvor meget man vil bruge af sin fri
tid på skolearbejdet, når man har på fornemmelsen, at alt folket
er bedevende ligeglade. Det bliver også i længden temmelig ude
mokratisk, at det er få, der tager beslutningerne. Altsammen har
selvfølgelig ikke været ak og ve, - undertiden har der faktisk
været en meget stor aktivitet - det, der blot er fejlen, er at
folk så falder fra, når der ikke er noget extraordinmrt. Her i
foråret ismr har der både for HF-studerende og gymnasieelever-
ne vær-et grund til at vise deres utilfredshed med en vis mindre
talsregerings asociale spareplaner. I denne forbindelse må man
sige, at der kom fut i folk. Der blev skrevet resolutioner, la
vet løbesedler, lavet transparenter, osv. og mange deltog i ar
bejdet, desuden nedlagde eleverne arbejdet i protest. Disse er
faringer viser, at der er nogle, der gider at lave noget når det
gælder. Hvis det så ser nogenlunde ud med elevrådsarbsjdet, - så
må jeg sige, at det er endnu sløjere med LAK og DGS arbejde og
det forskellige udvalgsarbejde, der foregår på skolen.
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• t" ci,l· ikke k\m rent orgonioatorieke problemer at tage eig
~!, - dn r or goå dot vigtigeto arbejde - skolegangen. Da jeg
l..~- i .~, fik vi nt vide, at der var blevet lavet nogle nye
\ !.."... , nii\g'Cr fra tmdervisningsminiateriet, som bl. a. gik ud
S'l. at e Ieverne s\..-ulle inddrages i tilrettelægningen af pen
~-.=.~~. et te syntes jeg er en vigtig ting, :fordi det kan
\"X"~ : "1rke:nde til , at man fatter større interesse for
~- :"\":·e,. Denne ret til medbestemmelse har dog haltet for man
~ ~s.gs ve k mmende, fordi nogle lærere overhovedet ikke har
\"'l:'.:"'l:"t !:1te:--esseret i at inddrage eleverne. For andre !age ved
C=~:'.de har denne ret til medbestemmelse været en narresut,
:·-::-c .:. de peaeakrav, der kræves fra ministeriets side, er så
::~ss=.-er,de, at man ikke kan få mulighed !cir en valgmulighed.
~~ så ar. can godt undre sig over, hvad man forstår ved med
~s-:e=e se !re direktoratets sidt.
O:t>~ ·.-i: dog heller ikke på den anden side mene, at eleverne
e::- ~lig oeget oppe på næz-kez-ne - tor det !erste fordi vi
:ll:e b Li ver- gjort o~rksomme på, at . vi har den ret (det er hos
~€?: :A lærere at man diskuterer betænkninger og den slags, og
·.-:. :-i :- ikke engang udleveret den, når vi begynder på skolen), -
-:.~ c e svær-r-e fordi der er mange, der er ligeglade, selv om de
-<=": , at vi har en slags medbestemmelse. I foråret hvor vi havde
er; 'i'e::.ade.,;, vt e te det sig, at flertallet a! de deltagende elever
var !..:ltereseeret 1 at få medbestemmelse på de ting, som de be
sC'~tigede sig med - så kan man så stille det spørgsmål, om det
e-:- ~ø-dbeste!!:.::!elee i teorien eller i praksis.
j,e:- er sikkert mange flere ti118, som jeg burde omtale, men jeg
tror , at det ville munde ud i en temmelig kedelig konklusion,
eå d~t ·111 jeg undlade - i stedet vil jeg opfordre ti , at der
c.gs.å cæst e år blir spyttet i hænderne og kommet 1 gang med noget
C.!'&!:-! .ieatoriek arbejde og sørget tor, at så manae som mu1-1gt
c;!ir inddraget i det. Der er maeoer at tage !at på Uge !ra saæ
a:roejdeudn.lg, elevråd, LAK, JJGS, ekoleblad, elevlokaler, JlUB-.År
. ~, osv. osv. Go fornøjelse.

Tine Bock ,
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Kære "gamle" Statsgymnasium.

Tillad mig, en af dine elever,
et øjeblik at poetisere
om hvad du daglig må kapere,
uden dog at postulere
ej heller dit rygte at spolere.

Se, næsten daglig folk arriverer
indeholdende en masse ideer.
Mest de agiterer og kvænD.erer,
kun sjældent de diskuterer.
Matematikere differentierer, integrerer
forsøger at subtrahere, dividere samt dominere.
Sproglige artikulerer, analyserer,
mere de gestikulerer end argumenterer.
H.F.ere "studerer og studerer'',
specialer leverer i at tyrannisere.
Lærere kompromitterer og accepterer
til eksamen de elever guillotinerer.
Og øverst rektor regerer.
Han ved hjælp af sin mikrofon annoncerer:
"Nu vil jeg ha' lov til at filosofere,
inden jeg mit ærinde serverer •. • 11

Skole, jeg undrer og spekulerer
hvordan du alt dette kaperer
uden at krepere.

1 HF' er.



38

elevrådet

Mens skoleåret 72-73 var et dystert år i elevrådets histo
rie, har vi i 73-74 kunnet spore en via fremgang. Denne
fremgang har vist sig ved større aktivitet både i og uden
for elevrådet, dette skyldes måske den store uro omkring
studiestøtten og uddannelse sal tuationen i det hele taget.
Elevrådet har dog ikke kun været optaget af disse problemer,
men har også behandlet skolens indre anliggender, henrnder
kommunikationen på skolen. Gymnasiedvaskheden har også her
på skolen vanskeliggjort kontakten mellem de forskellige
grupper på skolen ( elevråd- lærerråd- elever o.s.v.). Det
te har vi prøvet at råde bod på ved at genoprette skolebla
det "SORIPTUS", som er åben for alle indlæg. Endvidere ar
bejder elevrådet for øjeblikket (-e.pril 74) med en ændring
af lovene for elevorganisationen, som, hvis den bliver gen
nemført, gerne skulle resu.l tere i en fastere kommunikation
og arbejdsform.
Par første gang i lang tid er der kommet nogle elever med
1. stipendienævnet; eleverne har altid haft ret til at have
l'epræsentanter i navnet, men der har ikke været nogle ele-
ver før nu, der har gidet. Deres opgave er at vejlede andre
elever om støttemuligheder. Vi er også blevet medlem af D.G.S.
(danske gymnasieelevers sammenslutning), dette blev besluttet
Ved en afstemning blandt alle eleverne, hvor der altså var et
flertal for medlemsskab. Elevrådet kar ogeå prøvet på at få
'tnd blik 1 skolens økonomi, og har derfor hatt et mede med rek
tor, desværre var der mindre end halvdelen af klaeaerepnEeen
tanterne der mødte frem (mødet var udent'or skoletiden). Elevrå
ae t ønsker en større viden om skolens økonomi, for derigennem
at få mulighed for indflydelse på pengenes anvendelse. Dette
~r nok en sag af længere varighed, da det er en indviklet af
fære og da lovene (regulativerne) ikke giver eleverne megen
~edbestemmelse.
lJoget af det vigtigste elevrådet i år har besm!tiget aig med
~r oprettelsen af faggrupper. Vi ønakez- igennem diaee at få
~tørre indflydelse på undervisningen (tilrettelæggelsen, L'llre
~idler o.s.v.). Dette stiller store krav til de involverede
eLever-, og det har viet sig, at der er alt for lille tilslutning.
l)e:t er meningen, at disse :faggrupper skal gå igang med det vir-
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kelige arbejde i begyndelsen af skoleåret 74-75, aå der er
stadig mulig)led for at komme med i arbejdet, ogeå for de

nye elever.
Alt ialt har skoleåret 73-74 været et godt år for elevrådet,
og hvis man kan få ar-be j de t ind i en fastere form, vil elev
rådet kunne komme til at fw,gere som det var hensigten.

Henning R. Jensen 2.z.
Anders Mikkelsen 2.z.
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samarbejdsudvalget

Frokostmøde en gang om ugen. Mødet er åbent. Det forekommer,
at andre end medlemmerne er til stede. Der snakkes _ løst og
faet - indtil en eller anden ønsker eag(er} behandlet. Så snak
kes der igen (om sagen). Hvis vi er heldige - nogen husker det/
og det ikke ringer - noteres reaul tatet i prot~kollen. Hvis vi
igen er heldige, er der nogen, der husker at følge sagen op,
d.v.s. foretage det fornødne iflg. protokollatet og/eller på
næste møde spørge, om det er sket.

Jørgen Poulsen.

samarbejdsudvalget (fortsat)

I spørgsmål om fællestimer og i visse sager, der vedrører ele
vernes trivsel, ha.r samarbejdsudvalget beslutningskompetence,
men ellers udgør vi et kontaktorgan, der gennem "infonna.tion"
og "forhandling" skal 1) "fremme samarbejdet", 2) "fremskynde
sagers løsning" og 3) "koordinere lærerea og elevere Lnd.ea-ta''
{ se Bekendtgøreleen).
Samarbejdsudvalget fungerer, men man kan sætte spørgemåletegn
ved,

1) om medlemmerne i rimelig grad er repræaentath·e for de gru p

per, de repræsenterer (og (selvfølgelig) om de skal være det -
evt. med bundet mandat).
2) om frokostmødeformen (25 min.) er egnet,
3) om en udyalgeeekretær, der fastlægger dagsorden og følger
afgørelserne op, ikke ville betyde en højst tiltrængt etwø.mning
af udvalgets arbejdsform.

Det sker, at samarbejdsudvalget diskuteree ud !ra eynevinkler
som beslutningskompetence og pari te tisk sammensætning.
Hvis udvalget fik tillagt større beføjelser, ville arbejdet
selvfølgelig forekomme vigtigere end nu.
Hvis der i udvalget var lige mange elever og lærere, ville mø
derne sikkert forløbe på nøjagtig samme måde som nu. Normalt
afgøres sagerne 1 enighed - uden afstemning.
Men det, der efter min mening er afgørende for samarbejdsudval
gets betydning i skolens liv, er, at medlemmerne er interesseret
i at tage BJ?ørgsmål op til effektiv behandling. Så ville man kun
ne "fremme", "fremskynd:" og "koordinere" meget andet end fælles-
timer.

Jørgen Poulser,.
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lærerrådet

Unægteligt noget beklemmende, men den første mønstring at
s1 id samt indhøstede ind tryk fra lærernes general!oraa.mlin-
p;er - hvad frembringer den andet end: Lidt skyldbevidst ir
ritation over atter at miste en arbejde-naturligvis-aften;
formanden rømmer sig: Mødet er åbnet; stor ståhej om småting
og ·:ice versa; gode tanker og slette påfund; snakkemaskiner
ar, strikkemaskiner; døsighed og pludselig opvågnen; den obli
p;atoriske håndmad og efterskylning; trivialiteter og spræng
stof; akademiske diplomater og ditto gadedrenge; hvad nyt på
bibliotekets hylder; kvikke udvalg og begravelsesudvalg; fron
ters opståen, optøning eller tilkastning; tilfredshed og for
t r-ydeLse - den absolutte fornu.ft afgik ved døden iaftes kl.
11.
'/ed anden mønstring: Måske Vi lærere ikke er så forekellige
fro. eleverne, omend vi vel alle til tider kun har hovedrysten
(hvis ikke værre) til overs for deres evige organisatoriske
problemer. Vi holder nok vore møder som lovbefalet og måske
lidt til; men hvor ofte i. entusiastisk bevidsthed om at udøve
en uundværlig og kontinuerlig funktion i et ganske vist begræn
set arbejdspladsdemokrati og ikke kun fordi visse ting nu en
c;ang skal gøres? Vi vil gerne have - mere eller mindre - med
bestemmelse, men har oase forbasket travlt og hovedet fyldt
med fag og andre gode ting. Vi kommer, når der kaldes - sådan
da, men har esse vores mødepligt, lever under den mindre gru p

pes større pres og har trods alt beføjelser, vi finder væsent
lige. Vi træffer storslåede beslutninger og indstillinger, en
enkelt gang endda mindre storslåede - og sidder næste år i
timer over samme sag, hvis ikke luften simpelthen er gået af
den mod vort ønske. Vist er det svært at være demokrat - oase
i et demokrati, hvor det findes.
For nogle elever tegner et lærermøde sig antagelig som et mø
de i eK' s øverste d Lr-ekt Lon eller en aften i frimurerlogen,
fortroligt, sammenspist og måske lidt konspiratorisk. Løste
deres observatører opgaven, ville de vide bedre. Hvor formelt
bagrænset lærermødets kompetence- og derned diskusaions!elt
end er, så er det dog bredt nok til at viee, at lærerne for
så vidt er helt menneskelignende, som de kan være og meget
tit er uenige. At deres uenighed ofte ytrer sig halvkvalt i
bagateller, kan ikke uden videre tolkes derhen, at den ikke
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gælder større sager som elevindflydelse og Moseloven, sko
lesyn og Morten Lange. På den anden side har naturen dog
med sikkerhed akænke t oase lærerne, "ut hwnanitatis r.on
parum haberent" ( en impuls til tværfagligt samarbejde,
dvs. de sproglige hjælper matematikerne), ligesom de ken
der betydningen af gode kollegiale forhold, ikke mindst
når kollegaskabet skal vare gennem år. Mellem disse to ten
denser har lærerne på deres møder både en svær ba Lanc egur.c
at udføre og til stadighed genstande, som vil trænr-;e ti] uf
klaring.
Alt d r- tte gælder de i bekendtgørelsen af 23-12-1969 anordr,ede
lærerrådsmøder og de deraf flydende sager. De samme sted o tå
ende bestemmelser om lærerforsamlinger, der med de smukke ord
"behandler spørgsmål om elevernes forhold i relation til deres
standpunkt" samt "spørgsmål om elevers o pf'Ly t r.Lng i e11 højere
klasse", turde næsten - sammenholdt med cirkulære af 26-3-197';,•
om evaluering og meddelelser til hjemmene - kunne tale for si,,.
selv. Vi lader dem i hvert fald gøre det med forsikring om, at
her er meget lidt mystisk, oe med ko:-.staterineen af, at det, der
måske føltes som disse møders vanskeligste opgave , r,emlie; beslut
ningen om oprykning eller ej, nu i sidste ende er lagt fra Læ
rerne over på eleven og f'o ræLd r-emynd igheden . En af'Lastr.Lr.g , ja
bestemt - men af hvem?

Pcu l Jenser:.
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111 SKOLEÅRET 1973/74

fællestimerne

Det er en banal sandhed, at en offentlig skole må afspejle
det samfund, den tjener; hvorfor skulle samfundet ønske en
skole, hvis det ikke udsprang af mere eller mindre bevidste
ønsker om at opdrage børn og unge til at overtage de værdier,
som samfundet bygger på. En sådan værdi er f.eks. speciali
seringen. For at et moderne samfund kan fungere, kræve r det
en lang række poster besat med folk, der hver på deres felt
har en særdeles dybtgående viden: lægen, ingeniøren, psyko
logen, økonomen. Hver for sig sidder de inde med en specialvi
den, som er nødvendig, men som i en lang række tilfælde r,ør
samtale på tværs af faggrænser umulig. Hvad ved Landmand en ora
forholdene på et bryggeri? Hvad ved mureren om a'rk f t.ek t er.a ar

bejde?
Da skolen arbejder på at give eleverne grundlag for at kunne
gå ind i samfundet, så må også den arbejde med på det ende
lige resultat, specialiseringen. Det viser sig ved, at det
allerede på et ret tidligt trin er nødvendigt at give e Leve r=
ne en betydelig viden, for ellers er en senere specialisering
en umulighed, fordi denne specialisering i mange tilf:elde er
så dybtgående, at den samtidig er tidkrævende.
Mere væsentligt i åenne sammenhæng er, at opdelingen ude i
samf'undet som følge af det forrige afspejler sLg i skolen:
man har klassetrin, så lg ikke arbejder sammen med 3g; man
har dagen skåret ud i lektioner på 5o min., hver dækkende et
fagområde; man har HFere, matematikere, nysproglige, gammel
sproglige; man har lærere og elever, rengøringspersonale og
pedel.
Formålet: at ruste eleven så godt som muligt til at kunne
leve op til de krav, aamfunde t stiller.
Og omkostningerne: at skolen, forstået som et Levende arbejds
fælleaskab, er ved totalt at forsvinde. Hver lille celle fur.ce
rer uafhrongigt af de andre små celler; lærerne har deres værel
se, eleverne deres; lg kender ikke 2H:F, og hvad man laver i hi
storie vedrører ikke, hvad man laver i dansk; elever sviner fro
koststuen til, rengøringspersonalet fejer svineriet op.
At sætte noget ind mod denne sønderdeling af skolen er det samme
som at tro, at man kan modarbejde noget, der synes naturnødven
digt. For i det store spil af kræfter i verden er vores skole jo
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kun en ubetydelig, meget afhængig del.
Alligevel er der muligheder; små, egentlig 11.atterlfge, af
mange anset for overfladekrusninger.
Men alligevel,
Et sådant lille forsøg på at modarbejde selvtilst:nokkelig
heden er skolens fællestimer. I bekend tgerelsen om undervis
ningen i gymnasiet står der bl.a.: "Fællestimerne skal sam
tidie styrke elevernes fornemmelse af, at gymnasiet er en heil.
hed på tværs af delingen i linjer, grene og klasser."
Men her oplever man, at hvad der var tænkt som en, omend e~
re beskeden, hjælp til at gøre skolen mere sammenhængende,
bliver institutionaliseret, dvs. bliver gjort til noget lige
så mekanisk som kravet om, at en lektion skal være P,å 5o mifi .
Det antal fællesarrangementer, som pengene giver mu.ligheå for,
bliver vel i de fleste tilfælde afholdt, men det opfattes på
skolen som f.eks. en invitation... fra Århus Teater til gratis
at overvære generalprøven: nogle kommer, andre kommer ikke;
nogl.e kommer dryssende, andre siver ud.
Det kan skyldes, at udbuddet af &en slags arrangementer i en
by af Århus' størrelse er så, omfattende, at elever og lærere
får deres behov for sådanne arrangecenter dækket andetsteds.
Men det ko.n skyldes, at man har givet op over tor apeciallse
ringskra~ og stiltiende accepteret, at skolen er en institu
tion, hvor man kommer for at få oe give en bestemt viden, som
er nødvendig for elevens videre færd ind i det :stadigt mere
sindrige båsesystem, i stedet for at holde !aet ved, at en
skole, selv om den er stor og specialiseret, dog stadig ,2:!!
-rære andet og mere, et miljø i dette ords organiolr.e betydning,
et sted, hvor man ikke alene kommer, fordi enhver jo m.t har en
arbejdsplads, men hvor man kommer, fordi arbejdopladoen ikke
kan adskilles fra ens øvrige til være ae.

Jørgen Søren.øen.
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B er I in ekskursionen

3.x. foretog 1 perioden 12.-17. februar en studietur til Ber
lin, den splittede by midt i DDR. Vi tilbragte ca. 1,--2 dage
på hver side af muren, der deler byen i øst og vest.
Vi havde forinden 1 vores historieundervisning beskæftiget os
en del med spændingerne imellem Øst- og Vestberlin og hele tysk
landsspørgsmålet efter 2. verdenskrig, og formålet med turen var,
at vi selv skulle danne os et indtryk af udviklingen i de to by
dele siden da.
Vi var først indkvarteret i Vestberlin på "S'tuderrt e nho t e L'' i
Meininger Strasse tæt ved Kurf'Ilz-a t endamm , I den tid vi var i
vest-, var der transportstrejke, og det medførte, at vores guide
ikke mødte op, og at vi derfor selv måtte GÅ rundt, hvilket igen
medførte, at programmet ikke blev gennemført helt som planlagt.
Vi kom dog på en bustur rundt i byen, så vi fik set nogle for
skellige sider af denne kolossale storby. Kontrasterne bestod i
de gamle kvarterer i bymidten overfor de nye, moderne boligkvar
terer i udkanten. Bebyggelsen i og omkring centrum var meget bro
get, den bestod dels af slum, halvt udbombede huse, ruinhobe eller
ryddede pladser og dels af nyopførte moderne karreer og kontor
bygninger.
De moderne kvarterer (specielt det store område "Mtirkischer Vier
tel") var enormt store "betonørkener", men man må tage i betragt
ning at Vestberlin er i en presset situation m.h.t. boligspørgs
målet p.g.a, sin indelukkethed. I Mårkischer Viertel var der doc
gjort ihærdige anstrengelser i retning af at få skabt et miljo,
men man havde stadig store kriminelle og sociale problemer, -
som i lignende byggerier i alle andre vestlige storbyer. I det
hale taget vnr indtrykket af Vestberlin som indtrykket af enhver
anden vestlig storby: Mange biler (1 for hver 4, indb. - ialt
-l-mill. biler), deraf følgende støj- og luftforurening og masser
af travle mennesker på gaderne.
I Østberlin blev vi indkvarteret på 11Tou.ristenhaus11 i Grilnau,
en forotad til Berlin. Så snart vi ankom til byen mødte en
Guide os med et virkelig gennemført program.
På en sightseeing strake efter ankomsten så vi at bymidten her
var tuldetændig udskiftet indenfor de eidete årtier med moder
ne kontorer og forretningscentrer og som midtpunkt Øetberlins
vartegn det meget he je nye fjernaynatårn med den karakteristi-
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ske kugleformede restaurant.
Ellers var byen præget af den ældre bebyggelse fra før kri
een, vejene var mange steder stadig brolagte, men af biler
var der heller ikke overvældende mange. Dette forhold blev
tyde) igt opvejet af det stærkt udbyggede kollektive trafik
net, busser, sporvogne, U-bahn og S-bahn. Her bi 1 letterede
man forøvrigt sig selv uden nogen overordnet kontrol, og det
var tydeligt at ingen snød, - vi opholdt os nemlig i •time
·:is" ved et sådant billetteringssted i U-bahn' en, som een af
vore lærere havde stor forkærlighed for.
Folk på Gaden virkede her venlige og afslappede, og under et
vær-t ehuabe aag erfarede vi, at man var meget åbne - også m.h.t.
politiske spørgsmål, dog brød man sig ikke om at diskutere for
w.er,et om disse ting.
Blandt de mange spændende ting ~i så i Øst, kan vi nævne KZ
lejren Sachsenhausen, der var blevet omdannet til museum og
opIysn ingacen t ra I ( pr-opagandacent.ra.I (?)) mod "fascismus".
3.x. retter en varæ tak til Preben Andersen og Rokkjær samt
deres respektive kone r-, - de havde størstedelen af æren for,
at turen kunne realiseres, og at den blev så vellykket, som
tilfældet var.
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U-LANDSFONDEN AF 1962

U-J..andetonden at 1962 er opstået eom et elcoleprojekt på Århus ·
Stat■gymnaaium og har udvilclet sig, eå de_t nu er blevet lands
omfattende. To pe.ragraf!er i den !Unda.ts er emrlig vigtige !or
at belyae dena arbejdemåde:
il !undataen:
1. Form.Al.et for U-lande:t'onden a:f 1962 er gennem en salga- og op

lysningsvirksomhed at yde støtte til løsning a! opgaver 1 u
landene, især a.-r uddannel:eesmæseig karak:te--r og at fremme me.1-
lemtolkelig !orståelae. Formålet aeges fortrinsvis opnået gen
nem indkøb af brugsgenstande o. lign. i u-landene og gennem ud
stilling og salg heraf i Danmark.

2. Skoler, foreninger m.v. , der foransta1-t .er salg a:f Fondene gen
stande, kan, hvis de ønsker det, selv disponere over en af be
styrelsen fastsat del a! de d.erv.ed indkomne beløb til u-lands
projekter efter Fondene form.Al.

Fonden ledes at en arbejdsgruppe og en beetyrelae. Ingen a:f med
lemmerne af de to grupper får nogen form for vederlag for arbejdet.
Optagelse i arbejdsgruppen skar for en 3 Arig periode, og forudsæt
ningen for optagelse er, at man 1 en længere periode har vist aktiv
i.ntereeee for Fondens arbejde. Dog kan enkelpersoner eller gru.pper,
som 1 et ~r støtter Fondene projekter med mindet kr. 1000,-, det
følgende år udpege et medlem til arbejdsgruppen.
Mange skoler og gymnasier arbejder nu faet sammen med Fonden. Det
kan nævnes, at lærere ved skolen her siden 1963 har betalt en u
landsslcat til projektet i Nyaga, at u-gruppen ved Viby Amtsgymnasium
otetter en alcole i Uganda, at Åbenrå Statsskole stettor håndværker
uddannelse ved Sulcuma. Mueeet i Mwanza 1 Tanzania., at Nørreeund1by
Gymnasium etettor _en gartnereli.:ole i det nordlige Kenya, at Veet
himaerlands Gymnasium i Åre i flere år har stettet hoepi tals- og
uddannelseoarbejde ved Lake Rudel! 1 Kenya. -De vigtigste støtte
projekter er angivet på dot vedlagte ark.
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lli1!!!! l. janusr 1974
Indirekte støtte udbetalt at arrangerer,
t. eke. skoler
Direkte etette udbetalt at Fonden
Dri!taoverekuddot !or kalenderåret 1973

kr. 967 .000,-

kr. 39.170,
kr. 67 .000,
kr. 323.000,-

Iaiolo Village Polytechn1c,
Kenya - 4 danske frivillige.

Child w'elfare Society' s
børnehjem i Ieiolo, Kenya -
med l dansk fri villig.

I siolo Secondary School -
med 1 dansk frivillig.

Hospitalet i Loarengak, Turkana
District, Kenya - med 2 danske
frivillige.

J~yaga Art & Handicraft
Cooperative Society, Kenya -
med l dansk frivillig.

Nyaga Village Polytechnic

Sukuma Museet, Mwanza, Tanzania.

Azimio Cottage Industries
Training Centre, Tabora, Tanzania.
Et Danida-projekt med 1 dansk
frivillig og 4 eksperter.

Thana Home - børnehjem i Indien
nær Bombay.

Kigezi College, Uganda.

indretning af værksted og til
vrerktøj - skolepenge til elever
fra turkana- boraner- og aomali
atammerne.
( også fra Nørre Sund by)

udbygning af børnehjemmet, opfø
relse af bolig til lederen af
børnehjemmet, mad og skoleuni
former til børnene.

skolepenge til de mest trængende
og samtidig lovende elever.

driften af hospitalet - medicin,
mad og tøj m.v.
( også fra VesthimmFlands· Gymna
sium o~ u-gruppen Arhus Statsgym
nasium)

opførelse at' frivilligbolig og
værkstedsbygning, til inventar
og maskiner samt driftstilskud.

under planlægning.

udbygn1pg af æue ee t og det kul
turelle arl>ejde samt et tilhøren
de håndværkercenter.
( også fra Åbenrå Statsskole)

indkøb af drejebænk med tilhøren
de vwrktøj fra Danmark, o·g evt.
yderligere til maskiner, bygninger
m.v. , når næ:nnere kontakt er etab
ler t

udbygning at' børnehjemmet og for
skellige aktivi tater for at for
bedre hjem.mete økonomi.

undervisning, gymnasieelever un
derviser voksne, gymnasieelever
!Ar støtte.
Viby Amtegymnaeium.

Den 0kono11iøke udv1.kling har Vllret ■eget etark. 1'onden atar
tedo mod, at der i 1960 blev eamlet kr. 765,- ind aellem i,...

rero og elever pA Arhus StategymnaeiWI. I dag er stillingen
eAledee:

Ud over de beløb, der er anført, er der ydet støtte fra l.mrer
ne på Århus Stategymnaoium og !ra Viby Amtsgymnasium. Disse to
regnskaber !øree aærekil t.
Når forskellen mellem dri!taovers1ruddet og atettebeløbet er så
stor,. hænger det sammen aed , at en væsentlig del af fortjene
sten !or 1973 !øret bliver anvendt til støtte i 1974.
Tak til alle, som har samarbejdet med os i det for-Læbne år. For
håbentlig vil endnu flere gøre det 1. det kommende.

0-landst'onden af 1962.
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u-gruppen

Til nye elever på Århus Statsgymnasium.

Her på skolen har vi en såkaldt "u-gruppe". Den består ude
lukkende af elever. Fonnålet er at støtte u-landsarbejde,
dels ved at hjælpe U-landsfonden af 1962 med praktisk ar
bejde, dels ved gennem egne arrangementer at skaffe penge,
som udelukkende går til forskellige u-landsprojekter. Et
fonnål er at give oplysning om u-landene. Dette sker bl.a.
ved plancher og artikler i skolebladet "Sc rLptu s'",

Vi er i øjeblikket ved at forberede et fremstød på folke
skoler og forhåbentlig med tiden også på andre uddannelses
institutioner. Vi har sådanne steder tænkt os at arrangere
salgsudstillinger, hvor folk dels kan se på varerne, som vi
får fra U-landefonden af 1962, dels købe dem. På den måde
får vi både udbredt kendskabet til u-landavarerne og (for
håbentligt) penge 1 kassen.

Desuden tager vi imod u-landsskat. Det er en ordning, som
har fungeret et par år, men de t har desværre ikke hid til
været en succes. Tanken bag ordningen er, at de elever, der
vil støtte arbejdet økonomisk, kan betale et fast beløb må
nedligt, som de selv bestemmer størrelsen af. Skatteyderne
bestemmer hvilket projekt, pengene skal gå til.

Der er et stort behov for støtte både i form af arbejde og
penge, og vi ser meget gerne nye ansigter i "u-gruppen" og
blandt skatteyderne. Hvis du er interesseret i at betale u
landsskat og/eller blive medlem af "u-gruppen" kan du hen
vende dig til :

Liselotte Lanka, 3y
Jesper Heldgård Petersen, 3c
Troels Vestergård, 3c
Åse Holst Adersen, 3c
Dorte Elmose, 3c
Se"rer: Mouste.sp;aard, 2c.
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IV PRAKTISKE OPLYSNINGER

modepligten

Retningslinier, som lærerrådet følger i forbindelse
med elev-fors0mmelae!:_f!~ og med skoleåret 197,!:1~.:

UdgangspWlkt: 1. Eleverne har mødepligt, og det påhviler sko
len at drage omsorg for, at denne pliet over
holdes.

2. De metoder, der skal anvendes for at håndhæve
mødepligten, behøver ikke at være identiske for
de tre klassetrin, da der med rimelighed kan ta
ges hensyn til, at eleverne gennem de tre år gen
nemløber en udvikling mod større selvstændighed
på en lang række områder.

Regler.
l.g: Det påhviler klasselæreren at kontakte (kontrollere, på

tale, vejlede) den enkelte elev i forbindelse med 1) fr;i.
vær af længere varighed, 2) hyppigt fravær på e nk e Lt-eda-.
ge, 3) hyppigt fravær i enkelt-timer. Det skønnes, at der,
ne kontakt vil have så stor præventiv virknine, at mar. i
de fleste tilfælde kan undlade at benytte en udvidet års
prøve som kontrolforanstaltning.

2.g: Den enkelte lærer har selvfølgelig fortsat ret til at på
tale forsømmelser, men har ikke pligt dertil; ansvaret må
nu siges at være elevens.
Til gengæld må skolen kræve dokumentation for, at det stof,
som p.g. af forsømmelserne ikke er gennemgået for eleverne
på klassen, er tilegnet på anden vis. Ved meget hyppige for
sømmelser er en sådan kontrol ikke mulig i de er.kelte timer,
da det vil være uforholdsmæssigt tidrøvende, og det skønnes
da rimeligt, at eleven aflægger prøve i det/de pågældende
fag ved år-epr-even , Lærerrådet har fastsat en fast forsømmel
seatærskel; overskrides denne, vil reglen om udvidet prøve
automatisk træde i funktion. Der skelnes altså ikke imellem,
om forsømmelsen skyldes sygdom eller andre forhold, de så
dan skelnen let vil føre til vilkårlige afgørelser.
På den anden side kan der dog i det enkel te tilfælde være
mulighed for dispensation.
Den tærskel, som anvendes, ligger på 1/8 af det enkel te
fags samlede timetal i 2.g (Udgøres forsommelserne af
hele dage, vil derfor den samme brøk være gældende).



rektorerne for samtlige HF-kurser.

Angående mødepligten.

I følge HF-beke;>dtgørelscn af 30. juli 1970 § lo, stk. 2,
kan en kur-sLs-t kun indstilles til HF-eksamen på kursistvilkAr,
hvis den pågældende har !ulet Wldervisningen regelmæssigt og på
tilfredsstillende måde.

Der er således mødepligt for kursisterne.

Overholdor kursisterne ikke betingelserne :for at gl på kursus,
skal der ske indstilling til direktoratet om bortvtaning og even
tuel overførelse til selvstuderende atntus.

Direktoratet skal herved anmode samtlige HF-kurser om at ind
rette deres adminiistration af reglerne om mødepligt etter neden
stående retningslinier:

Eleverne skal orienteres om medepLj g t.en , og om hvilke :forholdsregler
kursus og direktoratet agter at benytte, hvis den ikke overholdes.
Det er rektors pligt at sørge !or mødepligtens opretholdelse.

Der må føres omhyggelig kontrol med kursisternes :fremmade,
oåvel generelt, som i de enkelte !ag.

Rektor droger omsorg !or, at kurserne har en lebende oversigt
over hver enkol t kursists samlede :forsømmelse og :forsømmelser i
enke 1te timer.

Forsømmelighed med aflevering a! skriftlige opgaver, etilo,
rapporter, m.m. sidestilles principielt med ·dage- eller timefor
emmmolser.

Dor er ikke rast sat nogen .faet medeprocent, men skønner kursus,
at on kursist ved fortsat fravær i løbet af skoleåret vil komme op
på et fravær, der kan begrunde bortvisning, skal rektor give kursi1-
ten en mundtlig advarsel. Studievejlederen bør samtidig geMem en
eamtale med kureia en forsøge at motivere ham (hende) til at ,mød e
til undervisningen.

J. nr. ll-oo-ol/72

Den 2o.marts 1972.

Til

DERVISNINGSMINISTFRIET
Lr-ek t.or-c t.c-t for gymnasieskolcrnc og HF

·eriksholo:s Kanel 26
220 København K.

5352

3.g: Den samm e tærskel, som anvendes i 2.g, tænkes anvendt
i 3,g, dog sAledes, at en elev, der indtil dec. har for
sømt et betydeligt antal gange (dage/timer), uden d~g
at have overskredet 1/8 tærskelen eller/og har mislig
holdt pligten til aflevering af skriftlige arbejder,
i et anbefalet brev fra skolen gøres opmærksom på evt.
konsekvenser. (Dette vil især gælde elever, som også
var storforsømmere i 2.g). Overskride$ tærsklen inden
marts-lærermødet, rettes der forespørgsel til direkto
ratet om nægtelse af indstilling til studentereksamen
for den pågældende elev. Det er derefter direktoratets
afgørelse, om eleven skal op som privatist.

{Se også cirkulære om reeksamination i afsnittet "SKOLENS
STRUKTUR" • )
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Por-t .s.ac te r ::-:1.Vt!'ret trods den ml.Uldtlige advarsel, skal kur
sisten have en skriftlig advarsel 1 anbefalet brev.

Hvis heller ikke den skriftlige edvareel har den anskode
effekt, okal der almindeligvis sko indberetning til direktoratet,
Forinden bør faglærerne og studievejledoren have haft lejlighed til
et udtale sig, og kursisten til at fremkomme med en r-adeger-e Lse ,
såvel udtalelse som redegørelse bilmggea indbcretnint;en, som kan

have to former:

1) en indberetning om åct store fravær, der munder ud 1. at kur-aua
trods alt er villig til at lade kur-sf st.en få endnu en chance,
hvilket man beder direktoratet tage med i overvejelserne;

2) en indstilling om bortvicning af kursisten.

Det understreges, at for stort !ravsr eller manglende afleve
ring af skriftlige arbejder blot i ot enkelt rag kan med.t'øre
bortvisning fra kw-sus.

Udelukkes en kursist fra undervisningen, skal den pågældende a:r
studievejlederen orienteres om muligheden !or at a!legge HF-eksamen
som selv.studerende.

P. D. V.
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adfærdsregler

Formålet med dette er at oplyse om gældende bestemmelser,
fastsat af højere myndigheder, at angive rammer som er helt
nødvendige for skolens funktioner og at opfordre til rime
lig hensyntagen til, at over 600 mennesker skal kunne op
holde sig på skolen uden væsentlige gener. Specielt i den
sidste forbindelse må disse punkter betragtes som minimums
bestemmelser.
1) Der er almindelig mødepligt, herunder pligt til afleve
ring af skriftlige opgaver. llærmere bestemmelser om, hvor
dan disse regler administreres, er opslået i klassevære l
eerne.
2) Navne- og adresseændringer bedes straks meddelt kontoret.
3) Telefonbesked til eleverne kan kun i særlige tilfælde
modtages.
4) Tobaksrygning er kun tilladt uden for skolebygningen,
spisesalen og på lærerværelset.
I spisesalen må der ikke ryges det første kvarter af' spise
frikvarteret.
5) Cykler anbringes i kælderen, knallerter i knallertrummet
eller i skolegårdens sydøstlige hjørne, andre æo to r-ke r-e te j e r
i parkeringskælderen og på parkeringspladsen på skolens øst
side.
6) Knallerter må ikke være i gang i kælderen eller på rampen
ned til kælderen.
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kommentar

Bag overskriften "Praktiske oplysninger" gemmer sig delvist
de gamle "ordensregler". Der~ stadig ordensregler, som er ud
sprunget dele af praktisk nødvendighed og dele a.:f de a:! :folke
ting, u.ndervisningsminieterium OB andre myndigheder givne
regler for skolen (f.eks. mødepligten).
Men ændring af overskrift og af indhold afspejler en bevidst
hensigt hos det i skoleåret 1972/73 siddende samarbejdsudvalg,
der skønnede, at et sæt ordensregler, opstillet af skolen som
myndiF,hed, kun ville appellere til elevernes lyst til at over
træde dem, hvis det var muligt. Op; muligt ville det være, efter
som samarbejdsudvalget ikke mente at råde over kontrolformer,
der kunne sikre reglernes overholdelse.
i den måde, de "praktiske oplysninger" er blevet udfonnet på,
ligger der altså en overbevisning om, at regler kun har mening,
hvis man er villig og !stand til effektivt at kontrollere deres
overholdelse, oc/eller hvis de '"fleste kan indse deres berettigel
se.
Jec er selv overbevist om, at problemet, hvis
1) man føler, at en regel gives af en uper3onlig myndighed,
2) nogle mennesker (lærerne) har rollen som kontrollører, og
3) man ikke uden •:idere kan indse reglens berettigelse,
t age r sic ud som et aper-gemåj om at snyde kontrolløren.
F'ølgelig kan gensidig hensyntagen, nødvendiggjort af 600 menne
skers færdsel på et meget lille areal og deraf følgende mulighe
der for at genere hinanden, kun bringes til ve je , hvis alle ind
d r-agea i en (årligt tilbagevendende) diskussion om, hvilke reg
ler der er nødvendige. Hermed er ikke sagt, at jeg anser dette
for en tilstrækkelig betingelse,

Jørgen Poulsen.
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informationsmoder

Da morgensangen ( på grund af manglende B9.Jl8) afsb.!:fedee på
denne skole, skønnede samme skoles e.&marbejdeudvalg, at et
nødvendigt kommunikationsled i skolens liv ville gå tabt.
Det besluttedes, at der i stedet hver tirsdag i 2. frikvarter
skulle afholdes informationsmøde i festsalen.
Men disse møders underholdningsværdi bar åbenbart været for
ringe, for et meget stort flertal af inf'brmationemodtagerne
holder sig borte.
Man kunne: 1) indlægge små cirlruenu.mre i programmet, 2) over
bevise de sleve om medernes værdi eller 3) afskaffe møderne
(prognosen siger, at der omkring oktober 1974 vil være ca. lo
mød ed el tage re).
Selv om jeg ikke håber det, tror jeg, at resultatet vil blive
det sidste, - og skolen vil fortsætte i en endnu mere opspli t
tet tilstand end den allerede er i.

Jørgen Poulsen.
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bøger og papir

Ved skoleårets begyndelse vil hver enkelt af jer få udleveret
de fleste af de bøger, der skal bruges i det kommende skoleår.
I skal være klar over, at bøgerne er offentlig ejendom, og at
I som følge heraf skal behandle dem godt. Dette indebærer: 1)
at I har pligt til at indbinde bøgerne solidt, 2) at I ikke
må strege i og skrive til i bøgerne. Hvis disse elementære
krav ikke overholdes, må I være indstillet på at skul.le er-
s t a t t.e de{n) mishandlede bog (bøger). Det er af væsentlig be
t yd n Lng for skolen at understrege dette krav om ordentlig be
hn r.d Li na af de udleverede bøger, dels fordi bøger i dag er me
ret dyre, dels fordi skolens bogkonto er meget lille i forhold
t.il de eksisterende ønsker om boganskaffelser. I vil med andre
ord oe,så skade jer selv og jeres kammerater, hvis I ikke selv
v i J med vLr-k e til at give åen enkelte bog så lang levetid som_
ove rhoved e t muligt.
i·'.. h. t. papir gælder flg. regler: I vil alle få udleveret flg.:
1) 4 A-4 blokke. 2) 2 ringbind. 3} 4 Bu.kefalos-mapper. Dette vil
være tilstrækkeligt til at tilfredsstille et normalt papirbehov
for et år. Hvis en af jer Inden skoleårets udløb mod forventning
skulle hav e opbrugt de udleverede A-4 blokke, kan I ved henven
delse til en af jeres lærere få udleveret et hæfte ( så længe la
r;cr nnves ) . Kan I ikke nøjes med et sådant, må I for egen regning
selv købe nye A-4 blokke.

Flemming Schmidt.
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uddannelsesstøtte

De gældende bestemmelser for tildeling af uddannelsesstøtte
kan - i form af en brochure - fås hos fru Thomsen på HF-kon

toret.

forsikring

Det påhviler ifølge undervisningeminiaterieta bestemmelser
hjemmene at foraikre deres børn. Det kan ikke undgås, at
der på en skole sker uheld, og den, der er årsag til det,
er ansvarlig. Det kan desværre heller ikke garanteres, at
der ikke sker tyverier, da der er fri adgang til skolen.
Det er derfor praktisk, at man sikrer sig (ansvar, ulykke og
tyveri), således at man i påkommende tilfælde kan få e r-e t.a t.;
n lng ,
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regelsamling m.m.

Mere omfattende bestemmelser for gymnasie- og HF-uddannelser
ne end de i dette skrift aftrykte kan findes i nedennævnte
publikationer, som kan lånes hos rektor, administrativ inspek
tor eller på lærerværelset.
1) Undervisningsvejledninger for hhv. gymnasiet og HF.
2) Kroghs Skolehåndbøger for hhv. gymnasiet og HF, omfatten

de bekendtgørelser, cirkulærer oe: andre bestemmelser.
3) En meget omfattende regelsamling på 8 ringbind, indeholden

de samtlige regler for de to uddannelser.

Jørgen Poulsen.
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V SKOLENS LÆRERE

Preben Andersen ( PA) adjunkt, historie, gymnastik.
Jørgen Bendixen (Bx} stud. scient., timelærer, gymnastik, geogra:t'i.
J. E. Bergstedt (Bg) lektor, biologi, geografi.
Jo Bichel (Bl) keraæiker timelærer, formning, lru.nstforatåelae, keramik•
Vibeke Brose (VB) cand. phil., timelærer, fransk.
l'..:lise Br'auner (EB) assistent.
Carsten Bundgaard (CB) stud. mag., timelærer, oldtidskundskab.
Grete Bundgaard (Bu) lektor, matematik.
Yrsa Pad e Christensen (PC) timelærer, gymnastik.
I'. V. Christiansen (C) studielektor, tysk.
Jenr:y Dauv,bjerg (Da) lektor, tysk.
Kirsten Doctor (Do) adjunkt, tysk.
Anne Ekner (Ek) stud. mag"' timelærer, latin.
Grete GodsKesen (GG) adjunkt, matematik.
Ber.te Gram (Gr) adjunkt, dansk, engelsk.
Inge Hannah ( IH) lektor, dansk.
Erik 1'-'1øldrup Hansen (MH) stud. mag., timelærer, musik.
Asger Holm {Ho) lektor, fysik, kemi.

F'inn Jacobi {Ja) studielektor, fransk, oldtidskundskab" religion.
l'ou I Jensen ( PJ) adjunkt, dr. phil., historie, latin.
Hanr.e Jose phsen ( HJ) adjunkt, ;e ligion, historie"
Ka r-L l-e t e r- Juhl ( Ju) adjunkt, dansk, religion.
Ole Juhl ( OJ) studielektor, matematik.
~- Feilberr, Jørgensen (FJ) rektor, oldtidskundskab.
Bodil Jørgensen ( BJ} lektor, engelsk, latin.
Bent Kisbye-Hansen (KH) lektor, fransk, religion.
llanua Kristensen (Kr) lektor, matematik.
Vibeke Larsen (La) lektor, engelsk.
Gert Madsen ( GM) ud junkt, russisk, engelsk.
Inger Margrethe Meler (Me) adjunkt, engelsk.
i<r.ud /·~øller (KM) lektor, dansk, musik.
Bodil Ellerup Nielsen (El) adjunkt, fransk, musik.
Hanne Boel t-;ielaen (BN) adjunkt, fransk, russisk.
J. D. llielsen (Ni) studielektor, engelsk.
Ole Nielung (ON) lektor, b_ia"logi, geografi.
Knud Nygård (Ny) lektor, biologi, geogra:Ci.
Erna Otkjær ( Ot) lektor, tysk.
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Børge Lykkebo Petersen (LP) lektor, matematik.
P. J. G. Petersen pedel.
Jørgen Poulsen (Po) adju.n.kt, samfundsfag, gymnastik.
Jes Retbøll (Rt) adjunkt, matematik, fysik, kemi.
G. Rickers (Ri) lektor, fysik, kemi.
C.C. Rokkjær (Rk) lektor, dansk, engelsk.

Ulrik Schmedes (US) kunstmaler timelærer, formning, kunstforståelse.
Flemming Schmidt ( FS) adjunkt, historie, samfundsfag.
Knud Schou-de rgense n (SJ) adjunkt, biologi, geografi.
K. H. Skott (Sk) studielektor, historie.
Else Svendsen ( Sv) lektor, fransk, dansk.
Edle Hanberg Sørensen (EH) assistent.
Else Marie Sørensen (ES) timelærer, gymnastik.
Jørgen Sørensen {Sø) adjunkt, dansk.

Carl Hardine Sørensen (es) adjunkt, historie, gymnastik, oldtids-
kundskab.

Grethe Thomsen (GT) assistent.
Bent Wolmar (Wo) adjunkt, fysik, kemi, matematik.
Mona Yde (MY) adjunkt, dansk, engelsk.

VI PLAN OVER SKOLEN
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