Lärjungarnas antal och fördelning den
Närvarande
Ring
Klass

LIV4
LIII4
LII4
LI4

4-årigt
gymnasium

3-årigt
gymnasium

lärjungar

Realskolan

Gymnasiet

15 sept. 1954.

5-årig linje

4-årig linje

S:a
närvarande

20

20

32

32

29

29

27

27

RII4

28

28

RI4 a
RI 4b

27

27

28

28
28

28

RIIPa

22

RIIPb

24

22
24

AP

RIPa

23

23

RIPb

30

30

RP

28

28

5 5a

34

5 5b

26

5

11

5 e+4
4 5a

34
26
14

25
21

21

45b

37

37

4 5e

38

38

4 5d
45e+34
3 5a
3 5b
3 5e
3 5d
3 5e
2 5a
2 5b
2 5e
2 5d
25 e
}Sa
Pb
}Se
}Sd
}Se
24
14

37
17
37
33
35
28
23
33
33
34
33
33
35
36
35
35
36

Summa

191

720

155

35
36

37
37
37
33
35
28
23
33
33
34
33
33
35
36
35
35
36
35
36

105

1.171

20

Antal närvarande lärjungar i gymnasiet ............ 346
i realskolan ............ 825
Summa 1.171
-
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Frånvarande
I

Upplysningaro
För LIV" LIlI4, R[[P och RlF angiver siffran i andra kolumnen lärjungarnas grupp av tillvalsämnen.
Grupperna av tillvalsämnen äro följande:
b) på realgymnasiet:

a) på latingymnasiet:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

tyska, franska och geografi.
tyska, franska och filosofi.
franska, geografi och biologi.
tyska, franska och fysik.
franska, fysik och kemi.
biologi, fysik och kemi.
7) matematik (specialkurs), fysik och kemi.

tyska, engelska och geografi.
tyska, engelska och filosofi.
engelska, geografi och biologi.
grekiska och tyska.
grekiska och engelska.
grekiska och filosofi.
tyska, engelska och matematik.
engelska, matematik och fysik.
matematik, fysik och kemi.
tyska, engelska och biologi.
engelska, biologi och kemi.

Fasta ämnen äro:
a) på latingymnasiet:
kristendomskunskap, modersmålet, latin, franska och historia med samhällslära.
b) på realgymnasiet:
kristendomskunskap, modersmålet, engelska, historia med samhällslära och matematik (allm. kurs)

G
Ty

grekiska.
tyska.
E
engelska.
Fr
franska.
Ge
geografi.
Tilläggsämnen LIV4, L1Il4, RIIP och RIP.
Fi
= filosofi.
M
= matematik.
M. sp. = matematik (specialkurs).
B
biologi med hälsolära.
~ fysik.
Fy
K
= kemi.
Fr
= deltager i den frivilliga undervisningen i franska i klasserna 55 och 44•
T
" teckning.
I
" instrumentalmusik.
Mu
" musik
t
frikallad från deltagande teckning.
s
sång.
på grund av målbrott.
(s)
g
gymnastik.
id
" idrott och friluftsverksamhet.
si
" slöjd.
Pr
med genomgånget provår.
Komp. -~ "
behörighet till ordinarie övningslärarebefattning.
Bokstaven v i femte kolumnen anger, att lärjungen inskrivits vid början aven vårtermin.
Oföre bostaden anger, att lärjungea är inackorderad och ej har sitt hem i Hälsingborg.
Höstterminen 1954: 30 augusti-22 december.
Vårterminen 1955: 12 januari--11 iuni.
-
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Lärjungeföreningar.
FOKUS, skoltidning för h. allm. läroverket för gossar i Hälsingborg.
E. Sjöström, läroverksadjunkt, ansv. utgivare.

D. Borg, lektor, ekonomichef.

Redaktion:
Sven-Olof Lodin, LIV".
Staffan Lam'en, LIV4.

Claes Peyron, LI14.
Anders Lindhl', LIV-l.

Hälsingborgs Kristliga Gymnasistförbund.
Staffan Olsson, teol. stud., Gullanderg. 5 B.
Lars-Olle Armgard, LI1I4.
Eva-Lisa Boson, h. a. läroverket för flickor,
sekr.
Kerstin Brandt, h. a. läroverket för flickor,
v. sekr.

Bengt Stenberg, LII\ kassör.
Ingvar Sandquist, LP, affischör.
Birgitta Emgård, h. a. läroverket för flickor,
affisch()r.
Gerd Kronberg, högre flickskolan, affischör.

Gossläroverkets Konstförenlng, Hälsingborg.
Kaj Lindstrand, RIJ3b, ordf.
Bo Nordbäck, teckningslärare, kommissarie,
pressman, kassör.
Per Nordahl, RII\ sekr.
Hans Huldt, LIII\ utställningsassistent.
Karl Bertil NorrselI, LIII\ intendent för
G.K.F:s konstsamling.

Bertil de la Motte, LIP, v. ordf.
Claes Pep'on, LII\ bitr. kommissarie.
Tom Riese, 4\1, hitl'. sekr.
Knut Franke] AP, bitr. utställningsassistent.

Hälsingborgs Läroverks Idrottsförening.
Centralstyrelsen:

Helge Bäckandel', kapten, ordf.
Helge Prawitz, kapten, v. ordf.
Björn Lindquist, lUP, sekr.
Gunnar Lunden, vaktmästare, kassör.
Arne Bertman, L14.
Ulf Nilsson, LI14.
Göran Guggenheimer, RIPa.

Rune Pettersson, RIPa.
Roland SjÖö. AP.
Lennart Carlquist, gymnastikdirektör.
Hans Rosling, lU Pa.
Bo Axelsson, LIIP.
Ulf ThorseIl, RIP.
Do Damberg, Ll1l4.
Bordtennissektionen :

Badmintonsektionen:

Arne Bertman, LP, ordf.
Leif Andersson, R14a, v. ordf.
Hans Engfors, R14a, sekr.
Knut Frankel, AP.
Pelle Nostel!, 3 5b.

Ulf Nilsson, LlI\ ordf.
Östen Svensson, LIP, v. ordf.
Göran Blanck, LII 1\ sekr.
lIans Tellander, LIP.
Pekka Räikkönen, 45 a.
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Friidrottssekfioncn:

F otbollssl,kfiolli'l/:

Hunc Petter~son, H l Pa, ord f.
:-iven Nilsson, H/Ph, v. ordf.
"iiiren Danielsson, Hl::' spkr.
Ehhe \';/ahn. 5\'.
Ben,!l I<:rik Nilsson, 5\:.

Holand Sjöö, AI". ordf.
Bo :-ij öberg, Rll:lh, v, ordf.
Bprnt Lindherg, A l::. ,.;ekr.
Lennart WuIH, LIP.
Sven-OUu Paradis, 3 1•
Gol/sektionen:

Fäktsckfionen:

Helge Bi1ckalH1er. kapten, ordf.
Jkngl Lundgrpn, RI Ja. spkr.
Christer Rausner, LP.
Peter Brusewilz, 4\:.
Bo :-iandgren, 3~.

Giiran Guggenhcimer, RIPa, ordf.
elaes Peyron, Lll" sekr.
\Tatti Häikkönen, RP.
Slig Holmströlll, RPb.
Bengt Friherg. 4"d.
Handbollssektionen :

GYfIIl1a8tiksekfionell :

Lpnna rt Carlquist gymnastikdirpklö r, ordf.
Olof Tengroth, Kil" sekr.
Bjöl'll Marlinsson, Rll!.
Lennart Wullf, LIP.

IJans Rosling. RIPa, ordf.
j arl Bengtsson, RIPa, sekr.
Du Axe1ssun, LlnJ.
Bj örn Lindquist, RIl'J.
Bo Zinn, 4,"c.
Roddsektiollen:

Oricntl'rillp;s'\ckfiollclI :

Do Axplsson, Ull" ordf.
Lars Rundqvist, RI r/a, sekr.
lIans Rosling. RIPa.
Nils MH'rg, Bli I.
I.ars·l<:rik Sandgrell, 4;'('.

r Thursel!'

ordf.
Bertil Altinius. A P, v. ordf.
:-iven Persson. Hill, sekr.
['rball Ynlan, 4,:;e.
[il

1{ 11\

Gunnar Lauuerud, Ll,\1.
Tenni88cktionen:

SilllsckfiOlll'1I :

Helge Prawitz. kaplen, ordf.
Kaj LimIstrand, IUPh. sekr.
Jan-Erik Hjorth, Rlf".
Haimo Thunherg, R/!b.
.\mc Pettersson. 5:'b.

Bo Damlwrg, Ull" ordf.
Björn Lindquist, Rll\ Vo ordf.
[11f S\vensson, IUPb, sekr.
;\ rne Bertman, LI~ .
Klas Nyhprg, 4"e.

~'illler8l'lifioIlCII :

Bo AXelSSOlI. Ull', ordf.
IllgIllar Lundqvist LJJ[~, sekr.
Gö ran Il alllfors, Ll11'.
]Jam Ilos1ing, 11 IPa.
~aj Bornebusch, 5·'b.

Biologiska föreningen "Rhodiola":
Sven-Ake fl ansou, RlIPb, ordf.

\If Hausing, LIIl" sekr.
Bengt IL Nils,,;oll, RIPa. kassör.
Bertil jönsson, Il I Pa, materialförvaltare.
Lavt' johnsson, LllP.

Hälsingborgs Läroverks Skytteförening.
(Underavdelning av Hälsingborgs Skyttesällskap.)

Karl Olsson, vaktmästare, ordf. och
kassaförv.

Sten Jönsson, AP, sekr.
Ebbe Walter, 55 a, materialförv.
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Allmänna föreskrifter.
Lirjunge hör \ imdägga "ig
h,ld(~

Olll

dL ~ildanL uppfiirande inom och uLom skolan, aLt han 1Ie<1r'1['

,;ig sjiih och sill liiro\erk. ])cn liirjunge. ,,0111 b", Lpr nloL god ,;ed och fasbLiilid ordning, "ka

dar ej hloLL ,'ig sjiik uLan iiH'n siLt hem, "ilD ka IllraLcr och "in "kola.

L

Tohabriikning iiI' fiirbjuden inom skolan" oJllril(le och niirma~te omgivJling, under II(',;ök vid
annan skola saint vid utJiirder. iivningar och andra tillfällen, dä liirjunge står under Jiiro
\l'rkets omedelbara ledning och uppsikt. rekLor dock obetageL all vid ~iirskilda tillfiiUen med·
giva undantag härifrån.
Fiir liirjungar i saintliga rC'al~h.()lC'kla~,;er ULOIIl den hiig"La iiI' tolHlh.sriikning utlJlnhus och
i\ offentliga platser fiir1Jjuden.

2.

Liirjunge hör som hU\udbonad hiira skolmiissa.

Särskilda ordningsregler inom läroverket.
Lärjungarna skola
\ id ringning till lIIorgonhiin genast hegiva ~Ig Lill 1\I0rgonbijnslokalen och under tystnad
gå iII och ut ur de lina pet föreskri \et siiLt,
medtaga psalmbok till llIorgonhijnen,
,;kYllllsamt och i god ordning utI') 11Ilna liiroverh.cls lokaler efLer slutad leh.tion eller skrivnillg,
villigt hiirsalllllla ordningsl11iinnells och korrillonaktemas till,;iige!,;er,
hava snyggt och ordentligt i ,;ina fack och aLL 1lf'lIltaga läxhöcker varje dag efter slutat ar
hete_
vara aktsannna

Olll

,;h.olans tillhiirigheter och aLt vid skada där,l, iiven om den \'<lllas uLan uJlP

siil, ofördröjligen göra anmälan hos klassförest,lllflarell eller, om denne icke kan anträffas, hos
rektor,
ställa sina

C) klar

på am i,;ad plats.

Lärjungarna få icke
läta böcker, viiskor o. d. ligga kv a r i korrido rerua,
förvara pengar och viil'(lesaker i biinkfackell eller i ytterplagg,
läsa Jiixor uuder tio- eller fellltollminutersra"Lerna,
utan liirares tillstand liinlllH "ko\ol1lrildct under lill- eller femLolllnillut(:rsrasterna, i liirjung
ama i gymnasiets tvä hiigsta ringar fel dock uPlwhitlla sig i rllsC'lltriidgården och på gatan uLanfiir
planens viisLra liwgsida'l.
gi't in i främmande klassrum,
under frilid uppehidla sig i klassruiII e111'r i korridorer.
under tio- eller femtonlllinutcrsrasLerna uJlpehhlla sig i g)lfllta"iets läsruIn eller fruko,;trum
met,
parkera C)klar ii tillfartsgatorna till liiroverkels område,
åka cykel på skolgården samt cykla ut ellcr in genom grindarna.

-
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Bestämmelser
rörande sjukdomsfaJJ och frånvaro från skojan.
1.

Lärj unge, som pil grund av sj ukdom ej ku nnat besöka skolan, skall nml'.r1elhart efter åter
komsten lii.mna av målsman eller läkare ulfiirdat intyg med uppgift om sjukdomens art och
tiden feir frånvaron.

2.

Önskar tirj unge ledighet fri\n skolan, göres skri I'tlig eller muntlig anhållan därom hos rek
tor av lärj unges målsman.

Bestämmelser
rörande smittosamma sjukdomar.
L

Vid fall av smittosam sjukdom bland lärjungarna eller inom deras närmaste omgivning,
skall underriittelse diirolll ofördröjligen meddelas rektor, vilken i samråd med skolläkaren
äger vidtaga nödiga försiktighetsåtgärder.

2.

Lärjunge, som på grund av smittsam sjukdom varit från undervisningen avstängd, må ej
till läroverket återvända, förrän han för rektor I'öretett av skolläkaren utfärdat skriftligt
medgivande.

Enligt gällande epidemilag svarar i första hand hälsovimlsnämnden för åtgärder mot upp
komna smittosamma sj ukdomar. För ()vriga ska Il målsman för sin del beakta följ ande:
L

Difteri.

Insjuknad liirjunge avstänges från skolan, till dess han är bacillfri. Samboende
till difterisjuka avstiiuges från skolan en vecka.

2.

Scharlakansfeber. Insjuknad lärjunge avstiingcs från skolan. Han får ej börja skolan
igen förrän efter en vecka, sedan han utskrivits från epidclllisjnkhus. Samboende till
seharlakansfebersjuka fii icke gå i skolan, förrän halsprov tagits och skolliikaren givit sitt
tillstånd. Lärjunge i deu sjukes omgivning, som har svalgkatarr. blodig eller varig snuva
eller liknande symptom, får icke börj a skolan, förriin skolläkaren givit sitt tillstånd.

~t

Mässling.

4.

Kikhosta. Lärjunge avstänges från skolan, till dess han ej verkar störande på skolarbetet
- i regel 5 il 6 veckor. Samboende få glI i skolan, tills de börja hosta. De skola då hål
las hemma, tills hostans natur kunnat utrönas, vilket vid kikhosta vanligen kan ske först
; slutet av andra hostveckan.

5.

I'åssjuka och vattenkoppor. Lärjunge får ej besöka skolan, flirrän sjukdomssymptomen
f)rsvunnit - i allmänhet efter Il il 14 ,lagar. Samboende fil gå i skolan till dess sjukdo
Hen visar sig.

6.

R'lda hund. Lärjunge får ej besöka skolan, förrän han tillfrisknat 10 dagar. Samboende få gå i skolan.

lnsj uknad lärj unge avstänges trim skolan minst 2 veckor. Samboende, som ej
haft mässling, Hl gå i skolan första men stanna henuna under andra veckan. Samboende,
som haft mässling, få gå i skolan utan vidare.

ss

vanligen efter 8 il

7.

Tyfoidfeber. (Nervfeber). Lärjunge avstänges från skolan till dess han kan förete frisk
betyg av den behandlande läkaren (eller iiI' utskriven fdin epidemisjukhusel). Beriiknad tid
för nervfeber bort<'it ett par månader.

H.

Barnförlamning. Lärjunge avstänges från skolan minsl ;) vel'kor. Sam!JoPIHle fil ej lw
söka skolan, förrän 10 dagar förflutit, sedan det sista fallel av sjukdomen intriiffal i hem
met, smittreuing där gjorts och skolläkaren givit sitt tillstånd.

9.

Rödsot, hjärnhinneinflammation och sömnsjuka. Såviil vid dessa sjukdomar som vid 11
foidfeber och barnförlamning skall den sj uke isoleras och vårdas enligt hälsovårdsnämn
dens anvisningar.

10.

Tuberkulos och knölros. Har lärjunge (eller annan person i familjen) insjuknat häri,
bör målsman omedelbart underrätta klassföreståndare1;.

Obs.! Lärjungar, som för smittofarlighet avstängts:rån läroverket, få icke ha beröring
med personer utom hemmet.

Om förkylningssjukdomarna.
Vid förkylning (snuva, hosta eller ont i halsen) eller vid diarre eller utslag med feber
lärjunge stanna hemma från skolan och får icke heller där ba hNöring med personer utom
met. Det gäller nämligen såväl i skolan som utanför densamma att undvika att smitta ned
rater eller andra. Det är var och ens plikt att visa sina medmänniskor samma hänsyn, som
själv begär.

skall
hem
kam
lilan

Lärjunge, som sålunda insjuknat, bör stanna hemma, till dess han är [lterstälJd från sjukdo
men och feberfri.
Obs.! Håll vid hosta alltid en näsduk ellpr i nödfall vänstra hamlen fiir munnen. Dn kan
i annat fall överföra smitta till Dina kamrater.

- 56 -

