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Tecknens betydelse.

Deltagande i undervisningen angives sålunda:
Ty — tyska
Tt = tysk tilläggskurs
Fr = franska
Ft = fransk tilläggskurs
Ge — geografi
(en) = särskild kurs i engelska

„ i tyska
„ i matematik

Fi — filosofi
= biologi med hälsolära
= fysik
= teckning
= musik
= körsång

— instrumentalmusik
= slö jd

B
Fy
T
Mu
K

(ty) - I
(m) SI

Befrielse från undervisning angives sålunda :

kr = kristendomskunskap
en = engelska
ty = tyska
m — matematik
t = teckning

— gymnastik med lek och idrott
mu = musik
(mu) = musik på grund av målbrott
sl — slöjd— idrott och friluftsverksamhet

S

id

Asterisk * efter namn betyder, att lärjungen är inackorderad.

%
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översikt över lärjungarnas antal och fördelning den 15 september 1960.
I. Samtliga ringar och klasser.

N ä r v a r a n d e l ä r j u n g a r

R e a l s k o l a n
3-årig I 5-årig 4-årig

linje linje j linje linje

!

Ring
Klass

Från-
varande ;

G y m n a s i e t

Latin-
linje

S:a
iAllmän Real- nar-

varandelinje

LIV4 2626
L1II4 2727
LII4 2222
LI4 3030
RIV4a
RIV4b
RIII4a
RIII4 b

2121
1919

i 24 124
2929

RII4a 2424
22RII4 b 22

RII4c 2424
31Rl4a i 31

iRI4b 3030
30RI4c 30

AIIP 2525
All3 2929
Al3 3030
RIII3a
RIII 5b

55
1212
18RII3 18i 23RI3 23

55a 3535
3755b 37
3755c 37
1855d 18

55e 1919
191944a
1818i 44b
373734a
363634b
363634c

24a 29 i29
28 2824b
35 35l 4

353523a
363623b
3623c 36i

363623d
363623e
3523f 35

i 3535Pa
36l 3b 36
36Pc 36
36Pd 36i
3636Pe
3636Pfi

1.314 1429 238146105 31284Summa j

501Antal närvarande lärjungar i gymnasiet
i realskolan 813i »i »» »

Summa 1.314
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II. Den grenade delen av gymnasiet.

A l l m ä n l i n j e

social

^ren

L a t i n I i n j e R e a 11 i n j e

biologisk
gren

Ring SummaIspråklig
gren

halvklass. | helklass,

gren
matemat.

greni gren

LIV4 22 264
RIV4 15 25 40
AUF 17 8 25
RIIP 125 17
LUI4 21 276
RIII4 5423 31 ’)
All3 25 4 29
RII3 153 18

iSumma 42 12 43 10 46 S3 236

*) Därav 1 frånvarande hela läsåret.
Översikt över det totala antalet lärartimmar läsåret 1960—61.

ÖStadium v n i n g s a m n e n
(jymnastik

med lek
och idrott

Läroämnen(enligt läroverks- Kvinnlig He.nkunskapj
° och hus* Islö jd

Manlig
slöjdTeckning Musikstadgan § 133) hållsgöromål

499,5

823,25

Högsta stadiet

Mellersta stadiet ...
Lägsta stadiet 27,25

Summa 1350 77 62 122 74 9

ELEVRÅDET 1960—61.
Ordf örande: Svante Jonsson RIII4a
Sekreterare: Mats Bergström Lill4

Kassör: Pär Bragvad Rll4c
övriga ordinarie: Christer Liedgren

Torsten Larsson All3

Vice ordförande: Bengt Almqvist RIP
Vice sekreterare : Leif Håkansson L3

RIV4a
Arnulf Merker RI4b.

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN 1960—61.

Föräldraf öreningens vid Högre allmänna läroverket för gossar i Hälsingborg styrelse :
assessor Magnus Hertting (ordf örande),
fru Kerstin Lauritzson (v. ordf örande och kassaf örvaltare),
köpman Folke Nodin (sekreterare),
kanslichef Folke Andersson,
verkmästare Helge Jersmyr,
dr Hans Stenqvist
fru Tora Gerge,
fru Margit Bengtsson,
stadsarkitekt Arne Ljung,
tandläkare J. Sederowsky,
suppleanter : direktör Hans Riese och R. Ask, LarÖd.
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Lärjungeföreningar.
Hälsingborgs Kristliga Gymnasistförbund.

Bo Lannerstad, LIII4, ordf ., h. a. I. för gossar, Stina Perborn, RII4a, v. ordf., h. a. 1. för flickor,
Ylva Vinnerberg, RII4b, sekr, h. a. I. för flickor, Karin Nilsson, RII4b, v. sekr. h. a. 1, för flickor,
Ulla Sönne, RII4b, kassor, h. a. 1. för flickor, Gunnar Granberg, Lll4, andaktssekr.,

h. a. I. f ör gossar.
Hälsingborgs Läroverks Skytteförening.

(Underavdelning av Hälsingborgs Skyttesällskap)
Bertil Andersson, RIV4b, v. ordf.,
Jan Widung, RUPb, sekr.

Karl Olsson, vaktmästare, ordf.

Hälsingborgs läroverks Idrottsförening.
Centralstyrelsen:

Helge Prawitz, kapten, ordf.,
Arne Pettersson, Lill4, v. ordf .,
Lennart Pettersson, gymnastikdir., sekr.,
Gunnar Lunden, vaktmästare, kassör,
Rune Tollstam, gymnastikdir.,
Bengt Almquist, RIP,
Kerry Kempe, All3,
Thorsten Larsson, AIP,

Jan Noreke, RIIl4b,

Jan-E. Ohlsson, RII4a,
Björn Oscarsson, RII4c,
Gunnar Pehrsson, RlII4 b,
Fredrik af Petersens, 55c,
Lars Schölander, Rl3,
Per Thorsell, RII4c,

o

Lennart Åkerman, RIlI4b.
Badmintonsektionen:

Bengt Almquist, R1I3, ordf.,
Bengt Staaf , Ll4, sekr.,
Rolf Ciscl-Ekdahl, L1II4,
Mats Olsson, RIII4a,
Rickard Sevelius, RII4b,

Bordtennissektionen:
Gunnar Pehrsson, RIII4 b, ordf.,
Sven-H. Svensson, LII4, sekr.,
Lennart Rantzow, RlII4b,
Nils-Bertil Jönsson, 55d,
Tommie Nidesjö, 23d.

Fotbollssektionen:
Gunnar Lunden, vaktmästare, ordf.,
Lennart Larsson, AIP, sekr.,
Bengt Bild, AIP,
Ulf Jacobsson, 5Db,
Ulf Nilsson, 23c.

Friidrotissektionen:
Arne Pettersson, LIII4, ordf.,
Lars Noltorp, LIII4, sekr.,
Anders Carlius, LII4,
Per Persson, RII4c,
Boris Sjödahl, Rl4b.

Fäktsektionen:
Jan Noreke, RIII4b, ordf .,
Lars Lundberg, 5‘\ sekr.,
Anders Jarnegren, RII4b,
Bjorn Marten LIII4,
Tom Ohlsson, LII4,

Golfsektionen:
Fredrik af Petersens, 55c, ordf.,
Ulf Råvik, LIII4, sekr,,
Hans Borg, 55c,
Bengt Jansson, 23e,
Jan Stewenius, 34b.

Gymnastiksektionen:
Per Thorsell, RII4c, ordf.,
Christer Jönsson, Rll4c, sekr.,
Bo Ekström, RII4a,
Finn Johannesson, 55c,
Kenneth Nilsson, 5ßc.

Handbollssektionen:
Kerry Kempe, AIP, ordf.,
Ulf Netterström, AIP, sekr.,
Per Persson, RII4c,

o

Hans-A. Gustavsson, 5k:,
Lennart Thorstensson, 55c.
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Orienteringssektionen:
Jan.-E. Ohlsson, RII4a, ordf .,
Anders Bengtsson, 55d, sekr.,
Örjan Sifwergård, RI4b,
Bo Sylwan, 55d,

d

Hans-A. Gustavsson, 55c.

Roddsektionen:
Thorsten Larsson, All3, ordf.,
Lars Nilsson, All3, sekr..
Thore Ahlberg, Rll3b,
Christer Sörensson , 55b,
Per Wolfhagen, 55a.

Simsektionen :
Björn Oscarsson, RII4c, ordf .,
Olle Dawidsson, 44b, sekr.,
Clas-G. Nilsson, 44b,
Peter Asteman, 56c,
Lars Dahlquist, l3f .

Tennissektionen:
Lennart Åkerman, RIII4b, ordf.,
Christer Nilsson, RIII4b, sekr.,
Rikard Löfdal, 44a,
Rickard Wanninger, 55d,
Carsten Hoff , l3e.

Vintersportsektionen:
Anders Carell, 44b. sekr,,
Bengt Staaf, LI4,

Lars SchÖlander, RI3, ordf .,
Ulf Jacobsson, 55e,
Anders Malmgren, R1I3.

Biologiska föreningen RHODIOLA.

Lennart Bruce, Rl4c, sekr.,
Bo Troedsson, Rll4c, materialf örvaltare,

Gunnar Granberg, LII4, ordf ,,
Einar Olofsson, RI4c, kassör,
Göran Hansson, II3b.

Gossläroverkets Schackförening.
Kjell-Arne Bengtsson, All3, v. ordf.,
Sven-Åke Lennung, LII4, kassör,
Bengt Axelsson, 23a.

Jarl Hardenmark, AIII3a, ordf.,
Göran Linden, Rl3, sekr.,
Christer Jönsson, LII4,

1
1
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ORDNINGSFORESKRIFTER
Utdrag ur stadgan för rikets al lmänna läroverk.

§ 50.
Lärjunge skall vinnlägga sig om sanningskärlek, flit och goda seder samt visa vördnad för allmän
lag och fastställd ordning.
Det åligger lärjunge att visa aktning och lydnad f ör lä rare och annan läroverkets personal.
Med varandra leve lärjungarna i fördragsamhet och sä mja ; och vare all våldsam eller skymfande
behandling av medlarjungar förbjuden.
Jämväl utom läroverket, liksom under ferietid, iakttage lärjunge ett anständigt uppf örande.

1.

2.
3.

4.
§ 51.

Vid termins början inställe sig lärjunge vid läroverket den dag och timme, som enligt därom
gjort tillkännagivande blivit bestä md.
Lärjunge skall infinna sig till undervisningen på utsatt klockslag, f ö rsedd med nödiga läroböcker,
och iakttaga ordning och stadat uppträdande samt f ölja undervisningen med uppmärksamhet.
Sker genom lärjunges förvållande skada å läroverkets byggnader, undervisningsmateriel eller
inredning, skall den ofordrö jligcn ersättas av den skyldige.
For att lä rjungarna må fostras till en sund kamrat- och medborgaranda, böra de under lämpliga
former medverka vid upprätthållandet av skolans ordning samt därigenom vänjas vid en under
ansvarskänsla utövad självstyrelse.

1.

2.

3.

4.

§ 52.
Lärjunge avhåile sig från sådana nö jen och njutningsmedel, som kunna inverka menligt på hans

kroppsliga eller andliga utveckling och hälsa eller icke lämpa sig f ör hans ålder och egenskap av
lä rjunge, och give i synnerhet akt på de faror, som tobaksrökning och f örtäring av alkoholhaltiga
drycker medf öra särskilt f ör barn och ungdom.

§ 64.
Vid fall av smittsam sjukdom, lungsäcksinflammation eller knolros bland lärjungarna eller inom
deras närmaste omgivning skall rektor ofördröjligen underrättes. Rektor äger i samråd med
skolläkaren vidtaga nödiga försiktighetsåtgärder.
Lärjunge, som på grund av smittsam sjukdom varit från undervisningen avstängd, må ej till läro-
verket återvända, f örrän han f ö r rektor f öretett av skolläkaren utf ärdat skriftligt medgivande.

1.

2.

Enligt gällande epidemilag svarar i f örsta hand hälsovårdsnämnden för åtgärder mot uppkomna
smittsamma sjukdomar. För övrigt skall målsman för sin del beakta följande:

Difteri. Insjuknad lä rjunge avstänges från skolan, till dess han är bacillfri. Samboende till
difterisjuka avstä ngas från skolan en vecka.
Scharlakans feber. Insjuknad lärjunge avstä nges från skolan. Han få r ej börja skolan igen f örrän
efter en vecka, sedan han utskrivits från epidemisjukhus. Samboende till scharlakansfebcrsjuka
få icke gå i skolan, förrän halsprov tagits och skolläkaren givit sitt tillstånd. Lä rjunge i den
sjukes omgivning, som har svalgkatarr, blodig eller varig snuva eller liknande symptom, får icke
börja skolan, förrän skolläkaren givit sitt tillstånd .
Mässling. Insjuknad lä rjunge avstänges från skolan minst två veckor. Samboende, som ej haft
mässling, f å gå i skolan f örsta men stanna hemma under andra veckan. Samboende, som baft
mässling, få gå i skolan utan vidare.
Kikhosta. Lärjunge avstänges från skolan, till dess han cj verkar störande på skolarbetet — i
regel 5 å 6 veckor. Samboende få gå i skolan, tills de börja hosta. De skola då hållas hemma,
tills hostans natur kunnat utrönas, vilket vid kikhosta vanligen kan ske först i slutet av andra
hostveckan.
Pässjuka och vattenkoppor. Lärjunge f år ej besöka skolan, förrän sjukdomssymptomen f örsvunnit
i allmänhet efter 11 å 14 dagar. Samboende få gå i skolan till dess sjukdomen visar sig.
Röda hund. Lärjunge f å r ej besöka skolan, f örrän han tillfrisknat — vanligen efter 8 å 10 dagar
Samboende få gå i skolan.

1.

2.

3.

4.

5.
6.



48

7. Tyfoidfeber (Nervfeber). Lärjunge avstanges från skolan till dess lian kan f örete friskbetyg av
den behandlande läkaren (eller ar utskriven från epidemisjukhuset). Beräknad tid f ör nervfeber
bortåt ett par månader.

8. Barn förlamning. Lärjunge avstänges från skolan minst 3 veckor. Samboende f å ej besöka
skolan, f örrän 10 dagar f örflutit, sedan det sista fallet av sjukdomen inträffat i hemmet , smitt-
rening dar gjorts och skolläkaren givit sitt tillstånd.

9. Rödsot, hjärnhinneinflammation och sömnsjuka. Såväl vid dessa sjukdomar sotn vid tyfoidfeber
och barnf örlamning skall den sjuke isoleras och vårdas enligt hälsovårdsnä mndens anvisningar.

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

Obs,! Lärjungar, som f ör smittofarlighet avstängts från läroverket, f å icke ha beröring med
personer utom hemmet.

Vid f örkylning (snuva, hosta eller ont i halsen) eller vid diarré eller utslag med feber skall
lärjunge stanna hemma från skolan och får icke heller dar ha beröring med personer utom hemmet.
Det gäller nämligen såvä l i skolan som utanför densamma att undvika att smitta ned kamrater eller
andra. Det ä r vars och ens plikt att visa sina medmänniskor samma hänsyn, som man själv begär.

Lärjunge, som sålunda insjuknat, bör stanna hemma, till dess han är å terställd från sjukdomen
och feberfri.
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Särskilda ordningsregler inom läroverket
(antagna av kollegiet den in/e 1959)

Lärjungarna skall
1. vid ringning till morgonsamling under tystnad genast bege sig till hallen resp. aulan medförande

psalmbok ;
2. vid lektioners och skrivningars slut genast tysta lä mna klassrum, korridorer och vestibuler ;

endast vid dålig väderlek ges genom särskilda signaler tillstånd att under rasten stanna kvar i
korridorer eller hallen ;

3. omedelbart hörsamma korridorvakters och ordningsmäns tillsägelser ;
4. ta hem läxböcker varje dag efter slutat arbete ;
5. vara aktsamma om läroverkets byggnader, inredning och inventarier och vid skada därpå aven

om den vållats utan uppsåt, ofördrö jligen göra anmälan hos vaktmästaren ;
sina cyklar eller motorfordon på anvisad plats;

7. ej utan lä rares eller vaktmästares medgivande gå in i annat klassrum än det egna, ej heller
under raster eller annan fritid uppehålla sig inom läroverkets byggnader utan tillstånd ;

8. vid återkomst till skolan efter sjukdom snarast på föreskriven blankett till klassföreståndaren
överlämna m ålsmans intyg om sjukdomens beskaffenhet och varaktighet. — Om lärjunge på
grund av sjukdom nödgas avbryta sin vistelse i skolan mellan två lektionstimmar, skall anmälan
göras hos den lärare, vid vars lektion han skall närvara efter rasten. Vid fall av smittosam
sjukdom i hemmet skall rektor ofördröjligen underrättas. Lärjunge, som på grund av smittosam
sjukdom varit avstängd från undervisningen, får ej återvända till läroverket, f örrän han för
rektor f öretett av skolläkaren utfärdat skriftligt medgivande härtill. Befrielse från övningarna
under gymnastiklektion på grund av sjukdom eller skada sökes hos skolläkaren. Ledighet av
annan anledning beviljas av klassföreståndaren, om ledigheten skall omfatta högst en dag, i
annat fall av rektor ;
om två på varandra f öljande lektioner är förlagda till olika byggnader, vid den första lektionens
slut, medförande nödvändigt materiel , bege sig ut på gårdsplanen och vid ringning genom
närmaste ingång bege sig till lektionsrummet .

Lärjungarna får inte
10. låta böcker, väskor o. dyl. ligga kvar i korridorerna ;
11. förvara pengar och värdesaker i bankfack eller ytterplagg;
12. läsa lä xor under tio- eller femtonminutersrasterna;
13. utan lä rares tillstå nd lämna skolområdet under tio- och femtonminutersrasterna (eleverna i gre-

nade gymnasiet f år vistas i södra hälften av Slottshagen) ;
14. under fritid uppehålla sig i klassrum eller korridorer;
15. åka cykel på skolgården eller cykla ut eller in genom grindarna ;
16. onödigtvis vistas vid fönstren.

6. stä lla

9.

Beträffande tobaksrökning gäller följande:

Tobaksrökning är f örbjuden inom skolans närmaste omgivning, under besök vid annan skola
samt vid utf ä rder, övningar och andra tillfallen , då lärjunge star under läroverkets omedelbara led-
ning och uppsikt, rektor dock obetaget att vid särskilda tillfallen medgiva undantag härifrån.

Uttrycket “närmaste omgivning" avser det område, som begränsas av S. Storgatan, terrass-
trapporna, Kung Kristoffers gata, S:t Pedersgatan, Mellersta Stenbocksgatan, Södra Stenbocksgatan ,
Eneborgsvägen och Södergatan.

Bestämmelser rörande skrivningarna i skrivsalarna
1. Elev skall medföra erforderligt materiel.
2. Konceptpapper, som skall vara i format A 4, får ej vikas eller delas,
3. Lärjungarna får inte låna något av varandra.
4. Portföljer och dylikt f år ej medtagas till skrivplatsen.
5. Endast tillåtna hjälpmedel får medf öras.
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Ordningsmannen (i hans frå nvaro suppleanten for honom) ä r skyldig
att under larares frånvaro ha tillsyn Över och ansvar för ordning- och skick i klassrummet samt
vaka över att medlarjungarna sitter stilla och tysta på sina platser f öre lektionens början,
att vid lektionens början avge rapport om frånvaro och, då lärjunge varit frånvarande på grund
av sjukdom, lämna honom blankett fö r sjukintyg omedelbart efter hans återkomst,
att öppna klassdörren i god tid f öre morgonbön och lektions början samt att efter lektion , som
hållits i annat rum än klassrummet, först av alla gå till detta f ör att öppna dörren,
att låsa dörren till klassrummet efter sista morgon- och middagslektionen ävensom då lärjungarna
undervisas i annat rum än klassrummet. En nyckel till klassrummet skall under hela läsåret f ö
varas av ordningsmannen,
att lämna ned klassboken på rektorsexpeditionen efter l äsningens slut varje lördag eller den dag,
som ar sista läsdagen i veckan, samt hämta klassboken vid läsningens början följande vecka,
att under f örsta 10-minutersrasten varje dag lämna uppgift till expeditionen om vilka lä rjungar,
som äro frånvarande av dem, som deltaga i skolfrukosten. Dä rest klassen icke läser under f örsta
timmen, skall rapport lämnas omedelbart vid början av andra lektionen.

1.

2.

3.

4.
r-

! 5.

6.

Ordningsmannen skall tillse

att inga obehöriga vistas i klassrummet under rasterna,
att klassrummet vädras under morgonbön och raster samt att f önstren stängas i behörig tid ,
att till hindrande av tvärdrag vid storm eller stark blåst dörrarna f örst stängas invändigt med
nyckel, innan fönstren öppnas, och att dessa efter vädring f örst stängas, innan dörren åter öppnas,
att ingen annan lärjunge befattar sig med öppning och stängning av f önstren.

1.
2.
3.

4.

Materielvakfen (vid f örfall f ö r honom hans suppleant) ä r skyldig
att hämta materiel (kartor, planscher, böcker o, dyl. till klassrummet),
att återställa sådan materiel, så snart ske kan,
att bidraga till ordning och snygghet i for klasserna gemensamma materielrum,
att efter lä rares anmodan biträda med framtagande och återställande av materiel vid laborationer,
lektioner i övningsämnen m. m.,
att f örvara en nyckel till klassrummet.

1.
2.
3.
4.

5.

Elevbiblioteket
Eleverna görs uppmärksamma på elevbiblioteket och uppmanas, att där söka litteratur till

nyttig och nö jsam läsning. Tider f ör bibliotekets öppethållande är angivna på schemat. Eleverna
är skyldiga att väl vårda de böcker och tidskrifter de begagnar. Önskemål om inköp av böcker till
lärjungebiblioteket kan inlämnas till bibliotekarien.

Institutionerna
Av institutionens f öreståndare utfärdade särskilda f öreskrifter skall noga iakttagas. Tillträde

till skolans institutioner, musiksalar , filmsal, gymnastiksal vid andra tillfällen an under lektion lämnas
i särskilda fall på institutionslarares f örslag av rektor. Förteckning över dem, som medgivits dylikt
tillstånd, skall förvaras dels av institutionsföreståndaren dels av rektor.

Affischer och andra tillkännagivanden avsedda att uppsättas å skolans anslagstavlor skall
lämnas till vaktmästaren, som underställer dem rektors godkännande.


