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Lov nr. 165 af 7. juni 1958. 
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Lov om gymnasieskoler. 

VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders 
Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt: 

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet folgende lov: 

I. 

Om skolernes indretning og formdl i al-
mindelighed. 

§ 1. 
En gymnasieskole består af en 3-årig 

realafdeling og en 3-årig gymnasieafde-
ling. 

§ 2. 
Gymnasieskolens realafdeling giver i til-

slutning til folkeskolens 7. skoleår gennem 
3 etårige klasser en fortsat almendannende 
undervisning, der slutter med en prøve 
(realeksamen). 
Gymnasieaf del ingen giver i tilslutning 

til 2. realklasse gennem 3 etårige klasser 
en fortsat almendannende undervisning, 
som tillige giver det nødvendige grundlag 
for videregående studier og slutter med en 
prove (studentereksamen). Undervisnin-
gen skal kunne gives på delvis forskellige 
linjer, som benævnes efter de undervis-
ningsfag, der giver hver enkelt linje dens 
særpræg. 

Undervisningsministeren fastsætter de 
nærmere regler om linjedelingen. 

II. 

Om undervisningens indhold i almindelighed. 

§ Э. 
I gymnasieskolens realafdeling under-

vises der efter bestemmelserne i § 21 i 
lov nr. 160 af 18. maj 1937 om folkeskolen 
som affattet ved senere ændringer. 

§ 4. 
I gymnasieafdelingen skal der — med 

forskel efter de forskellige linjer — gives 
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og liters, 

undervisning i religion, dansk med norsk 
og svensk, engelsk, tysk, fransk, latin, 
græsk, oldtidskundskab, historie, geografi, 
biologi-fysiologi, fysik og kemi, matematik, 
legemsøvelser og musik. Endvidere gives 
der eleverne erhvervsorientering. 

Undervisningsministeren fastsætter de 
nærmere regler om de enkelte fags indhold, 
omfang og placering på de forskellige 
linjer, ligesom der efter nærmere af mi-
nisteren fastsatte regler skal kunne gives 
undervisning i andre fag. 

§ 5. 
Elever, der ikke tilhorer folkekirken, skal 

helt eller delvis fritages for undervisning i 
religion, når deres forældre eller værger 
fremsætter forlangende derom. 

III. 

Om pгoveг og vidnesbyrd. 

§ 6. 
Realeksamen afholdes efter reglerne i 

folkeskolelovens § 22. 

§ 7. 
Ved studentereksamen skal eleverne godt-

gøre, at de har nået den modenhed og 
kundskabsfylde, der er sat som undervis-
ningens mål. Prøven er dels skriftlig, dels 
mundtlig. Opgaverne til de skriftlige proven 
gives af ministeren. Ved de mundtlige pro-
ver, der er offentlige, eksamineres der af 
vedkommende lærere, og eksamenssporgs-
målene stilles af disse, således at de dog god-
kendes af censorerne. 

For elever, der har bestået studenter-
eksamen, udstedes afgangsbevis med an-
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givelse af deres årskarakterer og karakte-
rerne i de enkelte fag ved proven samt 
karakterernes gennemsnit. Skemaer for af-
gangsbeviser udfærdiges af ministeren. 

§8. 
Studentereksamen giver ret til indskriv-

ning ved universiteterne og efter de derom 
gældende regler ret til indskrivning ved 
andre højere læreanstalter. 

§ 9. 
Når elever forlader skolen, skal denne på 

forlangende meddele dem vidnesbyrd om 
deres modenhed, kundskaber og forhold i 
skolen. 
Når elever går ud af realafdelingen for-

inden bestået realeksamen, udfærdiger sko-
len afgangsbeviser og udtalelser for de på-
gældende efter reglerne i folkeskolelovens 
§ 13, stk. 2. 

Iv. 
Om elevers optagelse. 

§ 10. 
Beslutning om elevers optagelse træffes 

af rektor (jfr. bestemmelserne i §§ 11-14), 
for de kommunale gymnasieskolers ved-
kommende under iagttagelse af de til enhver 
tid gældende bestemmelser om de kommu-
nale skolemyndigheders stilling til de kom-
munale eksamensskoler. 

§ 11. 
Optagelse af elever kan i almindelighed 

kun finde sted ved begyndelsen af et nyt 
skoleår. Dog kan rektor bevilge undtagelser 
fra denne regel. 

§ 12. 
Som almindelige aldersbetingelser for 

elevernes optagelse fastsættes: 

1. At de, som optages i en 1. realklasse, er 
fyldt eller fylder 14 år senest 6 måneder efter 
skoleårets begyndelse, og at de, som optages 
i en 1. gymnasieklasse, er fyldt eller fylder 
16 år senest 6 måneder efter skoleårets be-
gyndelse. 

2. At deres alder ikke med mere end 2 år 
overstiger gennemsnitsalderen i den klasse, 
som de efter deres kundskaber kan optages i. 

Ministeren kan fastsætte nærmere regler 
for undtagelse i særlige tilfælde fra disse 
bestemmelser. 

§ 13. 
Optagelse i realafdelingen og afholdelse 

af oprykningsprøver i denne finder sted 
efter reglerne i folkeskolelovens § 20. 

§ 14. 
Optagelse i 1. gymnasieklasse er be-

tinget af, at vedkommende elev med til-
fredsstillende resultat har bestået opryk-
ningsprøven fra 2. realklasse og er i be-
siddelse af en sådan modenhed og kund-
skabsfylde, at det kan forventes, at han 
kan folge undervisningen i gymnasieafde-
lingen рi tilfredsstillende måde og fuldføre 
undervisningen på normal tid. Elever, der 
søger optagelse i en gymnasieafdeling på 
en anden skole end deres hidtidige, må 
fremlægge det afgangsbevis og den særlige 
udtalelse, som de kan begære af deres hid-
tidige skole, jfr. § 9, stk. 2, og folkeskole-
lovens § 13, stk. 2. 

Det fastsættes af undervisningsmini-
steren, i hvilke tilfælde optagelse af en 
elev i 1. gymnasieklasse skal kunne be-
tinges af, at eleven består en optagelses-
prove på den skole, i hvis gymnasieafde-
ling optagelse søges, og i hvilke tilfælde 
en elev, som vedkommende skole ikke anser 
for kvalificeret til optagelse i en 1. gymna-
sieklasse, skal kunne forlange optagelses-
prøve afholdt. 

Skolen vil kunne optage en elev, der 
har bestået realeksamen, i 1. gymnasie-
klasse. 
De elever, der melder sig til optagelse i 

1. gymnasieklasse på en klassisk-sproglig 
eller nysproglig linje, skal underkaste sig en 
prøve i latin, om hvilken de nærmere regler 
fastsættes af ministeren. 

Elever, der ønskes optaget senere eтd fra 
1, gymnasieklasses begyndelse, eller 'om 
hverken har fulgt undervisningen i 2. 
realklasse eller bestået realeksamen, må 
bestå en optagelsesprøve, der godtgør, at 
de i modenhed og kundskaber står på 
samme trin som eleverne i den klasse, 
hvori de ønskes optaget. 

Ministeren kan i særlige tilfælde med-
dele undtagelse fra foranstående regler. 
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V. 
0m undervisningstiden. 

§ 15. 
Den ugentlige skoletid må som regel 

ikke overstige 36 undervisningstimer på 
50 minutter eller et dertil svarende antal 
timer af kortere varighed. Mellem undervis-
ningstimerne skal der gives fritid. 

VI. 
Andre bestemmelser. 

§ 16. 
Det er en betingelse for ansættelse — ved 

private gymnasieskoler: anerkendelse — som 
adjunkt, lektor eller rektor ved en gymna-
sieskole, at vedkommende har bestået skole-
embedseksamen eller har taget magister-
konferens. Når omstændighederne taler der-
for, kan dog ansogere, der har bestået anden 
afsluttende embedseksamen fra universite-
terne eller fra den polytekniske læreanstalt, 
Danmarks tekniske højskole, eller som har 
gennemført anden tilstrækkelig uddannelse, 
ansættes i disse stillinger. 

§ 17. 
Varig ansættelse — ved private gymnasie-

skoler: anerkendelse — som lærer ved en 
gymnasieskole er betinget af, at den på-
gældende har bestået en prøve i teoretisk 
pædagogik med skolehygiejne og i under-
visningsfærdighed. 

Ministeren kan fastsætte de nærmere reg-
ler om prøverne, herunder om fritagelse for 
disse i særlige tilfælde. 

§ 18. 
Ret til рå bestemt åremål at afholde 

de i loven omhandlede eksaminer med 
samme virkning som statens gymnasie-
skoler, Sorø Akademis Skole og Herlufs-
holm Skole samt til at udstede beviser for 
disse eksminer kan på nærmere af ministe-
ren fastmitte betingelser meddeles lederne af 
kommunale og private gymnasieskoler. 

§ 19. 
For dem, der ønsker at underkaste sig 

studentereksamen uden at opfylde betin-
gelserne for at indstilles som skoleelever ved 
en eksamensberettiget skole, afholdes eksa-
men ved en af ministeren nedsat eksamens-
kommission. 

Statsanerkendelse af private kursus, der 
forbereder elever til studentereksamen for 
eksamenskommissionen, meddeles i over-
ensstemmelse med de derom givne regler, 
for tiden lov nr. 273 af 24. maj 1948 om 
statstilskud til private statsanerkendte stu-
dentereksamenskur sus. 

§ 20. 
Tilsynet med gymnasieskolernes gym-

nasieafdelinger og med studentereksameus-
kursus føres af undervisningsinspektoren for 
gymnasieskolerne i henhold til nærmere af 
undervisningsministeren fastsatte bestem-
melser. 

§21. 
I gymnasieskolens realafdeling kan der 

iværksættes forsøgsarbejde efter bestemmel-
serne i folkeskolelovens § 64, stk. 1. 
For så vidt angår iværksættelse af for-

søgsarbejde i gymnasieskolens gymnasie-
afdeling, bemyndiges undervisningsministe-
ren til at godkende sådanne hertil sigtende 
afvigelser fra de i det foregående indeholdte 
bestemmelser angående undervisningens 
ordning, som ikke har til følge, at elevernes 
muligheder for at gøre brug af deres skole-
uddannelse som grundlag for videregående 
studier eller for rettigheder i anden hen-
seende forringes. 
Andragende om dispensationer af den 

forannævnte art skal, for så vidt det drejer 
sig om en kommunal gymnasieskole, fore-
lægges ministeriet af vedkommende skoles 
leder gennem de stedlige skolemyndigheder 
med erklæring om disses stilling til sagen. 

§ 22. 
Undervisningsministeren bemyndiges til 

at fastsætte de nærmere bestemmelser an-
gående lovens gennemførelse, herunder: 

1. 0m linjedelingen og om indholdet og 
omfanget af undervisningen i hvert enkelt 
fag i gymnasieafdelingen, jfr. § 2, stk. 3, og 
§ 4, stk. 2. 

2. 0m fordringerne og eksamensopgivel-
serne til studentereksamen, om karakter-
givning og censur samt om bortfald af prøve 
i et vist antal fag m. v. 

3. 0m reglerne for optagelse i 1. gymna-
sieklasse, jfr. § 14, stk. 2. 
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§ 23. 
Nærværende lov gælder ikke for Fær-

øerne og Grønland. Ved kgl. anordning kan 
loven bringes til anvendelse på Færøerne 
med de af forholdenes forskellighed fol-
gende ændringer. 

1. realklasse efter nærværende lov oprettes 
senest fra begyndelsen af skoleåret 1961-62 
og 1. gymnasieklasse senest fra begyndelsen 
af skoleåret 1963-64. 1. mellemskoleklasse 
efter lov nr. 62 af 24. april 1903 om højere 
almenskoler m. m, kan sidste gang oprettes 
i skoleåret 1958-59. 

§§ 15-17, 19-20 og 22 i nærværende lov 
træder i stedet for §§ 17 og 19, stk. 2, og de 
endnu gældende bestemmelser i kap. VIII i 

75511 

almenskoleloven af 1903 fra begyndelsen af 
skoleåret 1961-62. 
De øvrige paragraffer træder i stedet for 

de øvrige bestemmelser i almenskoleloven 
af 1903 og i stedet for lov nr. 263 af 27. maj 
1950 § 4 og lov nr. 219 af 7. juni 1952 om 
ændringer af almenskoleloven, efterhånden 
som de nye klasser, skoleafdelinger og eksa-
miner afløser de i henhold til almenskole-
loven eksisterende. 

Pigėskoleeksamen i henhold til almen-
skolelovens § 18, stk. 2, vii kunne afholdes 
indtil udgangen af skoleåret 1963-64. 

Undervisningsministeren kan fastsætte 
nærmere ikrafttrædelses- og overgangs-
regler. 

Givet pd Christiansborg slot, den 7. juni 1958. 

Under Vor Kongelige Hånd og Segl. 

FREDERIK R. 

Georg EokOп•tn•t itUt 
Юг iпterпatlona►е 

SchulbuchfOrSčAtUп• 
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Jørgen Jørgensen. 

Ј. H. ZCHULГZN$ 
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