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Skolens bomærke forestiller det gode skib »Indu
stria« af Aabenraa. Det er tegnet i 1923 af tegneren
F. V. Hansen på grundlag af en farvelagt tegning
fra 1803. Tegningen er i skolens eje og udført af en
matros ombord på Industria, der i øvrigt betyder
driftighed, energi eller vedholdende flid.

Lidt om Aabenraa Statsskole
i skoleåret 1978/79
Skolen
På grund af den øgede tilgang til de videregående skoleuddannel
ser er Aabenraa Statsskole blevet en 7-sporet gymnasieskole med
3-sporet HF-kursus.
I skoleåret 1978-79 har skolen haft 7 l.g. klasser, 3 sproglige og
4 matematiske, 7 2.g. klasser, 3 sproglige og 4 matematiske, 7 3.g.
klasser, 3 sproglige og 4 matematiske, 3 l.HF. og 3 2.HF. klasser.
I de fleste 1. klasser var der ved skoleårets start 28 elever - lige
som på landets øvrige skoler.
At være 28 i en klasse stiller store krav til den enkelte elev og til
læreren. Det nytter ikke, at en elev sidder i egne tanker eller er til
bageholdende og genert, for der er altid nogen, der gerne vil sige
noget. Tiden, der er til rådighed for den enkelte elev, er meget
knap, når den enkelte lektion kun er på 45 min. Men her deler Aa
benraa Statsskole vilkår med alle landets andre gymnasieskoler.
Eleverne kommer fra Aabenraa og fra vort store opland. At
være »bus«- eller »tog«-elev er anstrengende. Til den i forvejen
krævende arbejdsdag kommer ventetid og transporttid, der sjæl
dent kan udnyttes til andet end lidt strikkeri, noget snakken og
måske lidt romanlæsning.
I gymnasie- og HF-bestemmelserne lægges der op til, at eleverne
på selvstændig måde skal være med til at forme deres hverdag på
skolen. Det viser sig i praksis at være vanskeligt. Elevrådet på Aa
benraa Statsskole består af en repræsentant fra hver af skolens
klasser; rådet holder regelmæssigt møder og sender repræsentan3

ter til skolens forskellige stående udvalg. Elevrådet skal sørge for,
at alle skolens elever bliver orienteret løbende, og for at der afhol
des elevforsamlinger om vigtige spørgsmål. Foruden elevforsam
ling og -råd er der nogle interesseorganisationer på skolen. Gym
nasieeleverne kan melde sig ind i DGS (Danske gymnasieelevers
Sammenslutning) eller i GLO (Gymnasieelevers Landsorganisati
on), HF-eleverne i LAK (Landsorganisationen af Kursusstuderen
de). For at give eleverne bedre muligheder for at holde møde, har
vi afkortet frikvartererne, men forlænget spisepausen - sidste
mandag i hver måned.
Undervisningen er selvfølgelig det vigtigste, der foregår på sko
len. Der gives undervisning til nysproglig og samfundssproglig
studentereksamen, til matematisk/fysisk, naturfaglig (biologisk)
og samfundsmatematisk studentereksamen. I gymnasiet kan der
vælges mellem fransk og russisk og mellem musik og formning.
Fra næste skoleårs begyndelse har skolen efter al sandsynlighed
også musiksproglig gren.
På HF-kursus har vi i de senere år haft mulighed for at under
vise i så godt som alle tilvalgsfagene.
Ud over den daglige undervisning er det muligt at afholde fæl
lesarrangementer for alle skolens elever. Af skolens dagbog kan
det ses, hvad vi har budt på i det forløbne skoleår. Fællesarrange
menterne planlægges af skolens samarbejdsudvalg, hvor der sid
der både lærere og elever.
Der har været afholdt studiekredse i datalære, og der er oprettet
en skakklub. Hver dag har der været frivillig idræt (volleyball,
basketball, fodbold, rytmisk gymnastik). Skolens kor har øvet
hver torsdag - spændende og krævende opgaver har det givet sig i
lag med, f.eks. Orffs Carmina Burana - et projekt i samarbejde
med de øvrige gymnasiekor i landsdelen og Sønderjyllands Sym
foniorkester.
Mange gymnasieelever spiller selv - en del af disse har sluttet sig
sammen i sammenspilsgrupper. Efter nærmere aftale med rektor
har disse grupper kunnet låne skolens lokaler til at øve sig i.
I begyndelsen af marts måned opførte 2.g. og l.HF. årets skole
komedie, Karel Capek: Insektliv.
Foråret har i øvrigt været præget af, at der endnu ikke er truffet
nogen fornuftig ordning omkring arbejdsmiljølovens krav om 11
timers sammenhængende hviletid for de ansatte.
Ved skolen er der nu ansat 45 fastansatte lærere og 9 der er
knyttet til skolen for et år ad gangen.
Ved udgangen af dette skoleår forlader lektor Edith Gruvemann
skolen, idet hun har ønsket at gå på pension.
I begyndelsen af skoleåret modtog vi meddelelse om, at adjunkt
Jørgen Klixbüll var afgået ved døden.
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De fleste af skolens lærere har deltaget i efteruddannelseskurser
afholdt enten af direktoratet for gymnasieskolerne og HF eller af
de forskellige faglige foreninger. At tage på efteruddannelse er i de
fleste tilfælde et stort økonomisk offer for lærere, der er ansat ved
statens skoler. Det har hidtil ikke været muligt at opnå tilskud af
betydning.
Der er fra ministeriet kommet opfordring til gymnasieskolerne
om at iværksætte forskellige former for forsøg, der dels kan ind
drage det nære samfund i skolens daglige liv, dels bringe skolen og
erhvervslivet i nærmere kontakt med hinanden. Aabenraa Stats
skole har forsøgt at få et samarbejde med erhvervslivet i stand. I
sidste skoleår blev der nedsat en arbejdsgruppe, bestående af såvel
repræsentanter for erhvervslivet som skolens studievejledere.
Gruppen har planlagt dette års erhvervsorientering (se s. 19).
Der har fra lærerside også været vist interesse for forsøgsunder
visning, f.eks. har en gruppe arbejdet med mulighederne for at
lave tværfaglige undervisningsprojekter, ligesom lærerrådet har
søgt direktoratet om tilladelse til forskellige forsøg. Hvor mange
og hvilke, vi kan iværksætte næste skoleår, er i skrivende stund
endnu uklart.
For at bedre kommunikationen på skolen vedtog samarbejdsud
valget sidste skoleår at udgive et meddelelsesblad. Bladet hedder
Kontakt'EN og udkommer 4 gange i løbet af skoleåret. Det ud
deles gratis til alle på skolen. Har elever og lærere noget på hjerte
- så er bladet klar til at modtage indlæg.
E. N.

Bygningerne
Siden genforeningen i 1920 har der været gymnasium i Aabenraa.
Skolen fik dengang til huse i bygninger, der havde huset tyske
skoler. Bygningerne er siden blevet noget moderniseret, og der er
opført en ny klassefløj. I dag er bygningerne ikke velegnede til den
undervisning, der skal finde sted i dem - de er for små og for dår
ligt indrettede.
Heldigvis har såvel undervisningsministeriet som Sønderjyl
lands amtskommune indset, at en modernisering af skolen er nød
vendig. Der er i de sidste tre skoleår blevet arbejdet energisk med
planerne for byggeriet. Projekteringen af den nye fløj er tilende
bragt. I sidste halvdel af april 1979 falder den lave mellembygning
med kontoret, rektorvillaen samt ejendommenene Forstallé 10 og
12, for at give plads til byggeriet, der efter den nuværende plan
skal begynde primo juni 1979.
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BANKLÅN, ARKITEKTER, FOR
SIKRINGER, byggetilladelse,
BLIKKENSLAGER, ELEKTRIKER,
MALE R,TØM RER, SMED...

MEN DET ER UMAGEN VÆRD
NÄR MAN HØRER DEN STORE

Der opføres en ny fløj med moderne laboratoriefaciliteter, nyt
bibliotek og 7 nye klasselokaler med dertilhørende hjælperum og
opholdsfaciliteter for eleverne. Det er planen, at den nye fløj skal
stå færdig medio august 1980. Derefter vil klassefløjen, hovedbyg
ningen og annekset blive moderniseret.
Vi glæder os alle til at få bedre rammer om vort arbejde. For
vore handicappede elever og lærere skulle moderniseringen bety
de, at de lettere vil kunne komme rundt i huset.
Sportspladsen blev efter en omlægning taget i brug i august
1977; men den er endnu ikke færdig anlagt; skolen har forgæves
søgt midler hertil. Måske vil pladsen først blive færdiganlagt, når
alle byggearbejder er tilendebragt.
E. N.
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Skolens kostafdeling - Alumnatet
14. september kunne vi fejre Alumnatets 10 års jubilæum. Det
skete uden større festivitas; i sparetider er statsskolers budgetter jo
stramme. Men det var en dag, der burde have været fejret med
maner, for Alumnatet er hvert år rammen om 60 elevers skoletil
værelse.
Hvad er årsagen til, at man flytter på kostskole? For nogle ele
vers vedkommende skyldes det, at de har deres hjem i udlandet,
fordi deres forældre er i diplomatiet, i militæret eller i en virksom
hed med filialer i udlandet; nogle kostelever er danske sydslesvige
re, andre grønlændere (selvom man forsøger at udbygge det grøn
landske skolesystem, vil der nok gå endnu nogle år, før alle grøn
lændere kan få en videregående skoleuddannelse i Grønland).
Nogle kostelever har deres hjem så langt fra et gymnasium, at
daglig transport er umulig eller meget tidkrævende - og endelig er
der nogle - en stadig større gruppe - der ikke kan blive i deres
hjem af sociale eller familiemæssige grunde.
På Alumnatet får hver kostelev sit eget værelse; det er lille, men
rummer trods lidenheden klædeskab, sovesofa, skrivebord, skri
vebordsstol, reol, lænestol og sofabord. Alle værelser er hvide,
men hver elev kan sætte sit personlige præg på værelset med bille
der, plakater, tæpper og lign. Ud over værelserne er der en række
fælles rum: badeværelser, tekøkkener, spisesal, opholdsstuer, bib
liotek, værksted, systue, mørkekammer etc.
En kostelevs tilværelse adskiller sig på væsentlige punkter fra en
dagelevs. Der er i det daglige ingen forældre til at vejlede, give
gode råd og sætte forbud op. På kostafdelingen bor ganske vist 2
kostinspektører, der er lærere ved skolen. Foruden at varetage en
række administrative opgaver skal de stå eleverne bi med råd og
dåd, men trods dette er »voksen«-kontakten lille. Til gengæld spil
ler kammeratskabsgruppen en stor rolle. Der er altid nogen at
snakke med, der er som regel nogen, der kan hjælpe med lektierne
- men der er også altid nogen, der er parat til at hygge, sludre,
spille kort, dyrke sport osv.
Selvfølgelig må der være visse færdselsregler, når så mange bor
samme sted, men det er skolens holdning, at der på kostafdelingen
ikke skal være flere forbud eller strengere regler, end der er i de
fleste danske hjem. Det er en tilværelse, der stiller store krav til
eleverne, men som også modner dem på en særlig måde.
Det hører dog med til billedet, at ikke alle kan falde til på kost
afdelingen. Enkelte savner deres hjem for meget, enkelte synes
ikke,de kan koncentrere sig nok om skolearbejdet, og enkelte har
så store vanskeligheder med kammeraterne, at de giver op.
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Når skolen har over 600 elever, vil 60 alumner, som kostelever
ne hedder i daglig tale, ikke kunne sætte afgørende præg på sko
len. Men Alumnatet er et meget værdifuldt tilskud til skolens dag
ligliv.
E. N.

Alumnatet - set fra kostinspektørernes side
Lige midt i den bygning, der er Alumnatets, er der to lejligheder,
som bebos af Alumnatets to inspektører.
Det er sikkert symbolsk ment - dette med lejlighedernes placering!
Alumnatet har p.t. to inspektører, der begge er lærere på stats
skolen. Imidlertid har der siden kostafdelingens start været nor
meret 3 inspektørstillinger + 1 plejemoderstilling, og disse stillin
ger vil antagelig alle være besat efter sommerferien.
Bl.a. på grund af kostinspektørernes beskæftigelsesforhold tog
vi i efteråret 78 initiativ til en organisering af alle landets kostsko
lelærere. Det skete ved et møde i Nyborg på kostafdelingen dér.
Vi diskuterede bl.a. kostlærernes arbejdsbyrder og formulerede
krav til den - på daværende tidspunkt - kommende overens
komstsituation.
Vores opgave her på stedet er mangfoldige. Vi skal prøve at
nævne blot et beskedent udpluk. Vi har tilrettelagt arbejdet sådan,
at vi har vagt én uge ad gangen, hvilket dog slet ikke vil sige, at
den ikke-vagthavende så er helt uden for livet på Alumnatet. At
have vagt vil bl.a. sige at tage sig af en masse småting såsom at
låse hoveddøren hver aften, at gå rundtur i bygningen for at se,
om alt er i orden, at sælge sæbe/poletter til elevernes vaskemaski
ner, at føre regnskab med madtildelinger, at hjælpe evt. syge ele
ver, at låse alumner ind, som kommer sent hjem og har glemt
yderdørsnøglen - og 17 andre ting! Disse ting klarer den vagtha
vende i alle ugens 7 dage samt på ferie- og fridage, hvor der også
er åbent.
Vigtigst er den kontakt, vi har til eleverne. Vi deltager i Alum
natets almindelige liv - det være sig almindelig hygge, kort-,
billard- og andet spil, fester, filmaftener osv. Og i de tilfælde,
hvor en alumne får specielle problemer - skolemæssigt eller privat
- prøver vi at hjælpe til løsning deraf.
Det skulle gerne være fremgået af de nævnte ting, at vi ikke be
tragter os som vagthunde, der med et sæt ordensregler i hænderne
farer rundt og skælder ud. Vi lægger afgørende vægt på, at evt.
problemer bliver løst af alumnerne selv via alumnemøder, men
selvfølgelig sker det, at vi i konkrete situationer må have fat på
nogle, der overskrider de aftalte retningslinier.
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Det er faktisk ret forskelligt, hvor godt det hele fungerer - det
skifter fra år til år afhængig af alumneflokkens sammensætning.
Der er altid nogle, som ikke trives ved at skulle leve i en flok, hvor
alle er hinanden meget nær, og almindeligt privatliv kan være
vanskeligt. Det er små værelser, alumnerne har, og det kan være
svært at koncentrere sig om lektierne, når der altid er nogle andre
tilbud. Så der findes altså blandt alumnerne følgende yderpunk
ter: nogen der i en periode er »heltidsalumner«, og nogen der iso
lerer sig og kun sjældent deltager i alumnelivet. Heldigvis befinder
de fleste sig midt imellem!
En enkelt ting, der ud fra vort synspunkt, er uheldig, er, at
alumnerne ser ud til at være en ret lukket gruppe i forhold til den
øvrige by. Altså når man som nytilflytter kommer til Aabenraa og
skal bo på Alumnatet, lærer man hurtigt de andre at kende, men
glemmer så at holde kontakt til dels andre skolekammerater, dels
den øvrige by. Det er jo en noget begrænset berøringsflade, man
således får, men det gælder vel for alt kollegieliv, at det er sådan.
Vi tror, de fleste synes godt om at bo på Alumnatet. De venner,
den enkelte alumne får sig her, er venner for livet. Det fremgår ty
deligt af de gamle alumner, der jævnligt besøger os, at det forhol
der sig sådant. Det kan være svært at skulle flytte hjemmefra og
ind på Alumnatet, når man er ca. 16 år gammel - det tager tid at
tilpasse sig, men til gengæld tror vi, at når man efter endt eksamen
rejser herfra, så er man bedre rustet til at klare et evt. studium i en
anden by, fordi man så via alumnelivet på en blid måde har lært
at klare sig selv og fungere i et kollektivt liv.
Kell Porsfelt / Leif Schon Jensen

Om at være alumne . . .
Det kan være vanskeligt at udvælge de facts, som virkelig fortæl
ler om, hvad det vil sige at være alumne, også selvom man som vi
har boet på Statsskolens Alumnat i tre år - år som har været præ
get af positive, men så sandelig også af negative indtryk, hvad
sammenhold og fællesskab angår. Man har måske, når man flyt
ter ind, en idé om, hvordan et fællesskab fungerer på godt og
ondt, men den opfattelse kan i løbet af meget kort tid blive ændret
en hel del. Nogle finder måske sammen i et fællesskab, som af
udenforstående får den ofte negative betegnelse »klike« påhæftet,
mens andre foretrækker at støtte samværet mellem alle alumner.
Også på andre punkter ses tydeligt skel, f.eks. på det politiske om
råde. Vi har ofte drabelige diskussioner, hvor både saglige og i
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særdeleshed usaglige argumenter fremføres, og den politiske agi
tation har gode tider i øjeblikket. Dette må efter vor opfattelse ses
som et sundhedstegn, idet disse samtaler også former samværet i
positiv retning - trods uenigheden.
Dagligdagen kan, selvom vi er så mange samlet på et sted, fore
komme ensformig, men det må dog siges at være den enkeltes
egen fejl, da der er muligheder nok for at skabe kreativitet. Vi har
på stedet en sykælder, et fotorum, et sløjdrum, et bibliotek, en så
kaldt »spillebule«, en stor dagligstue med pejs, TV, stereoanlæg
samt et par små rum kaldet Steve's Inn, hvor der er mulighed for
at udfolde kulinariske evner. Af eksempler på fællesaktiviteter
blandt alumnerne kan nævnes: en weekend-tur i begyndelsen af
skoleåret for at skabe et bedre grundlag for kontakten mellem nye
og gamle alumner, pandekageaftener, filmforevisninger og hygge
lige fester i ny og næ.
Forholdet til vore kostinspektører Leif og Porsfelt må siges at
være relativt godt, især på grund af den lidet autoritære holdning
de har til arbejdet som tilsynsførende. I grunden er det os selv,
som skal sørge for, at de interne forhold på Alumnatet fungerer
tilfredsstillende for alle parter, men da det ind imellem kan være
vanskeligt at blive enige og acceptere hinandens meninger på
alumneforsamlingerne (møder som indkaldes af dem, der ønsker at
drøfte en sag med de andre alumner), er det rart at have inspek
tørerne med som »saglige« rådgivere.
Alt i alt må et ophold på Alumnatet siges at være en god over
gang fra det at bo hjemme hos forældre til det at skulle flytte ud
for sig selv. Man må blot være indstillet på en lidt anden leve
form, som både rummer gode aspekter, f.eks. lektiehjælp af med
alumner, altid at have kammerater omkring sig, men også dårlige:
mere støj end man er vant til hjemmefra, en tendens til isolation
fra udeboende elever på skolen og det dårlige ry, som alumnerne
har fået blandt en del af skolens lærere.
Når man som vi står foran at skulle forlade stedet her, er det på
en vis måde betryggende at vide, at alumner, selv efter de er flyt
tet fra stedet, bevarer kontakten med hinanden, og at der ligeledes
er kontakt mellem tidligere og nuværende alumner via de årlige
fester for »gamle alumner«.
Ingrid Lauridsen, 3.b.
Anne Marie Kjær, 3.b.
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Fra skolens dagbog

begyndte skolen kl. 9; efter velkomst i aulaen for
alle elever og lærere var der et par timers introduk
tion for de nye elever med bl.a. praktiske oplysnin
ger og rundvisning på skolen.
10. 8.
blev alle nye klasser og elever samt de nye lærere
fotograferet.
11. 8.
øvede de nye elever sig i fire timer på nogle små
sketches, som blev opført for de øvrige klasser om
aftenen; derefter var der folkedans og nutidsdans.
15.-18. 8.
var 2a på ekskursion på cykel(!) i Sydjylland med
Porsfelt.
15. 8.-4. 9.
var alle klasser på Landsbiblioteket, hvor de lærte
kartoteket, bogopstillingen og de forskellige låne
former at kende.
16. 8.
fik alle nye klasser orientering om elevorganisa
tioner og lærte notatteknik.
25. 8.
fejredes skolens fødselsdag med en sportsfest, hvor
såvel elever som lærere deltog; om aftenen var der
spisning og fest på skolen.
30. 8.
stiftedes på skolen »Selskabet til magnolie- og røn
nebærtræets bevarelse«; dets formål er at søge
magnolie- og rønnebærtræet foran rektorboligen
bevaret under og efter opførelsen af skolens nye
fløj.
5. 9. og 12. 9. var der møde for alle de nye gymnasieklassers for
ældre.
14. 9.
arrangerede skolen regionsstævne i atletik, samti
dig afvikledes håndboldstævne for de sønderjyske
gymnasier, mens det tilsvarende stævne i fodbold
måtte aflyses på grund af vejret.
18.-22. 9.
var 3sS og 3mS på ekskursion til DDR (Rostock)
med Bente Fink, Brøgger Sørensen, Bjerregaard Jes
sen og Steen Klausen.
19. 9.
var 2b på ekskursion med Inger Albinus, Lida
Schrøder og Schou Jensen til Århus for at se Jacob
Holdt-udstillingen Amerikabilieder.
20. 9.
besøgte 40 lærerkandidater fra Vesttyskland sko
len og fulgte undervisningen i nogle timer.
22. 9.
fejrede Alumnatet sin 10-års fødselsdag.
26. 9.
var 2mN på geologisk ekskursion i Sønderjylland
med Brøgger Sørensen.

7. 8.
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var 3y på ekskursion i Sydslesvig med Preben Sø
rensen.
28. 9.
var 3mN på geologisk ekskursion i Sønderjylland
med Brøgger Sørensen.
28. 9.
spillede skolens fodboldhold en kamp imod Ribe,
som vi vandt.
2.-8. 10.
var 3c med Jenni Witte og Steen Klausen på eks
kursion til Frankrig, hvor man hjalp med at bjærge
vinhøsten.
5. 10.
var detailprojektet til skolens nye fløj til endelig
høring i lærerrådet.
5. 10.
spillede skolens fodboldhold en kamp imod Ha
derslev Katedralskole, som vi vandt.
10.-13. 10.
afvikledes følgende ekskursioner:
2cx med Schou Jensen og Erik Svejgaard samt 3x
med Bodil Petersen og Torben Rosenquist samt
3mN med Jørgen Lobedanz var på ekskursion til
København.
2mS med Brøgger Sørensen og Ib med Bente Fink
var den 12. 10. på geologisk ekskursion i Sønder
jylland; 13. 10. var 2yuF på samme tur med Brøg
ger Sørensen.
10. og 12. 10. fortalte 3sS og 3mS ved et fællestimearrangement
om deres indtryk fra ekskursionen til DDR.
10. 10.
afvikledes håndboldstævne for piger her i Aaben
raa.
12. 10.
tabte vi i fodboldfinalen imod Tønder Statsskole
efter straffesparkskonkurrence.
13. 10.
afholdtes en elevfest..
23. -27. 10. besøgte »Gymnasieskolernes vandreudstilling«
skolen.
25. 10.
var tilvalgsholdet i samfundsfag i 2HF på besøg
på Enstedværket med Bjerregaard Jessen.
31. 10.
afvikledes et fællestimearrangement, hvor filmen
»Sejr eller nederlag« (The loneliness of the long di
stance runner) vistes.
21. 11.
var 19 elever i afgangsklasserne med Porsfelt på
besøg på AUC.
22. 11.
var 3y med Preben Sørensen på besøg i Handels
banken.
28. 11.-1. 12. var 3g til terminsprøve.
3. 12.
blev Aabenraa Amts Firmasports herre-single Brække i badminton og herre-double B-række vun
det af et par lærere fra skolen.

27. 9.
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4. 12.

7. 12.

7. 12.
8. 12.

12. 12.
14. 12.
15. 12.
21. 12.

15. 1.
22.-23. 1.

22.-26. 1.
25. 1.
25. 1.
26. 1.

8. 2.
6. 2.-15. 2.
10.-11. 2.

13. 2.
15. 2.
16. 2.

19. 2.
20. 2.
22. 2.

demonstreredes skolens nyerhvervede videoanlæg
for skolens lærere.
medvirkede skolens kor i en julekoncert i Set. Jør
gens kirke.
var 3sS med Brøgger Sørensen og Bente Fink på
Enstedværket.
var Ib med Henrik Fangel på museet på Kolstrupgård.
afholdtes et fællestimearrangement med Amnesty
International.
deltog skolen i et basketballstævne i Kolding for
drenge, yngste gruppe.
afvikledes et tilsvarende stævne i Fredericia for
ældste gruppe.
opførte 3g og 2HF årets julerevy, der efterfulgtes af
bal med lanciers.
afholdtes orienterende møde for aspiranter til Ig
og 1HF.
samt 7., 8. og 12. 2. afholdtes forældrekonsulta
tion.
skrev 2HF deres 2. årsopgave.
deltog tre hold piger i et volleyballstævne i Kol
ding.
blev alle flerdages ekskursioner i foråret aflyst på
grund af arbejdsmiljølovens Il-timers regel.
måtte undervisningen aflyses på grund af sne og
ufremkommelige veje.
afholdtes studieorienterende møde for 2g, 3g og
2HF.
afvikledes erhvervsorienteringsdag for lg; repræ
sentanter for erhvervslivet fortalte.
deltog et hold lærere i firmasportens kredsmester
skaber i badminton, men vandt intet mesterskab,
deltog skolen i et basketballstævne for piger i Ha
derslev, ældste og yngste gruppe.
måtte skolen igen holde lukket på grund af sne.
holdtes et fællestimearrangement, hvor Baggårds
teatret opførte Dario Fos »Vi betaler ikke, vi beta
ler ikke«.
var der »Åbent hus« på skolen med bl.a. rundvis
ning og demonstrationstimer.
afholdtes erhvervsorienteringsdag for 2g, 3g og
2HF.
deltog skolen i et volleyballstævne for drenge i
Kolding, ældste og yngste gruppe.
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2. 3.
12.-24. 3.

13.-15. 3.
15. 3.
16. 3.
16. 3.
20. 3.
22. 3.
23. 3.

27. 3.
30. 3.
2. -4. 4.
2. -6. 4.

3. -6. 4.
3. 4.

3. 5.
7. 5.

opførte 2g og 1HF Karel Capeks Insektliv som
årets skolekomedie under instruktion af Steen
Klausen.
flyttede administrationen ud af mellembygningen
og den gamle rektorbolig, og pedellerne brød gen
nem muren mellem gangen og værelset mellem bib
liotek og frokoststue; her blev skolens duplike
ringsudstyr anbragt.
medvirkede skolens kor sammen med landsdelens
øvrige gymnasiekor ved Sønderjyllands Symfoni
orkesters opførelse af Carl Orffs Carmina Burana.
var nogle elever i Ib på besøg på Bramsbjergskolen
og det beskyttede værksted Kilen i Aabenraa.
var la på geologisk ekskursion i Sønderjylland
med Torben Fårup.
var nogle elever i Ib på tur til Tvind.
var 2xzF og 2mN med Jens Ingwersen og Karl Pe
der Larsen i Fredericia for at se Superfos og olieraf
finaderiet.
havde skolen besøg af sekretæren for Ugandas
flygtningeorganisation.
var 1c på geologisk ekskursion i Sønderjylland
med Torben Fårup.
var 3yzuF med Jens Ingwersen og Villy Maarbjerg i
Hamburg for at se accelleratorer og atomreaktor
(Krümmel).
afvikledes den årlige forårskoncert ved et fællesti
mearrangement i 3. time.
deltog et hold lærere i en byturnering i badminton
under Aabenraa Amts Firmasport, men vandt ikke
noget mesterskab.
afvikledes følgende ekskursioner:
2yuF var den 2.4. med Karl Peder Larsen på Århus
Universitets kemiske institut; 2xzF var den 6. 4. på
geologisk ekskursion i Sønderjylland med Torben
Fårup; 2mN var på Enstedværket med Jens Ingwer
sen den 5. 4.; ly var den 3. 4. i Århus og Jelling; Ix
var den 4. 4. på Industrimuseet i Horsens, og Iz
var den 5. 4. samme sted, alle med Ole Oster
gaard.
var 3g til terminprøve.
begyndte nedbrydningen af mellembygningen, den
gamle rektorbolig og nabobygningerne.
var det sidste skoledag for 2HF.
begyndte eksamensperioden med skriftlig eksamen
i dansk for 2HF.
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9.5.
10. 5.
22. 6.

var det sidste skoledag for 3g.
afholdes licitation over skolens nye fløj.
afholdes dimission kl. 17,30 med efterfølgende fest
i skolens kantine for dimittenderne og deres lærere.

Men i øvrigt er der også blevet undervist helt normalt. Det meste
af året er faktisk gået hermed. Der har været flere tværfaglige un
dervisningsforløb, bl.a. et om skole og opdragelse og et om impe
rialisme, og lærerne har ved forskellige arrangementer forsøgt at
orientere hinanden om deres fag. Lærerne har desuden deltaget i
mange kurser, og studievej lederne har været særdeles aktive og på
mange måder søgt at orientere eleverne om erhvervslivet og det
omgivende samfund. I det hele taget spores der, også i de mange
ekskursioner, en stigende interesse for og beskæftigelse med den
verden, der ligger uden for den måske ellers så lukkede skolever
den.

Afsked med en kollega
Det var i 1967, Edith Gruvemans ankomst til Aabenraa Statsskole
- i en moden alder - sænkede gennemsnitsalderen i lærerkollegiet!
E. G. - cand. mag. i engelsk og tysk - er en af de mange, der i
trediverne fik en broget start p.g.a. den store arbejdsløshed. Hen
des længste ansættelse var ved Helsinge Realskole i Nordsjælland.
Det kunne synes at være et modigt spring at tage fat på gymna
sieundervisningen. Men med den meget omfattende viden, hun
gennem årene havde tilegnet sig, takket være en ubændig nysger
righed, var springet ikke så truende endda. Pædagogisk træning
havde hun og desuden en baggrundsviden, som enhver underviser
må misunde hende.
Hendes inspirationskilder er mange, først og fremmest vel litte
raturen, musikken, rejserne og malerkunsten; sidstnævnte er hen
des hjem et enestående udtryk for. Igennem tiderne erhvervede
E. G. og hendes mand sig den dejligste private malerisamling,
man kan tænke sig. Og det var begges ønske, at samlingen skulle
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ses af så mange som muligt. De elskede at dele glæden derover
med andre. Også E. G.s elever har gennem årene fået lejlighed til
at stifte bekendtskab med dette lille private museum af moderne
kunst.
Der vil således blive nok at gøre for Edith Gruveman uden det
daglige skolearbejde. Hverken ordbøger eller grammatik vil få lov
at hvile ret længe ad gangen - men måske nok den engelske stil
øvelse!
Mange af os vil savne dit stilfærdigt muntre selskab - afbrudt af
en pludselig lattersalve, dikteret af din altid vågne humoristiske
sans. Når man lærer dig nærmere at kende, forstår man også, at
den sarkastiske maske, du undertiden kan antage, er et værn om
din følsomhed.
Du har gjort et bravt stykke arbejde, du fortjener din »ferie«.
Nanna Terkildsen

Nekrolog
15. september 1978 døde adjunkt Jørgen Klixbüll kun 53 år gam
mel efter et års smertefuldt sygeleje, hvor håb og frygt stadig skif
tede.
Jørgen Klixbüll havde kun været ansat i 3 år ved skolen; men vi,
der lærte ham lidt at kende, fandt hurtigt ud af, at han havde
prøvet mere end de fleste gymnasielærere. Han havde arbejdet
både i Afrika og USA og var først i en moden alder begyndt sit
universitetsstudium i engelsk og nordisk arkæologi.
Engang jeg spurgte ham om, hvorfor han var søgt til Aabenraa,
svarede han, at det var, fordi vejen til det store Europa var så kort
- svaret røber noget væsentligt om Klixbüll, han var på sin vis en
»verdensmand«!
Over for eleverne var han uhyre hjælpsom - uden tanke for
hvilke økonomiske ofre det indebar. Jeg kender ingen anden gymmasielærer, der uden argumentation og uden vederlag har lånt sin
kutter ud til sejlglade kostelever.
På Aabenraa Statsskole vil vi huske Jørgen Klixbüll som et utra
ditionelt, venligt, hjælpsomt og positivt menneske, altid parat til
at opmuntre andre - som et menneske der gjorde vor hverdag
rigere.
E. N.
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Nogle regler vi lever efter
Eksamen og karakterer
Gymnasiet
Gymnasiaster skal til studentereksamen i 4 skriftlige fag og 6
mundtlige; af de mundtlige vil som regel 1, ofte 2 falde inden for
de fag, der afsluttes efter 1. eller 2. g, således at man i 3. g kun skal
op i 4, højst 5 fag.
Da det er ubehageligt at begynde studentereksamen i 3. g med et
00 eller et 03 fra 1. eller 2. g's studentereksamen, har ministeriet
bestemt, at:
1. elever, som ved den afsluttende prøve til studenter
eksamen efter 1. eller 2. g har 5 eller derover i årska
rakter, men til eksamen får 00 eller 03, har ret til at
komme op til ny prøve i faget i august/september.
2. elever, som i et fag, der afsluttes efter 1. eller 2. g, har
fået 00 eller 03 i årskarakter, har ret til, hvis faget ikke
er udtaget til prøve til studentereksamen, at blive un
derkastet prøve i faget i august/september.
Årsprøve
I gymnasiet afholdes der desuden efter 1. og 2. g en årsprøve,
der mindst omfatter de skriftlige fag. Eleverne bestemmer selv i
samråd med deres forældre, om de vil rykke op i næste klasse, el
ler om de har bedre af at gå klassen om et år. Lærerforsamlingen
er kun rådgivende, hvad dette angår.
Karakterer
Som det fremgår af ovenstående, skal gymnasieelever ved hvert
skoleårs slutning have en årskarakter i næsten alle fag. Denne ka
rakter betegner standpunktet i faget ved årets udgang. Desuden
plejer vi, for at eleverne kan vide, hvor de står, at give karakterer
også i december og i marts. Karakterbogen skal underskrives af
forældrene (eller værgen) eller, hvis man er fyldt 18 år, af en selv.

HF
HF kursister skal til eksamen i alle fag, i nogle fag efter 1. år, an
dre efter 2. år. Kursister, der til eksamen efter 1HF får karakterer
ne 00 eller 03 (i matematik er det gennemsnittet af den skriftlige og
mundtlige karakter, der tæller), kan indstille sig til reeksamen i
august. Kursister, der efter 2HF er dumpet eller på grund af syg
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dom ikke har kunnet fuldføre eksamen, kan komme op i august;
forbedringer af en bestået eksamen kan først finde sted næste som
mer.
Man kan indstille sig til eksamen i et fag 3 gange. HF-kursister
har hverken årsprøve eller årskarakterer; man kan dog altid hen
vende sig til faglæreren og få sit standpunkt at vide.

Mødepligt - Forsømmelser - Kontaktbøger
Gymnasieelever og HF-kusister skal følge undervisningen efter de
gældende bestemmelser, dvs. at der er mødepligt, da eksamensbe
tingelserne er sådan, at eleverne kun skal op i en del af det læste
stof.
Skolen har pligt til at føre kontrol med elevernes forsømmelser.
Elever, der har forsømt undervisninmgen, skal give skriftlig med
delelse fra hjemmet om, hvornår og hvorfor de har forsømt. Ele
ver, der er fyldt 18 år, kan dog selv underskrive meddelelsen. Her
på skolen får alle elever udleveret en kontaktbog, hvori meddelel
ser om forsømmelser skal noteres. Kontaktbogen afleveres på hyl
den uden for lærerværelset, så snart eleven kommer i skole igen
efter forsømmelsen.
For gymnasieelever kan for mange forsømmelser få konsekven
ser for indstilling til eksamen. Eleven vil få mundtligt og skriftligt
varsel, før der sker indberetning til direktoratet.
For HFernes vedkommende gives der i første omgang en mundt
lig advarsel. Sker der ikke en nedgang i forsømmelserne, gives der
en skriftlig advarsel, og hjælper dette heller ikke, skal skolen ind
berette sagen til direktoratet, som kam bortvise kursisten. Der vil
dog være mulighed for at gå op til eksamen som selvstuderende,
men i så fald i udvidet pensum.

Ordensregler
Skolens ordensregler er for tiden under revision, hvorfor de ikke
kan trykkes i dette årsskrift.
De nye ordensregler vil blive trykt i det første nummer af Kontakt'EN, der udkommer i begyndelsen af det nye skoleår.
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Lidt om at gå i gymnasiet og på HF
Erhvervsorientering - et forsøg
Den stigende popularitet, gymnasiet og HF oplever, gør det nød
vendigt, at de mange HFere og studenter søger uddannelse og be
skæftigelse over langt bredere områder end hidtil. Samtidig er er
hvervslivet kommet i den situation, at det mangler de realister,
som før blev ansat i elevstillinger.
Studievejlederne ved Aabenraa Statsskole har derfor søgt kon
takt med det lokale erhvervsliv. Dels for at åbne elevernes øjne for
de muligheder der er for elevuddannelser i offentlige og private
virksomheder, dels med det formål at få erhvervsledere til at an
sætte studenter.
Et udvalg bestående af lokale erhvervsfolk, rektor og studievej
lederne har i år arrangeret en erhvervsorienteringsdag samt virk
somhedsbesøg.
Erhvervsorienteringsdagen for 2HF, 2g og 3g begyndte med ori
entering om dagligdagen i henholdsvis en privat og offentlig virk
somhed af direktør Terp Nielsen, Sækko, og afdelingssekretær
Otto Zimmermann, HK. Derefter var repræsentanter for en lang
række offentlige og private virksomheder samt teknisk skole, han
delshøjskole og børnehaveseminariet fordelt over skolen, så ele
verne kunne opsøge dem og få oplysninger om erhvervsmulig
heder.
Virksomhedsbesøg for lg og 1HF har haft til formål at give ele
verne indtryk af arbejde i erhvervslivet. Hver klasse blev »adopte
ret« en formiddag af en lokal virksomhed, efter at klassen forin
den er blevet orienteret af studievejlederen om den specielle virk
somhed. En virksomhedsleder fungerede som gæstelærer for klas
sen i to timer på skolen eller i sin virksomhed. Derefter blev klas
sen vist rundt på virksomheden i ca. to timer, og der blev sluttet af
med en times diskussion.
Elevernes udbytte af de to arrangementer vil blive undersøgt,
blandt andet ved spørgeskemaer, og udvalget vil holde et evalue
ringsmøde, så vi kan finde ud af, om vi griber samarbejdet mellem
skolen og erhvervslivet an på den bedste måde.
Studievejlederne
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Lidt om gymnasiets matematikundervisning
Elea var i oldtiden en ubetydelig græsk koloni i Syditalien og
huskes i dag først og fremmest, fordi der omkring fire hundrede år
før vor tidsregning boede et mærkværdigt menneske i denne by;
hans navn var Zenon. Zenon var filosof og matematiker (hvad
der forresten næsten var det samme dengang!), og han fremsatte
nogle aldeles skandaløse påstande, som har givet anledning til for
virring og stor ballade lige op til vor tid.
Zenons fire påstande går under de korte navne: Achilles, Pilen,
Todelingen og Stadion. Lad os her betragte Todelingen i en noget
moderniseret udgave.
100 meter
C

Start
A

50 m

D

25 m

E
12 Pz m

Mål
B

Vi tænker os, at en løber kan tilbagelægge distancen 100 meter
med den konstante fart 10 m/s. Spørgsmålet er nu, hvor længe lø
beren er om at løbe de 100 meter? Ethvert menneske vil sige, at lø
bet varer 10 sek. Men Zenon påstår frækt, at løberen aldrig vil nå
frem, ja han vil overhovedet ikke kunne komme igang. Med andre
ord lyder Zenons påstand: al bevægelse er logisk umulig! Inden vi
afviser dette som det rene pjank, bør vi dog høre Zenons argu
mentation:
Løberen starter med at tilbagelægge den halve strækning fra
A til C; da vejen er 50 meter, tager dette 5 sek. Af de reste
rende 50 meter skal han dernæst gennemløbe de 25 meter fra
C til D; dette tager yderligere 5/2 sek. Der mangler nu blot
25 meter, og af disse skal han løbe halvdelen fra D til E på
1272 meter, hvad der tager 5/4 sek. Og så fremdeles.
Den samlede løbetid er derfor
5 + -^ 4—T d—T T . . . sek.
Z
4
O
Nu kommer det afgørende punkt. Da summen af uendelig
mange positive tal må være uendelig stor, så tager det altså
løberen uendelig lang tid at løbe de 100 meter. Men dette be
tyder jo blot, at løberen aldrig når frem til målet.

Zenons påstand er vanvittig, men hvor ligger fejlen? Du skal
ikke blive forknyt, hvis du ikke kan give et svar. Det varede fak
tisk ca. 2000 år, før de bedste matematikere begyndte at ane, hvor
20
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løsningen lå, og først for omkring 100 år siden faldt alle brikkerne
på plads.
Hvad vil jeg nu vise med dette eksempel, bortset fra at fortælle
en ganske spændende historie? Jeg synes selv, at beretningen om
Zenons paradokser viser, at en matematisk teori kan skabes gen
nem mange års arbejde og ved mange videnskabsmænds indsats.
Undervejs kører matematikerne ofte fast, enten fordi de simpelt
hen er løbet tør for ideer, eller fordi de har begået grusomme reg
nefejl. En matematisk teori opstår altså ikke fiks og færdig. Hvad
du måske kan få indtryk af, når du læser i din matematikbog,
hvor begreber, sætninger og beviser står ordnet smukt og logisk.
Jeg tror også, at historien om Zenon viser, at det i matematik
ken gælder om at være præcis. For hvis vi ikke klart definerer
vore begreber og regneregler, så ender det blot i den rene forvir
ring. Mange af jer har stiftet bekendtskab med mængdelæren.
Denne del af den moderne matematik er bl.a. blevet udviklet, for
at man skal kunne udtrykke matematiske påstande på en både
kort og klar måde. De fleste af gymnasiets lærebøger i matema
tik benytter mængdelærens skrivemåde i udstrakt grad, og det
skal I såmænd ikke være kede af!
I de senere år hører man hyppigt spørgsmålet »Kan matematik
ken anvendes?« Nu mener jeg faktisk ikke, at det kan være afgø
rende for en matematisk teori, om den kan anvendes eller ej. Skak
er - ligesom matematik - et spil med ganske bestemte spilleregler
og spilleteorier. Kan skak anvendes? Næppe, med mindre man da
hedder Bent Larsen og kan leve af at spille professionel skak. Men
skak er interessant og spændende, helt på linie med den »uanven
delige« del af matematikken.
Men for nu at vende tilbage til spørgsmålet om anvendelighed,
så kan faktisk langt det meste af gymnasiets matematik anvendes.
Lad mig give et praktisk eksempel: I disse konditider er mange be
gyndt at interessere sig for deres blodtryk. De fleste har nok på
fornemmelsen, at blodtrykket vokser med alderen, men for at
kunne sige noget præcist om sammenhængen har man på tilfældig
måde valgt 12 kvinder og målt deres blodtryk (helt korrekt: det
systoliske blodtryk målt i mmHg).

Alder

56

42

Blodtryk

147

125 160 118

72

36 63

47 55

49

38 42

149 128 150 145 115

68 60

140 152 155

For at få oversigt over disse resultater indtegner vi dem i et ko
ordinatsystem med alderen på x-aksen og blodtrykket på y-aksen
(bemærk de forskudte akser)
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Som ventet vokser blodtrykket med alderen, og det ser oven i
købet ud, som om punkterne fordeler sig omkring en ret linie,
med beskedne udsving til begge sider. Men hvilken ret linie skal
jeg tegne? Det kan sikkert gøres på mange forskellige måder, uden
at man klart kan sige, hvilken der er den bedste. Her kan matema
tikken hjælpe os, idet det viser sig, at den rette linie med ligningen
y = 1,138-x + 80,78

faktisk er den rette linie, der »bedst« passer til målepunkterne.
Blandt meget andet kan man nu skønne over blodtrykket for en
kvinde på 65 år
y = 1,138-65 + 80,78 mmHg

cü

155 mmHg

Jeg har ovenfor givet to eksempler på matematik, som du kan
møde i gymnasiet. Jeg har med vilje ikke villet opremse alle de em
ner og begereber, som du vil blive præsenteret for. Dels fordi det
sikkert ikke vil sige dig ret meget, dels fordi emnerne afhænger af,
om du skal være sproglig eller matematiker.
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Er gymnasiets matematik svær? Tja, det kommer helt an på,
hvor meget du arbejder med stoffet; dog må man vel sige, at det
specielt i dette fag er uheldigt at få »huller« i sin viden. Men at
gymnasiets matematik både er anvendelig og interessant, derom
er vist de fleste enige.
Torben Rosenquist

. . . og noget om latin
I gymnasiet undervises der i latin 4 timer ugentligt i l.g. spr. og 4
timer ugentligt i 2.g. nyspr. og musikspr. Man læser tekster af
Cæsar, Cicero og andre udmærkede forfattere, der levede for 2000
år siden og i den mellemliggende tid har gjort livet surt for mang
foldige skoleelever.
Jamen er det ikke overflødigt? spørger nogle og tænker flere. Et
bevis herpå er, at det er besluttet at flytte folkeskolens latinunder
visning fra 9. til 10. klasse, så man i gymnasiet sandsynligvis tvin
ges til at begynde helt forfra af hensyn til dem, der kommer fra 9.
klasse - en massiv tilkendegivelse af, at man på højere sted mener,
at latin i gymnasiet passende kan reduceres til et minimum eller
forsvinde helt for at give plads for mere tidssvarende fag.
Men det rører ved et helt centralt problem: hvilke fag skal gym
nasiet i det hele taget indeholde, hvad er hensigten med uddannel
sen?
På HF-kursus kan man helt klart sige, at hvert enkelt fag er et
»kursus« i sig selv - en nøgle, der kan åbne bestemte døre for ele
verne sidenhen. Til sammenligning kan man sige om gymnasiet,
at dets fag tilsammen er en uddannelse i at smede nøgler selv. Fa
get latin er specielt egnet til dette formål.
Den, der sætter sig ind i den latinske grammatiks opbygning, vil
have let ved at lære sig italiensk, spansk og andre romanske
sprog; men ikke nok med det: den øvelse, man får i at gennem
skue grammatiske problemer og overskue grammatiske systemer
(fordi billedet ikke er sløret af tusinde undtagelser, uoverskuelige
ordforråd og udtaleproblemer, som i de moderne sprog), gør, at
man også vil have lettere ved at tackle helt fremmedartede sprog
som f.eks. russisk.
Den, der stifter bekendtskab med den latinske litteratur, vil
med undren genkende en masse træk, der går igen i den moderne
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litteratur. Ikke bare veltalenhedens løvefødder og gesvejsninger,
men de virkemidler, taleren bruger til at begejstre tilhørerne, dig
teren til at betage læserne og politikeren til at overbevise vælgerne
med, kendte romerne, og vi kan bedre tage stilling til samtidens
produkter, når vi ved, hvad der virkelig er nyskabelser, og hvad
der er et 2000-årigt fif.
Endelig er der jo noget, der hedder kultur. Romerne samlede sig
på deres lange vandring fra landsbyboere til verdensbeherskere en
viden om samfundsopbygning og samfundsstruktur, som vi byg
ger på i dag, og en indsigt i menneskets muligheder og mål, som
vi, ubevidst og bevidst, anvender hvert andet øjeblik.
Derfor undervises der i latin i gymnasiet, og derfor er det stadig
et nyttigt og nødvendigt fag: fordi den viden, man får ud af det, er
»non scholae sed vitae« - ikke til skolebrug men til genbrug.
Jenni Witte
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Nogle oplysninger til praktisk brug
Skolens administration
Rektor Eva Nielsen (EN): træffetid: som regel ma, on og to 12.1513.00 (og efter aftal;); tlf. tid: som regel 8.15-8.30, tlf. 62 23 11.
Inspektor: lektor Hans Pind (PI). Træffetid efter aftale.
Tlf. tid 7.00-7.15 på nr. 66 36 82.
Boginspektor: lektor Rolf Thorup (RT).
Indre inspektor: adjunkt Leif Schou Jensen (SJ).
Studievejleder for gymnasiet: adjunkt Jan Bjerregaard Jessen (JB),
adjunkt Lida Schrøder (LS) og studielektor Kirsten Sebbelov
Møller (SM): træffetid iflg. opslag. Tlf. 62 20 79.
Studievejleder for HF: adjunkt Kell Porsfelt (PO): træffetid daglig iflg. opslag; tlf.. tid: ti og to 19-20, tlf. 62 63 93.
Bibliotekar: lektor Aage Laursen (LN).
Tilsyn med fysiksamlin;gen: lektor Hans Pind (PI).
Tilsyn med kemisamlinjgen: adjunkt Karl P. Larsen (KL).
Tilsyn med biologi- og geografisamlingen: lektor Poul Dragsbo
(PD) og adjunkt Peter Brøgger Sørensen (BS).
Skemalægger: adjunkt Niels Chr. Dahl (DA).
Skolesekretærer: Tove Brink (TB) og Karen Surlyk (KS):
træffetid: 9.00-11..30 og 12.15-14.00.
Kostafdelingen (alumnatet):
Økonomiinspektør: lektor Hans Pind (PI).
Kostinspektører: adjunkt Leif Schou Jensen (SJ) og
adjunkt Kell Porsfslt (PO).
Økonoma: Rita Schrøder. Tlf. 62 20 41.
Skolens pedel: Karl He inz Calender (HC). Tlf. 62 26 11.
Pedelmedhjælper: Willy Hansen (WH).

Fortegnelse over skolens personale 1. 5. 1979
Inger Albinus-Jørgensen (AJ), adjunkt, cand. mag., engelsk, Kir
kebakken 1, tlf. 6 1 49 16, bedst 17-18.
Morten Blemsted (MB)), adjunkt, cand. mag., fransk-dansk, Præsteskoven 75, tlf. 52 77 82.
Tove Brink (TB), sekretær, Tøndervej 113, tlf. 62 50 73.
Carl Heinz Calender (HC), pedel, Callesensgade 26,
tlf. 62 26 11.
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Niels Chr. Dahl (DA), adjunkt, cand, scient., matematik,
Farverhus 162, tlf. 62 51 66.
Poul Dragsbo (PD), lektor, cand. mag., biologi, Forstallé 29,
tlf. 62 71 53, bedst 18-19.
T. Engsig-Karup (EK), lektor, major, fysik-kemi, Syvmandsskov
5, Felsted, tlf. 68 53 98, bedst 18-19.
Henrik Fangel (FA), adjunkt, cand. mag., historie og samfundskundskab-latin-oldtidskundskab, Dambjerg 15, tlf. 62 47 42.
Bente Fink (BF), adjunkt, cand. mag., samfundsfag-geografi, Hør
gård 12, tlf. 62 77 76.
Torben Fårup (TF), timelærer, cand. scient, geografi, Fjordvejen
21, Brunsnæs, 6310 Broager, tlf. 44 29 50.
Peter Giles (PG), timelærer, cand. phil., engelsk, Høgelsbjerg 76,
tlf. 62 79 08.
Edith Gruveman (EG), lektor, cand. mag., engelsk, Sejersholt
22, tlf. 62 19 51, bedst 18-19.
Christel Waltraud Hansen (CH), adjunkt, cand. mag., tysk-dansk,
Friedrichstal 38 A, D 239 Flensburg, tlf. 00949-461-41714.
Willy Hansen (WH), pedelmedhjælper, Farversmøllevej 73,
tlf. 62 18 70.
Else Harmer (EH), adjunkt, cand. mag., fransk, Uglekær 178,
tlf. 62 15 43.
Kjeld Heinsen (KH), timelærer, musik, Farverhus 29,
tlf. 62 54 48.
Jens-Chr. Ingwersen, adjunkt, dipl.-ing., fysik-kemi, Lindevang
19, tlf. 62 46 19.
Gert Jacobsen (GJ), adjunkt, cand. scient., matematik, Slots
gade 39 A, tlf. 62 49 39.
Leif Schou Jensen (SJ), adjunkt, cand. mag., dansk-historie, Forst
allé 19, tlf. 62 20 23.
Thorkild Jensen (TJ), timelærer, cand. mag., samfundsfag, Far
verhus 78, tlf. 62 24 99.
Jan Bjerregaard Jessen (JB), adjunkt, cand. scient. poL, samfunds
fag, Farverhus 108, tlf. 62 53 10.
Elin Veibye Johansen (VJ), timelærer, gymnastik, Klosterbakken
90, Rødekro, tlf. 66 22 44.
Folmer Bank Jørgensen (FB), adjunkt, cand. scient., matematik
fysik, Grønningen 76, Rødekro, tlf. 66 24 75.
Steen Klausen (SK), adjunkt, cand. mag., musik-samfundsfag,
Stegholt 42, tlf. 62 65 68.
Erich Krichau (KR), adjunkt, cand. phil., tysk, Karpedam 16.
Karl Peder Larsen (KL), adjunkt, lie. scient., kemi-fysik, Hør
gård 14, tlf. 62 68 13.
H. W. Lauesen (HL), adjunkt, kunstmaler, formning, Bodum pr.
Løjt Kirkeby, tlf. 66 72 58, bedst 18-19.
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Aage Laursen (LN), studielektor, cand. mag., historie og sam
fundskundskab-religion, Skinderbro 24, tlf. 62 39 55, bedst
18-19.
Jørgen Lobedanz (LO), adjunkt, cand. scient., biologi, Mølle
gade 2, tlf. 62 64 10.
Marianne Lyngkjær (ML), adjunkt, cand. mag., engelsk-gymnastik, Bovrup Kirkevej 66, Bovrup, tlf. 68 05 50.
Egon Nyrup Madsen (EM), timelærer, cand. mag., dansk-historiesamfundskundskab, Forstallé 19.
Karen M. Magnusson (MA), lektor, cand. mag., fransk-religion,
Brændbjerg 7, tlf. 62 48 84.
Kirsten Sebbelov Møller (SM), studielektor, cand. mag., dansk
oldtidskundskab, Damms Teglgård 12, tlf. 62 56 99, bedst
17-18.
Mogens Mølskov (MM), timelærer, organist, musik, Kirkegade
10, Hjordkær, tlf. 66 63 80.
Villy Maarbjerg (VM), adjunkt, cand. scient., matematik-fysik,
Møllepold 15, tlf. 62 61 53.
Eva Nielsen (EN), rektor, cand. mag., historie, Dyrhave 72,
tlf. 62 63 63.
Inger Nielsen (IN), adjunkt, cand. mag., engelsk, Sejersholt 18,
tlf. 62 58 82.
Wilhelm Stoksted Nielsen (WN), adjunkt, cand. mag., dansk
gymnastik, Hørgård 327.
Max Ottesen (OT), adjunkt, cand. mag., tysk-engelsk, Mjølsvej
31, 6230 Rødekro, tlf. 66 13 40.
Ernst Pedersen (EP), adjunkt, cand. mag., oldtidskundskab-religion-historie, Nørager 46, 6230 Rødekro, tlf. 66 13 48.
Anna Petersen (AP), assistent, Fladholm 31, tlf. 62 73 40.
Bodil Petersen (BP), adjunkt, cand. mag., dansk-engelsk, Lind
bjerg 3, tlf. 62 67 99.
Hans Pind (PI), lektor, cand. polyt., matematik-fysik, Vingelhøjvej 20, Hostrupskov, tlf. 66 36 82, bedst 18-19.
Kell Porsfelt (PO), adjunkt, cand. phil., historie og samfunds
kundskab, Forstallé 19, tlf. 62 63 93.
Marianne Rasmussen (MR), timelærer, cand. mag., engelsk
dansk, Jernbanegade 37, tlf. 62 58 69.
Alina Rotenberg (AR), adjunkt, cand, scient., matematik-fysik,
Farverhus 78, tlf. 62 24 99.
Lida Schrøder (LS), adjunkt, cand. mag., fransk-dansk, Hovs
lund, Rødekro.
Karen Surlyk (KS), sekretær, Jørgensgård 42, tlf. 62 25 05.
Erik Svejgaard (ES), adjunkt, mag. art., dansk-psykologi, Præsteskoven 47, tlf. 62 77 50.
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Karin Toft Sørensen (KT), adjunkt, cand, mag., dansk-tysk, Løkkegårdsvej 75, Rødekro, tlf. 66 16 77.
Peter Brøgger Sørensen (BS), adjunkt, cand, scient., geografi,
Møllepold 17, tlf. 62 60 25.
Preben Sørensen (PS), studielektor, cand, mag., historie og sam
fundskundskab-engelsk, Tækkerløkke 34 B, tlf. 62 37 90,
bedst ma-to 18-18.30.
Torben Rosenquist Sørensen (TR), adjunkt, cand. scient., mate
matik-fysik, Uglekær 7, tlf. 62 56 29.
Ole Techow (TE), adjunkt, cand. scient, gymnastik-biologi, Højsetvej 4, 6534 Agerskov, tlf. 83 36 64.
Nanna Terkildsen (NT), lektor, cand. mag., engelsk, Syvmandsskov 5, Feldsted, tlf. 68 53 98, bedst 18-19.
Rolf Thorup (RT), lektor, cand. mag., russisk-historie og sam
fundskundskab-oldtidskundskab, Slotsgade 20, tlf. 62 71 95.
Jenni Witte (WI), adjunkt, cand. mag., fransk-latin, Kolstrup 74,
tlf. 62 57 80.
Ole Ostergaard (OØ), adjunkt, cand. mag., historie-samfunds
fag, Tøndervej 217, tlf. 62 59 57.
Følgende lærerkandidater har gennemgået kursus i undervisnings
færdighed:

1 efterårssemesteret:
Marianne Moselund Rasmussen: engelsk-dansk
Nicoline N. Mola: legemsøvelser
Carsten Peter Schiøtt: historie-religion
Karen Margr. Fink: dansk
I forårssemesteret:
Karen Margr. Fink: engelsk

Skolen vil meget gerne være med til at uddanne lærerkandidater,
så vi håber på, at vi, trods vor beliggenhed langt fra universitets
byerne, stadigvæk vil få tildelt lærerkandidater til kursus i under
visningsfærdighed .
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Emeriti scholae

Lektor em. A. Bisgaard
ansat ved skolen 1. 8. 1932-31. 1. 1961
Borgmester Finks Gade 13, 6200 Aabenraa

Lektor em. E. Hopff-Andersen
ansat ved skolen 1. 10. 1921-1. 8. 1962
GI. Kongevej 60, 6200 Aabenraa

Lektor em. J. W. Klinkby
ansat ved skolen 1. 8. 1925-31. 3. 1966
Reberbanen 43, 6200 Aabenraa

Lektor em. P. C. Beck
ansat ved skolen 1. 8. 1943-1. 4. 1970
Forstallé 33, 6200 Aabenraa

Gymnastiklærerinde Inga Boll Johansen
ansat ved skolen 1. 8. 1938-1. 8. 1970
Langbjergvej 13, 6200 Aabenraa

Lektor em. P. F. Hahnemann
ansat ved skolen 1. 8. 1939-31. 7. 1971
Troldkær 4, 6200 Aabenraa

Lektor em. J. Lindballe
ansat ved skolen 1. 8. 1936-31.
Toften 20, 6200 Aabenraa

7.

1972

Lektor em. Holger Moos
ansat ved skolen 1. 8. 1935-31. 7. 1974
Langløkke 11, 6200 Aabenraa

Lektor em. Kaj Krogh
ansat ved skolen 1. 8. 1931-30. 9. 1974
Fladholm 22, 6200 Aabenraa

Lektor em. P. Gjøng
ansat ved skolen 15. 8. 1930-31. 7. 1974
Skovfennen 3, 6200 Aabenraa

Gymnasieoverlærer E. Boil Johansen
ansat ved skolen 1. 8. 1932-31. 8. 1974
Langbjergvej 13, 6200 Aabenraa

Lektor em. G. Juul-Jørgensen
ansat ved skolen 1. 8. 1934-31. 7. 1975
Jørgensgård 52, 6200 Aabenraa
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Rektor em. Georg Buchreitz
ansat ved skolen 1. 8. 1941-31.10.1975
Nybro 14, 6200 Abenraa

Lektor em. Ingeman Pedersen
ansat ved skolen 1. 8. 1934-31. 7. 1976
Tækkerløkke 32, 6200 Aabenraa

Lektor em. A. C. Lindgaard
ansat ved skolen 1. 10. 1938-31. 7. 1977
Farversmøllevej 25, 6200 Aabenraa

Forældrefond
Aabenraa Statsskole ejes som navnet siger af staten. Alle de penge
vi skal bruge, skal bevilges over finansloven. (Amtet refunderer
en del af dette til staten). De budgetter en statsskole kører med er
imidlertid yderst stramme. Det mærkes især, når vi skal arrangere
fællestimer, ekskursioner, rejser og lign. Skolen har ikke - som
enkelte meget gamle skoler - testamentariske gaver el. lign, midler
at tage af. Vi har derfor i 1978 besluttet at oprette et forældrefond,
hvortil forældre og andre interesserede kan bidrage - det er natur
ligvis frivilligt, om man vil bidrage, ligesom man også selv fastsæt
ter beløbets størrelse.
Pengene administreres af skolens samarbejdsudvalg (rektor, 4
lærere og 4 elever (både gymnasiet og HF er repræsenteret)).

Legater
Skolen bestyrer nedenstående legater, der alle kan søges på ske
ma, som udleveres af og afleveres til skolens kontor senest den
1. 6.
1. »Aabenraa Samfundets Jubilæums Legat af 23. August 1945«.
2. »Den Sønderjydske Fonds Aabenraa Studenter Legat«.
3. »Kaj Brundstrups Mindelegat«.
4. »Lærernes 5. Maj Legat til minde om Jes Peter Asmussen, Knud
Andersen og Henning Fischer«.
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5. »Stationsforstander Morten Poulsens Legat«.
6. »Bankdirektør Johan Jacobsen og hustru Cathrine, født Callesen,'s Mindelegat«.

Ferieplan 1. 6. 1979 - 8. 8. 1980
1979

1980

Lørdag 23. 6. - søndag 12. 8.: Sommerferie
Lørdag 13. 10. - søndag 21. 10.: Efterårsferie
Lørdag 22. 12. - søndag 6. 1.: Juleferie
Fredag 28. 3.: Dronning Ingrids fødselsdag
Lørdag 29. 3. - tirsdag 8. 4.: Påskeferie
Onsdag 16. 4.: Dronning Margrethe Il's fødselsdag
Torsdag5. 6.: Grundlovsdag
Lørdag 21. 6. - søndag 10. 8.: Sommerferie

1. skoledag efter sommerferien (13. august)
Vi møder alle kl. 9 og samles i aulaen til velkomst. Så går de ældre
klasser til skemadiktat og derefter hjem.
1. g'er og 1. HF'er bliver delt op i klasser og går med klasselære
ren, der dikterer skema og oplyser om praktiske ting som ringe
tider o.l. Til sidst vil nogle ældre elever vise rundt på skolen.
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AABENRAA STATSSKOLE
Forsiallé 14-20, 6200 Aabenraa
Bankkonto: Sydbanks Aabenraa-afdeling
Postgirokonto: Nr. 2 04 34 40
Telefon: Skolens kontor (04) 62 23 11

AABENRAA STATSSKOLES KOSTAFDELING
Forstallé 19, 6200 Aabenraa
Telefoner:
Eleverne: Mandag-fredag kl. 16-18 (04) 62 31 95
Inspektorerne: (04) 62 20 23 eller (04) 62 63 93
Økonoma: (04) 62 20 41

AABENRAA BOGTRYKKERI

