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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 1979/80
Skoleåret 1979/80 har været præget af, at skolen langt om længe har
fået tilladelse og penge til at bygge en ny fløj. »Skolegård« har vi p.t.
ikke, fordi den er oplags- og byggeplads — trangt er det inde, fordi vi
er mange, cirka 700 hver dag — og fordi alle lokaler, også bibliotek,
frokoststue og aula, benyttes til undervisning. Men glade er vi, fordi
vi til efteråret vil kunne tage vore nye lokaler i brug.
Så mangler vi blot at få den gamle bygningsmasse renoveret; det
skal ifølge planen ske umiddelbart efter færdiggørelsen af den nye fløj.
I skoleåret 1979/80 har Aabenraa Statsskole haft 8 l.g-klasser (3
sproglige og 5 matematiske), 7 2.g-klasser (3 sproglige og 4 mate
matiske) og 7 3.g-klasser (3 sproglige og 4 matematiske), 3 l.-HFklasser og 3 2.-HF-klasser. Alle klasser var ved skoleårets start fyldt
godt op (1. klasserne havde alle 28 elever).
Der har naturligvis været enkelte elever, der ikke har kunnet falde
til på skolen, eller som har fået deres ønske om en læreplads opfyldt,
og som derfor har forladt skolen.
For første gang i skolens historie har vi et grenhold på 2.g-trinet i
musik. Det vil sige, at Aabenraa Statsskole nu kan tilbyde eleverne
alle de grene, som gymnasiebekendtgørelsen åbner mulighed for,
nemlig nysproglig, samfundssproglig, musiksproglig, matematisk-fysisk, naturfaglig og samfundsmatematisk.
Det er skolens håb, at vi fortsat kan gøre dette.
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På HF har der været god søgning til så godt som alle tilvalgsfag —
d.v.s. også her har vi kunnet give gode valgmuligheder (formning
var det eneste tilvalgsfag, der ikke blev oprettet i skoleåret 1979/80).
At være 28 i en klasse stiller store krav til den enkelte elev og til læ
reren. Det nytter ikke, at en elev sidder i sine egne tanker eller er til
bageholdende og genert, for der er altid nogen, der gerne vil sige no
get. Tiden, der er til rådighed for den enkelte elev, er meget knap, når
den enkelte lektion kun er på 45 minutter. Men her deler Aabenraa
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 sjældent kan udnyt
tes til andet end lidt strikkeri, noget snakken og måske lidt romanlæs
ning.
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 Aabenraa
Statsskole består af en repræsentant fra hver af skolens klasser; rådet
holder regelmæssigt møder og sender repræsentanter til skolens for
skellige stående udvalg. Elevrådet skal sørge for, at alle skolens elever
bliver orienteret løbende, og for at der afholdes elevforsamlinger om
vigtige spørgsmål. Foruden elevforsamling og -råd er der nogle inte
resseorganisationer på skolen. Gymnasieeleverne kan melde sig ind i
DGS (Danske gymnasieelevers Sammenslutning) eller i GLO
(Gymnasieelevers Landsorganisation),
HF-eleveme i LAK
(Landsorganisationen af Kursusstuderende). For at give eleverne
bedre muligheder for at holde møde, har vi afkortet frikvartererne,
men forlænget spisepausen — sidste mandag i hver måned.
Eleverne har foruden den obligatoriske undervisning og elevråds
arbejdet mulighed for at tage del i en række aktiviteter, f. eks. fri
sport, studiekredse, skakklub, korsang etc. Hvert år deltager vort sko
lekor og de øvrige sønderjyske gymnasiekor i en koncert sammen med
Sønderjyllands Symfoniorkester. I år opførtes Mozarts c-moll messe
først i Sønderborg, så i Ribe og til sidst i Aabenraa.
Elever fra l.HF og 2.g opfører hvert år et teaterstykke — i år Arturo
Ui af Bertolt Brecht.
At være gymnasie- eller HF-elev er altså et heldagsjob, hvis man
skal kunne udnytte det uddannelsestilbud, der gives — og erhvervsar
bejde bør derfor indskrænkes til et absolut minimum. Mange af sko
lens lærere har deltaget i efteruddannelseskurser afholdt enten af di
rektoratet for gymnasieskolerne og HF eller af de forskellige faglige
foreninger. At tage på efteruddannelse er i alle tilfælde et stort øko
nomisk offer for lærere, der er ansat ved statens skoler. Det har hidtil
ikke været muligt at opnå tilskud af betydning.
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Der er fra ministeriet kommet opfordring til gymnasieskolerne om
at iværksætte forskellige former for forsøg, der dels kan inddrage det
nære samfund i skolens daglige liv, dels bringe skolen og erhvervslivet
i nærmere kontakt med hinanden. Aabenraa Statsskole har forsøgt at
få et samarbejde med erhvervslivet i stand. I sidste skoleår blev der
nedsat en arbejdsgruppe, bestående af såvel repræsentanter for er
hvervslivet som skolens studievejledere. Gruppen har planlagt og gen
nemført dette års erhvervsorientering.
Der har fra lærerside også været vist interesse for forsøgsundervis
ning.
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 samarbejdsudval
get sidste skoleår at udgive et meddelelsesblad. Bladet hedder Kontakt’EN og udkommer fire gange i løbet af skoleåret. Det uddeles gra
tis til alle på skolen. Har elever og lærere noget på hjerte — så er bla
det klar til at modtage indlæg.
E.N.

Alumnatet
Hvad er årsagen til, at man flytter på kostskole? For nogle elevers
vedkommende skyldes det, at de har deres hjem i udlandet, fordi de
res forældre er i diplomatiet, i militæret eller i en virksomhed med fi
lialer i udlandet; nogle kostelever er danske sydslesvigere, andre grøn
lændere (selv om man forsøger at udbygge det grønlandske skolesy
stem, vil der nok gå endnu nogle år, før alle grønlændere kan få en vi
deregående 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 grup
pe — 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, skrive
bordsstol, reol, lænestol og sofabord. Alle værelser er hvide, men hver
elev kan sætte sit personlige præg på værelset med billeder, plakater,
tæpper og lign. Ud over værelserne er der en række fælles rum: bade
værelser, tekøkkener, spisesal, opholdsstuer, bibliotek, værksted, sy
stue, mørkekammer etc.
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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 tre kostin
spektører, der er lærere ved skolen. Foruden at varetage en række ad
ministrative opgaver skal de stå eleverne bi med råd og dåd; men
trods dette er »voksen«-kontakten lille. Til gengæld spiller kamme
ratskabsgruppen 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 ik
ke 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 kostafde
lingen. Enkelte savner deres hjem for meget, enkelte synes ikke, de
kan koncentrere sig nok om skolearbejdet, og enkelte har så store van
skeligheder med kammeraterne, at de giver op.
Når skolen har over 600 elever, vil 60 alumner, som kosteleverne
hedder i daglig tale, ikke kunne sætte afgørende præg på skolen. Men
Alumnatet er et meget værdifuldt tilskud til skolens dagligliv.
E.N.
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Fra skolens dagbog

begyndte skolen kl. 9 med velkomst i aulaen for alle
elever og lærere.
blev de nye elever og klasser samt de nye lærere foto
14. 8.
graferet.
var der orientering om forskellige praktiske forhold
29. og 30. 8.
samt notatteknik for de nye klasser.
fejredes alumnatets 10 års fødselsdag med middag og
13.9.
fest på alumnatet.
var der fællestimearrangement for 2g mat. og 1HF:
20.9.
Henrik Voldborg fortalte om meteorologi.
21.9.— 1.10. var 3b med Lida Schrøder og Steen Klausen på eks
kursion til Villié-Morgon i Frankrig, hvor man hjalp
med at få vinhøsten i hus.
24.9. —30. 9. var 3mS og 3acS med Ole Østergaard og Jan Bjerre
gaard Jessen på ekskursion til Berlin og Weimar i
DDR.
var der forældremøde for de nye lg sprogliges foræl
25.9.
dre.
26. 9.
tog skolens byggeudvalg ved et møde med arkitekt
Ærboe for alvor hul på projekteringen af ombygnin
gen af den gamle hovedbygning og klassefløj.
26. og 27.9.
var 2xyzuF, 2yuN og 2mS på geologisk ekskursion i
Sønderjylland med hhv. Brøgger Sørensen og Lars
Weitemeyer.
1.10.
var 2b med Henrik Fangel og Hans Vilhelm Møller på
ekskursion til Tørning og Christiansdal.
var der forældremøde for de nye lg matematikeres
2.10.
forældre.
fandt det afsluttende introduktionsarrangement sted
10.10.
for de nye klasser.
12.10.
var der elevfest.
22.10.
var der fællestimearrangement for 2. og 3g samt 1. og
2HF: 10 politiske partier gav deres syn på sagerne op
til valget den 23. 10.
24. 10.
var 3aN og 3bcN med Christel Hansen og Erich Krichau på teatertur til Flensborg, hvor de så Schillers
»Maria Stuart«.
vistes Stilladsfilmen ved et fællestimearrangement for
31. 10.
hele skolen, og bagefter var der diskussion med Jackie
Ørum.
13. 8.
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var 3mN med Brøgger Sørensen på ekskursion til
Vestslesvig.
1.11.
holdt eleverne hyggeaften på skolen.
15., 16. + 22.11. deltog alle skolene lærere i et kursus i at vejlede lærer
kandidater.
27. —30.11. afvikledes terminsprøverne for 3g.
var 3z med Karin Toft Sørensen i Svendborg for at se
10.12.
Baggårdsteatrets forestilling »Skal vi komme sam
men« .
var 2a i retten med Preben Sørensen.
12.12.
14.12.
var 3mF og N med Torben Rosenquist Sørensen, Vil
ly Maarbjerg og Jens Ingwersen på ekskursion til
Hamborg, hvor DESY og planetariet besås, mens
3mS sammen med Ole Ostergaard og Søren Madsen
besøgte atomkraftværket i Brunsbüttel.
20.12.
opførte 3g og 2HF julerevyen, der efterfulgtes af bal
med lanciers.
14., 15. + 16.1. afholdtes forældrekonsultation.
afholdtes orienteringsaften for aspiranter til Ig og
22.1.
1HF.
holdtes rejsegilde på den nye fløj,
8. 2.
15.2.
var der elevfest.
18.-21. og 25.2. afvikledes erhvervsorientering for 2. og 3g.
afholdtes studieorienterende møde for alle klasser
22.2.
undtagen lg.
5.3.
blev 3g og 2HF undervist af en svensk rejselektor ud
sendt af foreningen Norden.
holdtes et fællesarrangement for lg med digteren Leif
12.3.
Hjernø.
20. og 21.3.
opførte 2g og 1HF årets skolekomedie, Bertolt Brecht:
Arturo Ui. Den 21. var der bal bagefter.
var 2mN med Jens Ingwersen på ekskursion til Ho
26. og 27. 3.
strup sø og Søgård sø for at hente vandprøver til vide
re behandling i kemilaboratoriet.
var 2xzF med Karl Peter Larsen på ekskursion til
27.3.
Centrallaboratoriet på Sønderborg sygehus.
holdtes et fællestimearrangement for hele skolen med
27.3.
freds- og konfliktforskeren Jan Øberg.
afvikledes terminsprøverne for 3g.
14. —18. 4.
var 2mS med Karl Peter Larsen og Brøgger Sørensen
17.4.
på ekskursion til Enstedværket.
afvikledes årets forårskoncert ved et fællestimearran
21.4.
gement.
var sidste skoledag for 2HF.
1.5.
var sidste skoledag for 3g.
7.5.
afholdes dimission med translokation.
20. 6.
1.11.
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Med hensyn til idræt og sport har det forløbne skoleår væretet godt
år, hvad angår resultater i forskellige turneringer. Ved et udendørs
boldspilstævne den 4. oktober i Tønder vandt skolens fodboldhold så
ledes turneringen for de sønderjyske gymnasier. I basketball vandt
ældste og yngste hold den indledende runde i december, og yngste
hold vandt yderligere semifinalestævnet i Esbjerg i februar. Finale
kampene spilledes i Hellerup den 27. marts.
Ud over disse turneringer deltog skolen med hold i følgende idræts
grene:

atletik i Tønder den 20. september,.
volleyball (drenge) i Kolding i november,
volleyball (piger) i januar i Flensborg imod Duborg-Skolen,
basketball (piger) i februar i Åbenrå idrætshal.
Endvidere har der været afholdt interne klasseturneringer i basket
ball i november og i volleyball i december.

Elevrådet

Elevrådet på Aabenraa Statsskole består af en repræsentant fra hver
klasse — både HF og gymnasium — samt en formand, der ikke samti
dig er klasserepræsentant. Desuden er elevrepræsentanterne i skolens
forskellige udvalg (eks. Fællesudvalg, Lærerråd, Byggeudvalg, Bud
getudvalg m.m.) også pligtige til at møde op; elevorganisationerne
— DGS, GLO og LAK — må sende en observatør til møderne. Ud af
elevrådet vælges en sekretær, kasserer og en næstformand. Stemmeret
ved elevrådsmøder har kun klasserepræsentanterne.
Elevrådet skal varetage elevernes interesser, d.v.s. det er den meni
ge elev, der skal komme med ideer, der så formidles gennem klassere
præsentanten. Dette er dog ikke rigtig lykkedes i det sidste år p.gr.a.
manglende fremmøde; men vi håber at få rettet op på dette, for det er
jo i alles interesse, at elevrådet fungerer godt.
Elevrådet har i det sidste år arbejdet med forskellige ting omkring
uddannelsespolitik, organisationernes indflydelse på elevrådet og
elevrådets økonomi.
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Det er igennem elevrådet, eleverne kan udøve deres indflydelse på
skolen og dens ledelse, fordi eleverne er repræsenteret i Fællesudval
get (der består af rektor, fire elever og fire lærere) — stedet, hvor
de vigtige beslutninger tages.
HUSK: Elevrådet er til for elevernes skyld — ikke omvendt, så
brug elevrådet, det er DIN indflydelse som elev!
Lisbeth Grodum.

Elevrådsmøder og elevforsamlinger finder almindeligvis sted uden for
undervisningstiden. Elevrådsformanden kan dog i god tid træffe afta
le med rektor om brug af enkelte undervisningstimer til disse møder.

Afsked med kolleger:
Umiddelbart før jul tog skolen afsked med gymnastiklærer fru Elin
Veibye Johansen, der siden 1971 har lagt et stort arbejde i at undervi
se vore piger i gymnastik.
Elin Veibye Johansen har lovet skolen at vikariere i gymnastik, og
skolen har allerede i foråret gjort brug af denne mulighed.
Ved udgangen af skoleåret forlader kunstmaler H. W. Lauesen skolen.
Lauesen har i mange år undervist i formning og kunstforståelse. Han
har i sin inspirerende produktion vist, at han stiller meget store krav
til sig selv — på samme måde har han stillet store krav til eleverne.
Enkelte har kunnet leve op til dem, mange har forsøgt — og nogle
har måttet give op. Skolen bliver fattigere, når Lauesen ikke mere
dagligt rusker op i vore vante forestillinger.
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Nekrolog
Den 26. januar 1980 døde lektor Gunnar Juul-Jørgensen i en alder af
72 år. Han havde været ansat ved skolen i 41 år med fysik som det vig
tigste fag.
Juul-Jørgensen var student fra Roskilde Katedralskole 1926 og blev
cand.mag. i fysik, matematik, kemi og astronomi 1931.1 tre år efter
sin eksamen var han ved Århus Katedralskole. 11934 kom han til Aa
benraa Statsskole, hvor han arbejdede til 1975.
For yngre kolleger var Juul-Jørgensen i mange år et fast punkt i
skolens verden. Underholdende i almindelig forstand var han i regelen
ikke; men han blev spændende, når han kom ind på noget, som han
vidste faglig besked med. Han var urokkelig saglig, men også urokke
lig venlig og hjælpsom. Timeplanlægger var han i lange tider, og hans
planer var kunststykker, der vakte almindelig beundring.
Som bedømmer havde Juul-Jørgensen den vanskelighed, at det var
ham næsten umuligt at sige noget ufordelagtigt om en elev.
Som fysiklærer var Juul-Jørgensen særpræget derved, at han formå
ede at demonstrere sin videnskab ved hjælp af et primitivt apparatur,
som han for en del selv fremstillede ved mange timers ulønnet arbej
de. Vidnesbyrd fra elevside går ud på, at Juul-Jørgensen var en le
vende fortæller, når han kom ind på det, han var hjemme i, og som
han interesserede sig for, og det gjaldt så godt som alle fysikkens om
råder. Han lod eleverne arbejde på eget eventyr og ansvar med deres
individuelle opgaver og fungerede helst blot som rådgiver.
De første år af Juul-Jørgensens otium var gode, men kort efter at
være fyldt 70 blev han ramt af sygdom. Han blev delvis lammet og
kunne kun tale med besvær. Over for disse vanskeligheder forholdt
han sig lige så sagligt som over for de opgaver, som han havde arbej
det med i sin gerning som lærer.
Baggrunden for hans livsmod også under dette hårde tryk var ikke
mindst hans ægtefælles opmuntring og bistand.
I et samvær, som Juul-Jørgensen deltog i, kort før han døde, gav
han stærkt udtryk for, at han savnede skolen. Han holdt faktisk af
den.
Aage Laursen.

I oktoberferien modtog skolen meddelelse om lektor T. Engsig-Karups
død. Lektor Engsig-Karup havde været ansat ved skolen siden 1. au
gust 1968.
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Nogle regler vi lever efter
Ordensregler
Formålet med disse ordensregler er at gøre opholdet på skolen så be
hageligt og skolens arbejde så udbytterigt som muligt.
la
Skolen kan ikke påtage sig noget ansvar for elever, som forlader
skolen i frikvarterer eller fritimer.
b

I tilfælde af fravær er eleverne pligtige at føre deres kontaktbog.

c

Fritagelse for gymnastik kan gives for en uge ad gangen efter
skriftlig meddelelse fra hjemmet i kontaktbogen, højst 4 uger i
træk. Elever, der er over 18 år, kan selv underskrive disse med
delelser. Fritagelse ud over 4 uger kan kun gives efter lægeat
test,og blanket fås hos gymnastiklæreren.

2a

Eleverne må opholde sig i klasseværelserne i frikvartererne un
der forudsætning af, at der bliver udluftet; undtaget fra denne
regel er faglokalerne.
I mellemtimer og frikvarterer har elever og lærere adgang til
kantinen.

b

Biblioteket kan benyttes som læselokale, når det ikke bruges til
undervisning.
Tobaksrygning og spisning er ikke tilladt i biblioteket.

c

Overtøjet bedes placeret i garderoberne.

d

Klasserne træffer selv foranstaltning til lokalernes udluftning.

e

Tobaksrygning er kun tilladt i skolegården, forhallen og kanti
nen — i spisefrikvarteret dog ikke i kantinen. Det er således ik
ke tilladt nogen at ryge på vej til, fra eller i undervisningsloka
lerne.
Rygning er tilladt i festsalen, med mindre »rygning forbudt
skiltet« er oppe.

3

Biler skal parkeres på parkeringspladsen bag skolen eller foran
alumnatet, ikke i Forstallé.
Knallerter og motorcykler skal parkeres på parkeringspladsen
ved annekset og cykler i cykelskuret eller bag festsalen.

4

Skolen påtager sig intet ansvar for glemte eller bortkomne ting
eller for de parkerede køretøjer. I tilfælde af regulært tyveri skal
der forhandles med rektor.

5

Tandlægeordning følger de kommunale regler.
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Mødepligt - forsømmelser - kontaktbøger
Gymnasieelever og HF-kursister skal følge undervisningen efter de
gældende bestemmelser, d.v.s. at der er mødepligt, da eksamensbe
tingelserne er sådan, at eleverne kun skal op i en del af det læste stof.
For gymnasieelever kan for mange forsømmelser få konsekvenser for
indstilling til eksamen. Eleven vil få mundtligt og skriftligt varsel, før
der sker indberetning til direktoratet.
For HF’ernes vedkommende gives der i første omgang en mundtlig
advarsel. Sker der ikke en nedgang i forsømmelserne, gives der en
skriftlig advarsel, og hjælper dette heller ikke, skal skolen indberette
sagen til direktoratet, som kan bortvise kursisten. Der vil dog være
mulighed for at gå op til eksamen som selvstuderende, men i så fald i
udvidet pensum.
Skolen har pligt til at føre kontrol med elevernes forsømmelser.
Hver elev får udleveret en »kontaktbog«. Heri fører eleven sine for
sømmelser (kan attesteres af forældrene) — bogen, der på forlan
gende skal vises, er elevens dokumentation.

Eksamen og karakterer
Gymnasiet

Gymnasiaster skal til studentereksamen i 4 skriftlige fag og 6 mundt
lige; 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 be
stemt, at:
1. elever, som ved den afsluttende prøve til studenterek
samen efter 1. eller 2. g har 5 eller derover i årskarak
ter, men til eksamen får 00 eller 03, har ret til at kom
me 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.
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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, eller 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 skole
års slutning have en årskarakter i næsten alle fag. Denne karakter be
tegner standpunktet i faget ved årets udgang. Desuden gives karakte
rer i december. Der kan, hvis lærerrådet bestemmer det, også gives
karakterer i marts måned.

HF
HF-kursister skal til eksamen i alle fag, i nogle fag efter 1. år, andre
efter 2. år. Kursister, der til eksamen efter 1 HF f&r karaktererne 00 el
ler 03 (i matematik er det gennemsnittet af den skriftlige og mundt
lige karakter, der tæller), kan indstille sig til reeksamen i august.
Kursister, der efter 2HF er dumpet eller på grund af sygdom ikke har
kunnet fuldføre eksamen, kan komme op i august; forbedringer af en
bestået eksamen kan først finde sted næste sommer.
Man kan indstille sig til eksamen i et fag 3 gange. HF-kursister har
hverken årsprøve eller årskarakterer; man kan dog altid henvende sig
til faglæreren og få sit standpunkt at vide.

Skemaændringer

Skemaændringer er ofte nødvendige (f. eks. ved en lærers sygdom).
De bekendtgøres i opslagsskabet i forhallen. Eleverne har pligt til at
orientere sig om evt. skemaændringer såvel ved ankomst til skolen,
som når de går hjem.
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Adresseændring
Enhver ændring af adresse skal straks meddeles kontoret. Det kan
være af stor betydning at kunne komme i forbindelse med en elev hur
tigt.

Ringetider
1. lektion
2. —
3. —
4. —
5. —
6. —
7. —
8. —

8.10— 8.55
9.05— 9.50
10.00—10.45
10.55—11.40
12.05 — 12.50
12.55 —13.40
13.50—14.35
14.45 — 15.30

Sidste mandag i hver måned er der følgende ringetider for at skaffe et
langt »spisefrikvarter« til møder etc.
1. lektion
8.10— 8.55
2. —
9.00— 9.45
3. —
9.50 —10.35
4. —
10.40 — 11.25
pause
11.25 — 12.05
5. lektion
12.05—12.50
6. —
12.55 —13.40
7. —
13.50—14.35
8. —
14.45—15.30

Forsikring

Skolen har ingen muligheder for at forsikre elevernes private ejendele
eller penge. Da det er umuligt at holde skolens arealer under opsyn,
henstilles det, at eleverne tegner en forsikring, og at de i øvrigt altid
tager værdigenstande med ind i klassen.

Glemte sager
For større genstande skal henvendelse ske til pedellen. Nøgler, penge
etc. indleveres til kontoret.
Finder man tabte eller glemte sager, bedes man straks indlevere
disse på kontoret.
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Fællestimer

Fællestimer er timer, der anvendes til arrangementer af kulturel, po
litisk eller kunstnerisk art. De holdes enten for hele skolen eller for et
klassetrin. De planlægges af Fællesudvalget og annonceres ved opslag.
Fællestimerne er en del af undervisningen, og der er derfor møde
pligt til arrangementerne.
Abonnement på Falck

Bliver en elev, der har sin bopæl langt fra skolen, syg, er det en stor
hjælp, hvis familien er Falck-abonnent.

Bøger etc.

De bøger, der skal bruges i undervisningen, udlånes gratis af skolen.
Eleverne har pligt til at behandle bøgerne med omhu (læg omslag
om) — der må ikke skrives til eller streges i dem. Ved undervisnin
gens ophør er eleverne pligtige at aflevere bøgerne; er en eller flere bø
ger bortkommet, må de erstattes til indkøbspris. Hvis en elev melder
sig ud, skal bøgerne straks afleveres til boginspektor.
Ved skoleårets begyndelse får hver elev udleveret en pose med for
skelligt papir (kladdepapir, stilepapir etc.). Har man brug for me
re end det udleverede papir, må man selv anskaffe dette.

Til idrætstimerne skal eleverne bruge følgende, som de er pligtige at
anskaffe.
T-shirt, shorts, sokker, gummisko (med lyse såler), udendørssko,
træningsdragt el. lign., håndklæde.
Gymnastiktøjet kan vi p.g.a. pladsmangel ikke opbevare på skolen.
Det skal medbringes til hver time.
Enkelte klasser får mulighed for svømmeundervisning. De får nær
mere besked og skal huske badetøj.
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Historiens nytte
Om historieundervisningen i gymnasiet og på HF.

Den nye folkeskolelov (fra august 1976) betød bl.a., at historie ikke
længere skulle være et obligatorisk fag i 8. og 9. klasse. Historie blev
erstattet af faget samtidsorientering. Denne ændring kan forekomme
lidt uforståelig, for historie er et nyttigt fag. Der er derfor god grund
til, at faget »Historie« står på alle gymnasie- og HF-elevers skoleske
maer.
Historie kan gøre nytte på tre måder. For det første kan historieun
dervisningen være med til at skabe identitet. Ved at beskæftige sig
med historie kan man få forståelsen af, at man ikke er et i luften frit
svævende menneske, men i høj grad præget af at være født lige netop
i Danmark i det 20. århundrede — og altså ikke i Kina i det 19. århun
drede.
For det andet kan historieundervisningen være med til at skabe
bevidsthed om, at tidligere samfund, danske eller ej, var grundlæg
gende forskellige fra vort mere eller mindre kriseramte velfærdssam
fund. Danmark i dag er altså ikke noget naturgivent, men et samfund,
hvor forandring er mulig — måske via Folketinget eller folkelige be
vægelser.
Endelig kan historieundervisningen for det tredje lære os noget af
værdi for social og politisk handlen. Nok ikke direkte positive anvis
ninger på, hvad vi skal gøre i den nuværende situation, men måske
snarere noget om, hvad vi ikke skal gøre. Økonomisk krise bekæmpes
ikke ved, at hver nation forsøger at hytte sit eget skind som i 1930’erne, men nok snarere ved internationalt samarbejde.
Men naturligvis er det ikke ligegyldigt, hvad man beskæftiger sig
med i historie. Danmarks Radios fjernsynsserier skal i hvert fald ikke
bestemme. »En verden i krig«, »Rødder«, »Udvandrerne« og »Holo
caust« var måske udmærkede serier; men der skal ikke undervises i 2.
verdenskrig, atlantisk trekantshandel, befolkningsvandringer herun
der »Flugten til Amerika« og Det tredje Riges behandling af jøde
spørgsmålet, blot fordi nogle fjernsynsselskaber har lavet serier her
om. Det danske samfund har også så få religiøse og nationale spæn
dinger, og de politiske og sociale konflikter udspiller sig på et så lavt
niveau, at man kan tillade sig at lade være med at formidle følelsen
af respekt for flaget ved hjælp af en håndfast styret historieundervis
ning. Men hvad skal man så beskæftige sig med?
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Efter min mening i hvert fald følgende fire perioder: (1) den in
dustrielle revolution i Danmark/kapitalismens gennembrud, (2)
Danmark i 1930’erne, (3) Den kolde Krig 1945 - 62 og (4) Dan
mark i 1960’erne og 1970’erne. Argumenterne herfor skulle gerne frem
gå af de tre nytte-påstande ovenfor. Uddybende kan man dog sige, at
den industrielle revolution og Den kolde Krig hver på deres måde har
betydet de største forandringer for hele verdens nulevende befolkning.
Danmark i 1930’erne er desuden den periode i vor historie, der minder
mest om Danmark lige nu, hvorfor man her må formode at finde de
bedste muligheder for at lære noget. Endelig er de sidste 20 års histo
rie naturligvis væsentlige for en forståelse af, hvorfor vi er kommet så
dan af sted.
Det kunne altså se ud som om, at al historie før år 1850 er uden in
teresse. Det er den ikke, men det er dog bestemt, at halvdelen af un
dervisningen i gymnasiet og HF skal dreje sig om henholdsvis tiden
efter 1930 og tiden efter 1918. Når det endnu ikke er bestemt, at al
historieundervisning skal beskæftige sig med tiden efter 1945, skyl
des det blandt andet, at det også anses for vigtigt at give eleverne en
forståelse af udviklingssammenhænge — altså det, der kaldes en
»lang linje«-gennemgang af historien fra de ældste primitive samfund
til vor tids højt komplicerede samfund.
Desuden har man heller ikke villet afskære det synspunkt fra at gø
re sig gældende, at noget i vor moderne kulturs »udvikling« kan være
en tvivlsom sag, hvorfor det må være vigtigt at holde muligheden for
sammenligning fast.
Historie er altså et nyttigt fag, og Folketinget har da også allerede
rådet bod på skaden fra 1976, idet historie fra det kommende skoleår
igen bliver et obligatorisk fag på 8. og 9. klassetrin. Hvad årsagen her
til kan være, er ikke nemt at få at vide; men det har formodentlig ikke
meget med ovenstående betragtninger at gøre. For sagen er nemlig
den, at ændringen er sket på grund af pres fra højre side af Folketings
salen, og det bedste bud på en rød tråd gennem historien er den Karl
Marx-inspirerede historieopfattelse.
Ole Østergård.
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Noget om religion...

Hvad enten du har valgt at tage HF-eksamen eller studentereksa
men, får du før eller senere religion på skemaet. HF’erne møder faget
i 2.HF og har 3 timer ugentligt, medens gymnasieeleverne har én lek
tion i 2.g og to i 3.g. HF’erne skal til eksamen i faget, medens man i
gymnasiet slutter af med en årskarakter.
»Engang var vi lykkelige i vort land. Vi sultede ikke. De tobenede
og de firbenede levede side om side, som var vi af samme familie. Der
var nok både til dem og os. Men så kom Wasichuerne (de hvide). De
lavede et lille område for os og andre små områder for de firbenede.
Og disse områder blev mindre og mindre. For grænserne blev som af
en flod gnavet mindre og mindre af Wasichuerne. Alt blev svinet til
af løgn og begær.«
Sådan skriver indianeren Black Elk. Teksten stammer fra en så
kaldt primitiv kultur. I faget religion beskæftiger vi os blandt andet
med sådanne kulturer og prøver at sætte os ind i deres forestillings
verden og værdier. Black Elk omtaler et kultursammenstød. De hvide
havde baggrund i den kristne livsopfattelse — ligesom vi har det i vor
del af verden.
Men vi kan naturligvis ikke give kristendommen skyld for den hvi
de mands fremfærd. Snarere tværtimod. En afgørende tanke i den re
ligion udtrykkes i ordene om kærlighed til og ansvar for medmenne
sket. Noget andet er, at Bibelen tit er blevet fortolket sådan, at
vækst- og beherskelsestanken har fået gode kår! Uden at gå nærmere
ind på, hvad kristendommen rummer, skal det fastslås, at den religi
on har øvet en enorm indflydelse på, ja, til tider helt har domineret
Europas kulturliv. Det er derfor naturligt, at tekster til belysning af
kristendommen og dens baggrund indtager en væsentlig plads i religi
onsundervisningen.
Men der er jo mange andre religioner i verden: jødedommen, hin
duismen, buddhismen, islam — for blot at nævne nogle. I almindelig
hed kan man nå at behandle en af disse religioner grundigt, medens
en anden diskuteres knapt så dybtgående.
Selv om religion i betydeligt omfang bygger på materiale, der er
blevet til for mange århundreder siden, så lægges der megen vægt på,
at de mangeartede opfattelser, der kommer frem i vor egen tid, får en
betydningsfuld plads i helheden. Et eksempel på en moderne tekst
type har vi i dette udsagn fra en 15-årig amerikaner. Teksten er fra
1970, men kunne den ikke lige så godt være skrevet i går?:
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»Min generation tynges af stor forvirring i forsøget på at
finde en løsning for os selv og for verden omkring os. Vi ople
ver verden som en voldsom buldren, der hastigt ruller videre
med krige, fattigdom, fordomme og mangel på forståelse
mellem folk og nationer.
Så standser vi op og tænker: Der må være en bedre vej, og
vi må finde den. Vi ser det kæmpemæssige ræs af diskute
rende mennesker, der prøver at udkonkurrere deres med
menneske. Alt dette tårner sig op og skaber kriser mellem
landene og i hjemmene.
Min generation udnyttes næsten som en maskine. Vi skal
lære færdige normer og stræbe efter højere uddannelse, så at
vi kan følge i vore forældres fodspor. Men hvorfor? Hvis vi
skal være kopier af forrige generation, vil situationen blive
endnu værre. Men hvordan skal vi forandre os? Vi har brug
for en masse kærlighed til alle, vi har brug for almindelig
forståelse mellem folkene, vi har brug for at tænke på os selv
og udtrykke vore følelser, men det er ikke alt.
Der er andre ting, vi har brug for, som jeg endnu ikke har
opdaget, og jeg har heller ikke gjort alle disse ting, som jeg
burde. For når jeg prøver på det, ser de ældre skævt til mig,
og det samme gør de, der ikke vil høre, eller som ser på det
med et lukket sind. Datamaskiner erstatter menneskehjer
ner; elektronikken går sin sejrsgang og gør blot forholdene
endnu mere forvirrede. — Jeg indrømmer, at vi bør følge vis
se grundregler, men først bør man se på, hvem der laver reg
lerne. — Somme tider går jeg langs en øde strand og lytter
■til bølgerne og fuglene; jeg hører dem bestandigt kalde og
bestandigt skrige, og somme tider føler vi det på samme må
de; men enhver fortsætter sin egen lille trummerum, bange
for at standse op og lytte af frygt for at sprænge sin egen
nøddeskal. — Svaret findes et eller andet sted derude. Vi
bliver nødt til at søge efter det.«

I denne præsentation af faget religion har det ikke været muligt at
give dig andet end nogle få eksempler på, hvad vi beskæftiger os med.
Forhåbentlig sidder du nu tilbage med en fornemmelse af et fag, der
både er spændende og afvekslende.
Emst Pedersen.
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Nogle oplysninger til praktisk brug
Skolens administration
Rektor Eva Nielsen (EN): træffetid: som regel ma, on og to 12.15 13.00 (og efter aftale); 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).
Assistent Anna Petersen (AP).
Indre inspektor: adjunkt Leif Schou Jensen (SJ).
Studievejleder for gymnasiet: adjunkt Jan Bjerregaard Jessen (JB),
adjunkt Lida Schrøder (LS), adjunkt Erik Svejgaard (ES)
og adjunkt Lars Weitemeyer (LW).
Studievejleder for HF: adjunkt Kell Porsfelt (PO) og adjunkt Lars
Weitemeyer (LW): træffetid daglig iflg. opslag; tlf.tid: ti og to
19 — 20, tlf. 62 63 93.
Bibliotekar: lektor Aage Laursen (LN).
Tilsyn med fysiksamlingen: lektor Hans Pind (PI).
Tilsyn med kemisamlingen: 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):
Økonomiinspektor: lektor Hans Pind (PI).
Kostinspektører: adjunkt Leif Schou Jensen (SJ),
adjunkt Kell Porsfelt (PO) og adjunkt Birgit Loft (BL).
Økonoma: Rita Schrøder. Tlf. 62 20 41.
Skolens pedel: Karl Heinz Calender (HC). Tlf. 62 26 11.
Pedelmedhjælper: Willy Hansen (WH).

Fortegnelse over skolens personale 1.5.80
Inger Albinus-Jørgensen (AJ), adjunkt, cand. mag., engelsk, Kir
kebakken 1, tlf. 62 49 16, bedst 17 — 18.
Morten Blemsted (MB), adjunkt, cand. mag., fransk-dansk, Præsteskoven 75, tlf. 62 77 82.
Tove Brink (TB), sekretær, Tøndervej 113, tlf. 62 50 73.
Carl Heinz Calender (HC), pedel, Callesensgade 26, tlf. 62 26 11.
Niels Chr. Dahl (DA), adjunkt, cand. scient., matematik,
Farverhus 162, tlf. 62 51 66.
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Poul Dragsbo (PD), lektor, cand. mag., biologi, Forstallé 29, tlf.
62 71 53, bedst 18 — 19.
Henrik Fangel (FA), adjunkt, cand. mag., historie og samfundskundskab-latin-oldtidskundskab, Dambjerg 15, tlf. 62 47 42.
Peter Giles (PG), timelærer, cand. phil., engelsk, Høgelsbjerg 76,
tlf. 62 79 08.
Christel Waltraud Hansen (CH), adjunkt, cand. mag., tysk-dansk,
Friedrichstal 38A, D 239 Flensburg, tlf. 00949-461-41714.
Lisbeth M. Hansen (LH), adjunkt, cand. mag., tysk - fransk, Kon
gevej 37, Haderslev, tlf. 52 99 40.
Willy Hansen (WH), pedelmedhjælper, Farversmøllevej 73, tlf.
62 18 70.
Else Harmer (EH), adjunkt, cand. mag., fransk, Uglekær 178, tlf.
62 15 43.
Elisabeth Hertzum (EH), adjunkt, cand. mag., historie og sam
fundskundskab - formning, Uglekær 92, tlf. 62 65 59.
Jens-Chr. Ingwersen, adjunkt, dipl.-ing., fysik-kemi, Lindevang 19,
tlf. 62 46 19.
Gert Jacobsen (GJ), adjunkt, cand. scient., matematik - datalære,
Slotsgade 39A, tlf. 62 49 39.
Leif Schou Jensen (SJ), adjunkt, cand. mag., dansk — historie og
samfundskundskab, Forstallé 19, tlf. 62 20 23.
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, Byg
marken 31, 6230 Rødekro, tlf. 66 17 84.
H. W. Lauesen (HL), adjunkt, kunstmaler, formning, Bodum pr.
Løjt Kirkeby, tlf. 66 72 58 bedst 18 — 19.
Aage Laursen (LN), studielektor, cand. mag., historie og sam
fundskundskab — oldtidskundskab — religion. Skinderbro 24, tlf.
62 39 55 bedst 18 — 19.
Henrik Lind (LI), adjunkt, cand. phil., dansk, Lykkevej 27, Løjt
Kirkeby, tlf. 66 70 96.
Ulla Lind (UL), adjunkt, cand. mag., engelsk - idræt, Lykkevej 27,
Løjt Kirkeby, tlf. 66 70 96.
Jørgen Lobedanz (LO), adjunkt, cand. scient., biologi, Møllegade
2, tlf. 62 64 10.
Birgit Loft (BL), adjunkt, cand. phil., musik, Forstallé 19, tlf.
62 20 41.
Marianne Lyngkjær (ML), adjunkt, cand. mag., engelsk - gymna
stik, Bovrup Kirkevej 66, Bovrup, tlf. 68 05 50.
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Villy Maarbjerg (VM), adjunkt, cand, scient., matematik - fysik,
Møllepold 15, tlf. 62 61 53.
Søren Madsen (MN), adjunkt, cand, scient., fysik - matematik,
Farverhus 216, tlf. 62 80 32.
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.
Eva Nielsen (EN), rektor, cand. mag., historie og samfundskund
skab, 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 - reli
gion - historie, Nørager 46, 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 , Forstallé 19, tlf.
62 63 93.
Lida Schrøder (LS), adjunkt, cand. mag., fransk - dansk, Hovs
lund, Rødekro.
Jens C. Sindholt (SI), adjunkt, cand. mag., fysik - matematik,
Hørgård 12.
Karen Surlyk (KS), sekretær, Jørgensgård 42, tlf. 62 25 05.
Erik Svejgaard (ES), adjunkt, mag. art., dansk - psykologi, Præsteskoven 47, tlf. 62 77 50.
Karin Toft Sørensen (KT), adjunkt, cand. mag., dansk - tysk, Løk
kegårdsvej 75, Rødekro, tlf. 66 16 77.
Peter Brøgger Sørensen (BS), adjunkt, cand. scient., geografi, Møl
lepold 17, tlf. 62 60 25.
Preben Sørensen (PS), studielektor, cand. mag., historie og sam
fundskundskab - engelsk. Tækkerløkke 34B, 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.
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Rolf Thorup (RT), lektor, cand. mag., russisk - historie og sam
fundskundskab - oldtidskundskab, Slotsgade 20, tlf. 62 71 95.
Niels Thostrup (TH), adjunkt, cand. mag., samfundsfag - geografi,
Dyrehavegårdsvej 11, Kirkeby, 5771 Stenstrup.
Birgit Voigt (BV), adjunkt, cand. scient., biologi - idræt, Løjt Søndervang 27, tlf. 66 70 99.
Lars Weitemeyer (LW), adjunkt, cand. scient., biologi - geografi
Hjarupvej 11, tlf. 62 49 26.
Jenni Witte (WI), adjunkt, cand. mag., fransk - latin, Kolstrup 74,
tlf. 62 57 80.
Ole Østergaard (00), adjunkt, cand. mag., historie - samfundsfag,
Tøndervej 217, tlf. 62 80 28.

Lærerkandidater
Følgende lærerkandidater har gennemgået
kursus i undervisningsfærdighed:
I efterårssemestret:
Hans V. Møller: samfundsfag — historie.
Inge M. Tietje: dansk.
Birgit Voigt: idræt — biologi.
I forårssemestret:
Inge M. Tietje: tysk.
Klaus Holt: engelsk.
Aksel Voigt: geografi.

25

Inger Albinus-Jørgensen
(AJ)

Carl Heinz Calender
(HC)

Henrik Fangel (FA)

Morten Blemeted (MB)

Niels Chr. Dahl (DA)

Peter Giles (PG)
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Tove Brink (TB)

Poul Dragsbo (PD)

Christel Hansen (CH)

Lisbeth Hansen (LH)

Willy Hansen (WH)

Else Harmer (HA)

Elisabeth Hertzum
(EH)

Jens Chr. Ingwersen
(JI)

Gert Jacobsen (GJ)

Leif Schou Jensen (SJ)
(SJ)

Jan Bjerregaard Jessen
(JB)

Elin Vejbye Johansen
(VJ)
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Folmer Bank Jørgensen
(FB)

Steen Klausen (SK)

Erich Krickau (KR)

Karl Peder Larsen (KL)

H. W. Lauesen (HL)

Aage Laursen (LN)

Henrik Lind (LI)

Ulla Lind (UL)

Jørgen Lobedanz (LO)
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Birgit Loft (BL)

Marianne Lyngkjær
(ML)

Villy Maarbjerg (VM,

Søren Madsen (MN)

Karen M. Magnusson
(MA)

Kirsten Sebbelov Møller
(SM)

Mogens Mølskov (MM)

Eva Nielsen (EN)

Inger Nielsen (IN)
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Wilhelm Stoksted Niel
sen (WN)

Kell Porsfelt (PO)

Max Ottesen (OT)

Emst Pedersen (EP)

Bodil Petersen (BP)

Hans Pind (PI)

Lida Schrøder (LS)

Jens Sindholt (SI)
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Erik Svejgaard (ES)

Karin Toft Sørensen (KT)

Peter Brøgger Sørensen
BS)

Preben Sørensen (PS)

Torben Rosenquist Søren
sen (TR)

Ole Techow (TE)

Nanna Therkildsen (NT)

Rolf Thorup (RT)

Karen Surlyk (KS)
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Niels Thostrup (TH)

Lars Weitemeyer (LW)

Ole Ostergaard (00)

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
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Jenni Witte (WI)

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. 7.1972
Toften 20, 6200 Aabenraa
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
Rektor em. Georg Buchreitz
ansat ved skolen 1. 8.1941 — 31.10.1975
Nybro 14, 6200 Aabenraa

Lektor em. Ingeman Pedersen
ansat ved skolen 1.8.1934 — 31. 7.1976
Lektor em. A. C. Lindgaard
ansat ved skolen 1.10.1938 — 31.7.1977
Farversmøllevej 25, 6200 Aabenraa
Lektor em. Edith Gruveman
ansat ved skolen 1.8.1967 — 31.7.1979
Sejersholt 22, 6200 Aabenraa.
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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 lignende. 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 naturligvis frivilligt, om
man vil bidrage, ligesom man også selv fastsætter beløbets størrelse.
Pengene administreres af skolens fællesudvalg (rektor, fire lærere
og fire elever (både gymnasiet og HF er repræsenteret)).

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

1.
2.
3.
4.

34

Dimissionsfest
Dimissionsfest afholdes fredag den 20. juni kl. 17 på skolen. Forældre
og pårørende til elever, der afslutter deres skolegang, er meget vel
komne.

Bogudlevering
1.g sproglig
l.g matematisk
1HF

torsdag den 7. august kl. 10
fredag den 8. august kl. 10
lørdag den 9. august kl. 10.

1. skoledag efter ferien
Mandag den 11. august kl. 9 møder alle lærere.
Kl. 11.30 møder alle elever.
Elever i 2.g, 3.g og 2.HF skriver skema.
Elever i l.g og l.HF har introduktionsprogram til kl. ca. 13.40.

Ferieplan 1. 6. 1980 — 9. 8. 1981
1980:

1981:

Lørdag 21. 6. — søndag 10. 8.: Sommerferie
Lørdag 18.10. — søndag 26.10.: Efterårsferie
Tirsdag 23.12. — Søndag 4.1.: Juleferie.
Lørdag 11. 4. — tirsdag 21. 4.: Påskeferie
Fredag 5. 6.: Grundlovsdag
Lørdag 20. 6. — søndag 9. 8.: Sommerferie.

ffoycdin dya ny,

fors falle

AABENRAA STATSSKOLE
Forstallé 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
Inspektørerne: (04) 62 20 23, (04) 62 20 41 eller (04) 62 63 93
Økonoma: (04) 62 20 41

Tryk: Offseta, 4913 Horslunde, 03 - 93 58 65.

