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Med dette lille årsskrift vil
Aabenraa Statsskole byde vore nye elever
i l.g og 1. HF velkommen.

Det er skolens håb, at I vil få en god
og udbytterig tid her - årsskriftets leksikonafsnit
vil være jer en nyttig hjælp.
Det er redaktionens håb, at årsskriftet
også indeholder artikler, som elever i 2. og 3.g
samt 2.HF vil have brug for.
På redaktionens vegne
EVA NIELSEN
rektor

Skolens bomærke forestiller det gode skib
»Industria« af Aabenraa. Det er tegnet i 1923 af 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.
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Noget om musik
Musik er et af de fag, der undervises i på flere forskellige niveauer i så
vel gymnasiet som på HF.
På l.HF kan der vælges musik som fællesfag med 2 ugentlige timer.
Derefter er der mulighed for at fortsætte med faget som tilvalg i 2.HF
med 3 timer om ugen. I gymnasiet er undervisningen obligatorisk i l.g
med 2 ugentlige timer, hvorefter det er valgfrit. For de særligt interessere
de er der mulighed for at vælge musik som grenvalg.
Hvad går musikundervisningen så ud på? Hvorfor skal der overhovedet
være musikundervisning i gymnasiet og på HF? Man kunne stille sig et
andet spørgsmål. Kunne man forestille sig et samfund, højt eller lavt ud
viklet, hvor der ikke fandtes musik? Musik skabes af mennesker og bru
ges af mennesker. Musik indgår i vores hverdag som et middel til kommu
nikation på linje med tale, skrift og billeder.
I de gamle højkulturer anså man musikkens harmoni for at være iden
tisk med den harmoni, der beherskede universet. Følgelig blev musik til
skrevet en vigtig rolle i det statslige liv. Konfutse sagde direkte: Hvis man
vil vide, om et land er godt regeret og har gode sæder - så lyt til musikken.
Ud fra sådanne forestillinger opstillede man bestemte krav til den musi
kalske opdragelse.
I dag er forholdet anderledes. Målet med musikundervisningen er at gø
re eleverne mere bevidste over for den musik, de hører, så de dels lærer at
forstå denne menneskelige meddelelsesform, og dels gøres i stand til at
træffe et reelt valg af det overvældende udbud af forskelligartet musik.
Kan eleverne ikke det, overlades de til et passivt musikforbrug, der inde
bærer rige muligheder for manipulation og indoktrinering.
For at opnå dette, er det vigtigt at man lytter bevidst til musikken, og
ikke lader den være en støjkilde, som enten skal udfylde en knugende stil
hed eller borteliminere uønskede lyde. Et bevidst forhold til musik opnås
imidlertid også, hvis man selv er aktiv udøver, det være sig enten med
sanglig eller/og med instrumental udfoldelse.
Men den musik der omgiver os, er uhjælpelig forbundet med det sam
fund, hvori den er opstået. Hvem bestemte f.eks. hvad Bach skulle kom
ponere, og hvem bestemmer hvad Kim Larsen skal lave, gør Kim Larsen?
Det er således muligt i sit arbejde med musikken, at bevæge sig ind på
mange spændende områder, som har historisk eller samfundsmæssig in
teresse.
Musiklærerne

4

Biologi
Alle elever i gymnasiet og HF vil i større eller mindre udstrækning kom
me til at beskæftige sig med faget biologi. Fagets centrale placering i un
dervisningen er en naturlig følge af biologiens mål, som er at kortlægge de
biologiske lovmæssigheder, vi som mennesker er underlagt, både hvad
angår funktionen af vores egen krop og vort forhold til den omgivende
natur. Hvad enten vi tænker over det eller ej, er vi alle hver eneste dag
dybt engagerede i biologiske spørgsmål både individuelt og samfunds
mæssigt. Mange af de problemer og begivenheder, vi står overfor, inde
holder biologiske momenter. Tænk blot på en tilfældig række af fæno
mener som helbred, forurening, prævention, fiskerikvoter, ukrudtsbe
kæmpelse, ernæring, »reagensglasbørn«, det fremskudte dige, atom/kulkraft, bioteknologi o.s.v. Det er biologiundervisningens mål at give ele
verne et solidt fagligt grundlag for at forstå og vurdere problemer af den
ne art.
Det er ikke muligt her at give et dækkende indtryk af de mange emner,
der behandles i faget biologi, men som eksempel på et højaktuelt emne
skal det sidste af de ovenfor nævnte, nemlig bioteknologien, diskuteres
lidt grundigere. Bioteknologien, altså teknologi som bygger på biologiske
forskningsresultater, har allerede i en årrække været en vigtig del af indu
striens produktionsapparat, f.eks. i forbindelse med fremstilling af enzy
mer fra mikroorganismer. I de kommende årtier forventes bioteknologien
at gennemgå en rivende udvikling og måske blive den afgørende teknolo
giske fornyelse i denne periode. Det skyldes et afgørende gennembrud i
den molekylær-biologiske og celle-biologiske forskning, som i løbet af de
sidste 6-8 år har ført til udvikling af den såkaldte genetiske teknologi (gen
splejsning). Udtrykt i få ord består teknikken i, at man kan tage snart sagt
et hvilket som helst arveanlæg fra en eller anden organisme og overføre
det til en ny »værtsorganisme«, f.eks. en bakterie, men for den sags skyld
også en plante- eller dyrecelle. Mennesket er med andre ord på vej til at
sikre sig en delvis eller fuldstændig kontrol over planters og dyrs arvean
læg, d.v.s herredømme over den enorme mængde af information, der
gennem millioner af år er blevet ophobet under evolutionen. Hvad der ba
re for få år siden var ren science fiction, er nu i færd med at blive en reali
tet. Det er oplagt, at dette åbner fantastiske muligheder for menneskets
kontrol over naturen. Man kan blot tænke på de medicinske perspektiver,
f.eks. helbredelse af arvelige sygdomme eller den betydning gensplejsnin
gen allerede har fået for kræftforskningen. Mindst lige så vidtrækkende
er perspektiverne for produktionssektoren i samfundet. Ved at »snedke
rere« om på arveanlæggene er det således sandsynligt, at man i fremtiden
kan konstruere planter til bestemte formål f.eks. planter med nedsat gød
ningskrav. Det vil blive muligt at programmere mikroorganismer til at va
retage et utal af processer i den kemiske produktion. En sådan produkti
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on baseret på programmerede mikroorganismer vil formentlig kunne til
rettelægges på en betydelig mere ressource-besparende og miljøvenlig må
de end den kendte kemiske industri gør det. Alt dette lyder særdeles lo
vende. Ikke desto mindre er bioteknologien, specielt gen-teknologien,
blevet mødt med skepsis fra forskellig side.
Man har diskuteret den eventuelle sundhedsfare i forbindelse med gen
splejsningen, andre kritikere har opfattet den som et angreb på den men
neskelige frihed og værdighed. Der er imidlertid ikke længere nogen tvivl
om, at bioteknologien i de nærmeste årtier på afgørende måde vil præge
samfundets udvikling. Men bioteknologien er endnu ung. Det er derfor
vigtigt at få en bred debat om perspektiverne i denne udvikling, baseret på
en solid viden om bioteknologiens muligheder og begrænsninger.
Biologilærerne

Dagbog 1981-1982
nedskrevet af Ole Østergaard
10.8.

12.-14.8

21.8.

24.-28.8.

1.9.

2.9.
3.9.
18.9.

begyndte skoleåret kl. 10.30 i aulaen. Aldrig er så mange ele
ver og lærere startet på skolen efter en sommerferie.
Som et led i skolens introduktionsarrangement for nye elever
var alle l.g’ere og l.HF’ere samt to lærere pr. klasse på hytte
tur.
Samtidig var en del gamle elever til sygeeksamen og reeksami
nation.
afholdtes FLE-fest d.v.s. fest for forældre, lærere og elever (i
l.g ogi l.HF), hvis formål bl.a. varat give et overskud til næ
ste års hytteture for nye elever.
var 3.v sammen med Elisabeth Hertzum og Søren Madsen i
Berlin - både vest og øst for muren.
startede de to elevråd for henholdsvis gymnasiet og HF et kur
sus for alle elevrådsrepræsentanter. Kurset fortsatte endnu to
aftener.
fandt årets første morgensamling sted og dermed også årets
første skænderi mellem KG og DGS.
den 2. lærerskovtur i nyere tid gik til Kalvø kl. 12.
fejredes skolens fødselsdag (som er den 23.8.) med en sports
dag for alle arrangeret af idrætslærerne. Overskuddet fra fe
sten om aftenen muliggør, at skolens elever også i dette skole
år på trods af statens sparekniv kan deltage i idrætsstævner
rundt om i landet.
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18.-25.9.

25.9.

28.9.
11.-20.10.

16.10.
19.-23.10.

2.11.
6.11.

lO.-ll.ll.

13.11.

22.-24.11.

4.12.
7.12.

var 3.a sammen med Jenni Witte og Steen Klausen på vinplukkertur til Frankrig. Det rapporteres, at rødvine af 1981årgangen bliver over gennemsnittet.
var der atletikstævne i Odense. På trods af skolens dårlige idrætsfaciliteter lykkedes det skolens piger at erobre en 7.plads blandt finalestævnets 12 deltagere.
var både skolens kopimaskine og offsetanlæg ude af drift med
deraf følgende undervisningskaos.
var 3.bS sammen med Else Harmer og Ole Østergaard på en
EF-studietur. Først i Bruxelles, dernæst til Europaparla
mentsmøde i Strasbourg og endelig i Paris, hvor man holdt
efterårsferie. Europaparlamentet havde givet over 10.000 kr.
til turen
holdt U-landsgruppen fest. Overskuddet gik til gruppens støt
teprojekt, Mahalpe Silk Farm, på Sri Lanka.
var der efterårsferie. En masse elever brugte den til erhvervs
arbejde.
HF-elevrådet arrangerede hyggeaften.
Skolens 15 måneder gamle offsettrykkemaskine rundede sin
første million trykte sider, og firmaet gav i den anledning wie
nerbrød til lærerne. I gennemsnit trykkes der således årligt
1000 ark papir pr. elev. Lagt i forlængelse af hinanden kan
årsforbruget nå fra Aabenraa til syd for Hamborg.
var der fællestimearrangement. På programmet var Ekstra
Bladets narkopropagandafilm »Vi anklager«.
fredag den 13. var der arbejdsnedlæggelse blandt pædagoger
ne på daginstitutionerne i Aabenraa. Lærerværelset fungere
de i den anledning som integreret vuggestue og børnehave for
lærerkollegiets store børneflok.
var 3.yzF med Jens Ingwersen, Niels Dahl og Karl Peder Lar
sen i Hamborg for at studere DESY, opera, planetarium, in
dustrivirksomhed og vesttysk gymnasieundervisning.
I anledning af at enkedronning Ingrid uddelte stipendier fra
»Ingrid-Fondet« på Aabenraa Statsskole havde skolen fri.
Dagen før 1982-folketingsvalget, som jo var udskrevet p.g.a.
finansieringsproblemer for landbrug og boligbyggeri, modtog
skolen uventet 100.000 kr. i såkaldt »pris- og lønregulering«.
Lærerrådet besluttede at købe et nyt videoanlæg (til kr.
40.000) og papir for pengene.
Samme dag var der arrangeret vælgermøde i aulaen for alle
skolens elever. SF, Socialdemokratiet, Konservative Folke
parti og Fremskridtspartiet var repræsenteret. SF’s repræsen
tant, Inger Harms, blev oven i købet valgt ind i Folketinget
dagen efter - viste det sig senere.
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10.12.

startede billetsalget til årets julerevy og festen bagefter. Inden
spisefrikvarteret kunne Pind melde alt udsolgt til 2. forestil
ling, og 2 dage senere var der også udsolgt til 1. forestilling.
22.12.
800 nuværende og gamle elever overværede årets julerevy. Til
festen bagefter spillede »Ny dag« og ikke »Jomfru Ane
Band«, som det ellers var annonceret. Til Jomfruernes store
forbavselse nåede deres instrumenter aldrig frem til Aabenraa.
23.12.-4.1. Juleferie, idet Aabenraa Statsskole stadig ikke har vinterferie.

1982
6.1.

20.1.

22.-29.1.
25.-28.1.
4.2.
8.2.

11.2.

21.2.

26.2.

7.-11.3.

Alle gymnasieelever fik skoleårets første karakterblad. I den
ne anledning afholdtes såkaldte »lærerforsamlinger« 3 efter
middage i træk.
Samme dag havde Aabenraa Statsskoles serviceradio premiere
i 10-frikvarteret.
var der »Åbent hus« for eventuelle nye 1 .g’ere og 1 .HF’ere og
deres forældre.
skrev 2.HF’ere 2. årsopgave. For nogle blev denne uges fri fra
skole ikke lige det, de havde tænkt sig.
var der forældrekonsultationer for l.g’erne og deres foræl
dre.
To elever foranstaltede tøj- og pengeindsamling til fordel for
det krigsretstilstandshærgede Polen.
2.bcS og Bente Fink undersøgte vha. et spørgeskema »politisk
indsigt« blandt alle skolens elever. Undersøgelsen viste, (1) at
drengene har større politisk indsigt end pigerne, (2) at den po
litiske indsigt er voksende i løbet af gymnasie- og HF-tiden
samt (3) at de samfundsfaglige elever for gymnasiets vedkom
mende har størst politisk indsigt.
Grenvalgsorienteringen i l.g bestod i år både af orientering
fra studievejlederen, faglærerne og elever med forskellige
grenfag. Det svære valg mellem interesse, fremtidsudsigter
etc. skulle træffes senest 12.3.
slog 30 lærere og lige så mange af deres børn »Katten af Tøn
den«. Andre brugte fastelavnsfridagen til at udfylde det, der
for lærerne er værre end selvangivelsen, nemlig pensumindbe
retningerne til brug for årets eksamen.
På skolen startede ét datakursus for 20 lærere, der skulle ind
vies i »Comal 80«-datasprogets mysterier.
Samme aften var der karneval med musik af »Rockforbun
det«. Festen gav som tidligere februar-fester underskud.
var 2.mS med Jan Bjerregård og Lida Schrøder i
Rostock/DDR. Søndag den 7.3. færdigredigeredes dagbogen
også.
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Gymnasietilmeldingerne for næste skoleår skal være amtet i
hænde, og det vil så afsløres, om Sønderjyllands Amt går i
gang med en ny 50 mio. kroners-investering til gymnasiebyggeri. Denne gang i Nr. Rangstrup kommune - en af Danmarks
arbejdsløshedsøer, hvor byen Toftlund ligger.
9.+ 17.3. To fællestimearrangementer om »Kalaallit Nunaat - Grøn
land« løber af stabelen den 9. og 17.3. Det første er et lysbilledforedrag om »Grønland - set med andre øjne«, og det an
det er det næsten verdensberømte »Tuukaq-teater«, der viser
forestillingen »Inuit« (»Menneskene«). Nogle af skolens
grønlandske kostskoleelever har deltaget aktivt i tilrettelæg
ningen heraf.
21.+23.3. skal der være skolekomedie. 2.g og l.HF opfører sammen
med den utrættelige instruktør, Benjamin, »Men Sancho
Panza lever«.
Fællesudvalget arrangerer årets sidste fest den 23.3. efter fore
stillingen.
er der berammet et fællestimearrangement med Gymnasiedi15.4.
rektoratets direktør, Erik Mortensen. Emnet er naturligvis:
»Hvilke ændringer kan der forventes i gymnasieundervisnin
gen i 1985?«, når elevtallet indleder sin drastiske nedtur.
29.4.
er det 2.HF’ernes sidste skoledag. Straks derefter starter deres
lange eksamensmarch.
Skolebladet »Kontakten« udkommer med sit 7. og sidste
nummer i dette skoleår. 200 sider om livet på Aabenraa Stats
skole er det blevet til i det forgangne skoleår.
»De lyse nætter begynder« ... - og det er 3.g’ernes sidste sko5.5.
ledag. Ved morgenkaffen i kantinen vil de sædvanlige jubel
scener udspille sig, mishagsytringer lyde fuldtonigt o.s.v. ef
terhånden som rektor afslører, hvilke fag de enkelte klasser og
hold skal til eksamen i.
vil forhåbentlig alle 2.HF’ere og 3.g’ere kunne fejre deres ek18.6.
samen - med eller uden hat. Forældrene indbydes til at over
være dimissionen, der sikkert også i år vil blive fejret med en
afskedsmiddag i kantinen.
Sommerferien begynder, og bag os ligger utallige møder - det
være sig: lærerråds-, fag-, GL- og regionsmøder og DGS-,
KG-DSU-, HF- og gymnasieelevråds- samt Fællesudvalgsmø
der.

8.3.
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DGS
Du skal til at starte en ny uddannelse og når du sidder med dette års
skrift i hånden bliver eller er du gymnasie- eller HF-elev.

Elevrådet
På gymnasiet/HF spiller elevrådet en meget stor rolle. Det er i elevrå
det, eleverne selv tager deres beslutninger om ting, der vedrører dem.

Hvad er DGS
Elevrådene har en landsorganisation for alle elevråd i Danmark. Det er
DGS - Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

Hvordan arbejder DGS
I DGS arbejder elevrådene med uddannelsespolitik, forhøjede klasse
kvotienter, overbelægning, boligproblemer, SU, karakter/eksamen o.s.v.
Det er elevrådene, der bestemmer, hvad der skal arbejdes med. Sidste
år var ca. 70 elevråd medlemmer af DGS. Aabenraa Statsskoles elevråd
var medlem til 1976. I øjeblikket arbejder DGS-gruppen på skolen for at
få elevrådet genindmeldt. Man kan også melde sig selv ind. Det koster 10
kr.

Hvorfor DGS
Når DGS forhandler med f.eks. undervisningsministeriet og får nogle
ting igennem der, kommer det til at berøre alle gymnasieelever. Det er
derfor vigtigt, at alle kommer til orde - ikke kun 70 elevråd; men alle lan
dets elevråd. Hvis du ikke er enig med DGS, så husk at dit elevråd kan la
ve tingene om.
Støt elevrådet!
Støt dig selv!
Bliv medlem af DGS!!!
Annegrethe 3.bS

DSU
DSU - Danmarks Socialdemokratiske Ungdom - er arbejderbevægel
sens ungdomspolitiske organisation.
Vi har her på stedet en DSU-uddannelsesklub, der fortrinsvis tager sig
af det uddannelsespolitiske. Men vi beskæftiger os selvfølgelig også med
andet end lige netop det uddannelsespolitiske.
DSU er en selvstændig organisation. Vi har vore egne programmer. Vi
har vor egen kongres. Men vi er en del af den bevægelse, der gennem ge
nerationer har kæmpet for, at ændre samfundet i retning af noget mere
demokrati.
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Det er ikke menneskeværdigt, når man som medarbejder på en fabrik
ingen indflydelse har på sin egen arbejdsplads.
Det er ikke menneskeværdigt, når vort uddannelsessystem virker som
en sorteringsmaskine, hvor ikke alle får mulighed for at påbegynde den
uddannelse, som han eller hun ønsker.

Disse ting skal der ændres ved!
DSU’s idégrundlag bygger på menneskehedens naturlige videreudvikling.
Vejen til det ideelle samfund er demokratiets. Vi skal gennem reformer
ændre samfundet, og det sker bedst ved, at demokratisere både det politi
ske og økonomiske liv!
Du kan altid få flere oplysninger om DSU. Vores pjecer ligger på hyl
den i kantinen. Du kan også henvende dig til os!
Jørn Jørgensen 3.zF
Steen V. Petersen 3.mS

Gymnasieelevrådet
Som de fleste andre skoler har vi også på Aabenraa Statsskole et (to)
elevråd. G-elevrådet repræsenterer alle gymnasiaster og består af en re
præsentant fra alle gymnasieklasser. Ud af elevrådet er der valgt en for
mandsgruppe på fem personer, i daglig tale kaldet »Juntaen«. Vi tager os
af de praktiske ting omkring mødeindkaldelse, sortering af post o.lign.
Desuden repræsenterer vi elevrådet i fællesudvalget (FU) og lærerrådet.
Ud over det har elevrådet repræsentanter siddende i en række af skolens
udvalg.
Dette års elevrådsarbejde blev lagt ud med et elevrådskursus, hvor vi di
skuterede flere ting, der skulle have til formål at forbedre elevrådet og
dets arbejdsindsats. Om den ønskede virkning er blevet opnået er nok
tvivlsomt, men vi håber at kunne gentage arrangementet efter sommerfe
rien. Efter jul var en del af elevrådet på en weekendtur, hvor man foruden
at lære hinanden bedre at kende bl.a. fik sat nogle ting igang, der skulle
være med til at forbedre skolens miljø. Også dette arrangement skulle ger
ne blive et årligt tilbagevendende. Af andre ting kan vi nævne, at elevrå
det også deltager i et amtsligt samarbejde med de øvrige sønderjyske gym
nasier. Desværre er det ikke blevet til så mange møder, som man kunne
ønske i dette skoleår.
At få et elevråd til at fungere effektivt er en meget svær opgave, og det
kræver ikke kun interesse fra repræsentanterne, men fra alle skolens ele
ver. Dette kan det af og til knibe med. Vi er dog evige optimister og håber,
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at den faglige aktivitet i elevrådet vil være opadgående. Vi håber også
snart at få vores eget lokale, det vil lette meget og måske være den inspira
tion, der skal til. Vi har mulighed for at øve indflydelse, lad os benytte os
af den.
Vi glæder os til at få frisk blod i årerne . . .
Lilian, Vibeke, Peter, Finn og Gunvor

HF-elevråd
En kort oplysende hilsen fra det nuveærende HF-elevråd på Aabenraa
Statsskole.
HF-elevrådet består af 12 repræsentanter, 2 fra hver klasse. Udfra rå
det vælges 3 repræsentanter til en formel ledelse, (bestående af formand,
sekretær og kasserer), der står for indkaldelsen til møder og for den dagli
ge administration.
Rådet varetager kursisternes interesser, så disse kommer til udtryk hos
skolens ledelse (rektor + lærerråd). Interesserne kan være af forskellig
art, såsom nyanskaffelser af for elever tilgængelige materialer. Miljømæs
sige materialer. Miljømæssige forbedringer, - kort sagt medindflydelse på
såvel store som små beslutninger, der indvirker på den daglige skolegang.
Desuden arrangerer rådet med mellemrum kulturelle foranstaltninger, så
som hyggeaftener, indslag i ugentlige morgensamlinger, er mearrangører
af fællesarrangementer og emnedage.
Rådets medlemmer mødes en gang om ugen for at løse de arbejdsopga
ver, der opstår. Udfra disse opgaver laves et arbejdsprogram. D.s.v. en
fastlæggelse af opgavens art og hvordan den på bedst mulig måde kan lø
ses.
Samtidig med at HF-elevrådet arbejder med kursisternes specielle pro
blemer, er der et snævert samarbejde med Gymnasie-elevrådet, hvor fæl
les problemer søges løst på den mest effektive måde.
For at HF-elevrådet også i fremtiden har mulighed for at påvirke arbej
det i at skabe et bedre klima for alle, opfordrer vi dig til at interessere dig
for rådets arbejde og evt. selv deltage, da alle møder er åbne for enhver
kursist.
Per og Hanne
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Konservative gymnasiaster
KG er for dig, borgerlige gymnasieelev! Som medlem af KG får du
mange spændende tilbud og - udfordringer, hvis du vil . . .
KG holder medlemsmøder ugentligt, indbyder politikerne eller sagkyn
dige for at informere og diskutere, viser film, afholder konferencer og
kurser og arrangerer virksomhedsbesøg, fester, hyggeaftener m.m. Og
som medlem får du bl.a. tilsendt to forskellige landsaviser, der hele tiden
holder dig informeret om aktiviteter og politiske forhold på landsplan.
Du får indsigt i politik og lærer mange nye venner at kende. Og hvis du
har lyst til at være aktiv KG’er - ja, så er der faktisk ubegrænsede mulig
heder: politiske studiegrupper, festudvalget og redaktionen, der udgiver
KG’s store skoleblad til alle lærere og elever. Du kan naturligvis også væ
re medlem blot for at støtte KG’s politik.
KG er tilhænger af den størst mulige personlige frihed. Vi ønsker bl.a.
størst mulig valgfrihed i uddannelsen, og vi er modstandere af, at du som
frittænkende gymnasieelev skal tvinges ind i en umyndiggørende »gymna
siefagforening« ved kollektiv indmeldelse.
Hvis du for fremtiden ønsker at leve i et samfund uden indskrænknin
ger af din frihed, er den eneste rigtige måde, der sikrer dig indflydelse her
på, dit medlemskab af KG.
Thomas Andresen

KFS
KFS, Kristeligt forbund for studerende og skoleungdom på Aabenraa
Statsskole, er ikke en hyggeklub af fromme registrerede medlemmer, der
søger et gruppesammenhold, hvor bestemte politiske, filosofiske og etiske
partiprogrammer dyrkes uden indblanding udefra.
Vi er derimod en for alle åben gruppe af elever, der på trods af vore for
skelligheder har set/ønsker at se, at livet og tilværelsen rummer mere end
egoisme, fjendskab og tomhed. Vi ved, at kristendommen stadig kan sæt
te mennesker i en frihed, der over for sig selv, over for andre og over for
Gud er mere end bare et psykologisk middel til at fjerne skyldfølelse og
depression. Vi har i det forløbne år været sammen både i skoletiden, om
aftenen og på weekendture for at leve i et fællesskab, der udspringer af
mere end rent menneskelige ligheder - »at de, der lever, ikke mere skal le
ve for sig selv, men for ham som døde og opstod for DEM«. (2. Korinterbrev 5:15).
KFS-gruppen
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Leksikon
* foran et ord betyder, at ordet selvstændigt kan slås op i leksikonnet.

A
Bogstavet A står foran alle lokalenumre i den nye fløj, f.eks. A32.

Adjunkt
En lærer, der har haft fast ansættelse ved gymnasieskolen i mindre end
15 år.

Administrativ Inspektor
* Inspektor.

Administration
Upræcis betegnelse for den gruppe, der består af * boginspektor, * in
spektor, * kontordamerne og * rektor.

Adresser
* Kontoret beder om, at du i tilfælde af flytning straks meddeler din
nye adresse til skolen.

A-fløj
Betegnelse for den nye fløj (som ligger på skolens østlige side).

Alumnatet
Hvad er årsagen til, at man flytter på kostskole? For nogle elevers ved
kommende skyldes det, at de har deres hjem i udlandet, fordi deres for
ældre er i diplomatiet, i militæret eller i en virksomhed med filialer i ud
landet; nogle kostelever er danske sydslesvigere, andre grønlændere, (selv
om man forsøger at udbygge det grønlandske skolesystem, vil der nok gå
endnu nogle år, før alle grønlændere kan få en videregående skoleuddan
nelse i Grønland). Nogle kostelever har deres hjem så langt fra et gymna
sium, at daglig transport er umulig eller meget tidskrævende - 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, skrivebordsstol, 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: badeværelser, tekøkkener,
spisesal, opholdsstuer, bibliotek, værksted, systue, mørkekammer etc.
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En kostelevs tilværelse adskiller sig på væsentlige punkter fra en dag
elevs. Der er i det daglige ingen forældre til at vejlede, give gode råd og
sætte forbud op. På kostafdelingen bor ganske vist 3 kostinspektører, der
er lærere ved skolen. De skal stå eleverne bi med råd og dåd; men trods
dette er »voksen«-kontakten lille. Til gengæld spiller kammeratskabs
gruppen 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 etc.
Selvfølgelig må der være visse færdselsregler, når så mange bor samme
sted, især er det vigtigt, at der er sådanne regler, at der er ro i huset til stu
dier.
Kostskoletilværelsen stiller store krav til eleverne, men det modner dem
på en særlig måde.
Det hører dog med til billedet, at ikke alle kan falde til på kostafdelin
gen. Enkelte savner deres hjem for meget, enkelte synes ikke, de kan kon
centrere sig nok om skolearbejdet, og enkelte har så store vanskeligheder
med kammeraterne, at de giver op.
Når skolen har over 700 elever, vil 60 alumner, som kosteleverne hedder
i daglig tale, ikke kunne sætte afgørende præg på skolen. Men Alumnatet
er et værdifuldt tilskud til skolens dagligliv.

Studerende alumne. Alumnatets værelser er små, men indeholder det
nødvendige og kan godt være hyggelige, som billedet viser.
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Annekset
Kaldes også E-fløjen. Det er den gamle bygning, der ligger mellem * Afløjen og drengenes gymnastiksal. Den er bygget i tysk tid og har tidligere
været »Präparanden-Anstalt«.
Annekset giver husrum til musik og formning samt studievejledning.
Sidste ombygning af annekset fandt sted i 1982.
* studievejledere.

Aulaen
Betegnelse for skolens festsal. Navnet stammer bl.a. fra det antikke
Rom, hvor det var betegnelse for paladser.
Aulaen benyttes til * fællestimer, * dimission, * fester og andre lejlighe
der, hvor skolen er samlet.
Derudover benyttes den til visse idrætsdicipliner som badminton, da
gymnastiksalene er for små til skolens elevtal.

Ved morgensamlingen er ordet frit.
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AV-midler
Skolen råder over en del audiovisuelt udstyr, som f.eks. overheadpro
jektorer, båndoptagere, videorecordere m.m.
Udstyret er placeret rundt om i diverse depoter. Tilsynet med udstyret
varetages af * adjunkt Søren Madsen.
Elever har ikke adgang til at benytte udstyret uden aftale med en lærer.

Selvom moderne A V-udstyr bruges meget, er den gammeldags pegepind
ikke gået af brug. Billedet viser Bente Fink i karakteristisk position.

AV-rum
Skolen har forskellige duplikeringsmaskiner. De er placeret i AVrummet (nr. B28). Elever har ikke adgang til rummet, og privat kopiering
må ikke foretages.

B
Alle lokaler i den gamle hovedbygning bærer bogstavbetegnelsen B. Så
ledes betyder B12, at der er tale om et rum i B-fløjen.
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Befordringsgodtgørelse
Hvis din skolevej er mindst 9 km (i hver retning), kan du få godtgjort
dine transportudgifter. Ansøgningsskema fås på * kontoret.
Nye elever i 1G og 1HF får dog skemaet tilsendt.
Skemaet afleveres i udfyldt stand til Sønderjyllands Trafikselskab.

Bekendtgørelse
Betegnelsen for undervisningsministeriets bekendtgørelser om under
visningen i gymnasiet og på HF.
1 bekendtgørelsen er alle forhold, der vedrører læseplaner og målbe
skrivelser for undervisningen nøje fastlagt. Ligeledes indeholder bekendt
gørelserne bestemmelserne vedrørende eksamen.
Bekendtgørelserne findes i Gymnasie- og HF-håndbøgerne.

B-fløj
Betegnelse for den gamle * hovedbygning. (* hovedbygning, gamle).

Biblioteket
Skolens bibliotek er placeret i A-fløjens 1. sal. Det er frit tilgængeligt
og byder på langt over 10.000 bind.
Af hensyn til arbejdsroen må der ikke spises, drikkes eller føres andre
end hviskende samtaler på biblioteket.
Hjemlån af bøger må kun finde sted efter aftale med en lærer.
Bemærk opslagene i biblioteksområdet.

Her taler kun bøger.
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Bogdepot
Betegnelse for det sted, hvor skolens * lærebøger, klassesæt, papir
m.m. er opbevaret. Det har åbent hver dag ifølge skema, der er opslået på
depotets dør i A-fløjens kælder. Boginspektor er * lektor Rolf Thorup,
som bestyrer depotet sammen med assistent fru Anna Petersen.
Henvend dig hos dem, hvis du har spørgsmål, der vedrører * lærebøg
er, * papir, * lommeregnere m.m.

Boginspektor
* Bogdepot.

Bogudlevering
til nye elever foregår torsdag den 5. august for sproglige, fredag den 6. au
gust for matematikere og lørdag den 7. august for 1. HF.
Tidspunkterne vil blive meddelt hver elev pr. brev.

C
Et C foran et lokalenummer viser, at dette lokale ligger i den vestlige
klassefløj (A-fløjen ligger mod øst).

Cykelparkering
Cykler parkeres enten i cykelstativerne bag gymnastiksalene eller langs
muren bag * aulaen.
Bemærk, at cykelparkering ved hovedindgangen ikke er tilladt.

Cykler må ikke parkeres ved hovedindgangen.
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Data-anlæg
Skolens dataudstyr er placeret i * B-fløjens 1. sal (i rummene B49 og
B50)
Der er ikke fri adgang til maskinerne, men elever, der ønsker at bruge
dem, må finde en lærer, som de kan træffe aftale med.
Selvstændig brug af maskinerne kræver desuden, at man enten har del
taget i en datalære - * studiekreds eller har fået anden form for undervis
ning i maskinernes brug.
Er du i tvivl om noget vedrørende datamaskinerne, da henvend dig til
adjunkt Gert Jacobsen.

DGS
Bogstaverne står for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. DGS
er en af elevernes interesseorganisationer.
Nærmere oplysninger findes på * opslagstavlerne og gives i øvrigt af *
elevrådet.
Se i øvrigt artiklen side 10.

Dimission
Betegnelse for den årlige afskedsfest med de nybagte studenter og
HF’ere.
Den finder sted fredag den 18. juni 1982 kl. 17.00.
Forældre og pårørende til elever, der afslutter deres skolegang, er me
get velkomne.

Direktoratet
Den præcise betegnelse er Direktoratet for Gymnasieskolerne og HF.
Direktoratet, som har adressen Amager Torv 14, 1160 København K, er
skolens umiddelbart overordnede myndighed i alle forhold, der vedrører
undervisningen. Direktoratets telefonnummer: 01-925000.

Duplikering
* AV-rum.

Eksamen
Gymnasiet:

Eksamen består af 4 skriftlige prøver, der alle aflægges i
3G, og 6 mundtlige prøver.
De fag, der skal aflægges mundtlig eksamen i, bestem mes af * Direktoratet.
Hvis eksamensfagene er fag, der afsluttes efter 1G eller
2G, finder eksamen sted på dette tidspunkt.
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Det drejer sig om:
sproglige: 1G geografi (dog ikke samfundssproglige).
2G latin, oldtidskundskab, matematik.
matematikere: 1G engelsk eller tysk.
2G oldtidskundskab, kemi.
For at bestå eksamen kræves opfyldelse af to krav:
1. Summen af de to laveste karakterer plus gennemsnit
af resten skal give mindst 13.
2. Summen af alle karakterer divideret med karakterer
nes antal skal give mindst 5,5.
Kravene skal både opfyldes for årskarakterer og eksa
menskarakterer.
HF-kursus:
HF-kursister skal til eksamen i alle fag. De får ingen års
karakterer.
Betingelserne for at bestå eksamen er i øvrigt de samme
som for gymnasieelevers vedkommende.
* reeksamination og * mødepligt.

Ekskursioner
Det er rejser, som en klasse eller et hold og nogle af lærerne foretager i
undervisningstiden. For at en rejse kan kaldes en ekskursion, kræves
yderligere, at den skal have et fagligt indhold, der indgår i klassens/holdets * pensum.
Skolens ekskursionskonto yder begrænsede tilskud til ekskursionerne.
Der er mødepligt til ekskursionerne. Derfor skal der forud for tilladelse
til afholdelse af en ekskursion, der vil påføre eleverne større udgifter end
100 kr. pr. elev, afholdes skriftlig afstemning i klassen.
Lærerrådet har nedsat et ekskursionsudvalg, der lægger en tidsplan for
godkendte ekskursioner. Ekskursionsudvalget meddeler datoer for ind
givelse af ansøgninger om ekskursioner.
Ekskursionsudvalgets medlemmer er for tiden adjunkt Lars Ole Thvilum, adjunkt Ole Ostergaard og rektor Eva Nielsen, som er udvalgets for
mand.
Rektor godkender eller afviser ekskursionsansøgninger efter indstilling
fra udvalget.
Er man i tvivl om noget vedrørende ekskursioner, kan man henvende
sig til ekskursionsudvalget.

Elevorganisationer
* DGS, * DSU, * elevrådene, * GLO, * KFS og * KG, side 10-13.
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Elevsamfund
Statsskolens Elevsamfund er en forening af dimittender fra statsskolen
fra genforeningen i 1920 til i dag. Det er foreningens formål at bevare
kontakten mellem tidligere elever og mellem disse og skolen.
Foreningens aktiviteter er at udsende et årsskrift hvert år i december
måned, som bl.a. bringer nyt om tidligere elever i den udstrækning, det er
muligt af skaffe nyt. Endvidere arrangerer elevsamfundet jubilarsammen
komster hver år i juni måned for 25, 40, 50 og 60 års jubilarer.
Skolens kontor modtager anmodning om medlemskab, som p.t. koster
kr. 35,- årligt inkl. årsskrift.

Evaluering
Ordet betyder det samme som vurdering eller bedømmelse. Vi skelner
mellem intern og ekstern evaluering.
Intern evaluering:
Der er ministerielt krav om evaluering af undervisningen i de enkelte
fag.
Lærere og elever afgør selv, på hvilken måde evalueringen skal foregå.
Det kan ske ved prøver, personlige samtaler, debatter på klassen eller
på anden måde.
Ekstern evaluering:
* Eksamen.

Ferier og fridage
* FU fastlægger * ferieplanen (ikke antallet af feriedage)!

Ferieplan
1982:

Lørdag 19. juni til søndag 8. august: sommerferie.
Lørdag 16. oktober til søndag 24. oktober: efterårsferie.
Torsdag 23. december til onsdag 5. januar: juleferie.
1983:
Lørdag 26. marts til tirsdag 5. april: påskeferie.
Lørdag 18. juni til søndag 7. august: sommerferie.
Mandag 9. august kl. 9.00 møder alle lærere.
Kl. 10.30 møder alle elever.
Elever i 2G, 3G og 2HF skriver skema.
Elever i 1G og 1HF har introduktions-program til kl. ca. 13.40.

Fester
For afholdelse af fester gælder følgende regler, vedtaget af FU:
1)
2)

Antallet af elevfester er fastlagt af FU i samråd med pedellen.
Senest en måned før en fests afholdelse skal FU godkende en elev
gruppe, bestående af mindst 2 og højst 4 elever til at være ansvarli-
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3)
4)

5)
6)

ad2)

ad3)
ad5)

ge over for FU med hensyn til indkaldelse af hjælpere til oprydning
under og efter festen.
Ved øl- og sodavandssalget kan der højst accepteres 4 lønnede per
soner inch kantinebestyrer.
Billetsalget forestås af adm. inspektor og omfatter højst 600 billet
ter, der tilbydes elever og ansatte ved Statsskolen (højst en billet pr.
person). Overskydende billetter kan derefter tilbydes tidligere elever/gæster.
Kun de under dette punkt nævnte kategorier af personer kan delta
ge i de af FU arrangerede fester.
Foruden pedel og pedelmedhjælper ansættes yderligere 2 dørvogte
re.
Fra FU udpeges 2 lærere til at være rektor behjælpelig med at føre
tilsyn med festens forløb.
Oprydningsholdets opgave består dels i indsamling af tomme fla
sker og glas m.v under selve festen, dels i under pedellens eller med
hjælperens ledelse en oprydning og rengøring efter festen.
Oprydningsholdet skal mindst bestå af 20 elever, hvis navne skal
være FU bekendt senest en uge før festens afholdelse.
Såfremt oprydningen ikke virker tilfredsstillende, rekvireres lønnet
arbejdskraft udefra. Lønnen betales af »ølkassen«.
Lønnen aftales og afholdes af FU og kantinebestyrer i forening.
Lønnen fastsættes af FU før festen og afholdes af »ølkassen«.
Ovenstående omfatter også andre fester end de af FU holdte, idet
dog aflønning af hjælp ikke kan ske over »ølkassen«.

Forhal
Betegnelse for den hal, man kommer ind i ved passage af hovedindgan
gen.
I forhallen findes * glasskabet.

Forsikring
Skolen er en statsskole, og staten er sit eget forsikringsselskab. Eleverne
er derfor ikke i egentlig forstand forsikret, når de færdes på skolen.
Direktoratet tager stilling i hver enkelt sag, om der kan ske dækning af
de skader, der opstår i forbindelse med undervisningen (f.eks. i kemi eller
idræt).
Princippet er her, at der kun sker dækning af skader, som er opstået
trods overholdelse af foreskrevne sikkerhedsregler. Hvis sikkerhedsregler
er blevet overtrådt, kan skaden ikke forventes dækket (f.eks. får man in
gen nye bukser, hvis man har fået syre på de gamle, fordi man ikke bar
forklæde o.s.v.).
Skader, der opstår i forbindelse med tyveri eller hærværk, dækkes al
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drig. Det er derfor en god ide, hvis hjemmet tegner en forsikring i et sel
skab, der dækker den slags skader.
Endvidere er et Falck-abonnement til stor hjælp, hvis en fjerntboende
elev skal transporteres hjem på grund af sygdom.

F orsømmelseskontrol
Eftersom der er * mødepligt til undervisningen, er lærerne tjenstligt
forpligtet til at føre forsømmelseskontrol i hver time. Denne kontrol om
fatter også aflevering af skriftlige opgaver af enhver art.

Forsømmelser
* Mødepligt.

Forældrefond
Aabenraa Statsskole ejes, som navnet siger, af staten. Alle de penge, vi
skal bruge, skal bevilges over finansloven (amtet refunderer en del af pen
gene til staten). De budgetter, en statsskole kører med, er imidlertid yderst
stramme. Det mærkes især, når vi skal arrangere fællestimer, ekskursio
ner, rejser og lignende. Skolen har ikke - som enkelte meget gamle skoler testamentariske gaver el. lign, midler at tage af. Vi har derfor i 1978 be
sluttet 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 fi
re elever (både gymnasiet og HF er repræsenteret)).

Forældremøder
I januar måned afholdes egentlige forældrekonsultationer for 1Gelever , hvor du og dine forældre kan tale med hver enkelt lærer samt med
rektor og din studievejleder.
Der går besked ud til hvert hjem om tidspunkt og tilmelding.
Derudover afholdes der i september måned klasseforældremøder for de
nye IG-klasser. Her mødes forældrene med klassens lærere og drøfter
overgangsproblemer fra folkeskolen m.m. over en kop kaffe.

Fritagelse for undervisning
Hvis du tilhører et trossamfund uden for den danske folkekirke, kan du
efter ansøgning blive fritaget for undervisning i religion.
Efter lægeattest kan du fritages for deltagelse i idræt.
I øvrigt er der mødepligt til undervisningen i alle fag.
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Frivillig idræt
* idræt.

Frivillig musik. Kor
En gang om ugen uden for skoletiden øver koret; det har et meget blan
det program.
Af særligt spændende opgaver kan nævnes, at gymnasiekorene i Søn
derjylland hvert år i marts giver koncert sammen med symfoniorkesteret.
Skolen tilbyder også instrumentalspil. Du kan få mere at vide herom hos din musiklærer.

FU
* Fællesudvalget.

Fællestimer
Det er timer for alle skolens lærere og elever eller for et antal klasser,
der beskæftiger sig med emner, som ikke kan behandles i den daglige un
dervisning. Der kan være tale om foredrag, teater, film, debatmøder,
valgmøder (i forbindelse med f.eks. et folketingsvalg).
Fællestimerne tilrettelægges af * Fællesudvalget.
Der er naturligvis mødepligt til fællestimerne.

Fællesudvalget
består af 4 elever (heraf 1 HF-elev) samt 4 lærere (heriblandt * lærerrådets
formand) plus * rektor, som er udvalgets formand.
Fællesudvalget holder regelmæssige møder og behandler sager, der ved
rører elever og lærere som helhed. Som eksempel kan nævnes skolens or
densregler, afholdelse af * fester, * fællestimer og * morgensamling o.s.v.
Endvidere bestyrer fællesudvalget * ølkassen, hvis midler stammer fra
det overskud, der opstår i forbindelse med fester.

Gamle Hovedbygning
* hovedbygning, gamle.

GL
Gymnasieskolernes Lærerforening er lærernes fagforening. På hvert
gymnasium vælger lærerne en tillidsrepræsentant. Aabenraa Statsskoles
tillidsrepræsentant er for tiden * adjunkt Kell Porsfelt.

25

Glasskabet
Betegnelse for skolens officielle opslagstavle, placeret centralt i * for
hallen. Det er i glasskabet, der kommer opslag om aflysninger, skema
ændringer m.m.
Du kan ikke forvente, at oplysningerne bliver givet på anden måde.
Se derfor i glasskabet når du kommer, og før du går hjem.

Glemte sager
Hovedregel: Lad være med at glemme sager. Det sker desværre ofte, at
de forsvinder.
Glemte sager skal afleveres hos * pedellen i * A14 (mellem kl. 8.15 og
9.15)
Husk at spørge sammesteds, når du har glemt eller tabt noget.

GLO
er Gymnasieelevernes Landsorganisation. Det er en af gymnasieelevernes
interesseorganisationer. Nærmere oplysninger på * opslagstavlerne og ved
henvendelse til * elevrådet. For tiden er der ingen GLO-organisation på
skolen.

Grendeling
Engang i løbet af forårssemesteret skal eleverne i 1G meddele deres valg
af gren vedrørende undervisningen i 2 og 3G.
På Aabenraa Statsskole har vi for tiden følgende grene:
Sproglige: Nysproglig, samfundssproglig, musiksproglig gren.
Matematikere: Matematisk-fysik, matematisk - naturfaglig, matema
tisk - samfundsfaglig og musikmatematisk gren.
Forud for grenvalg ligger en grundig orientering ved faglærerne og stu
dievej lederne. Derudover udleveres brochuren »Grendelingen i gymnasi
et«.

Hovedbygning, Gamle
Alle lokaler i denne bygning bærer bogstavet B. Bygningen er skolens
ældste bygning. Den er opført 1905 til den daværende »Königliche Preus
sische Oberschule«. Siden er den blevet bygget om flere gange, sidst i
1981.
Kaldes nu B-fløjen.
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Selvom der kan være delte meninger om skolens ydre skønhed, så har
Aabenraa Statsskole særpræg, som billedet viser.

Idræt
Formålet med undervisningen i idræt er, gennem en præsentation af så
mange idrætsgrene som muligt, at motivere dig til at være i god form, så
ledes at du efter endt skolegang fortsætter med at være fysisk aktiv. Faget
skal også hjælpe dig til at samarbejde med andre og være en god kamme
rat.
Idræt er altså et fag, hvor alle skal have mulighed for at udfolde sig
uanset forudsætninger og evner. Med andre ord elitesporten må du søge i
fritiden.
Idrætsfaciliteterne på Aabenraa Statsskole udgør indendørs: 2 gymna
stiksale og aula - udendørs: græsbaner.
Vi kan tilbyde dig undervisning i følgende discipliner:
Atletik (efter forholdene)
Badminton
Basketball
Bordtennis
Fodbold
Hockey
Håndbold
Konditionstræning
Redskabsgymnastik
Rytmisk gymnastik
Styrketræning
Volleyball
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Herudover kan du melde dig til fritidssport efter skoletid. I skoleåret
81-82 har vi således haft volleyball, basketball og badminton. Vi er meget
lydhøre overfor andre forslag; et hold kræver at mindst 10 deltagere er til
meldt.
I løbet af 1. HF ogi 1 .G og 1. halvdel af 2.G skal din idrætslærer sørge
for, at du kommer alle de idrætsgrene igennem, som vi her har mulighed
for. I 2.HF er idræt tilvalgsfag. I 2. halvdel af 2.G og i 3.G får du mulig
hed for sammen med dine kammerater at vælge de idrætsgrene, I har
mest lyst til.
Det er nødvendigt, at du har et par shorts, en bluse, sokker og gummisko/idrætssko med LYSE såler. En træningsdragt vil være praktisk, men
ikke nødvendig.
Et idrætshold er delt mellem 2 eller 3 lærere. I alle fag fører lærerne
forsømmelseskontrol. I idræt er afkrydsning lidt besværlig - derfor er det
vigtigt, at du selv sikrer dig, at du har fået dit kryds hos den lærer, du er
meldt til hos.
Fritagelse for idræt kan gælde 4 på hinanden følgende uger, herefter
skal der foreligge en lægeattest. Blanket hertil fås hos idrætslærerne.
Er du fritaget en enkelt time, gælder det som almindelig regel, at du
skal overvære timen. Er du ikke tilstede, uanset grunden, noteres du fra
værende. For pigerne gælder det, at de under menstruation i almindelig
hed ikke kan fritages for idræt. Vi tager dog selvfølgelig hensyn til særlige
tilfælde.
Er den lærer, som du hører til, syg, har du fri i den pågældende time,
hvis ikke du har fået besked om andet.
I terminsperioderne og når afgangsklasserne starter skriftlig eksamen er
salene og aulaen optaget. Disse perioder bruger vi til teoriundervisning
f.eks. til arbejdsteknik og livredning, og her inddrager vi film, der om
handler det pågældende emne.

Inspektor
Inspektors (egti. administrativ inspektors) opgave er at være rektors
medhjælp i administrative sager.
Inspektor varetager f.eks. daglige skemaændringer, planlægning af
termins- og oprykningsprøver, eksaminer, forældremøder og tilsyn med
alumnatets økonomi.
*Lektor Hans Pind er administrativ inspektor. Hans kontor ligger i *
C28, hvor han som regel vil kunne træffes, hvis han ikke har undervis
ning.

Introduktion
Introduktionsudvalget arrangerer for de nye elever straks ved skoleå
rets begyndelse en 2-dages hyttetur med 2 af klassens lærere. Formålet
med hytteturen er at styrke fællesskabsfølelsen og det indbyrdes kend
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skab ved at man er sammen på en mere alsidig måde end i de daglige sko
le-roller. Klassens måde at fungere på er meget vigtig for dens måde at ar
bejde på i undervisningen, - fordi forholdet til arbejdet jo netop er afhæn
gig af, hvordan man befinder sig socialt. (Mad og transport, ialt kr. 65,-).
Men hytteturene koster penge, som vi ikke kan tage fra nogen af sko
lens konti. Derfor følges hytteturene op af støttefest, FLE-festen. (FLE
står for Forældre, Lærere, Elever). Til denne fest organiserer eleverne
selv spisningen klassevis, som sammenskudsgilde. Klassen inviterer sine
forældre og så mange lærere som man kan få fat i, og man dækker bordet
i et tildelt klasselokale. Senere optræder klasserne i aulaen med den un
derholdning, som de har haft til opgave at lave på hytteturen, og senere
igen er der musik og dans. Overskuddet fra denne fest skal finansiere næ
ste års hytteture: Pengene i år kommer fra sidste års FLE-fest!
Her følger nu programmet for introduktionen 1982:
Mandag 9/8: Kl. 10.30 i aulaen: Rektor byder velkommen. I klassen: Ske
madiktat og praktiske oplysninger, sidst men ikke mindst om hytteturen.
Elever og hytteturslærere starter planlægningen af hytteturen, gerne i
grupper. Madpakke spises i klassen. Fri kl. ca. 13.40.
Tirsdag 10/8: Klassens time med en af de to hytteturslærere. Her afrun
des forberedelserne, evt. med telefonisk bestilling af madvarer o.l.
15,- kr. i buspenge pr. deltager indsamles af lærer og afleveres til SE.
I øvrigt undervisning efter skemaet.

Onsdag 11/8: Undervisning efter skemaet indtil klassens afgangstids
punkt til bus. 50,- kr. betales til den/de, der skal står for regnskabet.
Onsdag 11/8 til fredag 13/8: Hyttetur.
Tirsdag 17/8 eller onsdag 18/8: Klassens time til afpudsning af klassens
arrangement til FLE-festen af mad, mindst én tale, sange . . . Sket
chen skal også helt på plads.

Fredag 20/8: FLE-FEST kl. 18.00 for Forældre, Lærere, Elever, STØT
TEFEST for næste års hytteture.
Entré: 25,- kr.
Program: Sammenskudsmiddag i klasserne.
Klasserne underholder i aulaen.
Musik og dans.
Her er første chance for F, L og E til at møde hinanden, det er bare op
til eleverne om at gøre noget ved det! Til forældrene vil vi gerne sige, at
hytteturene har virkelig brug for økonomisk støtte, men dette er da og
så en god lejlighed til at lære Aabenraa Statsskole at kende, omend det
hele jo foregår noget anderledes til daglig!
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Uge 37: Lektielæsningsdage: Hvert fag bruger en af fagets normale timer
til at gennemgå lektielæsning i netop dette fag. Plan følger.
Januar/februar: Besøg på landsbiblioteket med instruktion i brugen af et
bibliotek.

Introduktionsudvalget:
Erik Svejgaard (ES, telf. 627750)
Kirsten Sebbelov (SE, telf. 625699)
Henrik Lind (LI, telf.667096)

Julerevy
Opfattes af mange som skoleårets højdepunkt. Ved denne lejlighed
kommenterer eleverne i 3G og 2HF verdenssituationen generelt og situati
onen på Aabenraa Statsskole i særdeleshed. Det kan ikke undgås, at ud
valgte læreres karakteristiske egenskaber bliver fremhævet. Efterfølges af
en fest i fællesudvalgets regi.

Kantinen
Betegnelsen gælder dels for skolens spisekælder (* C-fløjen) og dels for
det til kælderen knyttede udsalg. Kantinebestyreren er Ingrid Moldt,
(Molly) som har en kontrakt med fællesudvalget om kantinepriser og sor
timent.
En prisliste er opslået ved siden af kantinen.
Der gøres opmærksom på, at rygning i spisekælderen er forbudt i spi
sefrikvarteret.

Karakterer
To gange om året for gymnasieelever udleveret en kopi af karakterpro
tokollen med standpunktskarakterer. Det sker i januar og juni måned.
Karakteren i juni måned er din årskarakter.
Udover disse skriftlige karakterer har du naturligvis til enhver tid mu
lighed for at henvende dig hos dine faglærere for at få deres bedømmelse
af dit standpunkt i det pågældende fag, hvis du føler dig usikker.
HF-elever får ingen standpunktskarakterer, men kan naturligvis til en
hver tid henvende sig til deres faglærer angående standpunktet.

Klasselærer
Ved skoleårets begyndelse får hver klasse tildelt en klasselærer. Dennes
opgave er at virke som postbud mellem * administrationen og klassen.
F.eks. er det klasselæreren, der uddeler karakterarkene.
Klasselæreren har ikke andre særlige forpligtelser over for klassen.
* studievejleder.
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Kantinebestyrer er Ingrid Moldt alias Molly. Alle på skolen kender
Molly. Og Molly kender til gengæld alle på skolen.

Klassens time
Klassens time findes ikke i gymnasiet på samme måde som i folkesko
len.
Forsøgsvis har vi her på stedet lavet en ordning, hvor l.G og l.HF kan
få 10 timer og 2. + 3.G og 2.HF 8 timer til »klassens time«. Skema op
sættes af rektor, der i hvert enkelt tilfælde skal godkende dagsordenen er dagsordenen ikke godkendt, kan klassen ikke disponere over timen,
men der gives almindelig undervisning.
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Knallertparkering
Knallerter må kun parkeres bag * aulaen eller på parkeringspladsen ved
Callesensgade.
De må ikke stilles ved skolens hovedindgang.

Kontaktbog
Da der er * mødepligt til undervisningen, skal du nøje kunne redegøre
for årsagen til evt. * forsømmelser. Du får derfor udleveret en kontakt
bog, hvor hver enkelt forsømmelse skal noteres med tidspunkt, varighed
og årsag. Hvis du er over 18 år, må du føre den selv. Ellers føres den af di
ne forældre eller din værge.
I din egen interesse er det vigtigt, at den føres omhyggeligt, da kontakt
bogen er din eneste dokumentation i tilfælde af en evt. forsømmelsessag.

Kontakten
Skolens interne meddelelsesorgan. Kontakten udkommer 7 gange årligt
og indeholder meddelelser fra * administrationen, debatindlæg, bog- og
musikanmeldelser, meddelelser fra elevorganisationerne o.m.a.
Bladet redigeres af tre lærere og tre elever.
Meddelelser og indlæg til Kontakten lægges i Kontaktens skab i * Bfløjens stueetage.

Kontordamerne
Skolens * kontor passes af skolesekretær Tove Brink (træffes i kontor
tiden) og assistent Karen Surlyk (træffes fra 9 til 13).

Kontoret
Åbningstid daglig fra 8.10-11.40 og igen fra 12.05-16.00. Alle henven
delser til skolen, herunder ønsker om samtale med rektor, sker til konto
ret, som ligger let tilgængeligt i * B-fløjens stueetage.

Legater
Skolen bestyrer nedenstående legater, der alle kan søges på skema, som
udleveres af og afleveres til skolens kontor senest den 1. juni.
1. »Aabenraa Samfundets Jubilæumslegat 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«.
5. »Stationsforstander Morten Poulsens Legat«.
6. »Bankdirektør Johan Jacobsen og Hustru Cathrine, født Callensen’s
Mindelegat«.
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Lektor
En lektor er en forhenværende * adjunkt.

Lokalradioen
Betegnelse for det meddelelses- og informationsprogram, der hver ons
dag i 2. lektion udsendes over skolens samtaleanlæg. Det redigeres af en
redaktionsgruppe, der er udpeget af * elevrådet.
Henvendelse til lokalradioen sker gennem * rektor.

Lommeregnere
Alle matematikere og HF-kursister får udleveret en lommeregner til
låns. For udlån af lommeregner gælder de samme regler som for lærebø
ger.

Lærebøger
Lærebøger er kostbare. De udlånes til eleverne.
Bøgerne er indvendig forsynet med en navneseddel, som skal udfyldes.
Bøgerne skal være forsynet med omslag.
Du er økonomisk ansvarlig for de lærebøger, du har lånt.
* bogdepot.

Lærerforsamlingen
Den udgøres af alle skolens lærere. Lærerforsamlingen indkaldes af
rektor, som er mødeleder.
På lærerforsamlingens møder drøftes elevers standpunkter og karakte
rer, pædagogiske problemer og de råd, man vil give elever m.h.t. opryk
ning.
Tillige skal lærerforsamlingen udtale sig i sager vedr. *forsømmelser,
* karakterer, * oprykning og * mødepligt.

Lærerkandidater
Det er fuldt uddannede magistre der vil supplere deres uddannelse med
praktisk pædagogikum for at uddanne sig til gymnasielærere.
De vil i et semester følge enkelte klasser i bestemte fag og i perioder
overtage undervisningen under vejledning af faglærerne i de pågældende
fag.
1 1981-82 har følgende lærerkandidater gennemgået kursus her ved sko
len:
Ole Riis Andresen: Biologi og kemi.
Hans Peter Jensen: Samfundsfag og historie.
Tom Knudsen: Biologi.
Ditte Smith: Dansk og idræt.
Steen Sohn: Historie.
Lars Sønderbek: Dansk og engelsk.
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Lærerrådet
Lærerrådet er lærernes parlamentariske organ. Lærerrådets medlem
mer er alle lærerne.
Lærerrådet udtaler sig om hhv. afgør en lang række sager, der vedrører
skolen. F.eks. kan nævnes: Fordeling af en del af de midler, der bevilges
skolen i h.t. finansloven. Principper for afholdelse af ekskursioner.
Valg af lærerrepræsentanter til en lang række udvalg f.eks. fællesudval
get.
Lærerrådet vælger en formand, en næstformand og en sekretær. Læ
rerrådsformanden leder møderne og er fast medlem af fællesudvalget.
Elevrepræsentanter har adgang til at overvære de fleste af lærerråds
mødernes dagsordenspunkter.

Montren
Montren er et udstillingsskab ud for lærerværelset. Her kan elevgrup
per eller fag og faggrupper arrangere vekslende udstillinger. I det forløbne
skoleår har der f.eks. været svampeudstilling, udstilling af gamle fysikap
parater, en sammenstilling af dansk og grønlandsk kunst og en udstilling
om tysk kulturliv.

Mødepligt
Der er mødepligt til alle fag og alle timer - og pligt til at aflevere skrift
ligt arbejde til aftalt tid.
Skolen har pligt til at kontrollere elevernes fremmøde.
De nærmere regler om mødepligt er fastsat af * direktoratet for gymna
sieskolerne og højere forberedelseseksamen i et cirkulære af 1. februar
1980 om evaluering og meddelelser til hjemmene, hvor der blandt andet
står:
»Dersom en elevs forsømmelser antager et sådant omfang, at rektor
nærer betænkelighed over for elevens mulighed for fortsat at følge under
visningen, skal rektor underrette eleven herom. Fortsætter en elevs for
sømmelser herefter, skal rektor skriftligt underrette eleven og forældre
myndighedens indehaver om, at der kan blive tale om at tage forbehold
ved elevens tilmelding til eksamen ved skoleårets slutning.
Umiddelbart før endelig tilmelding til eksamen den 20. marts drøftes på
et lærerforsamlingsmøde forholdene for de elever, der har modtaget
skriftlig advarsel. Såfremt lærerforsamlingen finder, at der for en af disse
elever i et eller flere fag på grund af forsømmelser vil være betænkelighed
ved at tilmelde eleven til eksamen, skal rektor . . . indsende en erklæring,
som giver oplysning om disse forhold, og direktoratet afgør da, om eleven
kan deltage i eksamen ved skoleårets slutning«.
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Direktoratet afgør på baggrund af indberetningen fra skolen og på bag
grund af elevens redegørelse, om eleven:
1. ikke kan deltage i eksamen,
2. kan deltage i eksamen på normale vilkår eller - hvis det drejer sig om en
3.G-elev 3. kan deltage i eksamen på særlige vilkår.
En elev, der skal til eksamen på særlige vilkår, får ikke årskarakter, og
skal til prøve i hele det læste * pensum i samtlige fag, der afsluttes i 3.
gymnasieklasse.

Opslagstavler
Overalt på skolen findes der opslagstavler, som der er fri adgang til.
For enkelte opslagstavler i tilknytning til faglokaler gælder dog særlige
regler, idet de er forbeholdt rent faglige opslag.
Skolens vigtigste opslagstavle hedder * glasskabet og findes i forhallen.

Ordensregler
Disse vedtages af * fællesudvalget. De vil blive op trykt i Kontakten.

Papir
Ved skoleårets begyndelse får hver elev udleveret en plasticpose, der
indeholder det papir, som skolen stiller til rådighed. Papirmængden er af
passet, så der er nok til et års forbrug. Yderligere papir udleveres derfor
ikke.
Specialpapir som mm-papir, logaritmepapir osv. udleveres af faglærer
ne.

Pedel
Vor pedel hedder Carl Heinz Calender. Hans kontor ligger i Al4, hvor
han kan træffes mellem kl. 8.45 og 9.15.

Oprykning
Dette begreb eksisterer kun for gymnasieelever. I princippet afgør en
elev selv, om vedkommende vil rykkes op i næste klasse. Hvis eleven er
under 18 år, sker det dog i samråd med elevens forældre.
Lærerforsamlingen holder ved skoleårets afslutning et møde, hvor det
på baggrund af årskarakterer og årsprøvernes udfald vedtages, hvilket
råd man vil give hver enkelt elev angående oprykning.

Pensum
Betegnelse for den del af det stof, der er læst i et fag, som kan opgives
til eksamen. Pensum vil ofte være mindre end det samlede læste stof.
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Reeksamination
Gymnasiet

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 studentereksamen efter 1. eller
2.G har 5 eller derover i årskarakter, 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 at blive underkastet prøve i august/september,
såfremt faget ikke bliver udtaget til studentereksamen.

HF
Kursister, der til eksamen efter l.HF får karaktererne 00 eller 03 (i ma
tematik er det gennemsnittet af den mundtlige og den skriftlige karakter,
som tæller), kan indstille sig til reeksamen i august.
Kursister, der efter 2.HF er dumpet eller som på grund af sygdom ikke
har kunnet fuldføre * eksamen, kan komme op i august.
Forbedringer af en bestående * eksamen kan derimod først finde sted
næste sommer.
Man kan indstille sig til eksamen i et fag tre gange.
HF-kusister har hverken årsprøve eller årskarakterer. Man kan deri
mod altid henvende sig til faglæreren og få sit standpunkt at vide.

Rejser
Skolerejser er betegnelsen for rejser, der foretages af elever og lærere
uden for undervisningen. Rejsens formål vil ofte være knyttet til under
visningen, men indgår ikke i klassens * pensum. Skolen har ingen mulig
hed for at yde tilskud til skolerejser.
* ekskursioner.

Rektor
Rektor er skolens administrative og pædagogiske leder. Rektor Eva
Nielsen træffes som regel på sit kontor i skoletiden. Du bør henvende dig
hos rektor, hvis du løber ind i skolemæssige problemer, du ikke selv kan
klare.
Er rektor ikke til stede, kan der hos kontordamerne reserveres tid til
møde med rektor.

Ringetider
Kl. 8.10 til 8.55
Kl. 12.05 til 12.50
Kl. 9.05 til 9.50
Kl. 12.55 til 13.40
Kl. 10.00 til 10.45
Kl. 13.45 til 14.30
Kl. 10.55 til 11.40
Kl. 14.35 til 15.10
Spisefrikvarter.
Ringetiderne er i størst muligt omfang tilpasset bustiderne, og man kan
derfor ikke lovligt forlade en time, før den er slut.
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Rygning
Er ikke tilladt i klasseværelserne og heller ikke i kantinen i spisefrikvar
teret.

Semester
Ordet bruges om halvdelen af et skoleår: Forårs- og efterårssemester.
For gymnasieelever har semesteropdelingen ingen praktisk betydning.
For HF-studerende gælder, at visse tilvalgsfag starter midt i skoleåret, alt
så med forårssemesterets begyndelse.

Skema
Ved skoleårets begyndelse får du dikteret dit skema, d.v.s. den time
plan, som din skolegang bliver bestemt af.
Det er praktisk at have den med i skole hver dag. Skolens hovedskema
er er opslået i forhallen.
Her kan du såvel finde hver enkelt klasse som hver enkelt lærer.

Skolefester
*

fester.

Spisekælder
*

kantine.

Studiekredse
Der kan oprettes studiekredse om forskellige emner, f.eks. dramatik,
datalære, elektronik m.m.
Forudsætning er: mindst 10 deltagere, kvalificeret leder, undervisning
på gymnasialt niveau og en varighed på mindst 8 timer.
Studiekredse oprettes efter ansøgning, som stiles til fællesudvalget.

Studielektor
En studielektor er en lærer, som virker som rektors særlige medhjælp i
en række pædagogiske og administrative sager.
F.eks. fører studielektorerne tilsyn med lærerkandidaterne og rådgiver
rektor i byggesager.
Aabenraa Statsskole har for tiden 3 studielektorer, nemlig Aage Laur
sen (LN), Kirsten Sebbelov (SE) og Preben Sørensen (PS).
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Studieområde
Betegnelse for de åbne områder i * A-fløjen. Meningen er, at der i stu
dieområderne skal kunne foregå mange forskellige aktiviteter samtidig:
Individuelt arbejde (stilskrivning osv.) i mellemtimer, gruppearbejde og diskussioner, men også egentlig afslapning imellem to anstrengende ti
mer.

Situation fra A-fløjens studieområde. Bemærk, at området på en gang
bruges til afslapning og arbejde.

Studievejledere
Aabenraa Statsskole har fem studievejledere. Det er Jan Bjerregaard
Jessen (JB), Kell Porsfelt (PO), Lida Schrøder (LS), Erik Svejgaard (ES)
og Lars Weitemeyer (LW).

S.U. (Statens Uddannelsesstøtte)
Hvis du er over 18 år, kan du søge om støtte fra SU. Støtten gives dels
som stipendiestøtte og dels som statsgaranteret lån. Stipendiernes størrel
se vil være afhængig af forældreindtægten.
Ansøgninger fås ved henvendelse på * kontoret.
Ekspeditionstid hos S.U.’s administration i København er ca. 12 uger.
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Sygemelding
Hvis du på grund af sygdom eller af andre grunde må forsømme skolen
i en længere periode (en uge eller mere), bedes du sørge for, at skolen får
en melding om det (telefon 6223 11 mellem 8.10 og 14.00).

Telefon
Der er to elevtelefoner på skolen. Den ene findes i * forhallen og den
anden i forbindelsesgangen mellem fløjene A og B på 1. sal. Deres tele
fonnumre er 622079 (forbindelsesgang) og 623730 (forhal).
* Kontoret beder om, at man kun i nødstilfælde ringer til skolens tele
fon, hvis man vil henvende sig til en elev.

Terminsprøver
Eleverne i 3G får i november og marts lejlighed til at vænne sig til
skriftlig eksamen, idet de ved terminsprøverne bliver prøvet i de samme
fag, som der er skriftlig studentereksamen i. Prøveformen svarer ganske
til forholdene ved den egentlige eksamen. Terminsprøvekarakteren får
betydning for standpunktskarakteren i januar og for årskarakteren i de
pågældende fag.

Tilvalg
HF-studiet er opbygget, så der er fællesfag (obligatoriske for alle ele
ver) og tilvalgsfag (som eleverne kan vælge efter interesser). Hvert til
valgsfag får tildelt et antal point, som afhænger af timetallet, og man skal
tilvælge, så man kommer ud over en minimumspointgrænse.
For nærmere oplysninger se i gymnasie- og HF-håndbogen.

Udmeldelse
Det er klogt at rådføre sig med en studievejleder før man beslutter sig
for udmeldelse. Selve udmeldelsen foregår altid på rektors kontor.
Er man under 18 år skal forældre/værge give skriftlig tilladelse.

U-landsgruppe
U-landsgruppen ved Aabenraa Statsskole har fungeret i omtrent ti år
og har i den tid lavet forskellige oplysende arrangementer samt samlet
penge til forskellige støtteprojekter.
For tiden samarbejdes med Mahalpe Silk Farm, som arbejder for ud
dannelse af unge kvinder i Sri Lanka. I de sidste år har U-landsgruppen
sendt ca. 10.000,- kr. årligt til Mahalpe Silk Farm. Forkvinder er for tiden
Laila Nissen og Jytte Ravn, 3b.

Udvalg
Såvel * elevråd som * lærerråd nedsætter en del udvalg. Udvalgenes ar
bejdsområder og sammensætning kan ses i * glasskabet.
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Personfortegnelse

Albinus, Inger (AL)
Lektor, cand. mag.: engelsk
Kirkebakken 1
Telefon 624916
Bedst kl. 17-18

Calender, Birgit (BC)
Medhjælp
Callesensgade 26
Telefon 622611

Ambrosius, Inge (IA)
Adjunkt, cand. mag.:
historie-geografi
Hørgård 203
Telefon 629285

Calender, Carl Heinz (HC)
Pedel
Callesensgade 26
Telefon 622611

Blemsted, Morten (MB)
Adjunkt, cand. mag.:
fransk, dansk
Præsteskoven 75
Telefon 627782

Dahl, Niels Chr. (DA)
Adjunkt, cand. scient.:
matematik, skemalægger
Farverhus 162
Telefon 625166

Brink, Tove (TB)
Sekretær
Hørgård 33
Telefon 623734

Dragsbo, Poul (PD)
Lektor, cand. mag.:
biologi, tils. m. biologisamling
Forstalle 29
Telefon 627153
Bedst kl. 18-19
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Fangel, Henrik (FA)
Adjunkt, cand, mag.:
historie, latin, old.
Dambjerg 15
Telefon 624742

Harmer, Else (HA)
Adjunkt, cand, mag.: fransk
Uglekær 178
Telefon 621543

Fink, Bente (BF)
Adjunkt, cand, mag.:
samfundsfag, geografi
Lindbjerg 72
Telefon 627776

Hertzum, Elisabeth (EH)
Adjunkt, cand, mag.:
historie, formning
Uglekær 92
Telefon 626959

Gilkær, Hans (HG)
Adjunkt, cand, mag.:
historie, engelsk
Møgelmosevej 47, Felsted
Telefon 685722

Ingwersen, Jens-Chr. (JI)
Adjunkt, dipl.-ing.:
fysik, kemi
Lindevang 19
Telefon 624619

Hansen, Christel W. (CH)
Adjunkt, cand, mag.:
tysk, dansk
Friedrichstal 38A
D-2390 Flensburg
Telefon 00949-461-41714

Jacobsen, Gert (GJ)
Adjunkt, cand, scient.:
matematik, datalære
Slotsgade 39A
Telefon 624939
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Jensen, Leif Schon (SJ)
Adjunkt, cand, mag.:
dansk, historie, kostinspektør
Forstalle 19
Telefon 622023

Krichau, Erich (KR)
Adjunkt, cand. phil.: tysk
Birkevej 38

Jessen, Jan Bjerregaard (JB)
Adjunkt, cand. scient, pol.:
samfundsfag, studievejl.
Farverhus 108
Telefon 625310

Larsen, Karl Peder (KL)
Adjunkt, lie. scient.:
kemi, fysik, tils. m. kemisamling
Bygmarken 31
6230 Rødekro
Telefon 661784

Jørgensen, Folmer Bank (FB)
Adjunkt, cand. scient.:
matematik, fysik
Grønningen 76
6230 Rødekro
Telefon 662475

Laursen, Aage (LN)
Studielektor, cand. mag.:
historie, old., religion, bibliotekar
Skinderbro 24
Telefon 623955
Bedst kl. 18-19

Klausen, Steen (SK)
Adjunkt, cand. mag.:
musik, samfundsfag
Stegholt 42
Telefon 626568

Leer, Herdis (HL)
Adjunkt, cand. mag.:
dansk, fransk
Haders levvej 18
Telefon 620018
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Leer, Johan (JL)
Adjunkt, lie. scient.:
kemi, biologi
Haderslevvej 18
Telefon 620018

Lyngkjær, Marianne (ML)
Adjunkt, cand. mag.:
engelsk, idræt
Bovrup Kirkevej 66, Bovrup
Telefon 680550

3

Lind, Henrik (LI)
Adjunkt, cand. phil.: dansk
Lykkevej 27
Løjt Kirkeby
Telefon 667096

Maarbjerg, Villy (VM)
Adjunkt, cand. scient.:
fysik, matematik
Møllepold 15
Telefon 626153

Lind, Ulla (UL)
Adjunkt, cand. mag.:
engelsk, idræt
Lykkevej 27
Løjt Kirkeby
Telefon 667096

Madsen, Søren (MN)
Adjunkt, cand. scient.:
fysik, matematik
Farverhus 216
Telefon 628032

Loft, Birgit (BL)
Adjunkt, cand. phil.:
musik, kostinspektør
Forstalle 19
Telefon 622054

Magnusson, Karen M. (MA)
Lektor, cand. mag.:
fransk, religion
Brændbjerg 7
Telefon 624884
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MoJdt, Ingrid (IM)
Kantinebestyrer
Birkevej 35
Telefon 6235 99

Nielsen, Inger (IN)
Adjunkt, cand. mag.: engelsk
Sejersholt 18
Telefon 628640

Munk, Anna Marie (AM)
Adjunkt, cand. scient.:
idræt, fransk
Farverhus 210
Telefon 628676

Nielsen, Wilhelm Stoksted (WN)
Adjunkt, cand. mag.:
dansk, idræt
Hørgård 327
Telefon 628918

Mølskov, Mogens (MM)
Timelærer, organist: musik
Kirkegade 10, Hjordkær
Telefon 666380

Ottesen, Max (OT)
Adjunkt, cand. mag.:
tysk, engelsk
Mjølsvej 31, 6230 Rødekro
Telefon 661340

Pedersen, Ernst (EP)
Adjunkt, cand. mag.:
old., religion, historie
Nørager 46, 6230 Rødekro
Telefon 661343
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Pedersen, Nils-Henrik (NP)
Adjunkt, cand. scient.:
fysik, matematik
Vestergade 26
Telefon 620031

Porsfelt, Kell (PO)
Adjunkt, cand. phil.:
historie, studievejl., kostinspektør
Forstalle 19
Telefon 6263 93

Petersen, Anna (AP)
Assistent
Fladholm 31
Telefon 627340

Rosenquist, Torben (TR)
Adjunkt, cand. scient.:
matematik, fysik
Uglekær 7
Telefon 625629

Petersen, Bodil (BP)
Adjunkt, cand. mag.:
dansk, engelsk
Lindbjerg 3
Telefon 626799

Schrøder, Lida (LS)
Adjunkt, cand. mag.:
fransk, dansk, studievejl.
Møllegade 2
Telefon 629034

Pind, Hans (PI)
Lektor, cand. polyt.:
matematik, fysik, insp.,
tils. m. fysiksamling
Vingelhøjvej 20, Hostrupskov
Telefon 663682
Bedst kl. 18-19

Sebbelov, Kirsten (SE)
Studielektor, cand. mag.:
dansk, old.
Damms Teglgård 12
Telefon 625699
Bedst kl. 17-18

45

Sindholt, Jens (SI)
Adjunkt, cand. scient.:
fysik, matematik
Borgmesterløkken 20
Telefon 628662

Sørensen, Karin Toft (KT)
Adjunkt, cand. mag.:
dansk, tysk
Løkkegårdsvej 75, 6230 Rødekro
Telefon 661677

Surlyk, Karen (KS)
Sekretær
Jørgensgård 42
Telefon 622505

Sørensen, Peter Brøgger (BS)
Adjunkt, cand. scient.:
geografi, tils. m. geografisamling
Møllepold 17
Telefon 626025

Svejgaard, Erik (ES)
Adjunkt, mag. art.:
dansk, psykologi, studievejl.
Præsteskoven 47
Telefon 627750

Sørensen, Preben (PS)
Studielektor, cand. mag.:
historie, engelsk
Tækkerløkke 34B
Telefon 623790
Bedst mandag-torsdag
kl. 18.00-18.30

Svendsen, Aksel (AS)
Pedelmedhjælper
Solsortevej 6, Hjordkær
6230 Rødekro
Telefon 6663 34

Teilman, Paul Vind (VT)
Adjunkt, cand. mag.:
historie, idræt
GI. Kongevej 62
Telefon 630014
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Terkildsen, Nanna (NT)
Lektor, cand. mag.: engelsk
Syvmandsskov 5, Felsted
Telefon 685398
Bedst kl. 18-19

Voigt, Birgit (BV)
Adjunkt, cand. scient.:
biologi, idræt
Løjt Søndervang 27
Telefon 667099

Thorup, Rolf (RT)
Lektor, cand. mag.: russisk,
historie, old., boginspektor
Slotsgade 20
Telefon 627195

Weitemeyer, Lars (LW)
Adjunkt, cand. scient.:
biologi, geografi, studievejl.
Hjarupvej 11
Telefon 624926

Thuesen, Peter (PT)
Adjunkt, cand. scient: biologi
Farverhus 210
Telefon 628676

Witte, Jenni (WI)
Adjunkt, cand. mag.:
fransk, latin
Kolstrup 74
Telefon 625780

Thvilum, Lars (LT)
Adjunkt, cand. mag.:
dansk, historie
Bag Hjelm 9
Telefon 629241

Ostergaard, Ole (OØ)
Adjunkt, cand. mag.:
historie, samfundsfag
Fladholm 58
Telefon 628028
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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. 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. Boli 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
Tækkerløkke 32, 6200 Aabenraa
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
Lektor em. Harald W. Lauesen
ansat ved skolen 1. 8. 1967-31. 7. 1980
Bodum pr. Løjt Kirkeby

Hovedindgang,

fo ra falle

AABENRAA STATSSKOLE
Forstalle 14, 6200 Aabenraa
Telefon 04-62'2311
Studievejlederne: telefon 04-624954
Pedel: telefon 04-622611
Bankkonto: Sydbank
Postgirokonto: nr. 2043440

AABENRAA STATSSKOLES KOSTAFDELING
Forstalle 19, 6200 Aabenraa
Telefoner:
Eleverne: mandag til fredag kl. 16-18, 04-623195
Kostinspektørerne: 04-622023, 04-622054 eller 04-626393
Økonoma: 04-622041

Tryk/sats: Trykkcrgaarden, Aabenraa, 04-626366

