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Esbjerg Statsskole med HF-kursus

Gymnasieundervisningen i Esbjerg begyndte august 1907, da der oprettedes en ny
sproglig 1. gymnasieklasse på den private Realskole, der derefter havde navnet Esbjerg 
Gymnasium.

I 1916 føjedes den matematiske retning til. 1. april 1920 blev realskolen med gym
nasium overdraget til staten. I 1968 udvidedes Statsskolen med et to-sporet HF-kursus. 
Fra 1970 har dette 3 spor. Realafdelingen blev afviklet i 1972.

Skolen består nu af en treårig gymnasieafdeling med 4-5 spor, der fører frem til 
studentereksamen, og et to-årigt HF kursus, der fører frem til Højere Forberedelses
eksamen.

Optagelse i 1. g
Optagelse i 1. gymnasieklasse sker normalt fra 2. eller 3. realklasse. Aspiranter afleverer 
ansøgningsskema til deres hjemskole; såfremt denne betegner eleven som egnet for gym
nasieuddannelsen vil han/hun i almindelighed blive optaget. Elever, der af den hid
tidige skole er blevet erklæret som »måske egnet««, kan i visse tilfælde optages umid
delbart, i andre først efter en optagelsesprøve. En elev, der af hjemskolen er betegnet 
som »ikke egnet«, bør i almindelighed ikke optages, men kan i ganske særlige tilfælde 
underkastes en optagelsesprøve.

Elever fra 9. eller 10. klasse, der søger optagelse i gymnasiet, skal henvende sig di
rekte til gymnasiet; deres optagelse er betinget af udfaldet af en optagelsesprøve.

Meddelelse om optagelse udsendes til ansøgerne i slutningen af juni.

Optagelse i HF
Ansøgere til HF skal inden 1. april indsende et ansøgningsskema, der fås på skolen (gult 
for skoleelever, blåt for dem, der er ude af det normale skoleforløb).

Der stilles det alderskrav, at HF eksaminanden skal være fyldt 18 år inden 1. februar 
i det år, han indstiller sig til endelig eksamen. Adgang giver principielt en realeksamen 
eller afsluttende prøve i væsentlige fag i 10. klasse med tilfredsstillende resultat. 10. 
klasse prøven skal være med to fremmedsprog og med matematik i samme omfang som 
til teknisk forberedelseseksamen. Den, der ønsker fysik som tilvalgsfag, skal have haft 
faget, som det kræves til udvidet teknisk forberedelseseksamen. Det er imidlertid ikke 
en nødvendig betingelse for optagelse at have enten 10. klasse prøven eller realeksamen. 
Lovgiverne har lagt megen vægt på, at den, der ad andre veje har skaffet sig det grund
lag, HF-kursernes undervisning bygger på, skal have adgang til at deltage i denne. 
Nogle år ude i erhvervslivet vil ofte kunne give en modenhed og evne til selvstændigt 
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arbejde, der kan være lige så værdifuld for HF-undervisningen som præsente skole
kundskaber. I færdighedsfagene matematik og fremmedsprog samt fysik stilles der dog 
krav om ganske bestemte forkundskaber. I matematik kræves kundskaber, som svarer 
til kravene ved den almindelige tekniske forberedelseseksamen eller den statskontrol
lerede prøve efter 2. real. I engelsk og tysk kræves kundskaber svarende til kravene ved 
10. klasses statskontrollerede prøve eller realeksamen. I fysik kræves kundskaber sva
rende til kravene ved udvidet teknisk forberedelseseksamen eller realeksamen.

Meddelelse om optagelse udsendes omkring midten af maj.

Gymnasiets linier, grene og valgfrie fag
Gymnasiet er treårigt og består af sproglig linie og matematisk linie. På den matema
tiske linie kan man vælge mellem engelsk og tysk. På begge linier kan man vælge rus
sisk i stedet for fransk. Fra 2.g kan der vælges formning i stedet for musik.

I 2. og 3.g er den sproglige linie delt i nysproglig gren og klassisk sproglig gren, 
den matematiske i matematisk-fysisk gren og naturfaglig gren. Fra august 1974 for
ventes oprettet samfundsfaglig gren på begge linier.

Fagenes timetal:

Nysproglig 
gren

Musik
sproglig gren

Klassisk- 
sprogliggren

Samfunds
faglig gren

2.g B.g 2.g B.g 2'g B.g 2.g 8-g

Religion ................................ 0 1 2 1 2 1 2 1 2
Dansk .................................... 3 3 4 3 4 3 4 3 4
Fransk/russisk ........................ 5 3 3 3 3 3 3 3 3
Historie ................................ 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Biologi .................................. 0 0 3 0 3 0 3 0 3
Matematik ............................ 2 3 0 3 0 3 0 3 0
Legemsøvelser........................
Musik ....................................

2
2I 
°f

2 2 2 2 2 2 2 2

Formning og kunstforståelse . 2 1 2 1 2 1 2 1

Engelsk ..................................

16

4

17

4

18

6

17 18 17

0

18

0 1

17 18

Tysk ...................................... 3 3 5 3 5 0 o 1
3 5

Latin ...................................... 4 4 0 4 0 5 5 0 0
Græsk .................................... 0 0 0 0 0 8 6 0 0
Oldtidskundskab................... 1 2 0 2 0 0 0 2 0
Samfundsfag og samfundslære 0 0 1 0 1 0 1 5 5
Geografi ................................
Musik, særfag.......................

2 0 0 0
4

0
6

0 0 3 2

I alt........................................ 30 30 30 30 30 30 30 30 30
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lg

Matematisk
fysisk gren

Naturfaglig 
gren

Samfunds
faglig gren

2.g 3.g 2.g 3.g 2.g 3.g

Religion ..................................................... 0 1 2 1 2 1 2
Dansk ......................................................... 3 3 4 3 4 3 4
Engelsk/tysk ............................................... 5 0 0 0 0 0 0
Fransk/russisk ............................................. 5 3 3 3 3 3 3
Oldtidskundskab......................................... 1 2 0 2 0 2 0
Historie ..................................................... 2 3 3 3 3 3 3
Legemsøvelser............................................. 2 2 2 2 2 2 2
Musik ......................................................... 2

2Formning og kunstforståelse ................... 0 J
1 2 1 2 1

20 16 15 16 15 16 15

Samfundsfag og samfundslære................. 0 0 1 0 1 5 5
Geografi ..................................................... 0 3 0 3 2 3 2
Biologi ....................................................... 0 0 3 3 7 0 3
Kemi ......................................................... 2 3 0 3 0 1 0
Fysik............................................................ 3 3 5 2 2 2 2
Matematik ................................................. 5 5 6 3 3 3 3

I alt.............................................................. 30 30 30 30 30 30 30

HF
HF-uddannelsen, der er to-årig, omfatter dels en række fællesfag, dels tilvalgsfag. Den 
enkelte skal ud fra evner og interesser sammensætte en række tilvalgsfag svarende til 
mindst 20 points.

Tilvalgsfagene er enten visse af fællesfagene mere indgående behandlet eller andre 
fag, således som det fremgår af skemaet over fagenes timetal, hvor de enkelte tilvalgs
fags pointstal også kan ses.
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HF-kursus er opdelt i 4 semestre. Fagenes ugentlige timetal:

Fællesfag:
Antallet af ugentlige timer

i. semester 2. semester 3. semester 4. semester

Dansk .................................. ... 3 3 4 4
Religion .............................. 3 3
Historie................................ ... 3 3 3 3
Biologi ................................ .. . 3 2
Geografi .............................. ... 3 2
Matematik............................ . .. 5 5
Engelsk ................................ .. . 4 3 4 4
Tysk .................................... . .. 3 3
Samfundsfag ....................... . . . 2 2
Musik/formning ................. . .. 2 2
Idræt .................................. . . . 2 2

I alt...................................... ...30 27 14 14

Tilvalgsfag
Antallet af ugentlige timer

Points
1. semester j 2. semester 3. semester | 4. semester

Biologi .................................. 4 4 8
Matematik ............................ 6 6 12
Engelsk .................................. 1 3 3 7
Tysk ...................................... 5 5 10
Samfundsfag.......................... 3 3 6
Musik .................................... 4 4 8
Formning .............................. 4 4 8
Idræt...................................... 4 4 8
3. fremmedsprog................... 3 4 4 11
Fysik...................................... 3 6 5 14
Kemi .................................... 5 5 10
Psykologi .............................. 3 3 6

Introduktionsdage, studieteknik, uddannelses- og erhvervsorientering
For de nye elever begynder skoleåret med en orientering om skolens indretning. Des
uden får hver klasse undervisning i brugen af bibliotek.

I begyndelsen af l.g gives der mindst 6 timers vejledning i studieteknik. Der gives 
eleverne på HF en almindelig indføring i studieteknik i 4 timer i begyndelsen af 1. se
mester og 2 timer i 2. semester. I løbet af de 3 gymnasieår får eleverne mindst 14 timers 
uddannelses- og erhvervsorientering. På HF-kursus omfatter denne orientering 12 timer 
fordelt over de 3 første semestre og 2 timer i 4. semester. Timerne til studieteknik, ud
dannelses- og erhvervsorientering tages fra de øvrige fag.
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Lærerrådet
Lærerrådet består af skolens fast ansatte lærere. Elevrådsrepræsentanter kan indbydes 
til uden stemmeret at deltage i lærerrådets møder. Lærerrådet afgør eller indgiver sko
lens indstilling om forsøgsundervisning, anskaffelse eller fornyelse af undervisnings
midler og større inventargenstande. Det skal af rektor høres om antallet af klasser og 
grenhold, time- og fagfordelingsplaner, stillingsopslag, byggesager, årsprøvernes om
fang og ekskursioner.

I 1973-74 har lærer Bendt Iversen været lærerrådets formand, lektor Erik Pedersen 
næstformand og adjunkt P. Jeppesen sekretær.

Lærerforsamlingen
består af samtlige lærere ved skolen. Den behandler spørgsmål om elevernes forhold i 
relation til deres standpunkt, elevernes arbejdsbyrde og deres opflytning i en højere 
klasse.

Lærerforsamlingen ledes af rektor, dens sekretær er adjunkt Norup.

Samarbejdsudvalget
er kontaktorgan mellem rektor, lærerråd og elever og har til opgave gennem gensidig 
information og forhandlinger at fremme samarbejdet mellem lærere og elever, frem
skynde sagers løsning og koordinere læreres og elevers bestræbelser.

Udvalget træffer afgørelse vedrørende fællestimer og studiekredse samt i følgende 
sager, der vedrører elevernes trivsel: faciliteter, praktiske forhold, fritidsaktiviteter, fæl
lesarrangementer såsom skoleballer, sportsstævner m.m.

Formand for samarbejdsudvalget er rektor. Lærernes repræsentanter har i 1973-74 
været: Bendt Iversen (lærerrådets formand) Jan Janssen, Hanne Madsen, M. Juul Mad
sen og elevernes: Jørgen Møller Jensen, Iq, Thorkild Larsen, 2q, Bente Frederiksen, 3y 
og Britta Thomsen, 2b.

Elevrådet
Elevfunktionerne er delt op på følgende måde: Gymnasieelevråd bestående af 1 repræ
sentant fra hver klasse. HF-elevråd bestående af 1 repræsentant fra hver klasse.

For begge elevråd gælder, at de udelukkende varetager interesser i forhold til deres 
hovedorganisationer: Danske gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) og Landssam
menslutningen af Kursusstuderende (LAK). Fællesrådet, der er en sammenslutning af 
de to elevråd, beskæftiger sig udelukkende med forhold, der har med det daglige ar
bejde på skolen at gøre.

Neptun er en løst struktureret elevforening, der arrangeret og beskæftiger sig med 
festarrangementer, koncerter, film, kunst o.s.v.

Skolenævnet
vælges for to skoleår ad gangen, det består af rektor som formand, 2 af lærerrådet valgte 
lærere og 4 af og i forældrekredsen valgte medlemmer. Skolenævnet bestemmer for
ældremødets dagsorden og skal i øvrigt have forelagt sager af mere almindelig betyd
ning angående skolens hygiejniske forhold og opdragende virksomhed.
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Medlemmer af skolenævnet er: Skovrider C. Philipsen, fru Rosendahl, fru M. Engers, 
fru Willadsen. Lærerrådets repræsentanter: Lektor, fru A. Madsen, lærer Bendt Iversen.

Karaktergivning, prøver og eksaminer
Den benyttede karakterskala er:

13: Gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation.
11: Gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10: Gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation.
9: Gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8: Gives for den middelgode præstation.
7: Gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel.
6: Gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende præstation.
5: Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.
3: Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende præstation.
0: Gives for den helt uantagelige præstation.

For at bestå højere forberedelseseksamen eller studentereksamen kræves, at gennem
snittet er mindst 5,5, og at summen af de to laveste karakterer plus gennemsnittet af de 
øvrige er mindst 13. Dette krav skal for studentereksamens vedkommende være opfyldt 
for såvel årskarakterer som eksamenskarakterer. På HF-kursus gives der kun eksamens
karakterer, ikke standpunktskarakterer eller årskarakterer.

I 3.g er der terminsprøve omkring 1. dec. og 1. april i de fag, hvor der er skriftlig 
studentereksamen. 1. og 2.g har skriftlige årsprøver i slutningen af maj.

I øvrigt gælder cirkulære om evaluering og meddelelser til hjemmene af 26. marts 
1973.

Cirkulære om evaluering og meddelelser til hjemmene
I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12. marts 1973 om eksamens
ordningen og karaktergivningen m.v. ved studentereksamen og i gymnasiet, § 21 og 
22, fastsættes følgende bestemmelser.

A. Når læreren og eleverne i en klasse har planlagt arbejdet i et fag for en vis periode 
under lærerens ansvar for, at bestemmelserne for faget i undervisningsministeriets be
kendtgørelse nr. 322 af 16. juni 1971 om undervisningen i gymnasiet og om fordrin
gerne ved og eksamensopgivelserne til studentereksamen overholdes, skal undervisnin
gen i den pågældende periode løbende evalueres, så elever og lærer får information om 
udbyttet af undervisning og arbejde. Metoder og midler til evaluering af den enkelte 
elevs og elevgruppes udbytte af undervisningen må aftales mellem lærer og elever, så
ledes at man dels skaffer sig evalueringsresultater med henblik på den videre tilrette
læggelse af undervisningen og dels giver læreren mulighed for - for eksempel ved sam
tale, iagttagelse og diagnostiske prøver - at skaffe sig indtryk af den enkelte elevs fag
lige standpunkt.

B. I hvert af de fag, hvori der til studentereksamen gives årskarakterer, skal der mindst 
én gang om året - og kan der, efter lærerrådets beslutning, to gange om året - gives 
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meddelelse til hjemmet om elevens standpunkt. Såfremt eleven er fyldt 18 år eller har 
indgået ægteskab gives meddelelsen dog til eleven selv. Standpunktsmeddelelse skal 
senest gives i marts måned og udtrykkes ved en karakter fra den til studentereksamen 
benyttede karakterskala og kan ledsages af et i ord affattet vidnesbyrd om elevens anlæg 
og arbejde i faget. Karakteren skal ledsages af et vidnesbyrd, dersom elevens standpunkt 
bedømmes til under 6, eller hvis den betegner en væsentlig nedgang i faget i forhold 
til den forudgående bedømmelse af standpunktet. For at sikre ro om den første tids 
undervisning i gymnasiet må der i 1. gymnasieklasse ikke afgives standpunkts bedøm
melse inden december. Umiddelbart før der afgives standpunktsbedømmelse skal ele
vernes forhold i relation til standpunktet drøftes på et lærerforsamlingsmøde. Kontak
ten mellem gymnasieskolen og hjemmene sikres i øvrigt ved forældremøder med del
tagelse af lærere, elever og disses forældre.

C. Skolen skal føre nøje regnskab over elevernes forsømmelser. Dersom en elevs for
sømmelse antager et sådant omfang, at rektor nærer betænkelighed over for elevens 
mulighed for fortsat at følge undervisningen, skal rektor underrette eleven herom. Fort
sætter en elevs forsømmelser herefter, skal rektor skriftlig underrette eleven og for
ældremyndighedens indehaver om, at der kan blive tale om at tage forbehold ved ele
vens 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 det for en af 
disse elever i et eller flere fag på grund af elevens forsømmelser ikke vil blive muligt 
at give årskarakterer, skal rektor i henhold til § 7 i undervisningsministeriets bekendt
gørelse af 12. marts 1973 om eksamensordningen m.v. indsende en erklæring, som 
giver oplysning om disse forhold, og direktoratet afgør da, om eleven kan deltage i 
eksamen ved skoleårets slutning.

D. Ved skoleårets slutning gives årskarakterer i de af klassens fag, hvori der ved studen
tereksamen gives årskarakterer. Der afholdes en årsprøve, som mindst omfatter samtlige 
skriftlige fag. Lærerrådet fastsætter ordning og omfang af eventuelle mundtlige års
prøver og klassernes arbejde i tiden efter, at undervisningen efter normalt skema er 
ophørt og indtil sommerferien. Den skemamæssige tilrettelæggelse foretages af rektor 
under hensyntagen til elevers og læreres deltagelse i eksaminer fastsat af direktoratet.

E. En elev, der ikke har fået direktoratets tilladelse til at deltage i eksamen efter 1. eller 
2. gymnasieklasse, kan ikke fortsætte i næste klasse.

På et lærerforsamlingsmøde ved skoleårets slutning behandles de øvrige elevers fort
sættelse i næste klasse. Dersom der ikke er enighed om, at en elev bør fortsætte i næste 
klasse, holdes afstemning herom. Ved denne afstemning har hver lærer lige så mange 
stemmer, som hans/hendes fag har års- og eksamenskarakterer; derudover har lærerne 
i legemsøvelser og musik/formning hver 1 stemme. Hver af de lærere, der underviser 
vedkommende elev, fremsætter en motiveret udtalelse om, hvorvidt eleven i faget er 
egnet til at fortsætte, og stemmer foreløbig på dette grundlag for eller imod. Derefter 
foretages, eventuelt efter en yderligere drøftelse, en anden og skriftlig afstemning, ved 
hvilken den enkelte lærer skal stemme i overensstemmelse med sin opfattelse af elevens 
helhedsstandpunkt. I tilfælde af stemmelighed træffer rektor afgørelsen.
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Dersom lærerforsamlingen således vedtager, at en elev ikke bør fortsætte i næste 
klasse, drøftes hvad man vil tilråde eleven. Dette råd meddeles skriftlig til eleven og 
forældremyndighedens indehaver, der derefter træffer afgørelse af, om eleven skal 
fortsætte i næste klasse.

F. Disse regler træder i kraft 1. april 1973 og afløser reglerne i direktoratets cirkulære 
nr. 139 af 20. juli 1967 om karaktergivning og meddelelser til hjemmene.

Cirkulære om reeksamination
I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12. marts 1973 om eksamens
ordningen og karaktergivningen m.v. ved studentereksamen og i gymnasiet, § 4, fast
sættes følgende bestemmelser:

1 a. En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller 2. gymnasieklasse har op
nået årskarakteren 5 eller derover, og som ved den afsluttende prøve til studenter
eksamen i faget ved udgangen af 1. eller 2. gymnasieklasse har fået karakteren 00 eller 
03, kan forlange at blive underkastet ny prøve i faget i august/september.
b. En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller 2. gymnasieklasse, hvor un
dervisningen i faget afsluttes, har fået årskarakteren 00 eller 03, kan, hvis faget ikke er 
udtaget til prøve til studentereksamen, forlange at blive underkastet prøve i faget i 
august/september.

2. Rektor skal inden 1. juli meddele direktoratet, hvilke elever der i henhold til 1 
ønsker sig prøvet i august/september.

3. For en elev, der ønsker sig underkastet ny prøve, er eksamenskarakteren den ved 
reeksaminationen opnåede. For en elev, der i henhold til 1 b. ønsker sig prøvet, med
tæller prøven i faget i de ti prøver, der kræves aflagt for, at man kan bestå studenter
eksamen.

4. Elever, der ved sygeeksamen bliver berettiget til den under 1 a. nævnte prøve eller 
som af sygdom forhindres i at aflægge den prøve i august/september, som de i henhold 
til 1 a. eller 1 b. var berettiget til, kan underkastes prøve i faget ved den efterfølgende 
maj/juni eksamenstermin.

5. Bestemmelserne nævnt under 1 til 4 finder tilsvarende anvendelse for elever på stu
denterkursus ved slutningen af 1. kursusklasse.

6. Ovenstående bestemmelser finder første gang anvendelse for de elever, der afslutter 
undervisning i et fag ved udgangen af 1. eller 2. gymnasieklasse/1. kursusklasse som
meren 1973.

Møder
15. november 1973:
30. januar 1974:
7. februar 1974:
23. februar 1974:
13. marts 1974:
1. april 1974:

møde for forældre og elever.
orienterende møde for aspiranter til lg, deres forældre og lærere.
studieorienterende møde for 2g, 3g og HF.
skolekomedie (Soya: Petersen i dødsriget) og skolebal.
orienteringsmøde ang. HF.
grenvalgsmøde for Ig’erne og deres forældre.



Eksaminer 1973

Studentereksamen
De med * mærkede er klassisk sproglig gren eller naturfaglig gren.

Sa
1. Alkærsig, Ole

*2. Damm, Edith Elisabeth,
f. Lambertsen

3. Dueholm, Mette
4. Frost, Ib Lykke
5. Faaborg, Karen Nedergaard

*6. Gregersen, Lisbeth
7. Hagde,Conni Merete

*8. Hindse-Nielsen, Niels
9. Jensen, Lise Gahrn

10. Jensen, Søren Schultz
11. Jørgensen, Susanne

*12. Karlsen, Mogens
*13. Lauridsen, Hanne-Grethe

14. Lautrup, Brita
15. Overgaard, Karen

*16. Pedersen, Annemette Nørby
17. Petersen, Lisa Rose
18. Rasmussen, Hanne Gudrun
19- Vestergaard, Susanne

Sb
1. Andersen, Per Jøran Lyngbo
2. Bach, Doris Dahlmann
3. Christensen, Kirsten Bonvig
4. Christensen, Lis Berg
5. Frost, Per Lykke
6. Gravesen, Elinor Strand

*7. Husted, Ingelise Reventlov
8. Jacobsen, Anette Bjarnøe
9. Jensen, Hans-Henrik Bjerrum

10. Kjeldsen, Vibeke
11. Klausen, Bjarne
12. Kristiansen, Marianne
13. Mikkelsen, Bodil
14. Nielsen, Birgitte Gerlach
15. Nielsen, Tove Hagen
16. Pedersen, Conni Brandt
17. Pedersen, Inge Marie Aaboe

18. Sørensen, Alice
19. Sørensen, Anne Birgitte
20. Sørensen, Anni

Mx
1. Boysen, Klavs

* 2. Frederiksen, Lars Henrik Gjaldbæk
* 3. Grønne, Hans Peter
* 4. Hansen, Bjarne Thorbjørn Godthåb
* 5. Hansen, Jan Schultz
6. Hessellund, Britta
7. Hundebøl, Søren

*8. Højfeldt, Birgitte
9. Iversen, Jens Jørgen

10. Jensen, Inger Spangsbjerg
11. Jepsen, Else Mariann
12. Jørgensen, Ib Thrane
13- Klausen, Freddy

* 14. Larsen, Lise Mariane
*15. Nielsen, Carsten Munch

16. Nielsen, Erik Fjeldgaard
17. Pedersen. Birgitte Gabriel
18. Pedersen, Niels-Ole Seerup

*19. Stage, Vibeke
20. Sørensen, Mette Dahl

*21. Sørensen, Susanne Elisabeth
22. Thomsen, Birthe Solveig
23. Vestergaard, Thomas Rud
24. Vinum, Elsebeth
25. Wedendahl, Birger

My
1. Christensen, John Fogtmann
2. Christensen, Rosa Marie
3. Hansen, Frede Verner
4. Hintz, Johnny
5. Holm-Nielsen, Jens Bo
6. Iversen, Lars Sylvester
7. Jacobsen, Kurt
8. Jensen, Lars Beksgaard
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*9- Jensen, Lisbet Skytte
10. Jessen, Ida Margrethe

*11. Jørgensen, Thorlak Elias
12. Keim-Hansen, Mona
13. Kofoed, Vibeke Munch
14. Kristensen, Toni Aalund
15. Laursen, Eva

• 16. Madsen, Alice Lodberg

17. Nielsen, Jens Christian Jermiin
18. Nielsen, Karen Brandt
19. Nøhr, Grete
20. Philipsen, Jens
21. Sandholt, Kåre
22. Skov, Villi Nielsen
23. Thomsen, Birgitte
24. Vejrup, Bjarne

Højere forberedelseseksamen

HPa
1. Andersen, Steen
2. Andersson, Jan Olav
3. Bechgaard, Hans
4. Christiansen, Karen Marie
5. Dam, Merete Johanne
6. Gaardsdal, Ulla Irene
7. Hansen, Jette Korsgaard
8. Isaksen, Kurt Brian
9. Jensen, Anne Lisbeth

10. Jensen, Arne Guldberg
11. Jensen, Inge Guldberg
12. Josefsen, Agnes Kirstine
13. Jørgensen, Benny Søndergård
14. Jørgensen, Karin Baungaard
15. Lorentzen, Henning Kruse
16. Møller, Alice
17. Nissen, Elsebeth Nygård
18. Pedersen, Bente Krogsgaard
19. Petersen, Gurli Bruun
20. Sasse, Annette
21. Svensson, Inga Lykke
22. Sørensen, Alex Friis

HPb
1. Andreasen, Poul Erik Dysted
2. Berg, Niels Kristian
3. Brix, Jette
4. Fink, Birgit
5. Gejsing, Else Marie Borgen
6. Hansen, Bente Langelund
7. Hansen, Lene
8. Hjuler, Karen
9. Hornbæk, Ella Elisabeth

10. Jensen, Inger Kirsten
11. Jensen, Karsten
12. Johansen, Jørn Bolding
13. Lund, Karin
14. Nielsen, Lone Neel Kock
15. Olsen, Susi Inger-Marie
16. Pedersen, Grethe Marie Laumand
17. Pedersen, Henning Back
18. Petersen, Claus Walther
19. Rasmussen, Aase
20. Sørensen, Birte Friis
21. Sørensen, Marianne Paula Vang
22. Sørensen, Tove
23. Sørensen, Verner

HPc
1. Andersen, Hanne Bjerregård
2. Baun, Jonna
3. Breindal, Lene
4. Halkjær-Lassen, Jette Marie Therese
5. Hille, Inger Lise
6. Jensen, Verner Sundstrup
7. Lauenborg, Keld
8. Laugesen, Tove
9. Laursen, Bent

10. Møller, Christian Peder
11. Nielsen, Niels
12. Nielsen, Steen Ahlmann
13. Pedersen, Mogens Nørskov
14. Rasmussen, Kirsten Anette
15. Sørensen, Jette Dalgaard
16. Sørensen, Steffen Wohlan
17. Toldam, Dan Buer
18. Vilslev, Laila Hein



Eleverne

Pr. 1. marts 1973 havde skolen 433 elever (207 mandlige og 226 kvindelige). Pr. 1. 
marts 1974 var elevtallet 458 (230 mandlige og 228 kvindelige); heraf gik 313 i gym
nasiet og 145 på HF.

Lærerkollegiet

Med udgangen af sidste skoleår opgav pastor N. Bruun sine timer på grund af forflyt
telse til Nordjylland.

Den 1. august 1973 ansattes cand. mag. Marianne Eldrup og cand. mag. Ulla Nyland 
som adjunkter og musikpædagog Jens Abel som timelærer.

13/8-31/8 vikarierede stud. mag. Michael Bøss, hvorefter timerne overtoges af fru A. 
Schrøder.

Under lektor Thofts sygeorlov i november 1973 passedes hans timer af kolleger og 
cand. scient. Helge Gram Christensen.

Lærerkandidater 1973-74: cand. scient. Anker Poulsen (mat.), cand. mag. Hans Tyr- 
restrup (dansk), cand. phil. Lisbet Friisberg (fransk), cand. mag. Elisabeth Christensen 
(historie), cand. scient. Helge Gram Christensen (mat.), cand. mag. Hanne Iversen 
(engelsk/fransk), cand. mag. Uffe K. Clausen (dansk/engelsk).

Pag- °8 timefordeling pr. 1. januar 1974
Rektor Gudmund Jensen, latin 2aN, la.
Lektor Tage Thoft, matematik 2y F, ly, 2q.
Lektor Erik Pedersen, matematik 3xyz N, 2x F, 2pr, lp; fysik 3xyz N.
Lektor Erik H. Madsen, dansk 3x, 2y, 2p; religion 3x.
Lektor Henning Leth, fysik 3z F, 1 PR; kemi 2x, 2y, ly, 1 PR.
Lektor Arne Espegaard, dansk 2 b, 2x; tysk lab N.
Lektor Paul-Erik Hansen, historie 3«, 3x, 3z, lx, lz; samfundsfag Ir; oldtidskundskab 

2a N, 2b N, 2x, 2z, Ib, lx, ly, lz.
Lektor Arne Harritsø, matematik 3x F, 2a, 2z F, Iz, Ir; fysik 2y F.
Lektor Niels Peter Nielsen, dansk 3a, 2z, 2q, 2r; religion 3a, 3b, 3% 3z.
Lektor, fru Ellen Agnete Madsen, latin lab K; oldtidskundskab 2y; religion 2y, lp.
Lektor E. Normann Jespersen, dansk 2a, la, lx, lp; tysk 2b N.
Lektor Bendt Flanskov, biologi 3a, 3b, 3xyz N, Ir; formning 3ax, 3by, 3z, 2 PQR, lp, 

Iq, Ir.
Adjunkt Ole Olesen, fysik 3y F, 2z F, ly, lz; kemi Iz; matematik la.
Adjunkt Niels Chr. Norup, fransk 3a, 3b, 3y, 3z, 2b, 2y, Ib.
Adjunkt M. Juul Madsen, tysk Ib, lz, lp, 1 R.
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Adjunkt fru Kirsten Elvig, fransk 2x, 2z, ly, 2Q; engelsk 2b N, 2 PQ.
Adjunkt Aage Elvig, fransk 2a, la; engelsk 5 ab N, lb, 2pq, 1 P; erhvervsorientering.
Adjunkt Clifford Stockholm, kemi 2z, Ix; fysik 3x F, 2x F, 2xyz N, Ix, 2 PR.
Adjunkt, fru Kirsten Pontoppidan, biologi 3x F, 3yz F, 2xyz N, 2 PQR, lp, Iq, Ir.
Adjunkt Peter Jeppesen, matematik 3y F, 2xyz N, 1 b, 2 R, 1 PR.
Adjunkt, fru Dorthe Fisker, latin 2b N, 2ab K, la, Ib; græsk 5 ab K, 2ab K.
Adjunkt, fru Hanne Madsen, 3z F, 2b, Ix, 2 P, Iq.
Adjunkt Ole Jørner, historie 5b, 2b, 2x, 2z, Ib, ly, 2q, lp, Iq; samfundsfag lp, Iq.
Adjunkt Tommi Larsen, geografi 5xyz N, 2x F, 2y F, 2z F, 2xyz N, la, Ib, 2p, 2q, 2r.
Adjunkt Jan E. Janssen, tysk 2a N, la, 2 PQ, Iq, Ir; historie la, 2p, Ir.
Adjunkt, fru Ulla Nyland, dansk Ib, ly, Iz, Iq, Ir.
Cand mag. frk. Marianne Eldrup, fransk 5x, lx, lz, 1 Q.
Gymnasielærer Ove Madsen, gymnastik 5ax, 5by, 5z, 2ax, 2by, 2z, lax, Iby, lz, lp, Iq, 

Ir; fritidssport.
Timelærer, fru Else Howlett, gymnastik 2ax, 2by, lax; fritidssport.
Organist mag. art. Erik Kiørbye, musik 5ax, 5byz, 2a, 2b, 2x, 2y, 2z, la.
Organist Per Günther, musik 2 PQR, lp, Iq, Ir.
Timelærer Bendt Iversen, dansk 5b, 5y, 5z; historie 5y, 2a, 2y, 2r; samfundsfag 2 PR, 

2 Q, erhvervsorientering.
Pastor Frede Bøss, religion 2a, 2b, 2x, 2z, Iq, Ir.
Timelærer, fru Ingrid Markussen, gymnastik 5ax, 5byz, 2ax, 2by, 2z, lax, Iby, lz, lp, 

Iq, Ir; fritidssport.
Timelærer, fru Leslie Elbo, engelsk 2a N, la, Ix, ly, lz, 1 Q.
Musikpædagog, fru Edith Laursen, klaverspil 2 PQR.
Timelærer, fru Annelise Schrøder, engelsk 2r, Ir, Ipq, Ir.
Konservatorielærer Jens Abel, musik Ib, Ix, ly, lz.
Seminarielektor Frede Nielsen, psykologi 2 PR.
Seminarieadjunkt Søren K. Lauridsen, psykologi 2 PQ.

Nedennævnte elever har assisteret skolen:

som skemaassistent: Kirsten Ahlburg, 5b; som skolebogsassistenter: Helle Andersen, 5a 
og Curt Enevold Sørensen, 5x.

Skolens legater

Esbjerg Statsskoles studiefond
Fonden er oprettet i I960 på foranledning af Esbjerg Statsskoles skolenævn og skoleråd 
i anledning af 5 O-året for det første studenterholds dimission, og i samme forbindelse 
og anledning er oprettet »Foreningen Esbjerg Statsskoles Studiefond«, der fremskaffer 
midlerne til nærværende fond.
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De midler, der hvert år indkommer til fonden fra ovennævnte forening, udlånes til 
videreuddannelse for elever udgået fra Esbjerg Statsskole, specielt til hjælp i begyndel
sen af uddannelsen.

Lånene er rentefri indtil 1 år efter opnået afsluttende eksamen og forrentes derefter 
med en nærmere fastsat rentefod, indtil videre 5 pct. p. a. Renterne erlægges halvårligt 
bagud, altså første gang 1% år efter pågældendes opnåede afsluttende eksamen. Fon
dens bestyrelse kan dog dispensere herfra.

Lånene tilbagebetales efter nærmere i lånedokumentet fastsatte bestemmelser, dog 
således, at lånene principielt skal være tilbagebetalt senest 10 år efter udbetalingen.

Ansøgningsfrist: 15. september.
Studiefondens bestyrelse: Skovridder C. Philipsen, tandlæge fru Aa. Nordland, lands

retssagfører K. I. Jensen, lektor T. Thoft og rektor.
I september 1973 var der 3.489,62 til rådighed, heraf blev 3.400 bevilget som lån. 

Stud, polyt. Søren Hundebøl fik 2.000,00 kr. og stud, scient. Kurt Jacobsen fik 1.400,00 
kr.

I regnskabsåret 1973/74 er der indgået som bidrag til fonden 1530,00 kr. og ind
vundne renter andrager kr. 333,44.

Fonden råder nu over i alt 47.752,42 kr., heraf er 44.000,00 kr. udlånt til 25 stude
rende. Resten er til rådighed til uddeling til september. For tiden er 4 lån under afvik
ling.

Pedel H. P. Jensen og hustrus mindelegat
Portionerne af dette legat uddeles én gang årligt i forbindelse med juleafslutningen og 
tildeles én, eventuelt flere, flittige og trængende elever på Esbjerg Statsskole. Ansøgnin
ger indgives til rektorkontoret inden 1. december.

Ved juleafslutningen 1973 fik Jesper Bo Nielsen, 2x, Ole Kjær Hansen, la hver 
585,00 kr. og Aase Jessen, 2q fik 595,00 kr.

Esbjerg Statsskoles jubilæumslegat
Legatportionerne gives til »elever i Esbjerg Statsskole, der har godtgjort at være i besid
delse af gode evner for deres arbejde, og som tillige gennem deres opførsel har vist, at 
de er i besiddelse af en til deres alder svarende naturlig grad af selvtugt og arbejdsom
hed«. De gives altså til fortsat skolegang i statsskolen. Ansøgning indgives til rektor
kontoret inden 1. maj.

Legatmodtagere i 1973: Inger Gram, 2x, Mona Elisabeth Hansen, 2x, Jesper Bo Niel
sen, 2x og Karin Sørensen, 3a fik hver 700,00 kr.

Esbjerg byråds tilskud
Karin Sørensen, 3a, Niels Heinel, 3y, Jette Stockholm Sørensen, 2b, Britta Esmann Kri
stensen, 2y, Inga Christensen, Ib, Villy Jessen, Ix, Birthe Nissen, 2p, Ulla Dahl Han
sen, 2q, Uffe Stougaard, 2r og Paul Viggo Fischer, lp, fik hver 500,00 kr.
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Esbjerg Statsskoles legatfond
Renter af denne fond uddeles som studiehjælp til »sådanne dygtige og flittige elever fra 
Esbjerg Statsskole, hvis studier uden denne understøttelse ville støde på økonomiske 
vanskeligheder«.

Ansøgningsfrist: 15- august.
Legatmodtagere i 1973: socialråd.st. Ulla Gårdsdal, stud, odont. Bjarne Klausen og 

stud, odont. Sven T. Kristensen fik hver 600,00 kr. og stud, polyt Søren Hundebøl fik 
700,00 kr.

Engers Hansens boglegat
Legatet uddeltes i 1973 i form af gavekort å 50,00 kr. Niels Hindse-Nielsen, 3a; Søren 
Hundebøl, 3x; Toni Aalund Kristensen, 3y; Gert Snitgaard Nielsen, la; Jens IvarMørch 
Ib; Jesper Bo Nielsen, Ix; Knud Olsen Iz; Inger Lise Hille, 2 HFc; Keld Lauenborg, 
2 HFc; Ruth Hansen, 1 HFc.

Statens uddannelsesstøtte

For tildeling af stipendier fra S.U. vil i 1974-75 i store træk følgende være gældende:
Tildeling af støtte er betinget af, at ansøgeren er studieegnet og studieaktiv. Grund

laget for tildelingen vil normalt være forsørgerens skattepligtige indtægt for 1973. Så
fremt begge forældre har erhvervsindtægter, fradrages halvdelen af moderens indtægt, 
dog højst 2.000 kr. Endvidere fradrages 6.000 kr. for hvert barn udover ansøgeren, som 
er under eller i den undervisningspligtige alder eller i øvrigt under uddannelse, og som 
ikke har en månedlig indtægt over 1.100 kr. Har forældrene formue over 200. 000 kr., 
medregnes 10 pct. af det overskydende beløb som indtægt.

Hvis den således korrigerede forældreindtægt er under 32.000 kr., vil støtten udgøre 
4.900 kr. for hjemmeboende elever under 18 år, 7.000 kr. for udeboende. Støtten ned
sættes derefter i takt med stigende forældreindtægter og bortfalder helt ved en korrige
ret forældreindtægt på 58.000 kr. For elever på 18 og 19 år er fuld støtte 6.700 kr. og 
9.100 kr. årligt for hjemmeboende/udeboende.

Elever, der er fyldt 20 år, støttes fra d. 1. i måneden efter, at denne alder er opnået, 
som studerende, d.v.s. at halvdelen af støtten ydes som stipendium, halvdelen som lån. 
Lånet er rentefrit i den normerede uddannelsestid.

Satserne for støtte til denne gruppe går fra 10.500 kr. til 600 kr. og 12.400 kr. til 
600 kr. for henholdsvis hjemme- og udeboende, aftrappet efter forældreindtægt fra 
32.000 og derunder til 64.000/69.000 kr.

Til uddannelsessøgende over 18 år yder S.U. statsgaranti for studielån, der optages i 
banker og sparekasser. Det garanterede lånebeløb kan årligt ikke overstige 10.000 kr. - 
og for summen af statsgaranti og anden uddannelsesstøtte gælder et maksimum på 
14.000 kr. årligt.

Statsgaranti kan opnås uden hensyn til forældres og egne økonomiske forhold. Lånene 
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forrentes - også i uddannelsestiden - efter en rentesats, der aftales mellem låntageren og 
det pengeinstitut, hvori lånet optages.

Befordringsgodtgørelse

Amtskommunen yder befordringsgodtgørelse til elever på gymnasium og HF. Godt
gørelse ydes, hvor elevens samlede skolevej beregnet fra bopæl til skole (kursus) og 
tilbage er 14 km eller derover. Det er normalt en forudsætning, at eleven har valgt 
nærmeste skole eller kursus.

Skema til ansøgning om befordringsgodtgørelse fås på skolens kontor og afleveres 
sammesteds.

Ferier og fridage

Mandag den 14. oktober til fredag den 18. oktober 1974: efterårsferie.
Mandag den 23. december 1974 til fredag den 3. januar 1975: juleferie.
Mandag den 24. marts til tirsdag den 1. april 1975: påskeferie.
Onsdag den 16. april 1975: Dronningens fødselsdag.
Torsdag den 5. juni 1975: grundlovsdag.
Mandag den 23. juni til fredag den 8. august 1975: sommerferie.

Almindelige bestemmelser

En elev der har måttet forsømme skolen, må, når han/hun møder igen, medbringe en 
seddel, underskrevet af forsørger eller værge, der oplyser om forsømmelsens årsag og 
varighed. 18-årige elever og elever, der har indgået ægteskab, kan selv underskrive så
danne meddelelser.

Til enhver forsømmelse, som ikke skyldes sygdom eller anden tvingende årsag, må 
rektors tilladelse indhentes i god tid forud.

Fritagelse for enkelte gymnastiktimer, ikke ud over en uge ad gangen, dog højst 4 
sammenhængende uger, tilstås efter anmodning.

Fritagelse ud over 4 uger kræver lægeattest på særskilt blanket, der udleveres på kon
toret. Eleven skal dog normalt overvære undervisningen i faget.

Undervisningen er gratis. Skolen stiller lærebøger m.m. til elevernes disposition. 
Bøgerne skal altid være solidt indbundet. Der kvitteres for lånet ved at notere navn, 
klasse og skoleår øverst på forreste del af bindets inderside. Tilskrivninger er kun til
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ladt efter lærerens diktat. Bøgerne modtages og afleveres personligt på de af boginspek
tor angivne tider og steder. Bortkomne eller makulerede bøger erstattes.

De mundtlige prøver ved de afsluttende eksaminer og årsprøver er offentlige. Til at 
overvære disse samt translokation og dimission, som afholdes fredag d. 21. juni kl. 10, 
indbydes forældre og andre, der interesserer sig for skolens arbejde.

Esbjerg i maj 1974. Gudmund, Jensen.

Det nye skoleår begynder mandag den 12. august kl. 9-

Esbjerg statsskoles jubilæumslegat 1945

Driftsregnskab for 28. regnskabsår
1. juli 1972 - 30. juni 1973

Driftsindtægter
1. Renter af indestående på indlånsbøger med Varde Bank, Esbjerg afdeling 107,07
2. Renter af kreditforeningsobligationer ...................................................... 2.975,00

3.082,07 

Driftsudgifter
1. Gebyr til Varde Bank, Esbjerg afdeling for opbevaring ........................ 31,50
2. Honorar for revision af forrige regnskab .................................................. 50,00
3. Henlagt til uddeling til elever i august 1973 ............................................. 2.800,00
4. Driftsoverskud ............................................................................................ 200,57

3.082,07

Status pr. 30. ]uni 1973
Aktiver
1. Kreditforeningsobligationer:

Ny jydske Kjøbstad-Creditforening:
10. serie 4% ................................................................................................
11. serie 5% ................................................................................................

28.000,00
2.200,00

Jydsk Grundejer-Kreditforening:
2. afd. 7% ..................................................................................................... 13.500,00
6. afd. 4% ..................................................................................................... 20.000,00

2. Indestående på indlånsbøger med Varde Bank, Esbjerg afdeling:
Kontant legatkapital .......................................................... 1.242,44
Til uddeling til elever i august 1973 ................................. 2.800.00
Opsamlede driftsoverskud .................................................. 245,02

------------------ 4.287,46 

67.987,46
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Passiver
1. Kursgevinst ved køb af obligationer .......................................................... 2.568,50
2. Til uddeling til elever i næste regnskabsårs august måned:

ifølge forrige
status .................................................................................... 2.900,00
afgang .................................................................................. 2.900,00

0,00
tilgang .................................................................................. 2.800,00

------------------ 2.800,00
3. Opsamlede driftsoverskud:

ifølge forrige 
status .................................................................................... 44,45
tilgang .................................................................................. 200,57

245,02
4. Nettoformue .................................................................................................  62.373,94

67.987,46

Esbjerg, den 24. oktober 1973.

Henning Rasmussen
I Borchorst

Esbjerg Statsskoles legatfond

Driftsregnskab for tiden
1. oktober 1972 ■ 30. september 1973 

Driftsindtægter
1. Renter af indestående på bankbøger:

a. Indlånsbog nr. 4128342 med Varde Bank, Esbjerg ... 112,52
b. Bankbog A nr. 323787 med Handelsbanken i Esbjerg 28,72

—:--------------141,24
2. Renter af kreditforeningsobligationer ...................................................... 2.450,50

2.591,74

Driftsudgifter
1. Gebyr til Handelsbanken i Esbjerg for opbevaring ................................. 10,00
2. Uddeling af studiehjælp............................................................................... 2.500,00
3. Driftsoverskud .............................................................................................. 81,74

2.591,74
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Status pr. 30. september 1973 
Aktiver
1. Kreditforeningsobligationer:

Ny jydske Kjøbstad-Creditforening:
9. serie 4% ................................................................................................ 3-000,00
9. serie 4%% ............................................................................................... 8.100,00

10. serie 4% .................................................................................................. 4.200,00
10. serie 4%% ............................................................................................... 1.000,00
11. serie 5% ................................................................................................. 1.000,00
12. serie 6% ................................................................................................. 2.000,00
12. serie 6%% ............................................................................................... 4.600,00
14. serie 2. afd. 7% ...................................................................................... 5.200,00
Jydsk Grundejer-Kreditforening:
6. afd. 4% ..................................................................................................... 8.000,00
Ny jysk Grundejer-Kreditforening:
3. serie 1. afd. 10% .................................................................................... 2.300,00
Vest- og Sønderjydsk Kreditforening:
17. serie 7% ................................................................................................ 3.000,00
Kreditforeningen af kommuner i Danmark:
8. serie 4% ................................................................................................... 4.000,00

2. Indestående på bankbøger: 
Kontant legatkapital ............................................................................... 1.859,84
Opsamlede driftsoverskud ........................................................................... 287,90

48.547,74

Passiver
1. Bidragydernes indbetalinger ifl. forrige status ......................................... 28.874,90
2. Tilgang i 1955/56 af midlerne i Esbjerg byråds boglegat ........................ 11.100,00
3. Kursgevinst ved køb af obligationer ifl. forrige status ............................ 8.284,94
4. Opsamlede driftsoverskud:

ifølge forrige
status ..................................................................................... 206,16
tilgang .................................................................................. 81,74

------------------ 287,90

48.547,74
Esbjerg, den 24. oktober 1973.

Henning Rasmussen / Borchorst

Foranstående driftsregnskab og status er revideret i henhold til foreliggende bilag og 
fundet rigtigt. Tilstedeværelsen af obligationer og bankindestående er konstateret.

Esbjerg, den 31. oktober 1973.

G. Ulrik Johanne Rasmussen


