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Velkommen til
Esbjerg gymnasium
med HF-kursus

Dette hæfte er først og fremmest tænkt som en velkomst til de elever, der begynder i
1.g eller 1.HF på Esbjerg Gymnasium i skoleåret 1978-79. Det er skolens håb, at vi
med dette hæfte kan medvirke til at lette overgangen for dig til din nye skole ved at give
dig en række praktiske oplysninger, som skulle gøre, at du hurtigere falder til hos os.
Vi er et nyt gymnasium, idet undervisningen først begyndte i 1970 i lånte lokaler
og i 1972 i vort eget hus. Dette betyder bi.a., at skolen endnu ikke har særlig mange
traditioner, og at du derfor også har mulighed for at være med til at præge skolen ved
at være åben og positiv, ved at gå ind i samarbejdet og selv komme med gode ideer,
så vi kan skabe et rart fællesskab og et godt arbejdsklima.
Det er ikke det letteste tidspunkt at være ung og skulle vælge uddannelse på med
udsigt til adgangsbegrænsning og arbejdsløshed. Det er, som om bi.a. disse faktorer i
den seneste tid har bevirket et omsving fra kravet om trivsel i skolen til kravet om ek
sakte kundskaber og viden og et godt eksamensresultat. Det er skolens håb, at det må
lykkes at få de to ting til at gå op i en højere enhed, således at du både må trives i et
godt kammeratskab og i et godt forhold til lærerne, men at du også må tilegne dig
kundskaber, der altid har været en god ballast, hvordan end fremtiden tegnede sig.

Velkommen til et godt samarbejde.
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Gymnasiets og HF’s opbygning

I hæftet »Valg i 9. klasse«, der udleveres til eleverne i folkeskolens 9. klasse, er der
gjort rede for gymnasiets og HF's opbygning. Der skal derfor her kun gives en oversigt
over

Gymnasiets fag- og timefordeling
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' Elever, der dokumenterer at tilhøre et trossamfund uden for folkekirken, fritages efter anmodning for under
visning og prøve i religion.
2 I det matematiske gymnasiums 1. g og i det samfundssproglige og musiksproglige gymnasiums 2. og 3. g
læses enten engelsk eller tysk.
3 I alle gymnasieklasser læses enten fransk eller russisk.
4 I 2. og 3. g vælges enten musik eller formning.
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HF-kursets fag- og timefordeling
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På kursus til Højere Forberedelseseksamen (HF) undervises der i en række fællesfag
samt et antal tilvalgsfag, der hver er tillagt en pointværdi. De kursusstuderende skal
selv sammensætte deres fagkreds, således at de har mindst 20 tilvalgspoints. Det er
en betingelse for oprettelse af et tilvalgsfag, at faget ønskes af mindst 7 kursister. Der
kan på samme betingelse evt. også tilbydes undervisning i latin.
1 Studerende med visse offentlige eksaminer kan fritages for undervisning og prøve i visse fag.
2 Studerende, der dokumenterer at tilhøre et trossamfund uden for folkekirken, fritages efter anmodning for
undervisning og prøve i religion.
3 I 1. HF vælges enten musik eller formning. Ønsker en kursist tilvalg i enten musik eller formning, skal han
have haft det som fællesfag.
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Eksamensordningen
i gymnasiet

Skolen indsender til direktoratet tilmelding til studen
tereksamen inden 20. marts. Er rektor betænkelig
ved at tilmelde en elev til eksamen, skal han med
eksamenstilmeldingen indsende en begrundet er
klæring herom, og direktoratet afgør da, om eleven
kan deltage i eksamen.
Eksamen omfatter i alt 10 skriftlige og mundtlige prøver. Ved mundtlig eksamen er
det i det store hele tilladt i forberedelsestiden at anvende egne notater. Du vil blive ori
enteret om, hvilke hjælpemidler, der er tilladt a) under skriftlig eksamen, b) i forbere
delsestiden til mundtlig eksamen og c) under selve den mundtlige eksamination, idet
disse oplysninger vil have betydning for dit daglige arbejde. Du vil hos djne faglærere
få oplysning om forberedelsestidens og eksaminationstidens længde og om pensa
krav.
Sygeeksamen

For elever, der på grund af sygdom ikke eller kun delvis har kunnet deltage i eksa
men, afholdes der sygeeksamen i august. Meddelelse om sygdom må gives rektor
snarest. Ansøgning om sygeeksamen samt lægeattest indgives til skolen på en særlig
blanket, der udleveres af rektor. Gennemførte prøver kan ikke tages om. Eksaminan
der, som af andre grunde end sygdom ikke eller kun delvis har deltaget i eksamen, og
eksaminander, som ikke har bestået eksamen, kan først tilmeldes til eksamen igen ef
ter 1 års forløb.
Reeksamination

1. 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.
2. 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.

Eksamenskarakteren er den ved reeksaminationen opnåede. Prøven i faget tæller
med blandt de ti prøver, der kræves aflagt til studentereksamen. Elever, der ønsker at
gå op til reeksamination, skal give skolen meddelelse herom inden eksamenstermi
nens afslutning.
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Karaktergivning i gymnasiet

Undervisningen skal løbende evalueres dels med henblik på den videre tilrettelæg
gelse af undervisningen og dels for at give læreren mulighed for at skaffe sig indtryk af
den enkelte elevs faglige standpunkt, og dels skal der foretages en vurdering til eks
tern anvendelse. Dette sker ved følgende former for bedømmelse: 1) vidnesbyrd, 2)
standpunktskarakterer, 3) årskarakterer og 4) eksamenskarakterer.

1. Standpunktskarakterer kan ledsages af et i ord affattet vidnesbyrd om elevens an
læg og arbejde i faget og skal ledsages af et vidnesbyrd, dersom elevens stand
punkt bedømmes til under 6, eller hvis den betegner en væsentlig nedgang i faget i
forhold til den forudgående bedømmelse af standpunktet.
2. I hvert af de fag, hvori der til studentereksamen gives årskarakterer, skal der mindst
en gang om året - og kan der, efter lærerrådets beslutning, to gange om året - gi
ves meddelelse til hjemmet om elevens standpunkt. Såfremt eleven er fyldt 18 år el
ler har indgået ægteskab, gives meddelelsen dog til eleven selv. Standpunkts
meddelelsen skal senest gives i marts måned. I 1. gymnasieklasse må der ikke af
gives standpunktsbedømmelse inden december.
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3. Ved, skoleårets slutning gives årskarakterer i de af klassens fag, hvori der ved stu
dentereksamen gives årskarakterer. Årskarakteren udtrykker lærerens bedømmel
se af elevens standpunkt ved skoleårets slutning. Der holdes årsprøve, som mindst
omfatter samtlige skriftlige fag. Lærerrådet fastsætter ordning og omfang af even
tuelle mundtlige årsprøver. I 3. gymnasieklasse afholdes der i slutningen af no
vember eller i begyndelsen af december samt forud for fastsættelsen af årskarak
tererne skriftlige prøver. Karaktererne herfor må dog kun være vejledende ved fast
sættelsen af eventuel standpunktskarakter eller af årskarakteren.
4. Eksamenskarakterer gives i alle fag, hvori der afholdes skriftlige, og i alle fag, hvori
der kan afholdes mundtlig prøve. I de fag, hvori der ikke afholdes eksamen, tæller
årskarakteren tillige som eksamenskarakter.
Oprykning i næste klasse

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 fortsættelse i næste klasse. Dersom
lærerforsamlingen vedtager, at en elev ikke bør fortsætte i næste klasse, drøftes, hvad
man vil tilråde eleven. Dette råd meddeles skriftlig til eleven og forældremyndighe
dens indehaver, der derefter træffer afgørelsen af, om eleven skal fortsætte i næste
klasse.
For at bestå studentereksamen kræves, 1) at summen af samtlige karakterer er
mindst 5,5 gange karakterernes antal, og 2) at summen af de to laveste karakterer plus
gennemsnittet af de øvrige karakterer er mindst 13. Kravene skal være opfyldt såvel for
årskaraktererne som for eksamenskaraktererne.
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Eksamensordningen i HF

Der afholdes eksamen i de enkelte fag ved udgangen af det semester, hvor undervis
ningen i faget afsluttes. Eksaminander med et tilvalgsfag, der tillige er fællesfag, kan
undlade at aflægge selvstændig prøve i fællesfaget.
Hver kursusstuderende udarbejder i 2. kursusår inden for perioden 1. december til
udgangen af februar en større skriftlig opgave i et af de fag, hvori den studerende un
dervises i 2. kursusår, eller i faget geografi. Med henblik på udarbejdelsen af opgaven
suspenderes undervisningen i én uge.
En eksaminand kan kun aflægge eksamen, hvis den pågældende har fulgt under
visningen regelmæssigt og på tilfredsstillende måde.
Reeksamen

En eksaminand kan indstille sig til eksamen i samme fag 3 gange, og den højeste af de
opnåede karakterer er gældende. En kursusstuderende, der har fået karakteren 00 el
ler 03 ved en prøve ved udgangen af 1. kursusår, kan på ny indstille sig tii prøven i den
førstkommende sygeeksamenstermin i august - september.
En eksaminand, der har aflagt prøve i alle fag, som højere forberedelseseksamen
omfatter for den pågældende, men ikke har bestået eksamen, kan på ny indstille sig til
eksamen i et eller flere fag i den førstkommende sygeeksamenstermin.
En eksaminand, der af anden grund end sygdom ikke har deltaget i eller fuldført en
prøve i et eller flere fag, kan først på ny indstille sig til prøve i dette eller disse fag ved
den næste ordinære eksamen.
Sygeeksamen

Eksaminander, som på grund af sygdom ikke eller kun delvis har kunnet deltage i ek
samen, kan indstille sig til sygeeksamen i august - september ved at aflevere tilmel
delsesblanket og lægeattest til kurset senest den 25. juni. Studerende, der på grund af
sygdom er blevet forhindret i at skrive 2. års opgaven, kan skrive opgaven i sygeeksa
mensterminen. Meddelelse om sygdom skal gives rektor inden den pågældende prø
ves afslutning, da eksaminanden ellers betragtes som udeblevet af anden grund end
sygdom.
Ved de mundtlige prøver gives en forberedelsestid. Egne notater fra undervisnin
gen kan anvendes i forberedelsestiden. Du vil blive orienteret om, hvilke hjælpemid
ler, der er tilladt a) under skriftlig eksamen, b) i forberedelsestiden til mundtlig eksa
men og c) under selve den mundtlige eksamination, idet disse oplysninger vil have be
tydning for dit daglige arbejde. Du vil hos dine faglærere få oplysning om forberedel
sestidens og eksaminationstidens længde og om pensakrav.
De skriftlige besvarelser kan udleveres til de eksaminander, der ønsker det, når de
pågældende har modtaget eksamensbeviset.
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Der censureres efter hver enkelt mundtlig eksamination. Under censureringen er al
ene censor og eksaminator til stede, mens selve de mundtlige prøver er offentlige.
Karakterskalaen og betingelserne for, at eksamen er bestået, er de samme som ved
studentereksamen.
En kandidat kan i øvrigt vedblive at udbygge sin eksamen ved at aflægge prøver i de
enkelte fag på eget eller andre kurser.

12

Støttemuligheder

Undervisningen og lån af undervisningsmaterialer er gratis, og der kan ydes følgende
former for støtte (nedennævnte regler var gældende i skoleåret 1977/78):

1. Befordringsgodtgørelse til elever med en afstand til skolen på mindst 7 km i luftli
nie.
2. Unge under 18 år kan søge om ungdomsydelse.
3. Bank- og sparekasselån til elever over 18 år på maximalt kr. 13.900.
4. Stipendium fra Statens Uddannelsesstøtte til elever mellem 18 og 23 år på maxi
malt kr. 10.430 for udeboende og kr. 7.300 for hjemmeboende, hvis forældreindtægten året før var under kr. 55.000. Der gives ingen støtte ved forældreindtægt på
over kr. 110.000. Forældreindtægten reguleres dog med f.eks. fradrag på kr. 8.000
pr. søskende under 23 år, som ikke tjener over kr. 1.300 månedlig.
Støtten til elever over 23 år udgjorde maximalt kr. 7.300, uafhængig af forældre
indtægten.
Fælles for begge aldersklasser gjaldt, at ansøgerens egen forventede indtægt også
spillede en rolle, således at f.eks. ugifte ikke måtte tjene over kr. 28.200 + kr. 6.300
pr. barn inc. støtte, og formuen måtte højst udgøre kr. 15.000.
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Studievejlederordningen i gymnasiet

Inspireret af erfaringerne med den individuelle studievejledning på HF har der i flere år
været arbejdet på at få noget lignende gennemført i gymnasiet. Fra august 1977 er der
indført en sådan studievejlederordning - dog i første omgang kun omfattende 3. gym
nasieklasse. Det er imidlertid meningen, at ordningen gradvis skal udvides til at om
fatte alle 3 gymnasieniveauer. Når ordningen i første omgang blev begrænset til gym
nasiets afgangsklasser, er de 2 vigtigste årsager hertil vel nok dels økonomiske for
hold, dels at den indførte adgangsbegrænsning til de videregående uddannelser i
særlig grad har aktualiseret behovet for vejledning i afgangsklasserne. Den vigtigste
del af studievejlederens arbejde består i individuel vejledning af eleverne vedrørende
spørgsmål af faglig, social, økonomisk og personlig art i forbindelse med deres ud
dannelsessituation. Studievejlederen har derfor et kontor på skolen, hvor han/hun kan
træffes mindst et par gange om ugen i timer inden for den almindelige skoletid. I sin
udbyggede form vil studievejlederordningen medføre, at medvirken ved orientering af
vordende elever, grenvalgsorientering samt uddannelses- og erhvervsorientering vil
være vigtige studievejlederopgaver. Indtil studievejlederordningen er gennemført på
alle 3 klassetrin i gymnasiet, fortsætter den hidtidige studie- og erhvervsvejlederord
ning, der adskiller sig ved den nye ordning derved, at den udelukkende er baseret på
at skulle gennemføres som kollektiv orientering.
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Støtteundervisning på HF

Til HF-studerende med f.eks. en fjern afgangseksamen fra folkeskolen kan der i indtil
15 timer i 1. semester gives støtteundervisning først og fremmest i fællesfagene mate
matik, engelsk og tysk efter indstilling fra faglæreren.
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Eksamenskompetence

I det store og hele giver studentereksamen og HF-eksamen de samme rettigheder,
idet de fleste videregående studier kræver en såkaldt »relevant« studenter- eller HFeksamen, dvs. en studentereksamen på en bestemt linie eller en HF-eksamen med
bestemte tilvalgsfag. Begge uddannelser er dels almendannende, dels studieforbere
dende, og de giver adgang til studierne på universiteterne, de højere læreanstalter og
seminarierne. En stadig voksende del af de sidste årganges kandidater er efter eksa
men søgt til kortere uddannelser på et til fire års varighed eller er søgt direkte ind i er
hvervslivet, hvor nogle uddannelser giver en direkte rabat i uddannelsestiden til stu
denter og HF’ere.
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Gymnasiale suppleringskurser

Hvis man ikke kan få adgang til en videregående uddannelse, fordi man har valgt for
kert linie eller tilvalgsfag, kan man på et gymnasialt suppleringskursus (GSK) supple
re sin viden i et eller flere fag, så man når op på det kundskabsniveau, der er nødven
digt for at påbegynde den ønskede uddannelse.
Supplering kan gives i følgende fag: engelsk, tysk, fransk, russisk, latin, græsk, ma
tematik, fysik og kemi samt i specielle tilfælde i biologi og geografi.
Uddannelsen gives på forskellige niveauer, svarende til den videregående uddan
nelses krav og gives dels på enkelte gymnasieskoler, dels på universiteter og enkelte
andre læreanstalter. Undervisningen på GSK er gratis, og der er mødepligt. Man kan
dog også være selvstuderende og indstille sig til eksamen ved et hvilket som helst HFkursus. Man kan også tage de ønskede fag på enkeltfags HF-kurser og på folkeuni
versiteterne.
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Tværfagligt samarbejde

I både bekendtgørelse og vejledning for undervisningen i gymnasieskolen opfordres
der til tværfagligt samarbejde mellem to eller flere fag. Gymnasieundervisningen er
normalt splittet op mellem en række skarpt adskilte fag, som dog ofte har brug for vi
den og færdigheder fra hinanden. Denne fagopdeling er resultatet af en lang kulturel
tradition og virker ofte hæmmende for mere sammenhængende analyser af større em
ner. Gennem det tværfaglige samarbejde kan dette skel, som slet ikke svarer til den
virkelighed, der omgiver skolen, i nogen grad ophæves, så undervisningen får større
sammenhæng. Derved kan to eller flere fag få mulighed for at gennemføre mere om
fattende analyser og bibringe eleverne en mere sammenhængende indsigt og viden,
som de også kan udnytte i en eksamenssituation. Hvis det fra elev- eller lærerside øn
skes at iværksætte yderligere forsøg, kan f.eks. følgende procedure anvendes:

1. Klassen drøfter muligheder for tværfagligt samarbejde med de enkelte lærere. Dis
se drøftelser foregår i timerne.
2. På grundlag af meget løse skitser tages stilling til, hvilke fag der skal indgå i samar
bejdet.
3. Klasselærer eller en anden lærer arrangerer en time, hvor alle de medvirkende læ
rere deltager. Her er lejlighed til at koordinere de enkelte fags undervisningsforløb.
Samtidig fastlægges rammerne for det videre samarbejde.

Som ovenfor nævnt er der mange fordele for eleverne ved et sådant samarbejde;
men det må også nævnes, at tilrettelæggelsen indeholder nogle ofte store praktiske
vanskeligheder. Det faste skema vil f.eks. ofte virke hæmmende; men skemalægge
ren kan i et vist omfang tage hensyn hertil ved skemalægningen, såfremt ønsker her
om foreligger i god tid.
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Skolens forskellige råd

Skolerådet

Ved hvert amts-kommunalt gymnasium skal der nu nedsættes et skoleråd til afløsning
af det hidtidige skolenævn.
Skolerådet får 9 medlemmer:
Et amtsrådsmedlem, udpeget af amtsrådet for en fire-årig periode, to forældre, der
vælges for 2 år ad gangen, rektor, to lærere, to elever, af hvilke den ene skal være
HF’er, samt en repræsentant fra det tekn.adm. personale (TAP). Lærerne, eleverne og
TAP-repræsentanten vælges for et skoleår ad gangen.
De to elevrepræsentanter vælges af alle skolens elever. De to lærerrepræsentanter
vælges af lærerrådet, og den ene skal være lærerrådsformanden.
Rådets opgaver:

1.
2.
3.
4.

Formidler sammen med lærerrådet skole-hjem samarbejdet.
Medvirker ved løsning af sociale opgaver, der er knyttet til skolen.
Forslag til budget og ordensregler.
Byggesager og forbedring af lokaleforhold m.m.

Elevrådet

Elevrådet skal varetage elevernes interesser over for skolen, dvs. rektor, lærerrådet og
offentligheden.
Elevrådet består af to repræsentanter fra hver klasse. Disse vælger en formand og
en kasserer. Elevrådet består yderligere af et gymnasieråd og et HF-råd. Disse to råd
holder møder sammen, har fælles regnskab og forsøger i det hele taget at arbejde
sammen. De enkelte råd holder kun møder hver for sig, når det er sager, der vedrører
de enkelte uddannelser. Eks.: DGS og LAK.
Interessen for elevrådet er desværre meget lille; dette gør, at man ikke kan komme
ud af stedet, fordi de få aktive ikke får respons på det, de laver. Det vil vi nu lægge ud til
de kommende elever at sørge for ikke fortsætter.
Elevrådet er medlem af UFE (uddannelsessøgendes fællesråd i Esbjerg) men ikke
af DGS. Fra 1/1-78 har vi haft to repræsentanter med til lærerrådsmøderne.
Af konkret arbejde kan nævnes SU-aktiviteter i forbindelse med nedskæringerne.
Aktiviteterne har bestået af plancher, løbesedler og en ugentlig føljeton.
Vi håber, at elevrådet fremover vil komme til at køre, således at man kan se nogle
mere håndfaste resultater.
Dorte Wium, Gymnasierådet.

Frede Brunø, HF-rådet.
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Lærerrådet

Lærerrådet ved Esbjerg Gymnasium med HF-kursus - et amtskommunalt gymnasi
um - afgør, henholdsvis afgiver skolens indstilling i, følgende sager:
1. Forsøgsundervisning.
2. Anskaffelse af eller fornyelse af undervisningsmidler og større inventargenstande.
3. Fastsættelse af principper for tildeling af gensidige vikartimer, vagttimer og lignen
de.

Lærerrådet skal desuden høres om:

1. Principperne for elevoptagelse.
2. Spørgsmål om eventuelle forholdsregler over for elever ved disciplinære forseel
ser af grovere art.
3. Antallet af klasser og grenhold.
4. Time- og fagfordelingsplaner.
5. Stillingsopslag og indstillinger om stillingsbesættelser, for så vidt angår fagkom
binationen.
6. Forslag til skoleplan og ændringer i denne, herunder oprettelse og nedlæggelse
af stillinger.
7. Skolens bidrag til budgetforslaget.
8. Byggesager.
9. Årsprøvernes ordning og omfang.
10. Vikartimernes fordeling ved længere vakancer.
11. Ekskursioner.

Hvad vil det nu sige, at lærerrådet skal høres i alle disse sager?
Jo, den endelige afgørelse på de nævnte områder ligger hos enten undervisnings
ministeriet, de amtskommunale myndigheder, d.v.s. amtsrådets undervisnings- og
kulturudvalg, skolerådet eller rektor; men inden disse instanser træffer nogen endelig
beslutning, har de pligt til at sikre sig et kendskab til lærerrådets opfattelser; disse in
stanser skal, inden de handler, tage et rimeligt hensyn til lærerrådets synspunkter, men
behøver ikke at rette sig 100% efter dem. De har høringspligt; lærerrådet har høringsret._
I praksis bliver det i langt de fleste tilfælde rektor, der skal høre lærerrådet; det siger
sig selv, at en ansvarsbevidst rektor vil tage meget vide hensyn til de synspunkter, der
måtte være fremherskende i lærerrådet, og på den måde får lærerrådet stor indirekte
indflydelse i disse høringssager.
Ifølge bekendtgørelse om lærerråd ved landets gymnasieskoler af 23. dec. 1969
kan repræsentanter for eleverne indbyrdes til uden stemmeret at deltage i lærerrådets
møder.
Eleverne er dog afskåret fra at overvære rådets behandling af sager vedrørende føl
gende emner:
1. Fastsættelse af principper for tildelingen af gensidige vikartimer, vagttimer og lig
nende.
2. Eventuelle forholdsregler over for elever ved disciplinære forseelser af grovere ka
rakter.
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3. Time- og fagfordelingsplanen.
4. Stillingsopslag og indstillinger om stillingsbesættelser.
5. Vikartimers fordeling ved længere vakancer.

Her på skolen oplevede vi i december 1977 det glædelige, at lærerrådet - efter ele
verne gennem samarbejdsudvalget havde ytret ønske om at overvære lærerrådets mø
der - med overvældende majoritet besluttede at invitere repræsentanter for eleverne til
at deltage i rådets møder.
Det er lærerrådets håb, at de elever, der deltager i møderne, vil gøre god brug af de
res taleret, således at lærerne kan blive orienteret om elevernes synspunkter, ønsker
og behov.
Samtidig vil eleverne ved at følge debatten kunne danne sig et indtryk af lærerrå
dets argumentation og derved forhåbentlig lære at forstå og respektere de beslutnin
ger, rådet træffer.
Elevrepræsentationen ved lærerrådsmøderne skulle således kunne fremme elev
lærer kommunikationen og dermed demokratiet på Esbjerg Gymnasium med HF-kursus.

Povl Arne Hansen,
lærerrådsformand
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DGS gymnasieelevernes faglige
organisation

DGS (Danske gymnasieelevers sammenslutning) er gymnasieelevernes faglige orga
nisation og er uafhængigt af partipolitiske interesser. Formålet med DGS er at arbejde
for gymnasieelevernes rettigheder og interesser.
Men er DGS nødvendig? Ja, med adgangsbegrænsning og en meget dårlig øko
nomisk støtte til uddannelsessøgende er det nødvendigt at have en organisation, hvor
vi kan kæmpe sammen på tværs af politiske, religiøse og andre interesser for rimelige
forhold for uddannelsessøgende. Til daglig arbejder DGS med helt konkrete sager,
f.eks. hjælper de enkelte elever el. klasser, hvis disse har problemer med deres ud
dannelsessted. DGS er også behjælpelig med at få elevrådsarbejdet til at køre godt.
Som en tredie ting arbejder DGS på landsplan bl.a. i ministerielle udvalg for at få gym
nasieelevernes synspunkter igennem, også når de er trådt under fode.
Som det fremgår, er DGS en uhyre bred og omfattende faglig organisation, hvis ind
flydelse og medlemstal er stadig stigende. Jeg håber derfor, at Esbjerg gymnasium
atter vil blive medlem i skoleåret 78/79 og blive dér for at styrke DGS yderligere.
Det kan kun være i alle elevers interesse at være medlem af denne organisation.
Dorte Wium.
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Praktiske oplysninger

Af hensyn til bybussernes køreplan begynder skolen undervisningen kl. 8.10. De øv
rige lektioner påbegyndes efter det følgende skema:
Ringetider:

Time.
1.
8.10
2.
9.00
3.
9.55
4. 10.50
5. 12.00
6. 12.55
7. 13.50
8. 14.45
9. 15.40
10. 16.35

-

8.55
9.45
10.40
11.35
12.45
13.40
14.35
15.30
16.25
17.20
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Morgensamlingsmøde

Når rektor, elever eller lærere har meddelelser af interesse for hele skolen, indkaldes
der til et morgensamlingsmøde. Dette finder gerne sted om torsdagen kl. 9.45. Med
delelse om morgensamlingsmøde bliver opslået på opslagstavlen i stueetagen.
Opslagstavlen

Opslagstavlen ved elevatoren i stueetagen er i det hele taget et vigtigt led i kommunika
tionen mellem administrationen og elever og kursister. På denne gives meddelelser
om skemaændringer som følge af lærerfravær og lignende, meddelelser om eksami
ner, terminsprøver, befordringsgodtgørelse, SU og meget andet. Hold derfor godt øje
med den.
Bortkomne sager

Større ting, der glemmes på skolen, vil, hvis de bliver fundet, blive lagt i elevrådsloka
let. Mindre ting vil kunne afhentes hos administrativ inspektor, hvor eventuelt tyveri
også kan anmeldes.
Ansvarsforsikring

Skolen har ikke nogen ansvarsforsikring; men skader ved hændelige uheld kan evt.
erstattes ved skriftlig ansøgning til rektor.
Læreres sygdom

For at lærerne ved sygdom kan nå at underrette eleverne telefonisk inden 1. time, skal
de forskellige klasser og hold udarbejde telefonkæder. Meddelelse om en lærers rask
melding bliver slået op på opslagstavlen senest 12.45.
Elevers sygdom

1. dag efter en overstået sygdom udfyldes en meddelelse herom på en blanket, der af
hentes i et af rummene i »dueslaget« ved administrationen. Blanketten lægges deref
ter i den grønne postkasse.
Fritagelser

Hvis en elev eller kursist ønsker sig fritaget for undervisning, skal rektor på forhånd
have givet tilladelse hertil og faglærerne orienteres.
Fritagelse for deltagelse i legemsøvelser

Elever kan efter skriftlig anmodning fra hjemmet - for elever, der er fyldt 18 år eller har
indgået ægteskab, fra eleven selv - fritages helt eller delvis for én uge ad gangen, dog
højst i 4 sammenhængende uger.
Fritagelse ud over 4 uger kan kun tilstås efter fremlæggelse af lægeattest, der vil
være at udfærdige på en af skolen udleveret, autoriseret blanket »Lægeattest til frita
gelse for legemsøvelser/idræt«.
Udgiften til lægeattest afholdes af hjemmet.
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For elever, der er fritaget for legemsøvelser/idræt, gælder som almindelig regel, at
de skal overvære timerne, idet også iagttagelse vil bibringe eleverne forståelse af un
dervisningen i bevægelseslære, træningslære og arbejdsteknik. Ved fritagelse ud over
4 uger træffer skolens leder, eventuelt efter forhandling med elevens hjem og den på
gældende lærer, bestemmelse om, hvorledes timerne skal anvendes.
Fritimer

Mellemtimer kan naturligvis udnyttes til kammeratligt samvær; men skolen har også fa
ciliteter til fagligt arbejde i sådanne timer, f.eks. miljøerne på gangene, biblioteket og
den nedre del af kantinen. Desuden findes bordtennis i kælderen.

Kantinen

I kantinen står to kolddriksautomater og en varmdriksautomat til rådighed. Kantine
køkkenet åbner hver dag i spisefrikvarteret. Her kan man købe mælk, mælkeproduk
ter, frugt, pølser, parisertoasts, chokolade og slik. Den nedre del af kantinen ønskes
holdt tobaksfri. Her findes også dagens aviser.
Flytning

Skifter en elev eller kursist adresse eller navn, skal dette straks meddeles på kontoret.
Udmeldelse

Ligeledes skal en eventuel udmeldelse skriftlig tilstilles rektor, der da træffer aftale om
den individuelle bogaflevering.
Bøger og papir

Da gymnasie- og HF-uddannelsen er en almen uddannelse, udleveres alle lærebø
ger, atlas, regnemaskine (efter behov) m.m. gratis til låns i den tid, eleven går på sko
len. Bøgerne forbliver skolens ejendom. Endvidere udleveres papir, kollegiehæfter og
andre arbejdsmaterialer, undtagen dog blyanter, kuglepenne o.lign.

1. Eleven er økonomisk ansvarlig for de udleverede bøger. For skader på bøger, ud
over almindeligt slid, vil skolen forlange erstatning.
2. Enhver bog skal straks efter udleveringen forsynes med et solidt omslag samt ele
vens navn, klasse og skoleår - f.eks. 78/79 - i det stempel med plads hertil, som
findes i bogen. Skulle en bog mangle stempel eller være defekt, henvender eleven
sig straks efter udleveringen i bogdepotet i depotets åbningstid (10.40 - 10.50).
Sker dette ikke, vil eleven selv være ansvarlig for defekten.
3. Der må ikke foretages notater eller tilføjelser i bøgerne, undtagen efter faglærerens
udtrykkelige anvisning.
4. Bogaflevering sker hvert år inden sommerferien, eller ved en elevs udmeldelse el
ler flytning til anden skole. Dog kan en faglærer også inddrage en eller flere bøger i
løbet af året.
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Biblioteket

Skolens bibliotek råder over litteratur til støtte for undervisningen i de enkelte tag. Sko
lens elever kan frit benytte bøgerne på biblioteket i skoletiden. I øvrigt gælder følgen
de regler for bibliotekets benyttelse:

1. Bibliotekets opgave er primært at stå til rådighed for den daglige undervisning på
gymnasiet.
2. Udlån kan kun undtagelsesvis finde sted efter aftale med en lærer.
Ved undtagelsesvise udlån skal der udfyldes en låneseddei i 2 eksemplarer med
bogens titel, forfatter og navn og adresse på låneren. Den ene seddel skal anbrin
ges i et plasticetui på den lånte bogs plads, mens den anden seddel lægges på bi
bliotekarens skrivebord.
Håndbøger, leksika og større værker kan ikke udlånes.
3. På biblioteket skal iagttages den størst mulige ro.
4. Rygning og fortæring af mad og drikkevarer på biblioteket er ikke tilladt.
5. Benyttede bøger og tidsskrifter skal behandles med størst mulig omhu og straks ef
ter brugen anbringes på plads på hylderne.
6. Biblioteket er åbent til kl. 16.00 mandag til fredag.

Biblioteksudvalget.
Ferieplan for skoleåret 1978-79

For skoleåret 1978-79 er der fastsat følgende fridage og ferier (de nævnte dage med
regnes):
1978

Sommerferien slutter onsdag den 2. august.
Efterårsferie: mandag den 16. oktober - fredag den 20. oktober.
Juleferie: lørdag den 23. december - onsdag den 3. januar.
1979

Vinterferie: mandag den 19. februar - fredag den 23. februar.
Påskeferie: mandag den 9. april - tirsdag den 17. april.
Grundlovsdag: tirsdag den 5. juni.
Sommerferien begynder mandag den 25. juni.
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Fællestimer og studiekredse

Formålet med fællestimer er på tværs af delingen i linjer, grene og klasser - og under
friere former, end det er muligt inden for den pensabundne undervisning - at give sko
lens elever adgang til kunstneriske oplevelser (oplæsning, koncerter og lignende), ind
føring i særlige emnekredse og i aktuelle problemer samt orientering om nye per
spektiver inden for kunst, videnskab og politik. Eleverne er meget velkomne med for
slag til emner. Der skal holdes mindst 8 fællesarrangementer i løbet af skoleåret, og
deltagelse er obligatorisk.
Studiekredse kan etableres uden for undervisningstiden i indtil 20 timer pr. emne i
løbet af et undervisningsår. Oprettelsen af studiekredse forudsætter, at mindst 10 stu
derende har tilmeldt sig. Også her er eleverne velkomne med forslag til emner.
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Af skolens dagbog

August:
8. - 11.:
8. - 13.:
8. - 14.:
11.
:

2b på ekskursion til København.
3sS på ekskursion til Samsø.
3xyzN på lejrskole i Sønder Ydby (biologi).
3gF+S ekskursion til Skive og Tvindskolerne.

September:
15.
24.
24.

1r på økologiekskursion (vandløb og rensningsanlæg).
Regionstævne i atletik i Tarm.
Finalestævne i atletik for drenge i Esbjerg.
Finalestævne i atletik for piger på Lyngby Stadion.
I løbet af efteråret deltog skolen i fodboldstævne i Tarm, Varde, Esbjerg og
Grindsted.
I efteråret påbegyndtes studiekredse i guitar- og klaverspil, fotografisk ke
mi og arkæologi.

Oktober:
9.: 2y ekskursion til København.
3yzN ekskursion (sydvestjyske vandløb).
26.
: Indledende håndboldstævne for ældste og yngste piger i Ikast.
27. - 28.: 3xN på ekskursion til Viborg.

7. -

November:
3. - 6.:
10. - 11.:
10. - 12.:
13. - 14.:
25. - 27.:

2a i København og Nordsjælland på ekskursion.
1P og 2PQR (biologi tilvalg) på hytteophold i Assenbæk Mølle.
2zF på ekskursion til København.
3b på ekskursion til Assenbæk Mølle (økologi/speciale).
3a på ekskursion til København.

December:
8. - 12.:
9.
:
9. - 16.:
10. - 12.:
12.
:
12. - 13.:
13.
:
16. - 23.:

(Musiklinjen) Ho lejrskole.
Spisning på skolen, hvorefter lærerne opførte revy. Derefter dans.
3xyF: I London og Greenwich.
2b på Louisiana.
Regionstævne i basketball i Varde.
3msS på ekskursion til Thy.
Forrunde i volleyball i Åbenrå.
3b i London.
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Mandag den 4. marts 1978.

Januar:
24.
25.
27.

Indledende volleyball-kampe for piger på Esbjerg Seminarium.
1a og 1x: ekskursion til Slesvig/Hedeby og Dannevirke.
Regionstævne i volleyball i Grindsted (drenge).

Februar:

Volleyball for klassehold (piger og drenge) i Silkeborg.
1.
Fællestime med Sten Kåløe.
13.
16. - 19. 2x på ekskursion til København.
Marts:

9. - 11.
10.
15. - 17.
16. - 19.
17.

2PQR piger (tilvalg i idræt) i København (badminton).
Fællestime med Benny Andersen.
2z i København.
3smS ekskursion til Assenbæk Mølle.
Spisning på skolen, hvorefter eleverne opførte en varieté, derefter dans.

April:
6.
19.
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Fællestime med Erhardt Jacobsen.
Forårskoncert.

Fritidsaktiviteter

Der kan etableres timer i fritidssportsamt i musik og i formning uden for den egentlige
undervisningstid, hvis mindst 10 deltagere har tilmeldt sig det enkelte hold.
Fritidssport

Alle elever, der har lyst til at dyrke idræt, kan deltage i frisport. Det er frivillig træning,
der foregår under friere former end den obligatoriske idrætsundervisning.
I det forløbne skoleår har der været tilbud inden for følgende idrætsgrene:
Atletik, fodbold, håndbold, basketball, volleyball, svømning og trampolinspring.
Som hovedregel gælder, at et hold ikke kan oprettes, med mindre mindst 10 elever
melder sig. Timerne kan ligge i skoletiden (hvis en sal er ledig) eller uden for den nor
male skoletid.
Esbjerg Gymnasiums kor

Koret består af 55 medlemmer, både piger og drenge fra gymnasiet og HF. Alle med
en normal stemme kan deltage i korets arbejde. Der arrangeres årligt mindst én kon-
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certrejse til udlandet. I sommeren 1978 skal koret på et stævne i Autum i Frankrig. Der
udover er der en årlig koncert med Konservatoriets kor og Vestjysk Symfoniorkester,
hvor der opføres et større værk. Koret arrangerer også selv koncerter, både verdslige
og kirkelige, ligesom det deltager i en del radioarbejde.

Sodoma

Sodoma er navnet på elevforeningen. Hvert år kort efter skolegangen er begyndt efter
sommerferien, afholder sidste års bestyrelse en fest. Under forsalget er der mulighed
for at købe medlemskort. De, der har medlemskort, får billigere entre til Sodornas ar
rangementer end ikke-medlemmer. 14 dage efter første afholdte fest indkalder besty
relsen til valg. Alle medlemmer har mulighed for at stille op. Kun medlemmer har stem
meret. Bestyrelsen består af 7 personer. Mindst 2 skal genvælges fra sidste års besty
relse, mindst 2 skal gå i 2. eller 1.g eller 1.HF, således at de kan fortsætte i bestyrel
sen næste år. Efter valget bestemmer bestyrelsen, hvem der skal være formand, se
kretær og næstformand + en kasserer. Bestyrelsen skal arrangere fester og kulturelle
arrangementer. Forslagene skal helst komme fra medlemmerne.
Bestyrelsen Sodoma.
Skak

I skoleåret 77/78 deltog gymnasiet i gymnasiernes holdturnering. Desværre kunne vi
kun stille et enkelt hold, idet vi endnu ikke har nogen skakklub på skolen og derfor ikke
ved, hvem der kan spille skak. Dette vil vi forbedre, idet vi vil oprette skakklubben nu,
d.v.s. 78/79.
Interesserede kan enten henvende sig til Niels Jørgen Fries Nielsen, 3x eller være
opmærksomme på fællesmøderne (se evt. opslagstavlen). Desuden vil der senere på
året blive oprettet en studiekreds i skak.

Niels Jørgen Fries Nielsen.
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Administrationen

Administrationens kontorer findes samlet i stueetagen, og der er normalt åbent kl. 9.00
- 14.00.
Af specialle træffetider kan nævnes:
Rektors træffetid kl. 12.00 - 13.00.
Boginspektor træffes bedst i 4. time.
Studievejlederne træffes bedst i 4. time.
Særlige hverv

Skolens administration varetages af rektor, som til sin hjælp har ansat en række per
soner, der hver har sit arbejdsfelt.
Administrativ inspektor er rektors nærmeste administrative medarbejder. Admini
strativ inspektor foretager de daglige skemaændringer som følge af lærerfravær m.v.
Han fører kontrol med elevernes forsømmelser, tilrettelægger terminsprøver, eksami
ner og kontaktmøder. Administrativ inspektor forestår indberetninger af lærerløn og
elevstatistikker til de offentlige myndigheder, og desuden assisterer han rektor ved
fag- og timefordelingen.
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Boginspektor varetager administrationen af lærebogsbestanden. Han bestyrer sko
lens bogdepot og udleverer herfra bøger til de klasser eller hold, hvis lærere har an
modet herom. Boginspektor foretager desuden nyindkøb af lærebøger, og han tilret
telægger også bogafleveringen for de elever, der har afsluttet deres eksamen.
A-V-inspektor fører tilsyn med skolens samling af AV-udstyr. Han fører desuden op
syn med kopieringsmaskinerne og sørger tillige for skolens samlede papirindkøb.
Bibliotekaren varetager den daglige drift af biblioteket, og gennem ham kan der ind
købes nye bøger til supplering af skolebiblioteket.
Pedellen og hans medhjælper varetager den praktiske drift af skolen. Pedellen har
opsynet med skolens rengøring, ligesom han forestår kantinens drift. Pedellen ordner
alt det praktiske vedrørende skolens arrangementer.
Skolesekretærer udfører det praktiske kontorarbejde og foretager regnskabsførin
gen. Disse to sekretærer administrerer også elevernes befordringsgodtgørelse samt
uddelingen af SU.
Samlingsbestyrerne har ansvaret for de faglige samlinger i de eksperimentelt beto
nede fag. De skal sørge for supplering, nyanskaffelser og reparation af det udstyr, der
er nødvendigt i den daglige undervisning.
Skemalæggeren skal på baggrund af fag- og timefordelingen lægge skolens uge
skema semestervis.
Studielektorerne er rektors nærmeste pædagogiske medarbejdere. Studielektorer
ne skal lede og stimulere det tværfaglige arbejde på skolen og tage initiativer i forbin
delse hermed. Studielektorerne har også ledelsen af den pædagogiske uddannelse
af nye lærere til gymnasiet og HF. I den forbindelse skal det nævnes, at nogle klasser
i en del timer vil blive undervist af lærerkandidater, der på skolen gennemgår et kursus
i undervisningsfærdighed. Kurset afsluttes med en prøve under overværelse af kandi
datens vejledere og 2 studielektorer. Bestået pædagogikum er en betingelse for an
sættelse i gymnasieskolen.

Skolepsykolog

Skolen vil have mulighed for at yde hjælp til specialundervisning for ordblinde, lige
som der vil kunne henvises til taleforsorgen. Ligeledes er der adgang til at søge skole
psykologisk bistand hos det skolepsykologiske undersøgelses- og rådgivningsorgan.
Henvendelse om sådan bistand rettes til rektor.

De nævnte særlige hverv bestrides af følgende lærere:

Administrativ inspektor:
Boginspektor:
AV-inspektor:
Bibliotekar:
Skemalægger:
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Lekt. Hans-Erik Sørensen.
Adj. Niels Jørgen Damgård
Adj. Jan I. Jensen.
Adj. Jens Peter Østergaard.
Lkt. Hans-Erik Sørensen.

Samlingsbestyrere:

Fysik:
Kemi;
Biologi:
Geografi:
Studievejleder
Studievejleder
Studievejleder
Studievejleder

(HF):
(HF):
(gymn.):
(gymn.):

Adj.
Adj.
Adj.
Adj.
Adj.
Adj.
Adj.
Adj.

Jan I. Jensen.
Henning E. Rasmussen.
Mogens Pontoppidan.
Jens Peter Østergaard.
Jørgen Harboe Jensen.
Henrik O. Hansen.
Dorte Holt.
Knud V. Østergaard.

Personalefortegnelse

Rkt. Poul Rasmussen (R), tlf. 11 56 86.
Lkt. Gretha Andersen (GA), tlf. 1229 78.
Lkt. Knud Andersen (KA), tlf. 12 29 78.
Adj. Aage Andersen (ÅA), tlf. 130851.
Sekr. Lis Beck-Hansen (BH), tlf. 12 81 85.
Adj. Ejvind Berthelsen (EB), tlf. 1623 16.
Adj. Ulla Birn (UB), tlf. 1341 88.
Adj. René de Blanck (RB), tlf. 1340 29.
Adj. Anne Margrethe Brems (AB), tlf. 136141.
Lkt. Hans Gustav Brinch (HB), tlf. 16 41 63.
Adj. Elisabeth Christensen (EC), tlf. 42 23 55.
Adj. Uffe Krogh Clausen (UC), tlf. 16 31 52.
Adj. Niels Jørgen Damgaard (ND), tlf. 143678.
Adj. Hanne Eiby (HE), tlf. 19 1076.
Adj. Pirkko Liisa Fallesen (PF), tlf. 1310 68.
Tml. Per Fomsgård (F).
Adj. Henrik Otto Hansen (OH), tlf. 17 43 55.
Lkt. Jens Erik Stendorf Hansen (SH), tlf. 1401 81.
Adj. Povl Arne Hansen (PH), tlf. 14 35 57.
Lkt. Leif Holm (LH), tlf. 12 73 00.
Adj. Ane Dorthe Holt (DH), tlf. 1367 17.
Adj. Knud Hornshøj (KH).
Adj. Jørgen Hvitved (JH), tlf. 17 2417.
Adj. Harry Lender Jensen (HL), tlf. 134091.
Adj. Jan Ingolf Jensen (JJ), tlf. 152564.
Pdl. John Bülow Jensen (BÜ), tlf. 14 1300. (lok. 6).
Adj. Jørgen Harboe Jensen (HJ), tlf. 1514 62.
Grt. Leo Snitgård Jensen, tlf. 17 42 89.
Adj. Lise Birgitte Juul (LJ), tlf. 13 20 14.
Adj. Knud Rårup Knudsen (KK), tlf. 140371.
Tml. Bent Kokkenborg (BK), tlf. 16 22 98.
Adj. Lone Mortensen (LM), tlf. 13 66 99.
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Adj. Berith Bager Nielsen (BN), tit. 13 77 98.
Adj. Gunner Jermiin Nielsen (JN), tlf. 1401 40.
Adj. Charlotte Vibeke Nielsen (CN), tlf. 17 5658.
Adj. Hans Jørgen Bruun Olesen (HO), tlf. 150475.
Adj. Arne Jens Olsen (AO), tlf. 17 45 94.
Tml. Anker Askov Pedersen (AP), tlf. 17 43 05.
Adj. Henrik Hall Pedersen (HH), tlf. 13 47 62.
Adj. Mogens Pontoppidan (MP), tlf. 1510 60.
Adj. Henning Rasmussen (HR), tlf. 14 00 54.
Sekr. Ingrid Stig (IS), tlf. 125939.
Lkt. Hans-Erik Sørensen (Sø), tlf. 15 26 90.
Tml. Jørgen Tambour (JT), tlf. 1205 17.
Adj. Jens Peter Østergaard (JØ), tlf. 14 02 72.
Adj. Knud Valdemar Østergaard (KØ), tlf. 12 09 48.
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027 musik
028 musik

stuen
029
040
051
052
053
054
056
058
060
072

elevråd
formning
pedel
boginspektor
fællesaud.
biologiaud.
biologlab.
biologiaud.
studievejleder
bogdepot

indgang

2. sal

1. sal
102
103
105
106
108
109

112
114
123
125
128
130
131

tysk
fransk
fransk
tysk-fransk
sproglab.
historie
historie
hist. ret.
ret. - samff.
dansk
dansk
oid - latin
dansk
religion

202
205
206
209
210
213
214
216
217
219
220
222
225
226
228
229

fy.iab.
fy.iab.
fy.iab.
fy.iab.
ke.aud.
ke.lab.
geo. - samff.
geo. - samff.
matematik
matematik
matematik
matematik
engelsk
engelsk
engelsk
engelsk

229

216

228

214
226
213

225

210

209
222

206
220

205

I
202

219

217

Tegninger: Bent Kokkenborg »Motiver fra hverdagen«.
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