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esbjerg gymnasium
med hf-kursus.
introduktion 1977/78

VELKOMMEN
TIL

ESBJERG GYMNASIUM MED HF-KuRSUS.

Dette hæfte er först og fremmest tænkt som en velkomst

til de elever, der begynder i l.g eller l.HF på Es
bjerg Gymnasium i skoleåret 1977-78. 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 jo et nyt gymnasium, idet undervisningen först
begyndte i 1970 i lånte lokaler og i 1972 i vort eget

hus. Dette betyder bl.a., at skolen endnu ikke har
særlig mange traditioner, og at du derfor også har mu
lighed 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 skabet et rart fælles
skab og et godt arbejdsklima.

Det er ikke det letteste tidspunkt at være ung og
skulle vælge uddannelse på med udsigt til adgangsbe
grænsning og arbejdsløshed. Det er, som om bl.a. disse

faktorer i den seneste tid har bevirket et omsving
fra kravet om trivsel i skolen som næsten det eneste
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saliggørende til kravet om eksakte 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 høj

ere enhed, således at du både må trives i et godt kam
meratskab 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 opbygning:

Undervisningen i den 3-årige gymnasieafdeling gives
på to linjer, den sproglige og den matematiske. I

den sproglige linjes 2. og 3. klasse gives undervis
ningen på en nysproglig, en musiksproglig eller en
samfundsfaglig gren, medens undervisningen i den ma

tematiske linjes 2. og 3. klasse gives på en matema-

tisk-fy-sisk, en samfundsfaglig eller en naturfaglig

gren.
Såvel på den sproglige som på den matematiske linje
kan der tilbydes eleverne undervisning i russisk i

stedet for i fransk, og på den matematiske linje kan
eleverne vælge mellem undervisning i engelsk og under
visning i tysk.

På den sproglige linjes musiksproglige og samfunds

faglige grene kan der tilbydes eleverne undervisning

i engelsk eller tysk.
I 2. og 3. gymnasieklasse på begge linjer kan der op

tages undervisning i formning og kunstforståelse.

For de forskellige grene anvendes internt følgende

forkortelser:
nysproglig:

sN

matematisk-fysisk:

mF

musiksproglig:

sM

samfundsmatematisk:

mS

samfundssproglig:

sS

naturfaglig:

mN

5

Normaltimeplan for gymnasiet
Matematisk linje

Sproglig linje

Fællesfag

I.

Religion............
Dansk................
Engelsk..............
Tysk... ..........
Fransk (russisk) .
Latin..................
Græsk med oldtidskundskab .
Oldtidskundskab
Historie..............
Samfundsfag og
samfundslære .
Geografi ..........
Biologi ..............
Biokemi............
Kemi...... . .
Fysik..................
Matematik . . .
Musik, særfag . . .

2.

3.

0- 1- 2
3- 3- 4
435- 3- 3
4-

12- 3- 3

Mu&iksproglig
gren
2. 3.

Samfunds
faglig
gren
2. 3.

Fællesfag

1.

2.

3.

Matema- Samfunds
tisk-fysisk
faglig
gren
gren
2. 3.
2. 3.

Natur
faglig
gren
2. 3.

0- 1- 2
3- 3- 4

4- 6
3- 5

3- 5

4- 0

4- 0

2- 0

2- 0

2- 0

0- 1

0- 1

5- 5
3- 2

0- 0

3- 5

5- 3- 3

1- 2- 0
2- 3- 3

235-

2- 3- 0

0- 1
3- 0
0- 3

5- 5
3- 2
0- 3

0- 1
3- 2

3- 0
3- 5
5- 6

1- 0
2- 2
3- 3

3- 0
2- 2
3- 3

14-15

14-15

14-15

14-15

14-15

14-15

4- 6
13-12

13-12

13-12

26-12-12

2- 2- 2

2- 2- 2

2- 2- 1
(2)-(0)-(0)

2- 2- 1
(2)-(0)-(0)

(0)-(2)-(l)

(0) (2)-(l)

30-17-18
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Ny
sproglig
gren
2. 3.

2
0- 0- 3

26-13-15

Legemsøvelser. .
Fællestimer. . .
( max.
Musik . . . (
1 min.
Formning og
kunstforståelse

Særfag

Særfag

Fag

13-12

13-12

13-12

30-16-15

Højere forberedelseseksamens struktur:
Højere forberedelseseksamen omfatter:

Som fællesfag:

Dansk, religion, historie, biologi,
geografi, matematik, engelsk, tysk,

og samfundsfag.
Som tilvalgsfag: Biologi, matematik, engelsk, tysk,

samfundsfag, musik, formning, idræt,
3. fremmedsprog (fransk eller rus

sisk) , fysik, kemi og psykologi.
For den enkelte eksaminand omfatter eksamen fælles

fagene og som minimum tilvalgsfag til 2o points.

Tilvalgsfagenes pointstal er:
biologi. 8
matematik........

12

engelsk..........

7

tysk.............. lo

samfundsfag......

6

musik.... ........

8

formning.........

8

idræt.............

8

3. fremmedsprog... 11

fysik............. 14
kemi.............. lo

psykologi........

6

Eksaminander med et tilvalgsfag, der tillige er fæl
lesfag, kan undlade at aflægge selvstændig prøve i

fællesfaget. Eksaminander, der dokumenterer at til
høre et trossamfund uden for folkekirken, fritages
7

efter anmodning for prøve i religion. Eksaminander

med visse offentlige eksaminer kan fritages for prø
ve i bestemte fag. Undervisningen strækker sig over
to år, der hvert er inddelt i 2 semestre,og tilrette
lægges efter nedenstående timeplan:

Fællesfag:

Ugentlige timer
1. se- 2. se- 3. se- 4. semester mester mester mester

Dansk ...........

3

3

4

4

Religion ........

0

0

3

3

Historie ........

3

3

3

3

Biologi .........

3

2

0

0

Geografi ........

3

2

0

0

Matematik .......

5

5

0

0

Engelsk .........

4

3

4

4

Tysk ............

3

3

0

0

Samfundsfag .....

2

2

0

0

Musik/formning ...

2

2

0

0

Idræt ...........

2

2

0

0

Biologi ...........

0

0

4

4

Matematik .........

0

0

6

6

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

0

13

3

Tysk ..............

0

0

5

5

Tilvalgsfag:
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Tilvalgsfag:

Ugentlige timer
1. se 2. se 3.se- 4.se
mester mester mester mester

Samfundsfag ........

0

0

3

3

Musik ............. .

0

0

4

4

Formning ...........

0

0

4

4

Idræt ..............

0

0

4

4

3. fremmedsprog ....

0

3

4

4

Fysik ..............

0

3

6

5

Kemi ...............

0

0

5

5

Psykologi ..........

0

0

3

3

Oprettelse af hold i et fag forudsætter, at mindst
7 studerende har tilmeldt sig, hvilket også gæl-

der faget latin.

Eksamensordningen i gymnasiet:

Skolen indsender til direktoratet tilmelding til stu
dentereksamen inden 20. marts. Er rektor betænkelig

ved at tilmelde en elev til eksamen, skal han med
eksamenstilmeldingen indsende en begrundet erklæring

herom, og direktoratet afgør da, om eleven kan delta
ge i eksamen.

Eksamen omfatter i alt 10 skriftlige og mundtlige
prøver. Ved mundtlig eksamen er det i det store he

le tilladt i forberedelsestiden at anvende egne nota-
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ter. Du bør i god tid orientere dig om, hvilke hjæl
pemidler der er tilladt a) under skriftlig eksamen,
b) i forberedelsestiden til mundtlig eksamen og c)

under selve den mundtlige eksamination, idet disse

oplysninger vil have betydning for dit daglige ar
bejde. Du vil hos dine faglærere også kunne få op

lysning om forberedelsestidens og eksaminationstidens
længde og om pensakrav.
Sygeeksamen:

For elever, der på grund af sygdom ikke eller kun

delvis har kunnetdeltage i eksamen, afholdes der sy
geeksamen i august/september. Meddelelse om sygdom
må gives rektor snarest. Ansøgning om sygeeksamen

samt lægeattest indgives til skolen på en særlig blan

ket, der udleveres af rektor. Gennemførte prøver kan
ikke tages om. Eksaminander, 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 efter 1 års forløb.
Reeksamination:

1. En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1.
eller 2. gymnasieklasse har opnået årskarakteren 5
eller derover, og som ved den afsluttende prøve til
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studentereksamen 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 au

gust/ september.

2. En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1.
eller 2. gymnasieklasse, hvor undervisningen i faget

afsluttes, har fået årskarakteren 00 eller 03, kan,
hvis faget ikke er udtaget til prøve til studenterek

samen, forlange at blive underkastet prøve i faget i
august/september.

Eksamenskarakteren er den ved reeksaminationen opnå
ede. 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 eksamensterminens afslutning.
Karaktergivning i gymnasiet:

Undervisningen skal løbende evalueres dels med hen
blik på den videre tilrettelæggelse 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 ekstern

anvendelse. Dette sker ved følgende former for be
dømmelse: 1) vidnesbyrd, 2) standpunktskarakterer,
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3) årskarakterer og 4) eksamenskarakterer.
1) Standpunktskarakterer kan ledsages af et i ord af

fattet vidnesbyrd om elevens anlæg og arbejde i faget
og skal ledsages af et vidnesbyrd, dersom elevens

standpunkt bedømmes til under 6, eller hvis den beteg
ner en væsentlig nedgang i faget i forhold til den forud

gående 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 - gives meddelelse til hjemmet om elevens stand

punkt. Såfremt eleven er fyldt 18 år eller har indgå
et ægteskab, gives meddelelsen dog til eleven selv.
Standpunktsmeddelelsen skal senest gives i marts måned.
I 1. gymnasieklasse må der ikke afgives standpunktsbe

dømmelse inden december.

3) Ved skoleårets slutning gives årskarakterer i de af

klassens fag, hvori der ved studentereksamen gives års
karakter. Årskarakteren udtrykker lærerens bedømmelse
af elevens standpunkt ved skoleårets slutning. Der hol

des årsprøve,'som :mindst omfatter samtlige skriftlige

fag. Lærerrådet fastsætter ordning og omfang af even
tuelle mundtlige årsprøver. I 3. gymnasieklasse afhol

des der i slutningen af november eller i begyndelsen

af december samt forud for fastsættelsen af årskarak
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tererne skriftlige prøver. Karaktererne herfor må dog
kun være vejledende ved fastsættelsen af eventuel stand

punktskarakter eller af årskarakteren.

4) Eksamenskarakterer gives i alle fag, hvori der af
holdes skriftlige, og i alle fag, hvori der kan afhol

des mundtlig prøve. I de fag, hvori der ikke afholdes
eksamen, tæller årskarakteren tillige som eksamenska

rakter.

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 lærerforsam

lingsmøde ved skoleårets slutning behandles de øvrige
elevers fortsættelse i næste klasse. Dersom lærerfor

samlingen vedtager, at en elev ikke bør fortsætte i næ
ste klasse, drøftes, hvad man vil tilråde eleven. Det
te

råd meddeles skriftlig til eleven og forældremyn

dighedens 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. Kra
vene skal være opfyldt såvel for årskaraktererne som

for eksamenskaraktererne.
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Karakterskalaen: Om anvendelsen af de enkelte karakterer

gælder følgende:

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 tilfreds

stillende præstation.

5: Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præ

station.

3: Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og
utilfredsstillende præstation.

0: Gives for den helt uantagelige præstation.
Eksamensordningen i HF:

Der afholdes eksamen i de enkelte fag ved udgangen af
det semester, hvor undervisningen i faget afsluttes.
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 stu

derende undervises i 2. kursusår, eller i faget geogra
fi. Med henblik på udarbejdelsen af opgaven suspende

res undervisningai i én uge.
En eksaminand kan kun aflægge eksamen, hvis den pågæl

dende har fulgt undervisningen regelmæssigt og på til
fredsstillende måde.
En eksaminand kan indstille sig til eksamen i samme fag

3 gange, og den højeste af de opnåede karakterer er gæl
dende. En kursusstuderende, der har fået karakteren 00
eller 03 ved en prøve ved udgangen af 1. kursusår, kan

på ny indstille sig til prøven i den førstkommende sy

geeksamenstermin i august - september.
En eksaminand, der har aflagt prøve i alle fag, som hø

jere 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.

Eksaminander, som på grund af sygdom ikke eller kun del

vis har kunnet deltage i eksamen, kan indstille sig til
sygeeksamen i august - september ved at aflevere til
meldelsesblanket og lægeattest til kurset senest den

25. juni. Studerende, der på grund af sygdom er blevet
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forhindret i at skrive 2. års opgaven, kan skrive op

gaven i sygeeksamensterminen. Meddelelse om sygdom skal
gives rektor inden den pågældende prøves afslutning,

da eksaminanden ellers betragtes som udeblevet af anden
grund end sygdom.
Ved de mundtlige prøver gives en forberedelsestid. Eg

ne notater fra undervisningen kan anvendes i forbere
delsestiden. Du bør i god tid orientere dig om, hvil

ke hjælpemidler, der er tilladt a) under skriftlig ek
samen, b) i forberedelsestiden til mundtlig eksamen
og c) under selve den mundtlige eksamination, idet
disse oplysninger vil have betydning for dit daglige

arbejde. Du vil hos dine faglærere også kunne få op

lysning om forberedelsestidens

og eksaminationsti

dens længde og om pensakrav.
De skriftlige besvarelser kan udleveres til de eksa

minander, der ønsker det, når de pågældende har mod
taget eksamensbeviset.

Der censureres efter hver enkelt mundtlig eksamina
tion. Under censureringen er

alene censor og eksa

minator til stede, mens selve de mundtlige prøver er
offentlige.

Karakterskalaen og betingelserne for, at eksamen er be
stået er de samme som ved studentereksamen.
En kandidat kan i øvrigt vedblive at udbygge sin eksa

men ved at aflægge prøver i enkelte fag på eget eller

andre kurser.
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Støttemuligheder.
Undervisningen og lån af undervisningsmaterialer er

gratis, og der kan ydes følgende former for støtte

(nedennævnte regler var gældende i skoleåret 1976/77):
1. Befordringsgodtgørelse til elever med en af
stand til skolen på mindst 7 km.

2. Unge under 18 år kan søge om ungdomsydelse.
3. Bank- og sparekasselån til elever over 18 år

på maximalt kr. 13.000.
4. Stipendium fra Statens Uddannelsesstøtte til

elever mellem 18 og 23 år på maximatl kr. 8.700,
hvis forældreindtægten året før var under kr.

46.000. Der gives ingen støtte ved forældreindtægt på over kr. 95.000. Forældreindtægten regu

leres dog med f.eks. fradrag på kr. 8.000 pr. sø
skende under 23 år, som ikke tjener over kr. 1.300

månedlig.

Støtten til elever over 23 år udgjorde maximalt
kr. 6.500, uafhængig af forældreindtægten.

Fælles for begge aldersklasser gjaldt, at ansøge

rens egen forventede indtægt også spillede en rol
le, således at f.eks. ugifte ikke måtte tjene over

kr. 25.500 + kr. 6.300 pr. barn, og formuen måtte
højst udgøre kr. 15.000.
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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 fælles

fagene matematik, engelskog tysk efter indstilling

fra faglæreren.

Uddannelses- og erhvervsorientering og studieteknik:
Uddannelses- og erhvervsorienteringen har til formål

at hjælpe eleverne med at forberede deres valg af ud
dannelse og erhverv. I gymnasiet gives der mindst 14

timers orientering i løbet af de 3 gymnasieår. Der
gives herudover 6 timers

studieteknik i løbet af 1.

gymnasieklasse med hovedvægten i begyndelsen af studie„
.
/ de studerende
aret. Pa HF giver studievej lederne individuel og kol
lektiv vejledning vedrørende spørgsmål af faglig, so
cial, økonomisk og personlig art i forbindelse med
deres uddannelsessituation. Som en del af denne vej

ledning indgår tilvalgsorientering, uddannelses- og er
hvervsorientering samt studieteknik. Indføringen i al

men studieteknik gives i løbet, af første semester. Se
nere i kursusforløbet kan der gives timer i studietek

nik i forbindelse med specielle situationer, f.eks. ud
arbejdelsen af 2. års opgaven. Der anvendes til kol
lektiv vejledning, herunder studieteknik, indtil 20 ti
mer pr. klasse i kursusforløbet. Skolen arrangerer et
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orienterende møde i forbindelse med grenvalget i 1.

gymnasieklasse og et møde med studentervejledere især

for afgangsklasserne.

Eksamenskompetence:
I det store og hele giver studentereksamen og HF-ek-

samen de samme rettigheder, idet de fleste videregå

ende studier kræver en såkaldt "relevant" studenter
eller HF-eksamen, d.v.s. en studentereksamen på en

bestemt linie eller en HF-eksamen med bestemte til
valgsfag. Begge uddannelser er dels almendannende,
dels studieforberedende, og de giver adgang til stu
dierne på universiteterne, de højere læreanstalter og

seminarierne. En stadig voksende del af de sidste år

ganges kandidater er efter eksamen søgt til kortere ud

dannelser på et til fire års varighed eller er søgt

direkte ind i erhvervslivet, hvor nogle uddannelser gi
ver en direkte rabat i uddannelsestiden til studenter
og HF'ere.

Gymnasiale suppleringskurser:
Hvis man ikke kan få adgang til en videregående ud
dannelse, fordi man har valgt forkert linie eller til

valgsfag, kan man på et gymnasialt suppleringskursus
(GSK) supplere sin viden i et eller flere fag, så man

når op på det kundskabsniveau, der er nødvendigt for
at påbegynde den ønskede uddannelse.
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Supplering kan gives i følgende fag: engelsk, tysk,

fransk, russisk, latin, græsk, matematik, fysik og ke
mi samt i specielle tilfælde i biologi og geografi.
Uddannelsen gives på forskellige niveauer, svarende

til den videregående uddannelses krav og gives dels på
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 enkelt

fags HF-kurser og på folkeuniversiteterne.
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Elevrådet.

Elevrådet er elevernes lokale interesseorganisation
over for skolen, det vil sige rektor og lærerråd og

offentligheden. Dette betyder, at elevrådet skal væ
re demokratisk sammensat. Det er på disse principper,

elevrådet ved Esbjerg Gymnasium er opbygget.
Vort daglige arbejde har ikke alene afspejlet disse
principper, men desværre også svaghederne ved dem.

Det har været svært at finde en balance, så elevrå
det, samtidig med

at det fungerede demokratisk, og

så fungerede effektivt. Interessen for elevrådsar

bejdet blandt eleverne har i det forløbne år ligget
på et meget lille sted. Den ligegyldighed og utilbøje

lighed til at omsætte utilfredsheden og problemerne
til diskussion og indsats har været, og er stadigvæk,

umådelig. Dvaskheden har ført elevrådet ind i en ond
cirkel, hvor elevmassens lave aktivitet har affødt et

kompagni af Tordenskjolds soldater, der tramper hen
over eleverne og nedbryder de sidste rester af den

aktivitet, der måtte være tilbage.
Skolen er ikke medlem af Danske Gymnasieelevers Sam

menslutning (DGS), men elevrådet sender dog observa
tører til repræsentantskabs- og landsmøderne.
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Små tilløb til aktivitet og diskussion i basis har der
dog været i forbindelse med adgangsbegrænsningen, spe
cielt her på det sidste efter et større fællestimear

rangement om emnet. Det er nu elevrådets opgave at

følge arrangementet op, dels med henblik på at forbed
re elevrådets status, dels, og det er langt det vig

tigste i denne forbindelse, at informere og bevidstgø

re eleverne om adgangsbegrænsningens betydning for dem
Micha Thyge Enevoldsen.

Elevrådet

(1976/77)

Klasserepræsentanter :
Kristen Klemmentsen
Klaus Thestrup
Jette Brandt Jensen
Elisabeth Lauersen
Susanne Søgaard

Henry Hansen
Michael Toft Thomsen

la
la
Ib
Ib
Ix
Ix
iy
ly
Iz
Iz

Hans Jensen
Susanne Lauridsen
Jette Haunisen
Steffen Jørgensen

2a
2a
2b
2b
2x
2x

Poul Hansen
Søren Paulsen
Dorte Andersen
Micha Enevoldsen

2y
2y
2z
2z
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Klasserepræsentanter fortsat
Peter Lodberg
Thordis Thomsen
Hans Kristian Højsgaard
Lone Sørensen
Anne Lauersen
Mogens Wium
Kaj Nielsen
Per Mikkelsen
Søren Stiig

Lars Kjeldsen

Mogens Eskesen
Lars Lassen
Lars Toft

3a
3a
3b
3b
3x
3x
3y
3y
3z
3z
1P
lp
iq
iq
2r
2r

Elevrådssekretær (HF-afdelingen)

:

Elevrådssekretær (Gymnasieafdelingen): Micha Enevoldsen
Kasserer

: Susanne Søgaard.

23

Hvad er DGS? Hvorfor PGS? Hvad arbejder PGS med?
Bogstavkombinationen PGS er forkortelsen for organi
sationen Panske Gymnasieelevers Sammenslutning, og

hvad dette begreb nærmere dækker over, skal der for
søges gjort rede for i det følgende.

PGS er gymnasieelevernes faglige organisation.og
er uafhængig af partipolitiske interesser. Pette

betyder ikke, at gymnasieelever, der er medlemmer
af forskellige politiske organisationer, er afskå

ret fra at arbejde i PGS. Pe kan på lige fod med alle
andre gymnasieelever deltage i PGS's arbejde. Men

det betyder, at den faglige linie, som PGS's be

sluttende organer lægger, ikke afspejler partipoli
tiske interesser, men netop står for gymnasieelever
nes rettigheder og interesser.

Efter denne lange svada kan man så spørge sig selv:
men hvorfor er PGS da nødvendig, og er det overho

vedet nødvendigt, at vi organiserer os i PGS? Ja,
når vi organiserer os i PGS, så er det jo netop, for
di vi på trods af forskelligheder i politiske, re

ligiøse og andre opfattelser har nogle fælles inte
resser, der er bestemt af den måde, gymnasieuddan

nelsen og uddannelsessystemet i det hele taget er
lagt an på: Vi vil allesammen have så god en studen
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tereksamen som muligt} vi synes allesammen, at der er
noget i vejen med gymnasieuddannelsen, og det er os,

der må ændre den; vi vil allesammen gerne kunne kla

re os økonomisk, mens vi uddanner os; vi er alle inte
resseret i at få mulighed for at videreuddanne os, og
sådan kunne der ridses et væld af punkter op, hvor gym-

nasieeleverne har fælles interesser. Og netop for at
disse interesser kan føres ud i livet, så er det nød

vendigt, at vi organiserer os, ligesom for øvrigt gym

nasielærerne er organiseret i Gymnasieskolernes Lærer
forening, arbejdsgiverne i Dansk Arbejdsgiverforening,

specialarbejderne i SiD og ligesom alle andre samfunds
grupper.
Men med alle disse rimelige foranstaltninger, som DGS

ønsker ført ud i livet, hvad er det så, DGS mere kon
kret arbejder med? Her arbejder DGS hovedsageligt på

3 planer: For det første er DGS i stand til

at hjæl

pe den enkelte elev og den enkelte klasse. Det drejer

sig f.eks. om dispensation til at gå op til eksamen

på trods af for mange forsømmelser, om problemer for
den enkelte i forbindelse med reeksamination efter 2.g

og om problemer med "genstridige" lærere. For det an
det er DGS skolen behjælpelig, når det gælder om at få

elevrådsarbejdet til at køre godt. Her kan DGS f.eks.
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give råd og hjælpe med at få skoleblade op at stå. Og

for det tredje drejer det sig om et enormt landsomfat
tende arbejde, der strækker sig fra et kolossalt ar
bejde i ministerielle udvalg for at få gymnasieelever

nes synspunkter igennem, over arbejdet med at oplyse

eleverne om de love, cirkulærer og bekendtgørelser,

som vedtages, til arbejdet med at organisere brede ma

nifestationer, hver gang gymnasieelevernes interesser

er blevet trådt under fode.
Som det fremgår, er DGS en uhyre bred og omfattende
faglig organisation, hvis indflydelse og medlemsan
tal er stadig stigende. Skal vi på Esbjerg Gymnasium
være med til at styrke DGS yderligere, så må den skæn
dige beslutning fra 1976 om at udmelde Esbjerg Gymna
sium af DGS brydes, så meget desto mere som denne be

slutning kun blev taget med nogle få stemmers overvægt.

Gennem diskussion, kritik af DGS1 s faglige linie, for
salg til ændringer af denne, og gennem demokratisk af

stemning må Esbjerg Gymnasium genindmeldes i DGS.
FOR FAGLIG ENHED.
FOR YDERLIGERE STYRKELSE AF DGS.
Bent Højstrup Pedersen.
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Gymnasieelevernes landsorganisation
Hvad er GLO ?

Gymnasieelevernes landsorganisation (GLO) er gymnasie

elevernes faglige organisation, som har til formål at

varetage medlemmernes uddannelsesmæssige interesser
på et absolut tværpolitisk grundlag og uden hensyn til

politiske særinteresser.

GLO's opbygning.
GLO bygger udelukkende på individuelt medlemsskab, da

kollektivt medlemsskab ville medføre, at nogle gymna
sieelever vil blive medlemmer mod deres vilje. På de

enkelte gymnasier går de individuelle medlemmer sam
men i en lokalforening, der dels arbejder på lokalt
plan, dels deltager i arbejdet på landsplan.

( I sko

leåret 76/77 stiftede en kreds af elever en lokalfor
ening på gymnasiet. Den havde lo medlemmer, hvoraf

størstedelen var 3.g'ere, så hvis lokalforeningen fort

sat skal bestå, er det vigtigt, at de, der sympatiserer
med GLO's meninger, melder sig ind og får sat nogle
aktiviter igang som f.eks. et skoleblad, eller en te

ma-uge over adgangsbegrænsning.

Landsmødet er GLO's højeste myndighed. Her mødes dele
gerede fra lokalforeningerne en gang om året og vedta

ger et arbejds- og principprogram, reviderer vedtægter,

diskuterer den gamle bestyrelses arbejde og vælger en
ny, der skal varetage den daglige ledelse af GLO. Ind
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imellem landsmøderne afholdes to formandsmøder, hvor
lokalforeningsformændene mødes med bestyrelsen, og

der afholdes kurser og konferencer, hvor de enkelte
medlemmer kan få oplysninger og kan diskutere uddan
nelsespolitiske emner.

Hvad ønsker GLO ?

1) En støtteordning til eleverne, der hovedsageligt
skal være baseret på langfristede statslån, der er
rentefrie i uddannelsestiden, men noget af. støtten

skal kunne gives som stipendium, afhængig af låntage
rens sociale forhold efter studiet.

2) Samarbejdsudvalgene bør bestå af lige mange lærere

og elever.
3) GLO ønsker, at den tolvårige enhedsskole puttes i

skraldespanden.
4) GLO ønsker tillige, at planerne om adgangsbegrænsnin

ger bliver smidt samme sted.

Hvordan kan GLO øve indflydelse ?

Indflydelse nås ved

1) at finde sammen med andre grupper, der har samme
interesser som én selv

2) at forhandle i ministerier og andre steder
3) at påvirke befolkningen og politikerne.
Det er derfor vigtigt at organisere sig i en organisa

tion, der kan opnå indflydelse på alle tre måder. F.eks.
er det vigtigt i den forbindelse at påpege, at GLO er
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anerkendt af undervisningsministeriet, og at der ved

nedsættelse af ministerielle råd og udvalg bliver
taget hensyn til GLO. Således har GLO indstillingsret

til det udvalg, der skal udtale sig om, hvordan de
16-19 åriges uddannelse skal se ud i fremtiden. I

nogle amter er GLO f.eks. repræsenteret i mange amts
centraler og i uddannelsesudvalg.
For at styrke samarbejdet med andre grupper, der har

samme interesser som GLO, er GLO medlem af Dansk Ung
doms Fællesråd, og vi har et nært samarbejde med sam-

menslutninge af Tværpolitiske studenterorganisationer.
Hvor kan du henvende dig.

Hvis du efter denne korte introdukton har opdaget, at

GLO er en organisation for dig, og du gerne vil gøre
et stykke arbejde for at fremme GLO's ideer, kan du

starte med at indkalde til et møde i elevrådslokalet
på det første morgensamlingsmøde. Det kræver lidt

frækhed af dig, men prøv, og du vil få mange positive
tilkendegivelser.

Peter Lodberg.
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Meddelelser og oplysninger.
Af hensyn til bybussernes køreplan begynder skolen

undervisningen kl. 8.10. De øvrige lektioner påbegyn

des efter det følgende skema:
Ringetider.

Time.
1.

8.10 -

8.55

2.

9.00 -

9.45

3.

9.55 - 10.40

4.

10.50 - 11.35

5.

12.00 - 12.45

6.

12.55 - 13.40

7.

13.50 - 14.35

8.

14.45 - 15.30

9.

15.40 - 16.25

10.

16 7 35 - 17.20

Når rektor, elever eller lærere har meddelelser af in

teresse for hele skolen, indkaldes der til et morgen
samlingsmøde. Dette finder gerne sted om torsdagen kl.

9.45. Meddelelse om morgensamlingsmøde bliver opslået
på opslagstavlen i stueetagen.
Opslagstavlen ved elevatoren i stueetagen er i det hele
taget et vigtigt led i kommunikationen mellem admini

strationen og elever og kursister. På denne gives med-
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deleiser om skemaændringer som følge af lærerfravær
og lignende, meddelelser om eksaminer, terminsprøver,

befordringsgodtgørelse, SU og meget andet. Hold derfor
godt øje med den.

Hvis en lærer bliver syg, skal han meddele skolen dette

inden

kl. 8.00. For at forhindre,at elever og kursi

ster møder forgæves til 1. time,skal de forskellige
klasser og hold udarbejde telefonkæder, der så bliver

mangfoldiggjort af administrationen. Tanken er da den,
at hvis en lærer bliver klar over, at han ikke kan mø
de, da kan han nå at underrette eleverne telefonisk via
telefonkæden. Når en sygdomsramt lærer bliver så rask,

at han kan møde igen, skal han give skolen meddelelse

herom senest kl. 13.00 dagen før. Meddelelse om en rask

melding bliver da straks slået op på opslagstavlen.
Hvis en elev eller kursist har været syg, udfylder ved

kommende en meddelelse

herom på en seddel, der ligger

i et af postrummene i "dueslaget" ved administrationen,
og lægger den i udfyldt stand i den grønne postkasse.

Hvis en elev eller kursist undtagelsesvis ønsker sig

fritaget for undervisning som følge af en familiebegi
venhed eller lignende, skal rektor på forhånd have gi-r

vet tilladelse hertil.
Fritagelse for religion.

HF-kursister kan fritages for religion, når de er med-
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lem af et andet trossamfund end folkekirken, hvorimod
en gymnasieelev kan fritages, når han ikke er medlem
af folkekirken. Dokumentation herfor skal forevises
på kontoret. Det skal dog bemærkes, at seminarieuddan

nelsen forudsætter deltagelse i religionsundervisnin
gen .

Skifter en elev eller kursist adresse eller navn, skal

dette straks meddeles på kontoret. Ligeledes skal en

eventuel udmeldelse skriftlig tilstilles rektor, der
da træffer aftale om den individuelle bogaflevering.

Fritimer som følge af lærerfravær eller tilvalgskombi

nationer behøver ikke at være spildtimer. Esbjerg Gym
nasium byder på flere faciliteter, der kan benyttes til

fagligt arbejde. Af disse kan nævnes nicherne ud til
altanerne, selve biblioteket og også den nedre halvdel
af kantinen. Denne nedre halvdel af kantinen ønsker
skolen i øvrigt holdt tobaksfri.
I kantinen står to kolddriksautomater og en varmdriks

automat til rådighed. Kantinekøkkenet åbner hver dag

i spisefrikvarteret. Man kan her købe mælk, og mælkepro
dukter, frugt, pølser, parisertoasts, chokolade og bol

sjevarer til rimelige priser.
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Fritagelse for deltagelse i Legemsøvelser.
Elever kan efter skriftlig anmodning fra hjemmet - for
elever, der 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 frem

læggelse af lægeattest, der vil være at udfærdige på
en af skolen udleveret, autoriseret blanket "Lægeat

test til fritagelse for legemsøvelser/idræt".

Udgiften til lægeattest afholdes af hjemmet.
For elever, der er fritaget for legemsøvelser/idræt,

gælder som almindelig regel, at de skal overvære ti
merne, idet også iagttagelse vil bibringe eleverne

forståelse af undervisningen i bevægelseslære, trænings
lære og arbejdsteknik. Ved fritagelse ud over 4 uger

træffer skolens leder, eventuelt efter forhandling

med elevens hjem og den pågældende lærer, bestemmelse
om, hvorledes timerne skal anvendes.
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Fritidssport.
Alle elever, der har lyst til at dyrke idræt, kan del
tage i frisport. Det er frivillig træning, der foregår
under friere former end den obligatoriske idrætsunder

visning.
I det forløbne skoleår har der været tilbud inden for

følgende idrætsgrene:

Atletik, fodbold, håndbold, basketball, volleyball, mo

tionstræning og svømning.
Som hovedregel gælder, at et hold ikke kan oprettes,

medmindre mindst 10 elever melder sig. Timerne kan

ligge i skoletiden (hvis en sal er ledig) eller uden
for den normale skoletid.
Esbjerg Gymnasiums kor.

Koret tæller for tiden 50 medlemmer, både piger og
drenge fra gymnasiet og HF. Alle med en normal stem
me kan deltage i korets 'arbejde. Der arrangeres år

ligt mindst én koncertrejse til udlandet. I somme
ren 1977 har koret været f.eks. i Wales. Derudover
er der en årlig koncert i påsken med Konservatoriets

kor samt Vestjysk Symfoniorkester, hvor der opføres
et større værk. Koret arrangerer også selv koncerter,
både verdslige og kirkelige, ligesom det deltager i

en del radioarbejde.
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Bøger og papir.
Da gymnasie- og HF-uddannelsen er en almen uddannel
se, udleveres alle lærebøger, atlas, regnestok m.m.

gratis til låns i den tid, eleven går på skolen. Bø
gerne forbliver skolens ejendom. Endvidere udleveres
papir, kollegiehæfter og andre arbejdsmaterialer, und

tagen dog blyanter, kuglepenne o. lign. .

1)

Eleven er økonomisk ansvarlig for de udleverede bø
ger. For skader på bøger, udover almindeligt slid,

vil skolen forlange erstatning.
2)

Enhver bog skal straks efter udleveringen forsynes
med et solidt omslag samt elevens navn, klasse og
skoleår - f.eks. 77/78 - 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 (se bogdepotets opslagstavle). Sker det
te ikke, vil eleven selv være ansvarlig for defek
ten .

3)

Der må ikke foretages notater eller tilføjelser i

bøgerne, undtagen efter faglærerens udtrykkelige

anvisning.
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4)

Bogaflevering sker hvert år inden sommerferien, el

ler ved en elevs udmeldelse eller flytning til an
den skole. Dog kan en faglærer også inddrage en
eller flere bøger i løbet af året.

Biblioteket.
Skolens bibliotek råder over litteratur til støtte for
undervisningen i de enkelte fag. Skolens elever kan

frit benytte bøgerne på biblioteket i skoletiden. I øv
rigt gælder følgende regler for1 bibliotekets benyttel

se :

1)

Bibliotekets opgave er primært at stå til rådighed
for den daglige undervisning på gymnasiet.

2)

Udlån kan kun undtagelsesvis finde sted efter af
tale med en lærer.

Ved undtagelsesvise udlån skal der udfyldes en lå
neseddel i 2 eksemplarer med bogens titel, for

fatter og navn og adresse på låneren. Den ene sed
del skal anbringes i et plasticetui på den lånte
bogs plads, mens den anden seddel lægges på biblio

tekarens skriveborg.
Håndbøger, leksika og større værker kan ikke udlå

nes .
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3)

På biblioteket skal iagttages den størst mulige
ro.

4)

Rygning og fortæring af mad og drikkevarer på bi
blioteket er ikke tilladt.

5)

Benyttede bøger og tidsskrifter skal behandles
med størst mulig omhu og straks efter brugen

anbringes på plads på hylderne.
6)

Biblioteket er åbent til kl. 16.00 mandag til.
fredag.

Bibliotektsudvalget.
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"Ferieplan for skoleåret 1977-78".

For skoleåret 1977-78 er der for statens gymnasieskoler,
studenterkursus og Statens Kursus til HF fastsat følgen

de fridage og ferier (de nævnte dage medregnes):
1977.

Mandag den 17. oktober til fredag den 21. oktober:
Efterårsferie.

Fredag den 23. december til onsdag den 4. januar:
Juleferie.

1978.

Mandag den 2o. marts til tirsdag den 28. marts:
Påskeferie.

Mandag den 5. juni: Grundlovsdag.
Mandag den 19. juni til fredag den 4. august: Sommer
ferie.
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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 skolens elever adgang til kunstneriske oplevel

ser (oplæsning, koncerter og lignende), indføring- i sær

lige emnekredse og i aktuelle problemer samt oriente
ring om nye perspektiver inden for kunst, videnskab og

politik. I sidste skoleår havde skolen besøg af f.eks.
Anker Buch, Poul Ørum, Ragna Tang med folkedans, Ebbe

Kløvedal Reich, "Tabita" i Hans Kirks "Fiskerne" alias

Maren Kirk og Erik Mørk. Eleverne er meget velkomne med
forslag. 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 undervisnings
år. Oprettelsen af studiekredse forudsætter, at mindst

10 studerende har tilmeldt sig. Også her er eleverne
velkomne med forslag til emner.

Fritidsaktiviteter:

Der kan etableres timer i fritidssport samt i frivil
lig undervisning i musik og i formning uden for den e-

gentlige undervisningstid, hvis mindst 10 studerende
har tilmeldt sig det enkelte hold.
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Ekskursioner og studierejser:
Som et naturligt led i undervisningen indgår i flere

fag ekskursioner. Alle elever bør deltage i mindst én
flerdages ekskursion, eller hvor omstændighederne måtte
tale derfor, i 2 endages ekskursioner. Flerdages eks

kursioner bør vare mindst 3 dage. På ekskursioner be
skæftiger man sig med direkte læseplansbestemt stof, og

elevernes udgifter betales helt eller delvis af sko

lens ekskursionskonto. Ekskursioner kan kun foretages
i Danmark, i Sydslesvig og i Skåne-Halland-Blekinge.
Der er ikke i noget fag obligatoriske ekskursioner,

men de er anbefalet i flere fag. I HF er der ikke for

udsat ekskursioner.
Skolen har også arrangeret flere studierejser, hvorved

forstås sprogrejser til udlandet og rejser til Rom eller

Athen med henblik på at studere den klassiske tradition.
Elever kan til disse rejser få økonomisk støtte i det
omfang, der er penge tilbage på ekskursions kontoen, ef

ter at udgifter til ekskursioner er dækket.
Disse rejser skal normalt finde sted i første uge ef

ter sommerferien eller i sidste skoleuge i december.
De er ikke obligatoriske og kan kun foretages, hvis

80% af holdet/klassen ønsker at deltage.
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3z i Skåne.

Vi foretog i oktober 1976 en 4 dages ekskursion til
Skåne. Formålet med turen var at studere emner i
tilknytning til Kalmarunionstiden gennemgået som pe

riode i faget historie. Vi så Kronborg, Lund Domkir

ke, Skanør og Falsterbo, den middelalderlige danske
købstad Ystad, Dalby kirke, Landskrona og m.m. Fæst

ningstårnet i Kärnan i Helsingborg og den middelal
derlige herregård Glimmingehus imponerede i særlig

grad p.g.a. uhørt massivitet - 3-4 m. tykke stenmure.

Alt i alt en vellykket ekskursion til den gamle danske

besiddelse.

EKSKURSION TIL RISØ/BRORFELDE.
Et af de mest populære ekskursionsmål for elever på

den fysiske gren er Atomenergikommissionens forsøgs
anlæg på Risø. En sådan ekskursion foretog 3.g's fy

sikere i midten af januar med det formål at besøge
Risø samt Københavns Universitets Astronomiske obser

vatorium i Brorfelde.
På Risø indledtes rundvisningen med et foredrag om

den fremtidige energiforsyning, hvor man blandt an
det kom ind på de forskellige former for atomenergi
og alternative energikilder. Derefter fulgte en

rundvisning på hele forsøgsanlægget, hvor man så de
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forskellige aktiviteter i de forskellige afdelinger
Landbrug, elektronik, helsefysik, kemi og så videre

Det mest spændende var forevisningen af de to atom
reaktorer DR 1 og DR 2. De var desværre ikke i funk

tion, idet man netop var begyndt at eksperimentere
med udvinding af uranmalm fra Kvanefjeld på Grøn
land, men det gjorde ikke oplevelsen mindre.

Dernæst besøgtes Brorfelde, hvor man startede med
et foredrag om universet og stjernerne i alminde

lighed, og hvorefter man så de fire store kikker
ter, som er observatoriets hovedaktiv.
Sådanne ekskursioner har en positiv indflydelse på

undervisningen, idet man vender hjem med nye ideer
og inspiration til gavn for det daglige arbejde.

Tunesien.
Så snart ordet "Tunesien" bliver nævnt i 2a, vækker

det minder om en uforglemmelig og lærerig oplevelse
under sydens sol.
Efter lang tids forberedelse var det skønt at ople

ve tingene i virkeligheden. Vort program var følgende:
1. dag var vi på orienteringstur i Sousse og omegn.

2. dag var vi blevet indbudt til middag hos en fat

tig familie i landsbyen Kalaa Kebira.
3. dag foregik på et loppe- og kamelmarked (hvor der

var flere lopper end kameler).

4. dag begyndte vores 2 dags tur til hovedstaden
Tunis og ruinbyen Karthago. Undervejs så vi

bl.a. et vandtempel, og to store ruinområder
"Dougga" og "Tuburbo Majus". Vi overnattede i

Tunis, hvor vi også så Nordafrikas største mu
seum "Bardo".

5. dag var vi i Kairouan", hvor vi så byens seværdig

heder: "Den store moské" og "Barberens moské",
arabiske vandbassiner samt tæppevæverier og

knytterier.
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6. dag var sidste dag i Tunesien,og vi tog til byen

"EIDjem" , som kunne byde på et stort amfi-tea-

ter, der sagtens kunne måle sig med Colosseum

i Rom.
Turens første oplevelse var en rundtur i Sousses "Me
dina"

( den arabiske bydel), og vi havde ikke ladet

vore fordomme blive tilbge i Danmark, da vi trådte
ind i denne labyrint af snævre og mørke gader. De fles

te af os var lidt bange for alt det nye. Fremmedartede

mennesker, mærkelige lugte og sjov musik gjorde sit
til, at vi gik lo og lo tæt sammen.

Det varede dog ikke længe, førend døre og vinduer åb

nedes, og den mørke by blev levende; det var ganske
ukendt, at turister vovede sig ind i Medinaen ved nat

tetide .
Pludselig bankede vores leder "Ali"

(også kendt som

Leif Holm) på døren ind til et meget dystert hus. Dø

ren blev åbnet, og ud sprang hans gamle bekendte

Mo

hamed. Nu blev der lys og fest i gaden, "en ven var

kommet fra DK bare for at besøge MQhamed". Hele klas

sen blev budt indenfor hos familien,hvor vi blev
trakteret med Fanta. Alle lo-15 børn blev halet ud
af husets 2 senge, for at de fremmede kunne se dem.

Vi blev hos familien i godt 1 time, hvorefter nogle

arabere fulgte os ud til bymuren, hvor den europæiske
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bydel begynder.
Vi var kommet meget bange og fulde af fordomme, men

da vi sagde farvel, skammede vi os lidt for vi havde
ikke mødt andet end venlighed og gæstfrihed hos "ven

nerne" .
2a.
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Administrationen.
Administrationens kontorer findes samlet i stue
etagen, og der er normalt åbent kl. 9.00 - 14.00.
Af specielle træffetider kan nævnes:

Rektors træffetid kl. 12.00 - 13.00.
Boginspektor træffes bedst i 4. time.
Studievej lederne træffes bedst i 4. time.

Særlige hverv.
Skolens administration varetages af rektor, som til
sin hjælp har ansat en række personer, der hver har

sit arbejdsfelt.
Administrativ inspektor er rektors nærmeste admini
strative medarbejder. Administrativ inspektor fore
tager de daglige skemaændringer som følge af lærer

fravær m.v. Han fører kontrol med elevernes forsøm
melser, tilrettelægger terminsprøver, eksaminer og

kontaktmøder. Administrativ inspektor forestår ind
beretninger af lærerløn og elevstatistikker til de

offentlige myndigheder

og desuden assisterer han

rektor ved fag- og timefordelingen.

Boginspektor varetager administrationen af lærerbogs
bestanden. Han bestyrer skolens bogdepot og udleve
rer herfra bøger til de klasser eller hold, hvis læ
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rere har anmodet herom. Boginspektor foretager des
uden nyindkøb af lærebøger, og han tilrettelægger
også bogafleveringen for de elever, der har afslut

tet deres eksamen.

Skolens samling af AV-udstyr har også sin inspektor

der tillige sørger for det samlede papirindkøb.
Bibliotekaren varetager den daglige drift af

biblio

teket, og gennem ham kan der indkøbes nye bøger til
supplering af skolebiblioteket.
Den praktiske drift af skolen varetages af pedellen
og hans medhjælper. Pedellen har opsynet med skolens

rengøring, ligesom han forestår kantinens drift. Pe

dellen ordner alt det praktiske vedrørende alle sko
lens arrangementer.

Til skolens HF-afdeling er der knyttet to studievej
ledere, der tillige virker som instruktører og vej

ledere ved den obligatoriske studieteknik og erhvervs
orientering.

Udførelsen af det praktiske kontorarbejde og regn

skabsføringen

udføres af skolens to sekretærer. Dis

se to sekretærer administrerer også elevernes befor
dringsgodtgørelse samt uddelingen af SU.
Til varetagelse af skolens faglige samlinger har rek

tor ansat forskellige lærere. Disse skal drage omsorg
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for supplering, nyanskaffelser og reparation af det
udstyr, der er nødvendigt for undervisningen i de ek

sperimentelt betonede fag.
Skolens skemalægger skal på baggrund af fag- og time
fordelingen samt HF-afdelingens tilvalg lægge skolens

ugeskema semestervis. Dette arbejde har stor betydning
for den daglige trivsel på skolen, men skemaets udseen
de er et produkt af en mængde individuelle hensyn,.hvor
især HF-kursisternes tilvalgskombinationer spiller en

vigtig rolle.

De nævnte særlige hverv bestrides af følgende lærere:
Administrativ inspektor:

Lkt. Hans-Erik Sørensen.

Boginspektor:

Adj. Niels Jørgen Damgård.

AV-inspektor:

Adj. Jan I.Jensen.

Bibliotekar:

Adj. Jens Peter Østergaard.

Skemalægger:

Lkt. Hans-Erik Sørensen.

Samlingsbestyrere:

Fysik:

Adj. Jan I.Jensen.

Kemi:

Adj. Henning E.Rasmussen.

Biologi:

Adj. Mogens Pontoppidan.

Geografi:

Adj. Jens Peter Østergaard.

Studievejleder:

Adj. Jørgen Harboe Jensen.

Studievejleder:

Adj. Henrik 0.Hansen

Erhvervsorienteringslærer:

Adj. Dorte Holt.

Erhvervsorienteringslærer:

Adj. Knud V.Østergaard.
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Som rektors nærmeste pædagogiske medarbejdere funge

rer følgende lærere som studielektorer:
Lkt. Jens Erik Stendorf Hansen.
Lkt. Leif Holm.
Lkt. Hans-Erik Sørensen.

Studielektorerne har bl.a. ledelsen af de praktisk

pædagogiske kursur på skolen. I den forbindelse skal
det nævnes, at mange klasser i en del timer vil bli

ve undervist af lærerkandidater, der på skolen gen
nemgår et kursus i undervisningsfærdighed. Kurset af

sluttes med en prøve under overværelse af kandidatens

vejledere og 2 studielektorer. Bestået pædagogikum er

en betingelse for ansættelse i gymnasieskolen.
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PERSONALEFORTEGNELSE .

Tlf.

Rektor Poul Rasmussen (R)
Gyvelvænget 8, Hjerting

165686

Lektor Gretha Andersen (GA)
Holmevej 4
Lektor Knud Andersen (KA)
Holmevej 4
Adjunkt Aage Andersen (ÄA)
Solglimts Alle 5
Sekretær Lis Bech-Hansen (BH)
Skovbakken 53
Adjunkt Ejvind Berthelsen (EB)
Færgegårdsvej, 672o Nordby Fanø
Adjunkt Ulla Birn (UB)
Skjoldsgade 96-I-z
Adjunkt René de Blanck (RB)
Højvangs Tværvej 1
Adjunkt Anne Margrethe Brems (AB)
Finlandsgade 9
Lektor Hans Gustav Brinch (HB)
"Fattiggården", 6734 Sønderho, Fanø
Adjunkt Elisabeth Christensen (EC)
Tornskadevænget 8, 676o Ribe
Adjunkt Uffe Krogh Clausen (UC)
Postvejen, Rindby, 672o Nordby Fanø
Adjunkt Niels Jørgen Damgaard (ND)
Kongensgade 87-A-IV.
Adjunkt Hanne Eiby (HE)
Haragergårdsvej 5, Størsbøl, 674o Bramming
Adjunkt Pirkko Liisa Fallesen (PF)
Brombærvej 7
Timelærer Per Fomsgård (FO)
H.C.Ørstedsgade 24
Adjunkt Henrik Otto Hansen (OH)
Egevænget 3, 674o Bramming
Lektor Jens Erik Stendorf Hansen (SH)
Granlunden 84, Kvaglund
Adjunkt Povl Arne Hansen (PH)
Torvegade 166
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122978

122978
13o851
128185

163oo5
134188
134o29

136141
164163
422355

163152
132239

191o76
131o68

174355
14ol81

121o68

Lektor Leif Holm (LH)
Stormgade 123
1273oo
Adjunkt Ane Dorthe Holt (DH)
Torvegade 49-I-th.
136717
Adjunkt Knud Hornshøj (KH)
Kongensgade 89-IV.
Adjunkt Jørgen Hvitved (JH)
Kjærgårdsvej 48, Hunderup, 674o Bramming
Adjunkt Harry Lender Jensen (HL)
Hostrups alle 6
134o91
Adjunkt Jan Ingolf Jensen (JJ)
Ege Alle 8
152564
Pedel John Bülow Jensen (BÜ)
Pedelboligen, Stengårdsvej 145
(lokal 6)
1413oo
Adjunkt Jørgen Harboe Jensen (HJ)
Sædding Strandvej 145-a
151462
Gartner Leo Snitgård Jensen
Terpager pr. 674o Bramming
174289
Timelærer Anne Elisabeth Lindskov Johnsen(AL)
Frihedsvej 19-A
135378
Adjunkt Lise Birgitte Juul (LJ)
Golfvangen 23
132014
Adjunkt Knud Rårup Knudsen (KK)
Kastanielunden 26
14o371
Timelærer Bent Kokkenborg (BK)
0.C.Hammersvej 8, 672o Nordby Fanø
162298
Adjunkt Lone Mortensen (LM)
Skjoldsgade lo3 st.tv.
136699
Adjunkt Berith Bager Nielsen (BN)
Marbækvej lo
137798
Adjunkt Gunner Jermiin Nielsen (JN)
Stengærdet 82
14ol4o
Adjunkt Charlotte Vibeke Nielsen (CN)
175658
Vibehøjen 6, 6731 Tjæreborg
Adjunkt Hans Jørgen Bruun Olesen (HO)
15o475
Grønlandsparken 36 B
Adjunkt Arne Jens Olsen (AO)
174594
Kildeparken 24, 674o Bramming
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Timelærer Anker Askov Pedersen (AP)
Engparken 5o, 674o Bramming
Adjunkt Henrik Hall Pedersen (HH)
Engsvinget 39
Adjunkt Mogens Pontoppidan (MP)
Rosenvænget 15, Sædding
Adjunkt Henning Emil Rasmussen (HR)
Lindelunden 18, Kvaglund
Sekretær Ingrid Stig (IS)
Tyttebærvej lo
Lektor Hans-Erik Sørensen (Sø)
Muslingevej 61
Timelærer Jørgen Tambour (JT)
Teglværksgade lo
Adjunkt Jens Peter Østergaard (JØ)
Granlunden 91, Kvaglund
Adjunkt Knud Valdemar Østergård (KØ)
Kløvervej 18
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1743o5
134762
151o6o
14oo54

125939
152690
12o517
14o272

12o948

stuen

o29

elevråd

o4o

formning

o51

studievejleder

o52

boginspektor

o53
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o54

biologiaud.
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060
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o29

1.sal

lo2

tysk

lo3

fransk

lo5

fransk

lo6

tysk-fransk

lo8

sproglab.

Io9

historie

111

historie

112

hist. rel.

114

131

13o

112
bibi.
111
128

114. rel. - samff.
123

dansk

125

dansk

128

old - latin

13o

dansk

131

religion.

lo9

lo8
125

lo6

lo5

123

lo3

lærer
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se.

lo2
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2.sal

2o2

fy.lab.

2o5

fy.lab.

2o6

fy.aud.

2o9

fy.aud.

21o

ke.aud.

213

ke.lab.

214

geo.-samff.

216

geo.-samff.

217

matematik

219

matematik

22o

matematik

222

matematik

225

engelsk

226

engelsk

228.

engelsk

229

engelsk
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Notater:

