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ÅRSSKRIFT
FOR

RØNNE STATSSKOLE

SKOLEÅRET

1972-73

BORNHOLMS TlDENDt



Rønne Statsskole
Rønne Latinskole stiftedes for at afhjælpe præstenøden 

på Bornholm af Byrge Gunnarssøn, ærkebisp i Lund, på 
landstingsmødet ved Åkirke den 23. august 1512. Ved 
kirkeomvæltningen i 1536 lukkedes den, men genoprette
des 1550 af øens første lutherske provst, Arvid Peders
søn. Senere knyttedes til den en dansk skole for Rønne 
by. I tidens løb er skolens former adskillige gange blevet 
ændret, idet snart den ene, snart den anden afdeling har 
været lukket. Sit nuværende navn fik den 1903.

Den oprindelige skolebygning stod på kirkepladsen; 
ca. 1790 flyttede skolen til sin nuværende plads.

Skolenævn
N revnsmedlemmer:

Cand, oecon. N. Degett, Rønne.
Kontorchef Fritz Olsen, Rønne.
Forstander K. Hansen, Bornholms Højskole.
Gdr. H. J. Punch, Rø.

Suppleanter:
Fru Rigmor Jørgensen, Neksø.
Fru A. Knoop, Klemensker.
Fru I. Grumsen, Svaneke.
Gdr. C. H. Schiørring, Olsker.

Valgt af skolen:
Lektor P. Nørgaard.
Lektor Arne Jørgensen.

Rektor er nævnets formand.
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Skolens struktur
Skolen har fællesundervisning for drenge og piger. I 

overensstemmelse med skoleloven af 1958 har skolen 3 
gymnasieklasser med nysproglig og matematisk-naturvi- 
denskabelig retning, den sidstnævnte med matematisk-fy- 
sisk og naturfaglig gren. På den sproglige linie findes en 
forsøgsordning, hvor fransk indgår som 2. fremmedsprog 
og tysk som 3. fremmedsprog.

I gymnasiet gives i tilslutning til 2. realklasse (evt. 3. 
realklasse) en fortsat almendannende undervisning, som 
tillige giver det nødvendige grundlag for videregående 
studier, og slutter med en prøve (studentereksamen). Det 
er en betingelse for optagelse i gymnasiet, at eleven op
fylder de betydeligt større krav, der i denne afdeling stil
les om modenhed og kundskaber.

Følgende fællesfag har samme timetal for alle gymna
sieelever: religion, dansk, fransk, oldtidskundskab, histo
rie, legemsøvelser og musik.

Ved optagelse i det matematiske gymnasium skal ele
verne vælge mellem fortsat undervisning i engelsk eller 
tysk. Desuden skal eleverne både på sproglig og matema
tisk linie vælge enten fransk eller russisk.

I 2. og 3. g kan eleverne vælge mellem musik og kunst
forståelse. Forudsætningen for disse valgmuligheder er, at 
der mindst melder sig 7 elever pr. hold, og at der kan 
skaffes de fornødne lærerkræfter.
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Højere Forberedelseseksamen
Formålet med Højere Forberedelseseksamen er primært 

at give en uddannelse, der åbner mulighed for optagelse 
på et seminarium. Endvidere kan denne eksamen efter 
nærmere bestemmelser give adgang til visse højere uddan
nelser.

Undervisningen omfatter følgende:
Fællesfag: Dansk, kristendomskundskab, historie, bio

logi, geografi, matematik, engelsk, tysk, samfundsfag, 
sang, formning og legemsøvelser.

Tilvalgsfag: Biologi, matematik, 1. fremmedsprog, 
samfundsfag, sang og musik, formning, 2. og 3. fremmed
sprog (fransk eller russisk), fysik, kemi, psykologi og le
gemsøvelser.

Realeksamen og 10. klasse-prøve med tilfredsstillende 
resultat i væsentlige fag giver principielt adgang til kur
sus. Det er imidlertid ikke en nødvendig betingelse for 
optagelse at have en af disse prøver. Ansøgere, der ad 
anden vej har skaffet sig det grundlag, som undervisnin
gen bygger på, har adgang på lige fod med ansøgere, som 
har en forudgående prøve eller eksamen. I færdighedsfa
gene matematik, fremmedsprog og fysik stilles der dog 
krav om ganske bestemte forkundskaber.

Hvis man ønsker at følge undervisningen på kursus, er 
der lige som for skolens andre elever mødepligt og pligt 
til at deltage i skolearbejdet. Der er mulighed for at ind
stille sig som privatist til eksamen uden at have deltaget i 
undervisningen på et HF-kursus. Inden indstilling til ek
samen som selvstuderende forlanges det dog, at eksami
nanden har gennemgået laboratoriekurser i fysik, kemi og 
biologi. Skolen og dens faglærere er i øvrigt parat til at 
råde og vejlede selvstuderende med hensyn til arten og 
omfanget af deres eksamenslæsning og laboratorieøvelser.
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Det er en betingelse for at indstille sig til eksamen, at 
man er fyldt 18 år inden 1. februar i det år, eksamen 
finder sted. Eksamen omfatter alle de fag, hvori der er 
undervist, undtagen gymnastik, men resultatet af prøver
ne i sang og formning indgår ikke i beregningen af, om 
eksamen er bestået. Ved eksamen holdes der både skriftli
ge og mundtlige prøver. Eksamen kan aflægges samtidig i 
alle eller flere fag eller i enkelte fag ad gangen og kan 
suppleres med prøver i yderligere tilvalgsfag.

Tilmelding til et HF-kursus sker ved indsendelse af en 
indmeldelsesblanket, som fås på skolen. Indmeldelse skal 
ske senest 1. april. Undervisning på HF-kursus er gratis, 
ligesom lærebøger udlånes gratis. Der kan søges under
støttelse fra Statens Uddannelsesstøtte.
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Karaktergi vn ing 
og eksamensordning

Foruden års- og eksamenskarakterer gives der en 
standpunktsbedømmelse i december måned. Karaktererne 
kan følges af et vidnesbyrd i de enkelte fag.

Ved studentereksamen gives karakterer for nedenståen
de skriftlige prøver, der hver tæller med én karakter. 
Sproglige studenter: dansk, engelsk og tysk samt fransk 
for forsøgslinie; mat.-fys. studenter: dansk, matematik og 
fysik; naturfaglige studenter: dansk, matematik og biolo
gi-

Antallet af mundtlige fag, hvori der prøves til studen
tereksamen, vil normalt være seks. Heraf prøves i latin, 
oldtidskundskab, geografi og matematik for den sprogli
ge linje og i geografi, oldtidskundskab, kemi og engelsk 
eller tysk for den matematiske linje ved udgangen af 1. g 
eller 2. g.

I stedet for karakterbog vil de nye klasser få stand
punktsbedømmelserne og års-/eksamenskarakterer udleve
ret på løse ark. Disse ark skal ikke underskrives hjemme, 
og forældrene bedes selv være opmærksomme på, når der 
gives standpunktsbedømmelser. løvrigt gælder bestem
melserne i Undervisningsministeriets cirkulære af 26. 
marts 1973 om evaluering og meddelelser til hjemmene. 
Dette cirkulære er udleveret til alle elever i forbindelse 
med »Skolenyt« den 4. april 1973. I cirkulæret står bl.a.:

C. Skolen skal føre nøje regnskab over elevernes for
sømmelser. Dersom en elevs forsømmelse antager et så
dant omfang, at rektor nærer betænkelighed over for ele
vens mulighed for fortsat at følge underivsningen, skal 
rektor underrette eleven herom. Fortsætter en elevs for
sømmelser herefter, skal rektor skriftlig underrette eleven 
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og forældremyndighedens indehaver om, at der kan blive 
tale om at tage forbehold ved elevens tilmelding til eksa
men ved skoleårets slutning. Umiddelbart før endelig til
melding til eksamen den 20. marts drøftes på et lærerfor
samlingsmøde forholdene for de elever, der har modtaget 
skriftlig advarsel. Såfremt lærerforsamlingen finder, at 
det for en af disse elever i et eller flere fag på grund af 
elevens forsømmelser ikke vil blive muligt at give årska
rakter, skal rektor i henhold til § 7 i undervisningsmini
steriets bekendtgørelse af 12. marts 1973 om eksamens
ordningen m. v. indsende en erklæring, som giver oplys
ning om disse forhold, og direktoratet afgør da, om ele
ven kan deltage i eksamen ved skoleårets slutning.

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

På et lærerforsamlingsmøde ved skoleårets slutning be
handles de øvrige elevers fortsættelse i næste klasse. Der
som der ikke er enighed om, at en elev bør fortsætte i 
næste klasse, holdes afstemning herom. Ved denne afstem
ning har hver lærer lige så mange stemmer, som hans/ 
hendes fag har års- og eksamenskarakterer; derudover 
har lærerne i legemsøvelser og musik/formning hver 1 
stemme. Hver af de lærere, der underviser vedkommende 
elev, fremsætter en motiveret udtalelse om, hvorvidt ele
ven i faget er egnet til at fortsætte, og stemmer foreløbig 
på dette grundlag for eller imod. Derefter foretages, 
eventuelt efter en yderligere drøftelse, en anden og skrift
lig afstemning, ved hvilken den enkelte lærer skal stemme 
i overensstemmelse med sin opfattelse af elevens helheds
standpunkt. I tilfælde af stemmelighed træffer rektor af
gørelsen.

Dersom lærerforsamlingen således vedtager, at en elev 
ikke bør fortsætte i næste klasse, drøftes hvad man vil 
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tilråde eleven. Dette råd meddeles skriftlig til eleven og 
forældremyndighedens indehaver, der derefter træffer af
gørelsen af, om eleven skal fortsætte i næste klasse.

Endvidere gælder følgende regler for reeksamination 
(cirk. af 28/3-1973).

I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse 
af 12. marts 1973 om eksamensordningen og karaktergiv
ningen m.v. ved studentereksamen og i gymnasiet, § 4, 
fastsættes følgende bestemmelser:

1. a. En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. 
eller 2. gymnasieklasse har opnået årskarakteren 5 el
ler derover, og som ved den afsluttende prøve til stu
dentereksamen 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.

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

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

3. For en elev, der ønsker sig underkastet ny prøve, er 
eksamenskarakteren den ved reeksaminationen opnåe
de. For en elev, der i henhold til 1 b. ønsker sig prø
vet, medtæller prøven i faget blandt de ti prøver, der 
kræves aflagt for, at man kan bestå studentereksa
men.

4. Elever, der ved sygeeksamen bliver berettiget til den 



10

under 1 a nævnte prøve eller som af sygdom forhin
dres i at aflægge den prøve i august/september, som 
de i henhold til 1 a. eller 1 b. var berettiget til, kan 
underkastes prøve i faget ved den efterfølgende maj/ 
juni eksamenstermin.
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Undervisning og læremidler
Ifølge lov af 11. juni 1954 er undervisningen i statens 

skoler vederlagsfri. Læremidler, der benyttes ved under
visningen, udlånes gratis til eleverne.

Til læremidler henregnes
1. Lærebøger, atlas og leksika.
2. I rimeligt omfang hæfter og papir til skriftlige arbej

der som afleveres på skolen.
3. Materialer til formning.

For udlånte læremidler gælder følgende regler:
1. Bøgerne forbliver skolens ejendom.
2. Eleven er økonomisk ansvarlig for de lånte bøger.
3. Hver bog skal straks efter modtagelsen forsynes med 

elevens navn på det af skolen anviste sted.
4. Bøgerne skal til enhver tid være forsynet med et — 

ikke laset — omslag.
5. Mishandling af bøger medfører erstatningspligt.
6. Der må ikke i bøgerne skrives andre notater end de 

af læreren meddelte.
7. De lånte bøger skal af eleverne personligt afleveres 

til boginspektor, når de ikke bruges mere, eller når 
elevforholdet til skolen ophører. Dog kan lånte lære
bøger (ikke ordbøger, atlas o.l.) i visse tilfælde købes 
af de elever, der ønsker det. Henvendelse herom sker 
til boginspektor i slutningen af skoleåret eller ved ud
meldelse.
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Eksaminer 1972
STUDENTEREKSAMEN

Sproglig linie: 
a:

1. Brandt-Møller, Lisbeth, 4-12-1953 (grafiker, Hasle).
2. Elkær-Hansen, Eva, 2-2-1952 (amtmand, Rønne).
3. Hansen, Jytte, 21-7-1953 (gdr., Rutsker).
4. Holst-Jensen, Peter, 30-5-1953 (lektor, Rønne).
5. Jul-Rasmussen, Birgitte, 3-2-1954 (kaptajn, Rønne).
6. Jørgensen, Rita, 3-11-1952 (arbmd., Nexø).
7. Jørgensen, Susanne, 19-2-1953 (kom.-kass., Hasle).
8. Kjøller, Randy, 10-7-1953 (fru, Hasle).
9. Klausen, Kim, 23-3-1953 (fuldmægtig, Sandvig).

10. Kofod, Arne, 3-10-1952 (arbmd., Tingsted).
11. Kofoed, Kurt, 5-4-1953 (kontorass., Rønne).
12. Kure, Hanne, 28-7-1953 (erhvervschef, Hasle).
13. Kure, Henrik, 29-10-1952 (gdr., Østerlars).
14. Larsen, Birte, 27-2-1953 (avlsbr., Klemensker).
15. Lind, Lisbeth, 23-4-1953. (arbmd., Allinge).
16. Madvig, Hanne, 13-2-1953 (chauff., Allinge).
17. Mortensen, Jette Juul, 29-9-1950 (kriminalass., 

Rønne).
18. Strand-Holm, Birgitte, 2-11-1951 (sognepræst, Rø)
19. Nørregaard, Bente, 9-5-1953 (gdr., Østerlars).
20. Schau, Sine, 30-1-1952 (maler, Chr. ø).
21. Størup, Dan, 18-8-1952 (lærer, Rønne).
22. Thomsen, Lis, 15-10-1952 (købmand., Humledal).
23. Trudsø, Lise, 5-6-1953 (lærer, Klemensker).

b
1. Andersen, Vibeke, 11-5-1953 (prokurist, Rønne).
2. Bendtsen, Aase, 26-7-1952 (sygehjælper, Rønne).
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3. Cederblad, Lasse, 25-2-1952 (blomsterhdl., Rønne).
4. Filholm, Bjarni, 21-7-1952 (civiling., Rønne).
5. Hansen, Helle Skov, 24-4-1952 (maskinchef, 

Rønne).
6. Henriksen, Karen Marie, 8-11-1952 

(handelsskoleinsp., Rønne).
7. Jensen, Anne Marie, 7-1-1954 (arbmd., Åkirkeby).
8. Jensen, Majbrit, 6-2-1953 (arbmd., Rønne).
9. Knudsen, Birgit, 28-7-1953 (låsesmed, Rønne).

10. Kubicki, Annette, 14-12-1953 (arbmd., Åkirkeby).
11. Lund, Carsten, 3-7-1953 (viktualiehdh, Rønne).
12. Madsen, Birgitte, 25-8-1952 (læge, Nexø).
13. Madsen, Peter Porse, 3-10-1951 (pølsemester, 

Rønne).
14. Myhre, Marianne, 14-10-1952 (avlsbr., Åkirkeby).
15. Møller, Ebba, 8-9-1952 (snedkerm., Bodilsker).
16. Nielsen, Karen-Marie, 4-1-1953 (farvehdl., 

Åkirkeby).
17. Olsen, Jytte, 3-3-1953 (avlsbr., Åkirkeby).
18. Pelle, Ulla, 5-1-1953 (bagerm., Rø).
19. Schau, Vibeke, 6-2-1952 (dyrlæge, Lobbæk).
20. Transø, Poul-Erik, 16-5-1951 (revisor, Rønne).
21. Tørnstrøm, Maiken, 25-12-1952 (kørelærer, Nexø).
22. Wolf, Karin, 14-6-1953 (insp., Rønne).
23. Wridt, Vivian, 9-10-1952 (gdr., Bodilsker).
24. Yde, Niels, 16-12-1951 (overlærer, Rønne).

Matematisk linie:
x:

1. Anker, Peter, 5-2-1953 (havnebetj., Chr.ø).
2. Bech, Preben, 7-11-1952 (gdr., Nyker).
3. Carlsson, Ingolf, 9-6-1952 (Rønne).
4. Clausen, Jens Erik, 4-1-1953 (overmontør, Rønne).
5. Dahl, Torben, 1-5-1953 (pedel, Knudsker).
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6. Dam, Niels-Erik, 25-6-1953 (fru, Knudsker).
7. Hansen, Frank, 3-4-1952 (motormand, Hasle).
8. Henriksen, Eva, 1-7-1953 (rektor, Østermarie).
9. Jensen, Thorkil, 5-8-1952 (gdr., Nyker).

10. Kjøller, Bente, 12-2-1952 (avlsbr., Rutsker).
11. Kofoed, Anne-Marie, 2-11-1953 (avlsbr., Peders

ker).
12. Kofoed, Wolmer, 3-8-1953 (typograf, Rønne).
13. Malmgren-Hansen, Anders, 29-12-1952 (gartneri

ejer, Svaneke).
14. Mogensen, Birgit, 3-5-1953 (gdr., Nyker).
15. Nielsen, Tom, 30-3-1953 (major, Rønne).
16. Nimskov, Niels-Christian, 7-6-1952 (civiling., Bøls- 

havn).
17. Olsen, Poul Colberg, 23-1-1953 (gdr., Olsker).
18. Petersen, Dorrit, 1-8-1953 (dir., Hasle).
19. Schiøtte, Tom, 13-8-1953 (bibliotekar, Rønne).
20. Simonsen, Yvonne, 6-7-1952 (handelsgart., Rønne).
21. Thinggaard, Grete, 2-11-1953 (gdr., Nyker).
22. Vind, Anders, 27-8-1953 (viceskoleinsp., Svaneke).
23. Westh, Niels, 5-6-1953 (urmager, Allinge).

y:
1. Aggerholm, Henning, 23-9-1952 (gdr., Årsballe).
2. Brink, Kaare, 21-7-1952 (orlogskapt., Årsballe).
3. Frederiksen, Carl, 2-9-1951 (regnskabsfører, Allin

ge)-
4. Hansen, Jesper, 25-8-1952 (handelsgart., Hasle).
5. Hjort, Ralf, 22-1-1953 (avlsbr., Klemensker).
6. Ipsen, Erling, 8-10-1952 (skolebetj., Hasle).
7. Jensen, Torben, 16-9-1952 (maskinm., Rønne).
8. Lenz, Kenneth, 3-12-1951 (karetmager, Rønne).
9. Lundbæk, Kjeld, 10-11-1951 (avlsbr., Klemensker).

10. Madsen, Bo, 11-10-1952 (fru, Hasle).
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11. Mortensen, Anders, 14-2-1952 (cykelhdl., Hasle).
12. Mortensen, John, 12-3-1952 (fru, Hasle).
13. Rasmussen, Poul Rostg., 5-3-1953 (avlsbr., Klemen

sker).

z:
1. Andersen, Ib, 11-4-1953 (skoleinsp., Østerlars).
2. Andersen, Jens, 25-11-1952 (vognmd., Åkirkeby).
3. Andersen, Søren, 25-11-1952 (vognmd., Åkirkeby).
4. Berg, Jens, 27-9-1952 (arkitekt, Rønne).
5. Christiansen, Lars, 21-4-1953 (afd.-ing., Rønne).
6. Hansen, Carsten, 25-11-1950 (snedker, Østermarie).
7. Hansen, Erik, 13-8-1953 (gdr., Rønne).
8. Hansen, Flemming Rostg., 22-9-1951 (gdr., Klemen

sker).
9. Holm, Mette, 5-8-1953 (korpsmester, Nexø).

10. Holm, Mogens, 22-4-1952 (lods, Rønne).
11. Jensen, Johan, 5-8-1952 (gdr., Nyker).
12. Knudsen, Niels, 12-9-1952 (insp., Åkirkeby).
13. Koefoed, Holger, 4-7-1952 (gdr., Langedeby).
14. Kofoed, Jens, 30-11-1951 (fisker, Gudhjem).
15. Kofoed, Lene, 19-7-1952 (drager, Rønne).
16. Madsen, Åge, 19-12-1952 (gdr., Klemensker).
17. Maegaard, Jørn, 3-6-1953 (gdr., Åkirkeby).
18. Mortensen, Karsten, 22-2-1953 (ingeniør, Rønne).
19. Pedersen, Elsebeth, 26-3-1952 (mejerileder, Klemen

sker).
20. Pihl, Niels Jørgen, 20-8-1952 (avlsbr., Pedersker).
21. Stange, Hans Peter, 8-1-1953 (fisker, Gudhjem).
22. Sørensen, Erik, 14-3-1953 (gdr., Åkirkeby).
23. Tindborg, Gunnar, 3-4-1953 (boghhdl., Åkirkeby).
24. Vang, Peter, 26-12-1952 (el-montør, Gudhjem).
25. Vinther, Finn, 4-9-1952 (postbud, Gudhjem).
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REALEKSAMEN
1. Bech, Sonja, 8-4-1955 (gdr. Nyker).
2. Brandt, Jessica, 10-11-1955 (filminstruktør, 

Åkirkeby).
3. Gilling, Britta, 16-4-1955 (overmont., Knudsker).
4. Henriksen, Lise, 16-6-1955 (rektor, Østermarie).
5. Jørgensen, Peter, 18-3-1955 (lektor, Rønne).
6. Karlsen, Claus Bornemann, 4-2-1954 (fru, Rønne).
7. Kuhre, Grethe, 23-2-1954 (kreaturhdl., Østermarie).
8. Stoltze, Michael, 16-11-1955 (maler, Olsker).
9. Willumsen, Anne, 18-3-1955 (oberstløjtnant, Segen).

10. Østergaard, Mads, 20-12-54 (maler, Olsker).
11. Marcussen, Annette, 7-7-1955 (forvaltningsinsp., 

Allinge).

HF-EKSAMEN
2h

1. Andreasen, Jørgen Harberg, 17-3-1945 (Rønne).
2. Bech, Sanne, 13-2-1952 (Rønne).
3. Choury, Ann Mari, 22-4-1952 (Rønne).
4. Christensen, Hans-Jørn, 28-7-1951 (Rønne).
5. Christiansen, Bo, 31-7-1951 (Østermarie).
6. Deligren, Grethe, 13-5-1946 (Rønne).
7. Hansen, Kirsa, 8-10-1949 (Nexø).
8. Hansen, Sven Lindahl, 3-6-1952 (Rønne).
9. Jensen, Egon, 21-8-1953 (Rønne).

10. Johannesson, Lisbeth, 5-9-1952 (Nylars).
11. Larsen, Finn Ole, 10-5-1953 (Rønne).
12. Munch, Judyan, 30-10-1951 (Nexø).
13. Nielsen, Erik Bech, 23-9-52 (Klemensker).
14. Petersen, Mogens, 15-8-1950 (Rønne).
15. Pristed, Ryan, 17-2-1947 (Allinge).
16. Schou, Jens, 23-8-1953 (Snogebæk).
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17. Spanner, Jytte, 13-7-1953 (Rønne).
18. Aagesen, Jens, 2-4-1949 (Knudsker).

2f
1. Christiansen, Finn, 29-1-1953 (Østermarie).
2. Dam, Annette, 18-12-1952 (Rønne).
3. Dam, Vibeke, 1-3-1953 (Balka).
4. Hansen, Hans-Georg, 18-9-1953 (Gudhjem).
5. Hansen, Yvonne, 3-11-1952 (Knudsker).
6. Holm, Kai, 25-11-1952 (Østermarie).
7. Jensen, Bertil Nyenstad, 10-2-1953 (Gudhjem).
8. Munch, Ulla Bolette, 14-3-1952 (Rønne).
9. Novrman, Anders Peter, 21-5-1951 (Gudhjem).

10. Nygaard, Keld Ole, 15-1-1953 (Hasle).
11. Pedersen, Hanne Lis, 6-1-1953 (Rønne).
12. Pedersen, Michael, 12-2-1952 (Svaneke).
13. Pihl, Susanne, 7-4-1952 (Rønne).
14. Rustand-Larsen, Anni, 16-3-1952 (Rønne).
15. Sommer, Kirsten, 21-7-1953 (Poulsker).
16. Thorsen, Birgitte, 6-8-1952 (Rønne).
17. Thorsen, Peter, 20-7-1950 (Rønne).
18. Westh-Hansen, Inge-Lise, 25-4-1947 (Rønne).
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Lærerne og undervisningen
Fag- og timefordelingen har været følgende (tallene i 

parentes angiver ansættelse ved Rønne Statsskole): 
Adjunkt P. Balle (1972): Fysik 3yf, 3yn, 2xf.

Matematik 3yn, 2a, Iz........................................ 21 t.
Lektor Aug. Birkebæk (1942): Tysk 3b, 2b. Latin

2a. Oldtidskundskab 2b, la................................ 15 t.
Adjunkt /. Butzbach (1970): Biologi 3b, 3yf, If.

Geografi 3xn, 3yn, 2zn, 2yf................................ 18 t.
Timelærer J. Bysted (1965): Gymnastik 3a, 3b, 3x,

3y, 2z, Ib, ly........................................................ 8 t.
Lektor P. Ellasen (1949): Dansk 3a, 3b, 2x, 2y, Ib 17 t. 
Lektor P. Exsteen (1953): Matematik 3xf, 3xn,

2yf, 2yn, Ix ........................................................... 22 t.
Timelærer P. Gilkær (1972): Formning 2a, 2b, 2y,

Ib, ly...................................................................... 10 t.
Timelærer S. Halborg (1972): Psykologi Ih, If . . 4 t.
Adjunkt P. Thule Hansen (1972): Historie 3b, 3y,

2b, 2y, Iz, 2f. Russisk Iby. Samfundsfag Ih . . 26 t. 
Cand. mag. Ole Hartelius (1972): Dansk 3x, 2z,

la, ly, Ih ............................................................... 17 t.
Adjunkt P. Skovgaard Hansen (1972): Geografi

2xf, 2xn, 2yn, 2zf, la, Ib, 2h, 2f...................... 20 t.
Rektor B. Henriksen (1964): Biologi 3a................... 3 t.
Studielektor P. Holst-Jensen (1938): Fransk 3a,

2b, la...................................................................... 13 t.
Adjunkt G. Hylsberg (1970): Matematik 3yf, 2b, 

ly. Gymnastik 2b, 2hfT................................... 19 t.
Timelærer Birgit Munch Jensen (1968): Kemi 2x, 

2y, 2z, Ix, ly, Iz, IhfT................................... 18 t.
Adjunkt P. Johansen (1972): Fysik 2xn, 2zf, lz, 

2ft. Matematik 2h............................................. 17 t.
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Adjunkt Aksel Jørgensen (1973): Matematik 2xn, 
la, lb, lhT. Fysik 2yn, lx, IhfT................... 19 t.

Lektor Arne Jørgensen (1954): Tysk 3a, la, lb, 
2hfT, lf. Gymnastik 2a, 2x, lh...................... 20 t.

Adjunkt Asta Jørgensen (1966): Engelsk lb, lx, 
2hf, Ihf. Latin 2b............................................. 19 t.

Adjunkt J. Jørgensen (1971): Biologi 3xf, 3yn, 
2yn, 2zn, 2hft, lh.............................................. 22 t.

Adjunkt J. T. Jørgensen (1968): Fysik 3xf, 3xn, 
2yf, 2zn, ly. Matematik lh, lf...................... 19 t.

Timelærer Rigmor Jørgensen (1962): Gymnastik, 
alle klasser ......................................................... 18 t.

Lektor C. H. Kibsgaard (1953): Historie 2a, lb, 
ly, 2h, lh. Oldtidskundskab 2a, 2y, lb, ly .. .. 19 t.

Lektor, dr. phil. Niels Kofoed (1972): Dansk 2b, 
lz, 2h, 2f, lf. Fransk lx................................... 27 t.

Timelærer A. Kønigsfeldt (1971): Musik 3a, 2b, 
2x, 2y, lh, lf. Engelsk 2ht............................. 18 t.

Adjunkt Lone Lowry (1971): Engelsk 3a, 3b, 2b, 
2fT, IhfT............................................................ 28 t.

Timelærer Hanne Mailand (1972): Formning 2x, 
2z, la, lz............................................................. 8 t.

Adjunkt B.Nolsøe (1971): Matematik 2xf, 2zf, 
2zu, 2fT.............................................................. 19 t.

Studielektor P. Nørgaard (1938): Biologi 3xn, 2xn 10 t.
Lektor J.Plichta (1955): Fransk 3b, 3y, 2x, lb, 

2hT, IfT. Gymnastik la, lx, lz................... 23 t.
Adjunkt E. G. Rasmussen (1967): Historie 3a, 3x,

2x, 2z, la, lx, lf. Samfundsfag 2hfT, lf. Reli
gion lh, lf.............................................................. 30 t.

Lektor Aa. Strømø (1940): Engelsk 2a, la, ly, lz 18 t.
Lektor E. Thykier (1972): Fransk 2a, 2y, ly. Old

tidskundskab 2x, 2z, lx, lz............................ 25 t.
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Adjunkt Hanne Vensild (1973): Religion 3a, 3b, 
3x, 3y, 2a, 2b, 2x, 2y, 2z................................ 13 t.

Lektor K. Voss (1944): Fransk 3x, 2z, lz. Dansk 
3y, 2a, lx ........................................................... 21 t.

Adjunkt K. Winkler (1971): Musik 3b, 3y, 2a, 2z, 
2hfT. Tysk 2a, lh............................................. 16 t.

Timelærer N. Østergaard (1971): Formning 3a, 
lx, 2hfT, lh, lf................................................. 10 t.

Lektor R. Stockholm blev pr. 1. august 1972 ansat som 
lektor ved Odense Katedralskole.

Cand, scient. Peter Skovgård Hansen blev pr. 1. au
gust ansat som adjunkt med faget geografi.

Lektor Else Thykier blev pr. 1. oktober ansat som lek
tor med fagene fransk, latin og oldtidskundskab.

Lektor R. Frellsen har været sygemeldt hele skoleåret. 
Hans timer i musik har været læst af fru Ann Kønigs- 
feldt.

Cand. phil. Lone Lowry blev pr. 1. december 1971 
ansat som adjunkt i engelsk.

Fra december måned har cand. mag. Ole Hartelius og 
cand. mag. Bo Nielsen læst de ledige dansktimer.

Under hr. Birkebæks og hr. Pichtas sygdom i forårsse
mestret har cand. mag. Jette Brandt vikarieret i de ledige 
timer i fransk og tysk, mens resten af timerne er blevet 
læst af Asta Jørgensen og C. H. Kibsgård.

Cand. mag. Ole Hartelius har i forårssemestret gen
nemgået kursus i praktisk pædagogik i dansk og russisk 
med hr. Kofoed, hr. Eliasen og hr. Thule Hansen som 
vejledere. I samme periode gennemgik stud. mag. Aase 
Schiøtz Christensen praktisk-pædagogisk kursus i historie 
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og fransk med hr. Kibsgaard, hr. Rasmussen og hr. 
Holst-Jensen som vejledere.

Efter længere tids sygdom er lektor Knud Møller ved 
kgl. resolution af 15. november 1972 afskediget med pen
sion fra 28. februar 1973.

Lektor Møller kom til skolen 1935 og var således den 
lærer som havde været længst her. Hans enorme faglige 
viden og store pædagogiske evner har mange elever nydt 
godt af, og det var derfor naturligt, at ministeriet gjorde 
brug af lektor Møller både i eksamens- og opgavekom
missionen. Vi savner meget lektor Møllers begavelse og 
fine stilfærdige lune i kollegiet, hvor såvel hans faglige 
som menneskelige autoritet gennem de mange år havde 
stor betydning.

Administrativ inspektor: C. H. Kibsgaard. 
Erhvervsvejledningen i gymnasiet: ]. Butzbach. 
Studievejleder for HF-kursus: C. H. Kibsgaard.

Rektors sekretær: Inger Høgh.
Inspektors sekretær: Inger Keil.

Skolepedel: Jørn Lund, Skolestræde 2, tlf. 95 03 28.
Pedelmedhjælper: Olaf Rømer.

Lærerrådsformand: P. Ellasen.
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Eleverne
Skolen har pr. 1.4. 1973 431 elever (240 drenge og 191 

piger). I gymnasiet 343 elever (137 spr. og 206 mat.) og 
på HF-kursus 88 elever.

Som følge af spareforanstaltningerne i forbindelse med 
landets aim. økonomiske stilling har vi måttet udelade 
pensaopgivelserne og elevlisterne i årsskriftet.

Skolen trykker ved hvert skoleårs begyndelse en adres
sebog med alle elevers adresser og tlf. nr. Eventuelle per- 
sonalhistorisk interesserede uden for skolen kan købe 
denne adressebog ved henvendelse til skolens kontor.
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Af skolens dagbog
1972-73

4.—5. maj: la og Ib på excursion til Frederiksværk og 
omegn med hr. Butzbach.

17. juni: Translokation.
7.—9. august: Skoleåret begyndte med introduktionsdage 

for de nye elever fra gymnasiet og HF. Introduk
tionsdagene afsluttedes med en fodboldkamp mellem 
elever og lærere. Resultat en kneben sejr til eleverne 
på 9—7.

28. august: Lektor R. Stürzenhofecker besøger skolen.
4. september: 3b på excursion til Nordbornholm med 

hr. Butzbach.
6. september: 2z og 2b på excursion til Åkirke m. m. 

med hr. Thule Hansen og hr. Rasmussen.
7. september: 3xyn på excursion til Nordbornholm med 

hr. Butzbach.
8. september: 2xy på excursion til Åkirke m. m. med hr. 

Thule Hansen og hr. Rasmussen.
20. september: 34 drenge til regionsstævne i Gentofte 

med hr. Hylsberg og hr. Arne Jørgensen. De ældste 
drenge vandt gruppe I og skolen blev sammenlagt nr. 
2.
10 piger deltog i regionsstævnet i atletik i København 
med fru Rigmor Jørgensen. Holdet blev nr. 2.

30. september: De 10 drenge der vandt gruppe I deltog i 
finalestævnet i Herning med hr. Hylsberg.

4. oktober: 2a på excursion til Åkirke m. m. med hr. 
Kibsgård.

Oktober: Drengenes volleyball turnering begyndte. Hold 
fra alle klasser samt 2 hold af lærere deltog.
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12. oktober: 3xyn på excursion til Olsker med hr. Butz
bach.

31. oktober—1. november: 2a på byexcursion til Køben
havn med hr. Thule Hansen og hr. Kibsgård.

10. november: Fagkonsulenten i erhvervsorientering, lek
tor J. Holst-Jensen besøger skolen.

20. november: 3xyn på excursion til Sydbornholm med 
hr. Butzbach.

22. november: Bloddonorkorpset foretog på skolen tap
ning af de elever, som ønskede at give blod.

12. —19. december: 22 elever sluttede semestrets studie
kredsarbejde i historie og geografi ved med hr. Kibs
gård og hr. Nørgaard at foretage en excursion til 
Rom.

21. januar: 2 drengevolleyballhold med hr. Plichta som 
leder deltog i regionsstævne på Nørre Gymnasium. 
Begge hold blev nr. 2 i deres gruppe.

24. —26. januar: Skolekomedie. 2g opførte Brechts skue
spil »Svejk i 2. verdenskrig«. Instruktør var hr. Alan 
Lowry.

8. februar: Orienteringsmøde for forældre og elever om 
optagelse og grenvalg i gymnasiet og HF.

Februar: 3 pigehold deltog i gymnasieskolernes landstur
nering i volleyball på Nørre Gymnasium. Leder var 
fru Rigmor Jørgensen. Hold a og b vandt deres kam
pe og gik videre til kvartfinalerne.

27. februar-6. marts: 2b på studietur til London med hr. 
Thule Hansen og fru Lowry.

9. marts: Skolebal
12. marts: Fagkonsulenten i fransk, lektor Østergård, be

søger skolen.
13. marts: Forældremøde. Inden forældrene fik lejlighed 

til samtaler med lærerne, talte afdelingsleder Mog. 
Baumann Larsen om de bornholmske dialekter.
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26. marts: Debatdag, hvor elever og lærere i grupper på 
tværs af klassegrænserne diskuterede fælles pædagogi
ske problemer.

5. april: Forårskoncert for de elever, som havde valgt 
musik som tilvalgsfag.

Studiekredse
I det forløbne skoleår har der været afholdt 3 studie

kredse, en i datalogi med hr. Jørgen T. Jørgensen som 
leder, en i Roms historie og topografi ved hr. Kibsgaard 
og en i Italiens erhvervs- og kulturgeografi ved hr. Nør
gaard.

Der har i skoleåret været flg. fællestimer:
30. oktober: En repræsentant for DGS redegjorde for 

sammenslutningens formål.
24. november: Den engelske guitarist Julian Bream spille

de luth og guitar.
8. januar: Faust film.

12. februar: Den danske kvartet.
15. februar: Savage Rose.
29. februar: Den danske kvartet.

Ordensregler
Eleverne skal møde til tiden om morgenen og være 

rettidigt til stede i undervisningstimerne.
I frikvartererne må eleverne opholde sig i de alminde

lige klasseværelser, på gangene, i krypten, festsalen og i 
foyeren, men ikke i faglokalerne. Spisning må ikke fore
gå i klasselokalerne, men henvises til krypten. — Det 
påhviler hver enkelt selv at rydde op efter sig. — Der 
må ikke spises eller medtages drikkevarer i festsalen.

Rygning må kun foretages udendørs, i foyeren, festsa
len og i krypten.
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Der må ikke cykles på skolens grund. Parkering af 
motorcykler og knallerter skal foregå på den dertil be
regnede plads ved Skolestræde.

Ved arrangementer uden for den egentlige skoletid må 
udskænkning af øl, vin og spiritus kun ske efter retnings
linier, som i hvert tilfælde må aftales med rektor. Elever
ne må i skoletiden kun indtage alkoholfri drikkevarer.

Skolen kan ikke påtage sig ansvar for elever, som for
lader skolen i frikvarterer eller i fritimer. Hvis en elev 
på grund af sygdom ønsker at forlade skolen inden skole
tids ophør, må tilladelse indhentes på kontoret eller hos 
inspektor.

Elever, der har måttet forsømme undervisningen, skal 
ved tilbagekomsten aflevere skriftlig meddelelse til rektor 
om udeblivelsens årsag og varighed.

Meddelelsen skal være underskrevet af en af forældre
ne eller en værge. Elever i 2. og 3. gymnasieklasse kan 
dog selv underskrive sedlerne. Ved forsømmelse af mere 
end 3 dages varighed kan der forlanges lægeattest.

Ved ethvert fravær, som ikke skyldes sygdom eller an
den tvingende årsag, må skolens tilladelse forud indhen
tes.

Elever i 2. og 3. gymnasieklasse modtager en skriftlig 
redegørelse, som oplyser om de rettigheder og pligter, 
som myndighedsloven pålægger dem.

Ordensduksen skal sørge for at slukke lys og lukke 
vinduerne, og han er den sidste, der forlader klassen, hvis 
undervisningen skal foregå i andet lokale. Han har an
svaret for, at der ryddes op i klassen efter hver time, at 
tavlen er ren, at der er kridt og ren tavleklud, og at der 
luftes ordentligt ud.

Ordensduksen sørger for, at der i hver time skrives 
fraværelsessedler, som lægges i seddelkassen ved kontoret.

Vinduerne på gangen må ikke stå åbne.
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Klasser, der ikke retter sig efter reglerne, misligholder 
gange, klasseværelser eller møbler, eller som er så støjen
de, at det generer andre, kan fratages retten til at ophol
de sig inde i frikvartererne. Ved hærværk og anden øde
læggelse vil der blive rejst erstatningskrav over for de 
pågældende elever.

Flytning, ændring af telefonnummer eller af faderens 
stilling, navneforandring og lignende skal snares medde
les på kontoret.

Gymnastik og idræt
Skolens gymnastikdragt:
Piger: Hvid trøje, blå benklæder og tennissko til uden

dørs sport. Træningsdragt anbefales.
Drenge: Hvid trøje og sorte benklæder.
Hvis man allerede har gymnastiktøj, er det ikke nød

vendigt at købe skolens dragt, men skal man alligevel 
købe, vil det være praktisk at anskaffe skolens. Eleverne 
bedes da henvende sig til deres gymnastiklærer inden kø
bet.

Skolemærke til påsyning kan købes på bogdepotet.
Penge og værdisager (ure, smykker) afleveres under 

omklædningen til gymnastiklæreren. Det henstilles, at 
eleverne medbringer mindst muligt af den slags ting.

Har en elev mistet noget, bør det straks meldes til pe
dellen.

Alt gymnastiktøj, også sko og håndklæder, skal tyde
ligt mærkes med navn og klasse.

Med hensyn til fritagelse for gymnastik gælder i hen
hold til min. cirkulære af 8. april 1968 følgende:

»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 en uge ad 
gangen, dog højst i 4 sammenhængende uger.
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Fritagelse ud over 4 uger kan kun tilstås efter fremlæg
gelse af lægeattest, der vil være at udfærdige på en af 
skolen udleveret, autoriseret blanket.

Lægeattesten sendes af den udstedende læge til skolen. 
Udgiften til lægeattest afholdes af hjemmet.

For elever, der er fritaget for deltagelse i legemsøvel
ser, gælder som almindelig regel, at de skal overvære ti
merne, idet også iagttagelse vil bibringe eleverne forståel
se af undervisningen i bevægelseslære, træningslære og ar
bejdsteknik. 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.

Ulykkesforsikring
Da staten ikke yder erstatning til elever, der kommer 

til skade i skolen, har Rønne Statsskole tegnet en kol
lektiv ulykkesforsikring for sine elever i Assurance- 
Compagniet Baltica. Præmien er 2 kr. pr. elev og op
kræves ved skoleårets begyndelse.

Forsikringen dækker de tilmeldte elever under deres 
ophold i skolen, på deres vej til og fra skolen samt under 
udflugter, der arrangeres og ledes af skolen, dog kun in
den for Danmarks grænser.

Erstatningsbeløbene er følgende:
Ved død som følge af ulykkestilfælde .... 500 kr.
Til lægehjælp og hospitalsophold i tilfælde
af ulykke, indtil .......................................... 1.000 kr.
For elever, der er i sygekasse eller syge
forsikring, erstattes dog kun sådanne ud
gifter, som sygekassen eller sygeforsikrin
gen ikke dækker.
Ved fuldstændig og stedsevarende inva
liditet .............................................................. 20.000 kr.
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Ved mindre invaliditet ydes en så stor 
procentdel of ovennævnte beløb, som sva
rer til invaliditetsgraden.

Legater m. m.
Ved translokationen 1972 har følgende elever modta

get præmier og legater
SAS har skænket 2 flyverejser til 2 flinke og fornøjeli

ge elever, som har været positive over for skolen, og som 
har betydet meget for sammenhold og kammeratskab. 
Disse blev tildelt Peter Dahl Thorsen 2f og Poul Rost- 
gaard Rasmussen 3y.

Den franske regerings gave (en grammofonpi.) blev til
delt Ebba Kjær Møller 3y.

Lensgreve Moltkes legat: Henrik Langevad 2b. Major 
Lundorfs legat: Svend Hansen 2h. Kjeld Frederiksens 
mindelegat: Flemming Rostgaard Hansen 3z. Lektor 
P. Bertelsens legat: Abonnement på Information og 
Weekendavisen (valgt af elevrådet).

Studentergården
Til J. N. Madvigs værelse på Studentergården i Køben

havn er der fortrinsret for studenter fra Rønne Statsskole 
og indstillingsret for Rønne Statsskoles rektor i forbin
delse med amtmanden over Bornholms amt. Til værelset 
er knyttet et legat på 64 kr. halvårlig. Ansøgeren skal 
have bestået forprøve eller 1. del af sin embedseksamen 
med 1. karakter.

Forældrekassen
Forældrekassens formål er gennem bidrag fra forældre

ne til at skaffe midler til arrangementer af forskellig art 
(kulturelle, sportslige o. lign.) for derved at bringe lys og 
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glæde ind i det daglige arbejde og samvær. Kassen styres 
af skolenævnet. Regnskab og beretning aflægges på det 
årlige forældremøde.

Sommerferien
Årsafslutningen finder sted fredag den 22. juni kl. 10. 

Elevernes forældre, tidligere elever og andre interesserede 
er velkomne til at overvære denne.

Det nye skoleår begynder mandag den 13. august kl. 10.

Rønne, maj 1973. Bjørn Henriksen.


