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Rosborg gymnasium
Midlertidig adresse:
Hældagerskolen, Nørremarksvej 157, Bredballe, 7100 Vejle.
Rektor for skolen, Erling Kristensen, træffes personlig alle undervisningsdage kl. 
10—11 eller efter aftale med kontoret.

T ele ionnumre:
Skolens kontor: 85 59 98.
Rektor privat: 85 59 71.

Skolenavnet:
Amtsrådsmedlem, gårdejer Peer Skov Thulesen, »Lillebjerre«, 8764 Åle.
Overlærer Viggo Haar, Bakkekammen 2, Jerlev, 7100 Vejle.
Fru Astrid Balle, Finlandsvej 33, 7100 Vejle.
Amtsrådsmedlem, overlærer K. Seistrup Møller, Frydsvej 31, 8700 Horsens.
Viceamtsborgmester Svend Christensen, Vejle Amtsråd, 7100 Vejle.

Vejle Amtsråd har fået Undervisningsministeriets dispensation til at afholde valg 
af forældrerepræsentanter til skolenævnet i begyndelsen af skoleåret 1974—75.



Velkomst til alle nye elever
Idet jeg ønsker jer tillykke med optagelsen på Rosborg Gymnasium, vil jeg samtidig 
udtrykke håbet om, at I aktivt vil deltage i skolens liv og dermed yde jeres bidrag 
til opbygningen af det miljø, som er ved at blive skabt.
Som det vil være jer bekendt, startede skolen i august 1973 med 4 l.g-klasser for
delt på 2 sproglige og 2 matematiske. Der er i år optaget elever til 2 sproglige l.g 
og 3 matematiske l.g. Fra 1. august 1974 er der på skolen ansat 16 adjunkter og 
lektorer og 3 timelærere.
I disse første 2 skoleår bor vi til leje i Hældagerskolen. Af tegningen på side 4 
fremgår, hvilke lokaler vi disponerer over.
I august 1975 flytter vi til vore egne bygninger på Vestre Engvej. Skolen står dog 
ikke helt færdig til august 1975, den bliver færdig i løbet af efteråret 1975, dog 
skal vi ikke regne med, at sportshallen står klar før i begyndelsen af skoleåret 
1976—77.
For at gøre jeres overgang til gymnasieskolen så smertefri som muligt og hjælpe os 
alle til så hurtigt som muligt at lære hinanden at kende, starter skoleåret med et 
par introduktionsdage tilrettelagt af et udvalg bestående af elever og lærere. I vil i 
begyndelsen af august høre nærmere fra dette udvalg.
Dette lille hæfte har til formål at give jer et første indtryk af livet på skolen samt 
give jer visse praktiske oplysninger. I vil i begyndelsen af august høre nærmere fra 
skolen.
Jeg ønsker jer og jeres familier en god sommerferie og et på gensyn mandag den 
12. august kl. 10.

Erling Kristensen.



lokale i bygning 1.
De skraverede lokaler benyttes af Hæld- 
agerskolen.

Velkommen på Rosborg Gymnasium
Foran dig har du nu mindst 3 års skolegang på Rosborg Gymnasium.
Disse 3 år på Rosborg skal give dig en almendannende undervisning, som tillige 
giver det nødvendige grundlag for videregående studier og slutter med studenter
eksamen.
— Men vi har det sjovt sammen alligevel.
Rosborg er et nyt gymnasium — så nyt at det endnu ikke er bygget. Derfor bor vi 
i øjeblikket på Hældagerskolen i Bredballe. Hældagerskolen er jo ikke bygget som 
gymnasieskole — så vi har lidt trange kår, når vi er så mange. — Men hva’, ved 
trange pladsforhold opnår vi bare et bedre sammenhold, alle kender alle. Tag der
for pladsforholdene med godt humør, og som et middel til at lære hinanden bedre 
at kende.
Nu mens vi husker det: Vi (gymnasiet) er gaster på Hældagerskolen og skal handle 
derefter.
Som før nævnt, er Rosborg et nyt gymnasium. Og et nyt gymnasium er et gym
nasium uden traditioner. Her har du en kæmpe chance — en chance for at være 
med til at skabe gode traditioner for Rosborg Gymnasium.
Rosborg kan prale af, at vi har et fantastisk godt samarbejde mellem elever, lærere 
og rektor. Alle er på dus-form med hinanden. Har du et problem, kan du altid gå 
til rektor, hans dør er altid åben, eller til en lærer.
Rosborg Gymnasium har intet reglement, men få uskrevne love. Denne mangel 
på reglement giver en meget stor frihed for alle på skolen i forhold til, hvad du 
måske kender fra folkeskolen.
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— Men denne frihed må administreres af hver enkelt. D.v.s., at hver elev betragtes 
som et voksent individ, med de forpligtelser og friheder, der følger med en sådan 
status. Vi ved, at du kan leve op til disse forpligtelser og friheder.
Denne frihed giver sig også udslag i, at vi har et særdeles aktivt elevråd, og en 
ikke mindre aktiv plenar-forsamling. Ved skoleårets begyndelse prøver vi at få 
vores elevforening »Bacchus« op at stå. — Men derom senere.
Har du lidt fritid tilovers og er skrivelysten, er vort skoleblad »Primus« måske 
sagen for dig. Bladet mangler nye medarbejdere med energi og lyst til at have et 
spændende fritidserhverv.
Er du musikinteresseret, er du heldig med at komme på Rosborg Gymnasium, for 
vi har verdens bedste skoleorkester »Rosborg Hot Stompers« under ledelse af ad
junkt Tine. Vi har da også vores egen sang: »Rosborg Blues«.
Vi glæder os til at se dig og håber, at du hurtigt falder til blandt os.

Elevrådet.

Af skolens dagbog
1973
13. august : Det nye skoleår begynder.
15. august : Introduktionsfest.
20. september: Valg af forældrerepræsentanter til skolenævn.
27. september: Besøg af fagkonsulent Erik Bartholdy.
28. september: Elev- og lærerrepræsentanter besøger Skanderborg Amtsgymnasium.

5. oktober : Skolefest.
2. november: Besøg af fagkonsulent Erik Jensen.

20. november: l.a og l.b overværer Det Danske Teaters opførelse af »Mutter 
Courage« i Herning.

22. november: Fællesarrangement. Møde med arkitekterne om byggeriet.
23. november: Skolefest.
20. december : Julefest.
21. december : Juleafslutning.

1974
11. februar : Fællesarrangement. Vejle Bys historie v. lærer Freddy Jensen.
20. februar : Fællesarrangement. Fiolteatrets opførelse af »Bagsiden af medaljen«.
22. februar : Karnevalsfest.
28. februar : l.a og l.b på geografiekskursion i Vejles omegn med Ole Stokkendal.

6. marts : Fællesarrangement. Komponisten Gunnar Berg spiller og kommen
terer egne værker.

25. marts : Forældre-elevkonsultation.
19.-21. april : Skoleekskursion til Sydslesvig.
25.-26. april : Den tyske rejselektor R. Stürzenhofecker besøger skolen.

3. maj : Forårskoncert med efterfølgende fest for forældre, elever, lærere og 
andre venner af skolen.

6



14. maj
16. maj
19. juni
21. juni

: Antirygekampagne-dag.
: Lysbilledaften på skolen.
: Afslutningsfest.
: Afslutning og bogaflevering.

Normaltimeplan for gymnasiet
Sproglig linje Matematisk linje

Fag
Fællesfag

Særfag
Fællesfag

Særfag
Ny- Musik- Sam- Klassisk Mateina- Sam- Natur-

sproglig sproglig fundsfag- sproglig tisk-fy- fundsfag- faglig
gren gren lig gren gren sisk gren Ug gren gren

1. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 1. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3.

Religion....................... 0-1-2 0-1-2
Dansk.......................... 3-3-4 3-3-4
Engelsk........................
Tysk.............................

4 -
3 -

4 - 6 '
3- 5 3 - 5 3 - 5

i 5 - 0 - 0

Fransk (russisk)....... 5-3-3 5-3-3
Latin............................
Græsk med oldtids-

4 - 4 - 0 4 - 0 5 - 5

kundskab................
Oldtidskundskab........
Historie og samfunds-

1 - 2 - 0 2 - 0 2 - 0
8 - 6

1-2-0

kundskab ................. 2-3-3 0- 1 0- 1 0- 1 2-3-3 0 - 1 0 - 1
Samfundsfag............... 5 - 5 5 - 5
Geografi....................... 2 3 - 2 3 - 0 3 - 2 3 - 2
Biologi.........................
Biokemi.......................

0-0-3 0 - 3 0- 3 ’
3 - 7

Kemi........................... 2 - 3 - 0 1 - 0 3 - 0
Fysik........................... 3 - 3 - 5 2 - 2 2 - 2
Matematik..................
Musik, særfag..............

2-3-0
4 - 6

5 - 5 - 6 3 - 3 3 - 3

26-13-15 13-12 13-12 13-12 13-12 26-12-12 14-15 14-15 14-15

Legemsøvelser............
Fællestimer.................

2-2-2 2-2-2

[ max. 2-2-1 2-2-1
Musik............ i1 mm.
Formning og kunst-

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

forståelse.................. (0)-(2)-(l) (0)-(2)-(l)

30-17-18 13-12 13-12 13-12 13-12 30-16-15 14-15 14-15 14-15

Biblioteket
Bøgerne er opstillede på hylderne efter det såkaldte »decimalklassesystem«, der nu 
bruges på de offentlige biblioteker. Dette er baseret på en nummerering efter emner 
og går fra 00 til 100. De store skel ligger ved 10, 20, 30 o.s.v. Vi har dog tillempet 
systemet efter skolens fagopdeling, og vi udnytter ikke dets fininddeling med deci
malers nøjagtighed.
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En stor del af bøgerne i biblioteket er opslagsværker og er ikke i første række be
regnet på hjemlån. Tanken bag denne disposition er, at når gymnasiet om et år 
flytter ud i umiddelbar nærhed af Vejle centralbibliotek, vil vi få nem adgang til 
at hjemlåne fag- og især skønlitteratur herfra.
Det er dog muligt for en lærer at låne en bog med hjem, og det foregår på følgende 
måde: Man udfylder et lånerkort ved gennemskrivning i 3 eksemplarer, og det 
øverste indsættes i en plasticlomme, der placeres på bogens plads på hylden. De 2 
øvrige eksemplarer lægges i en kasse mærket »udlånte bøger«. Når bogen afleveres 
igen, lægges plasticlommen på plads, og lånerkortet påføres afleveringsdato og 
puttes i en kasse mærket »afleverede bøger«.
Elever kan kun låne en bog med hjem med tilladelse af en lærer, og lånerkortet skal 
i så fald påføres både lærerens og elevens navn. Begge har da ansvaret for, at bogen 
kommer tilbage i god stand.

Bibliotekaren.

Lån af skolebøger
Eleverne kan gratis låne bøger på skolen. Bøgerne forbliver skolens ejendom. 
Eleven skal straks ved modtagelsen skrive navn, klasse og årstal i den dertil ind
rettede rubrik på bindets inderside.
Bøgerne skal behandles omhyggeligt. De skal ved modtagelsen forsynes med et 
beskyttende omslag; der må ikke i bøgerne indlægges kommentarhæfter og notes
bøger.
Der må ikke tegnes i eller uden på bøgerne, og der må ikke gøres notater eller 
tilføjelser.
Eleven er ansvarlig for de lånte bøger. For bøger, der er bortkommet eller beska
diget, skal der betales erstatning, hvis størrelse fastsættes af skolen.
Når en elev går ud af skolen, skal samtlige bøger afleveres.
Inden afleveringen skal beskyttelsesomslaget, indlagte papirlapper o.lign, være 
fjernet.
Alle henvendelser vedrørende udlevering af bøger rettes til boginspektor. Bogin
spektors træffetider: se opslag på skolen.
Hæfter, blokke o.lign.
Indskrivningshæfter, kladdehæfter, glosebøger, blokke o.lign. udleveres gratis til 
eleverne ved skoleårets begyndelse.

Boginspektor.

Forsømmelser
Elever i gymnasiet har mødepligt, og det påhviler skolen at føre regnskab over 
elevernes forsømmelser. Lovlig forsømmelsesgrund er kun sygdom. Umiddelbart 
efter en forsømmelsesperiode må den pågældende elev skriftligt redegøre for for
sømmelsens varighed og årsag; dette sker på særlige blanketter, der udleveres på 
skolens kontor.
Ønsker en elev undtagelsesvis fritagelse for undervisning en eller flere dage, må 
eleven skriftligt anmode herom god tid i forvejen.

8



Statens uddannelsesstøtte
Elever i gymnasiet kan ansøge om økonomisk støtte fra Statens Uddannelsesstøtte. 
Støttens størrelse afhænger af ansøgerens økonomiske forhold. Ansøgningsskemaer 
med nærmere oplysninger om hvorledes støtten beregnes, bliver udleveret en af de 
første dage efter sommerferien.

Frivillige musikaktiviteter på Rosborg
Gymnasiets kor, ledet af lektor Gustav Jahn, og dets orkester, under adjunkt Tine 
Sejersen, optrådte for første gang ved juleafslutningen 1973, hvor koret sang 4- 
stemmige julesange. Orkestret stablede lidt underholdning på benene til aftenens 
fest.
Orkestret har siden fungeret som led i fastelavnsfesten, hvor det dels selv under
holdt, dels akkompagnerede optrædende blandt skolens elever og lærere. Dets stør
ste opgave var forårskoncerten den 3. maj 1974, hvor det optrådte med et 3 kvar
ters program. Repertoiret var her en blanding af gammel jazz, »blød« beat og viser 
af ældre og af nyere dato. Vi håber på tilslutning af nye elever august 1974, så vi 
måske kan mønstre et big-band. En anden mulighed er at danne 2 grupper med 
hver sin spillestil, som folk så kan vælge imellem efter smag og behag.
Koret giver sanginteresserede mulighed for i fællesskab at knække flerstemmige 
musikalske nødder, hvadenten de kaldes Vreeswijk, Brassens, Buxtehude eller Mo
zart. Disse udgjorde repertoiret ved forårskoncerten.
Ved nævnte lejlighed indviedes desuden et dejligt flygel, som nu står til alle pia
nisters disposition. Skolen råder endvidere over blokfløjter af forskellig størrelse 
(smukt anvendt i en Händel-kvartet ved koncerten), samt af endnu ubrugte in
strumenter, fagot, obo, klarinet og altsaxofon. Vi håber naturligvis at finde lieb
havere hertil blandt eleverne.

Se og Ja.

Elevrådets formandsberetning
Det blev et hektisk første år for elevrådet på Rosborg Gymnasium. Mange store 
og små problemer blev naturlige opgaver for elevrådet at løse. Det var rart at 
have virkelige ting at behandle på møderne. Dermed mener jeg, at vi ikke har 
stået i den situation, som andre elevråd sommetider gør, at vi for at få et møde 
til at gå har måttet tage stilling til banaliteter som f.eks. farven på toiletpapir eller 
andre lignende ting.
Sideløbende med elevrådet havde vi ugentlige plenarmøder, hvor alle fik mulighed 
for at diskutere de aktuelle ting, der var under debat i elevråd og lærerråd.
Jeg synes, den form elevrådet har kørt under fungerede godt. Dette er især blevet 
hjulpet ved, at samarbejdet mellem elever, lærere og rektor har været virkelig godt. 
Det har vist sig, at det ikke var tomme ord, da rektor i starten af året sagde, at 
eleverne skulle tages med på råd, der er virkelig blevet lyttet til os. Når der var 
praktiske ting at ordne, var vores pedel altid villig til at hjælpe, også i sager der 
egentlig ikke vedrørte ham.
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Elevrådet var sammensat af 12 medlemmer, tre fra hver klasse.
Bestyrelsen bestod af: Formand: Thomas Hess-Petersen l.sb, næstformand: Hans 
Westergård l.mx, sekretær: Per Reiman l.mx, kasserer: Klaus Fisher l.my.
Ud over elevrådet var eleverne repræsenteret i forskellige udvalg:
I samarbejdsudvalget sad: Grethe Ravn Nielsen l.sa, Bo Laursen l.my, Thomas 
Hess-Petersen l.sb.
I lærerrådet: Laila Jensen l.sa, Klaus Fisher l.my, Thomas Hess-Petersen l.sb.
I skolenævnet: Thomas Hess-Petersen l.sb.
Ud over disse tre udvalg var der også adskillige andre, såsom kulturudvalg, stipen
dieudvalg og bogindkøbsudvalg, hvor eleverne var med til at udvælge de bøger, der 
skal læses i fremtiden.
Det ville være for meget at remse alle de ting op, elevrådet har beskæftiget sig med, 
men nogle enkelte bør nævnes.
I starten af året tog man beslutning om at købe 40 puder ind til aulaen. Omkring 
samme tid gik vores ansøgning hos amtsrådet om en varmdriksautomat igennem. 
Denne er vi meget glade for, og den giver et pænt overskud til elevarbejdet.
Et gennemgående punkt på dagsordenen var D.G.S. (Danske Gymnasieelevers Sam
menslutning). Vi diskuterede meget, om vi skulle være medlem af D.G.S. eller ej, 
og det endte med, at vi besluttede os til at blive medlem. Vi skønnede, det ville 
være givtigt at prøve et medlemsskab for at snuse lidt til organisationens arbejde, 
og vi havde ved flere lejligheder udsendinge til deres møder.
En sidste ting jeg synes bør nævnes her, er de fester der har været afholdt på 
skolen. Det har i det store hele været elevrådet, der har arrangeret dem, men til 
næste år skulle vi gerne have vores elevforening, Bacchus, i gang, og så er det mulig
vis andre, der skal tage sig af det. Jeg synes, festerne forløb i en hyggelig og af
slappet atmosfære, og selv om vi bliver mange flere næste år, er jeg overbevist om, 
at vi vil kunne holde denne linie.
Det kommende år vil givet blive mindst lige så spændende for elevrådet og eleverne 
i det hele taget, og der vil være mange opgaver at tage fat på. Jeg er sikker på, at 
det kommende elevråd, med de nye l.g’ere, vil få meget ud af sit arbejde. Da vi 
virkelig har haft medbestemmelsesret på skolen, og det derved har vist sig at være 
et meningsfyldt arbejde at beskæftige sig med, håber jeg, at mange vil tage aktivt 
del i elevarbejdet fremover.

Thomas Hess-Petersen.

Skolens personale 1974/75
Adjunkt Benthe Bach (Bh), Toften 53, 7190 Billund (33 15 43) 

Tysk i 2.sa, 2.sh.
Lærer Jytte Geisler Christensen (Ge), Jennum Skov (88 13 80) 

Gymnastik i alle klasser.
Adjunkt Bent Hirsberg (Hi), Merkurvej 9 (83 18 05)

Matematik i 2.mx, l.mz. Fysik i 2.my. Boginspektor.
Lektor Gustav Jahn (Ja), Smedegaard, 7300 Jelling (87 34 73) 

Musik i alle klasser. Engelsk i l.mx. Korleder.
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Adjunkt Preben Jensen (Je), Bøgeparken 22 (83 10 95)
Fransk i 2.sa, l.mx, l.mz. Engelsk i 2.sk, l.sa. Sekretær i lærerrådet.

Lærer Ellen Jørgensen (Jø), Den Jyske Idrætsskole (82 08 11)
Gymnastik i 2.sa, 2.mx, 2.my.

Adjunkt Bent Kirkegaard (Ki), Finlandsvej 129 (83 19 64) 
Kemi i 2.mx, 2.my, l.mx, l.my. Fysik i l.mx, l.my.

Adjunkt Chresten Klit (Kl), Jernbanegade 16, 7300 Jelling (87 18 59)
Historie i l.mx. Latin i 2.sa, 2.sb, l.sa, l.sb. Oldtidskundskab i 2.sa, 2sb, l.sa, 
l.sb.

Rektor Erling Kristensen (Kr), Brønsbjergvej 23 (85 59 71)
Matematik i 2.sa, 2.sb.

Adjunkt Allan Lyhne (Al), Nyvej 2 A, Mølholm
Gymnastik i alle klasser. Geografi i 2.mx, 2.my, l.sa. Frisport.

Adjunkt Svend-Aage Nielsen (Ni)
Engelsk i l.sb, l.my, l.mz. Oldtidskundskab i 2.mx, 2.my, l.mx, l.my.

Lærer Karen Nygaard (Ny), Tornager 11, 7300 Jelling (87 10 95)
Gymnastik i 2.sb, l.sa, l.sb, l.mx, l.my, l.mz.

Skolebetjent Herluf Roskjær, Nørremarksvej 160 (85 51 11)
Adjunkt Jonny Schultz (JS), Stampesvej 21 (83 19 45)

Matematik i 2.my, l.sa, l.sb. Fysik i l.mx. Kemi i l.mz. Erhvervsorientering. 
Administrativ inspektor.

Adjunkt Tine Sejersen (Se), Hældagervej 73 (85 59 51)
Fransk i 2.sb, 2.mx, l.sa. Kor og orkester. Bibliotekar. Næstformand i lærer
rådet.

Adjunkt Jens Skinnebach (Sk)
Fransk i 2.my, l.sb, l.my. Gymnastik i alle klasser. Erhvervsorientering. Fri
sport.

Adjunkt Hans Henning Sloth (SI), Vindingvej 105 (85 81 02) 
Matematik i l.mx, l.my. Fysik i l.mz.

Adjunkt Inga Steen-Jensen (St), Hældagervej 57 (85 59 27)
Dansk i 2.mx, l.sa, l.mx. Engelsk i 2.sa.

Adjunkt Niels Steengaard (Sg), Holtum (85 13 06)
Dansk i 2.sa, 2.sb, l.sb, l.mz. Religion i 2.sa, 2.sb, 2.mx, 2.my.

Adjunkt Niels Stimpel (Sp), Hældagervej 71
Tysk i l.sa, l.sb, l.mx. Dansk i 2.my, l.my.

Adjunkt Ole Stokkendal (Sd), Spættevej 6 (83 19 24)
Historie i 2.sa. 2.sb, 2.mx, 2.my, l.sa, l.sb, l.my, l.mz. Geografi i l.sa. For
mand for lærerrådet.

Sekretær Inge Sørensen (Is), Kildeparken 21 (85 57 10)

En del af de nyansatte lærere var ved redaktionens slutning endnu ikke flyttet til 
Vejle; deres adresser og telefonnumre er derfor ikke medtaget i denne oversigt.
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Ferier og fridage 1974/75
24. juni 1974—9. august 1974: Sommerferie.
14. oktober 1974—48. oktober 1974: Efterårsferie.
23. december 1974—3. januar 1975: Juleferie.
24. marts 1975—1. april 1975: Påskeferie.
16. april 1975: Dronningens fødselsdag.
5. juni 1975: Grundlovsdag.
23. juni 1975—8. august 1975: Sommerferie.
Skoleåret 1974—75 begynder mandag den 12. august 1974
Kl. 10: l.g
Kl. 12: 2.g


