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Telefoner: Rektors kontor: 42 34 27
Lærerværelset: 42 34 27
Pedel: 42 18 31

Rektor træffes bedst på kontoret eller på telefon 42 34 27 alle skole
dage kl. 13—14.



Skolenævnet
Forældrerepræsentanter i skolenævnet er fru Rixen, Lunden, tand

læge A. V. Köhler og gårdejer A. J. Philipsen, Vester Sottrup.
Repræsentanter for lærerkollegiet er lektor, fru Marie Carøe og ad

junkt G. 'Weitling.
Rektor er formand.

Eksaminer
Studentereksamen 

(nysproglig) 

a-klassen:
1. Alnor, Christian, 16-3-55, Stjernevej 22, Gråsten
2. Birkeland, Susanne, 9-1-54, Færgemandsgården, Hørup, Sdbg.
3. Brigsted, Lisbeth, 15-11-54, Palævej 8, Augbg.
4. Christensen, Christian S., 25-1-53, Oksbøl, Nordbg.
5. Eriksen, Inger, 25-3-54, Ålmsted 25, Augbg.
6. From, Vibeke, 25-9-53, J. Ewaldsvej 1, Sdbg.
7. Groving, Torkil, 6-8-54, Ringgade 52, Sdbg.
8. Hansen, Gert Oluf, 10-8-52, Klosterløkken 8, Sdbg.
9. Hugener, Asta-Elisabeth, 12-9-53, Søvejen 6, Nordbg.

10. Høi, Birgitte L., 28-1-54, Havretoften 25, Sdbg.
11. Iversen, Ulla H., 11-6-53, Voldgade 10, Sdbg.
12. Jacobsen, Anne Mette, 5-1-54, Ringgade 44, Sdbg.
13. Jacobsen, Erik Bo, 10-9-54, Mommark
14. Jessen, Lasse Bjerregård, 16-12-54, Porsgrunngade 7, Sdbg.
15. Johansen, Erik, 22-2-54, Ringgade 182a, Sdbg.
16. Jönsson, Jette, 27-8-54, Møllegade 21, Augbg.
17. Jørgensen, Agnete Søgaard, 4-1-53, Ryttervænget 15, Sdbg.
18. Jørgensen, Connie Q., 28-10-54, Ahlefeldvej 12, Gråsten
19. Kipp, Solveig Vibeke, 11-4-53, Jomfrustien 25, Sdbg.
20. Krenzen, Marga, 30-6-53, Hjortspring, Nordbg.
21. Mehl, Svend Erik, 21-12-53, Nellikevej 11, Sdbg.
22. Michler, Birgit, 11-10-54, Violvej 13, Lunden
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Gymnasiet
Ansøgning om optagelse i 1. gymnasieklasse på den sproglige eller 

matematiske linie for elever fra 2. og 3. realklasse sker på trykte, stan
dardiserede skemaer, der udleveres på de skoler, hvor eleverne går.

Elevernes forældre udfylder skemaets 1. side og afleverer det til den 
hidtidige skole, som udfylder side 2. For elever i 2. realklasse anføres 
standpunktskarakterer (rubrik 1), for elever i 3. realklasse udfyldes 
rubrikkerne 1 og 2 med standpunktskarakterer og resultatet af opryk
ningsprøven i 2. real samt standpunktskarakterer i 3. real.

Elever, der søger optagelse i 1. gymnasieklasse på den sproglige linie, 
skal enten have bestået latinprøven eller være så langt fremme i deres 
forberedelse af det krævede pensum, at latinprøven kan blive over
stået inden efterårsferien.

De som »egnet« betegnede elever har normalt kvalificeret sig til 
optagelse på et gymnasium, med mindre de ved den skriftlige opryk- 
ningsprøve/realeksamen har opnået mindre end 6 i gennemsnit af fag
karaktererne i diktat, dansk stil, regning og matematik eller har fået 
karakteren 03 eller 00 i et af disse fag. Er dette tilfældet, og forældre
ne stadig ønsker eleven optaget i en 1. gymnasieklasse, er en optagel
sesprøve nødvendig. Denne afholdes på det gymnasium, der søges som 
nr. 1. For elever fra 3. realklasse, der har bortvalgt faget matematik, 
indgår den ved oprykningsprøven efter 2. realklasse opnåede karakter 
i skriftlig matematik.

»Måske egnede« elever kan i reglen forventes at blive optaget, så
fremt de ved den skriftlige oprykningsprøve/realeksamen opnår karak
terer, der som helhed skønnes bedre end skolens standpunktsbedøm
melse i samme fag i marts. Opnår en elev ikke karakterer, der som 
helhed skønnes at være bedre, eller er en af fagkaraktererne i diktat, 
dansk stil, regning og matematik 03 eller 00, skal optagelsesprøve af
lægges på det gymnasium, der søges som nr. 1, dersom forældrene 
stadig ønsker eleven optaget i en 1. gymnasieklasse.

De som »ikke egnet« betegnede elever optages normalt ikke. Kun 
såfremt den skriftlige oprykningsprøve/realeksamen som helhed skøn
nes at være væsentlig bedre end skolens standpunktsbedømmelser i 
samme fag i marts, kan elever med betegnelsen »ikke egnet« få ad
gang til at aflægge optagelsesprøve på det gymnasium, der søges som 
nr. 1.

Meddelelse om evt. prøve vil ca. 1 uge før sommerferien blive sendt 
fra det gymnasium, hvor optagelsesprøven skal afholdes.

Denne optagelsesprøve er mundtlig og omfatter for ansøgere til det 
sproglige gymnasium engelsk, tysk, latin (for så vidt ansøgerne ikke 
har bestået den officielle latinprøve), for ansøgere til det matematiske 
gymnasium matematik, fysik og kemi samt det fremmedsprog, eleverne 
vælger i gymnasiet.

Der afholdes orienterende møde for aspiranter og forældre hvert år 
sidst i januar. Datoen for mødet annonceres i dagspressen.

Elever, der ønsker optagelse i det sproglige gymnasium, kan vælge 
mellem sprogene fransk/russisk. Elever, der ønsker optagelse i det 
matematiske gymnasium, kan vælge mellem sprogene fransk/russisk 
og engelsk/tysk.
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I 2. og 3. gymnasieklasse deles hver gren på følgende måde:

1- & 2. og 3. g

sproglig linie nysproglig gren 
samfundsfaglig gren

matematisk linie matematisk-fysisk gren 
naturfaglig gren 
samfundsfaglig gren

I april måned skal eleverne i l.g meddele skolen deres ønsker med 
hensyn til valg af gren, og efter 1. juni er der ingen mulighed for 
omvalg.

Blanket til grenvalg udleveres af skolen.
I 2. og 3.g kan der vælges undervisning i faget formning i stedet 

for i faget musik.
Undervisning på en gren eller i et valgfrit fag kan kun oprettes, 

når mindst 10 elever har meldt sig dertil. For at en gren eller et valg
frit fag kan bevares, skal mindst 7 elever have meldt sig.

REEKSAMINATION
En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller 2. gymnasie

klasse har opnået årskarakteren 5 eller derover og som ved den afslut
tende prøve til 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 august/september.

En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller.2. gymnasie
klasse, hvor undervisningen i faget afsluttes, har fået årskarakteren 
00 eller 03, kan, hvis faget ikke er udtaget til prøve til studentereks
amen, forlange at blive underkastet prøve i faget i august/september.
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Orientering om HF
Kursus til højere forberedelseseksamen er oprettet ved Sønderborg 

Statsskole i august 1969. Kurserne er 2-årige.
Hvert år opdeles i 2 semestre, således at undervisningen strækker 

sig over i alt 4 semestre efter følgende plan:

Fællesfag:
Dansk ............................................  3
Religion ............................................... 0
Historie ............................................... 3
Biologi ............................................... 3
Geografi ............................................... 3
Matematik ........................................... 5
Engelsk ............................................... 4
Tysk ................................................... 3
Samfundsfag ....................................... 2
Musik/Formning .............................. 2
Idræt ................................................... 2

3 4 4
0 3 3
3 3 3
2 0 0
2 0 0
5 0 0
3 4 4
3 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0

Tilvalgsfag:
Biologi ..............................................
Matematik ..........................................
Engelsk ..............................................
Tysk ...................................................
Samfundsfag ......................................
Musik ...................................................
Formning ..........................................
Idræt ...................................................
3. fremmedsprog ..............................
Fysik ...................................................
Kemi ...................................................
Psykologi ...........................................

0 0 4 4
0 0 6 6
0 13 3
0 0 5 5
0 0 3 3
0 0 4 4
0 0 4 4
0 0 4 4
0 3 4 4
0 3 6 5
0 0 5 5
0 0 3 3

Ved siden af fællesfagene skal den enkelte efter eget valg ud fra 
evner og interesser sammensætte et antal tilvalgsfag svarende til mindst 
20 points. Tilvalgsfagene er enten visse af fællesfagene mere indgå
ende behandlet eller andre fag, som nævnt nedenfor.

De forskellige fag har følgende pointstal: udvidet biologi 8, udvidet 
matematik 12, udvidet engelsk 7, udvidet tysk 10, udvidet samfunds
fag 6, udvidet musik 8, udvidet formning 8, udvidet idræt 8, 3. frem
medsprog (normalt fransk eller russisk) 11, fysik 14, kemi 10, psyko
logi 6.

Der holdes eksamen i de enkelte fag ved udgangen af det semester, 
hvor undervisningen i faget afsluttes. Der er ikke eksamen i fælles
fagene musik, formning og idræt.

Vedrørende indholdet og omfanget af de enkelte fag henvises til 
undervisningsministeriets bekendtgørelse af 30. juli 1970 om højere 
forberedelseseksamen, jvf. dog den ny bekendtgørelse (fra august 
1974). Generelt tilstræber undervisningen — udover at give eleverne 
faglige kundskaber — at udvikle hensigtsmæssige studiemetoder.
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Adgang til kurserne
giver principielt en realeksamen eller afsluttende prøver i »væsentlige 
fag« i 10. klasse med tilfredsstillende resultat. 10. klasseprøven skal 
være med to fremmedsprog og med matematik i samme omfang som 
til teknisk forberedelseseksamen. Den, der ønsker fysik som tilvalgs
fag, skal have haft faget, som det kræves til udvidet teknisk forbere
delseseksamen.

Desuden optages studerende, som på anden vis har erhvervet sig et 
tilsvarende uddannelsesniveau.

Ansøgning om optagelse på et HF-kursus sker ved indsendelse af 
ansøgningsskema senest den 1. april.

Der afholdes orienterende møde for aspiranter og forældre hvert år 
sidst i januar. Datoen for mødet annonceres i dagspressen.
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Legater og stipendier
Ansøgning om skolens legater med oplysning om ansøgerens eks

aminer, økonomiske forhold og om, hvilke legater han i sin studietid 
har haft såvel fra skolen som fra anden side, må være rektor i hænde 
senest den 1. juni. Hvis ovennævnte oplysninger ikke er givet, vil der 
ikke blive taget hensyn til ansøgningen.

Sønderborg Samfundets lånefond og rektor Egeberg Jensens låne
fond yder lån til videre uddannelse til tidligere elever fra Sønderborg 
Statsskole. Ansøgning om lån skal inden 1. juni indsendes til lands
retssagfører Helm, Sønderborg.

1. Skolens fødselsdag: Fødselsdagslegatet tildeltes Ingolf Callesen, 
400,00 kr., og Jonna Petersen, 100,00 kr.

2. Sønderjydsk Fonds Studenterlegat: Berit Thaysen, 400,00 kr., og 
Gerda Simonsen, 400,00 kr.

3. Sønderborg Statsskoles Genforeningslegat: Lissen Knutz, 3.b, 
500,00 kr., og på skolens fødselsdag samme legat til Birgit Lang, 
400,00 kr., og Jonna Petersen, 200,00 kr.

4. Apoteker Juhls legat: Gert Hansen, 3.a, 600,00 kr., og Erik Jo
hansen, 3.a, 600,00 kr.

5. Student Svend Frost Jørgensens Mindelegat: Christian Christen
sen, 3.a, 400,00 kr.

6. Lektor K. K. Gemzøes legat: Ulla Iversen, 3.a, 800,00 kr.
7. Flyverløjtnant Vagn Christensens Mindelegat: Karsten Bruun Ras

mussen, 3.y, 637,25, som udbetaltes på Vagn Christensens fød
selsdag den 25. november.

8. Lektor N. C. Olesens Mindelegat: Jytte Petersen, 3.x, 350,00 kr.
9. Lektor Marie Paulsens legat til fordel for Sønderborg Statsskole: 

Birgit Jørgensen, 3.b, 1500,00 kr.
10. Forældrefonden: Susanne Schnippa, 3.b, 400,00 kr., Christian 

Alnor, 3.a, 400,00 kr., og Ib Vestergaard Thomsen, 2.HF, 300,00 
kr.

11. Sønderborg Håndværker- og Industriforenings legat til HF: Kir
sten Dall, 1000,00 kr.

12. Anne Merete Witzkes mindelegat: Lillian Jensen, l.c, der udbe
tales på Anne Meretes fødselsdag den 26. januar.

Ved translokationen kunne skolen uddele en række boggaver, som 
man havde modtaget fra Deutsches Konsulat, Gyldendal, Sønderborg 
Boghandel, boghandler Andreas Clausen, Riecks Boghandel.

Boggaverne blev tildelt følgende elever: Torsten Skov, 3.x, Poul 
Sørensen, 3.z, Finn Schmidt, HF, Inger Marie Jørgensen, HF, Jytte 
Hede Carlsen, 3.b, Torsten Nielsen, HF, Lars Nielsen, HF, Hans Jør
gen Moos, 3.real.

Som tak for teknisk hjælp fik Claus Thomasen og Christian Alnor 
ligeledes en bog.

Skolen takker for de mange smukke gaver.
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Flytninger
Forandring af adresse skal omgående meddeles på skolens kontor.

Befordringsgodtgørelse
Befordringsgodtgørelse ydes, hvor elevens samlede skolevej beregnet 

fra bopæl til uddannelsessted er 7 km eller derover ad nærmeste 
offentlige vej. Det er normalt en forudsætning, at eleven har valgt 
nærmeste skole eller kursus.

Ansøgningsskema kan afhentes på skolens kontor eller på rutebil
stationerne efter bekendtgørelse i dagspressen. Ansøgningen afleveres 
i udfyldt stand til det trafikselskab, der benyttes.

Statens Uddannelsesstøtte
Tildeling af stipendium finder sted efter ansøgning. Ansøgnings

skemaet afhentes på skolens kontor efter nærmere meddelelse. Ved 
vurderingen af ansøgerens forhold bliver der særlig lagt vægt på for
ældrenes mulighed for at yde støtte, således at deres skattepligtige 
indtægt og formue oplyses; forhold som ydelse af støtte til flere børn 
under uddannelse, hustrus indtægt m. m. tages i betragtning. Ligeledes 
tages der hensyn til ansøgerens egen indtægt og formue. Elever over 
20 år modtager halvdelen af beløbet som stipendium, halvdelen som 
lån. Elever over 18 år kan endvidere søge statsgaranteret lån. Hvis 
elever, som har modtaget Statens Uddannelsesstøtte, udmeldes i løbet 
af skoleåret, skal der tilbagebetales et beløb, svarende til den tid af 
skoleåret, hvor den pågældende ikke er elev på skolen.

Skemaændringer
På gangen ved indre inspektions kontor er der opsat en tavle, 

hvorpå alle skema- og lokaleændringer meddeles.

Ringetider
1. time .............. kl. 8.00— 8.50
2. time .............. kl. 9.05— 9.50
3. time .............. kl. 10.00—10.45
4. time .............. kl. 11.10—12.00
5. time .............. kl. 12.10—13.00
6. time .............. kl. 13.10—13.55
7. time .............. kl. 14.10—15.00
8. time .............. kl. 15.10—16.00
9. time .............. kl. 16.10—17.00

10. time .............. kl. 17.10—18.00
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