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Skolens bomærke forestiller det gode skib »Industria«
af Aabenraa. Det er tegnet i 1923 af tegneren F. V.
Hansen på grundlag af en farvelagt tegning fra 1803.
Tegningen er i skolens eje og udført af en matros
ombord på Industria, der i øvrigt betyder driftighed,
energi eller vedholdende flid.

Lidt om Aabenraa Statsskole
i skoleåret 1977-78
SKOLEN

Aabenraa Statsskole er en 6-sporet gymnasieskole med 3-sporet HF-kursus.
Vi har i skoleåret 1977/78 haft 5 3g klasser, 7 2g klasser,
6 Ig klasser, 3 2HF klasser og 3 1HF klasser. I alle 1. klasserne
kom der, som på landets øvrige skoler, 28 elever ved skoleårets
start.
At være 28 i en klasse stiller store krav til den enkelte elev og
til læreren. Det nytter ikke, at en elev sidder i sine egne tanker
eller er tilbageholdende og genert, for der er altid nogen, der
gerne vil sige noget. Tiden, der er til rådighed for den enkelte
elev, er meget knap, når den enkelte lektion kun er på 45 min.
Men her deler Aabenraa Statsskole vilkår med alle landets
andre gymnasieskoler.
Eleverne kommer fra Aabenraa og fra vort store opland.
Omstående tabel viser, hvorfra de enkelte klassers elever kom
mer. At være »bus«- eller »tog«-elev er anstrengende. Til den i
forvejen krævende arbejdsdag kommer ventetid og transporttid,
der sjældent kan udnyttes til andet end lidt strikkeri, noget
snakken og måske lidt romanlæsning.
I gymnasie- og HF-bestemmelserne lægges der op til, at ele
verne på selvstændig måde skal være med til at forme deres
hverdag på skolen. Det viser sig i praksis at være vanskeligt.
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FORDELT PÄ DE ENKELTE KLASSER

OVERSIGT OVER ELEVERNES HJEMKOMMUNER,
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Augustenborg
Bov
Christiansfeld
Esbjerg
Gram
Grindsted
Gråsten
Haderslev
Hvide Sande
Jelling
Kolding
Lundtoft
Løgumkloster
Møen
Næstved
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Holsteinborg
Narssaq
Sukkertoppen
Upernavik
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Flensborg
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Harrislee
Husum
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Rendsborg
Slesvig
Treia
Singapore
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Elevrådet på Aabenraa Statsskole består af en repræsentant fra
hver af skolens klasser; rådet holder regelmæssigt møder og sen
der repræsentanter til skolens forskellige stående udvalg. Elev
rådet skal sørge for, at alle skolens elever bliver orienteret lø
bende, og for at der afholdes elevforsamlinger om vigtige
spørgsmål. Foruden elevforsamling og -råd er der nogle inter
esseorganisationer på skolen. Gymnasieeleverne kan melde sig
ind i DGS (Danske gymnasieelevers Sammenslutning) eller i
GLO (Gymnasieelevers Landsorganisation), HF-eleverne i LAK
(Landsorganisationen af Kursusstuderende).
Undervisningen er selvfølgelig det vigtigste, der foregår på
skolen. Der gives undervisning til nysproglig og samfundssprog
lig studentereksamen, til matematisk/fysisk, naturfaglig (biolo
gisk) og samfundsmatematisk studentereksamen. I gymnasiet
kan der vælges mellem fransk og russisk og mellem musik og
formning.
På HF-kursus har vi i de senere år haft mulighed for at un
dervise i så godt som alle tilvalgsfagene.
Ud over den daglige undervisning er det muligt at afholde
fællesarrangementer for alle skolens elever. Af skolens dagbog
kan det ses, hvad vi har budt på i det forløbne skoleår. Fælles
arrangementerne planlægges af skolens samarbejdsudvalg, hvor
der sidder både lærere og elever.
Der har været afholdt studiekredse i datalære og selvforsvar.
Hver dag har der været frivillig idræt (volleyball, basketball,
fodbold, rytmisk gymnastik). Skolens kor har øvet hver man
dag — spændende og krævende opgaver har det givet sig i lag
med, f. eks. Haydns Årstiderne - et projekt i samarbejde med
de øvrige gymnasiekor i landsdelen og Sønderjyllands Sym
foniorkester.
Ved skolen er der nu ansat 43 fastansatte lærere og 3 der er
knyttet til skolen for et år ad gangen.
Vi har i det forløbne skoleår måttet tage afsked med 2 læ
rere, der skulle tiltræde som rektorer i Århus og Viborg, og med
endnu en lærer, der også rejser til Århus.
De fleste af skolens lærere har deltaget i efteruddannelseskur 
ser afholdt enten af direktoratet for gymnasieskolerne og HF
eller af de forskellige faglige foreninger. Herudover har der
været forskellige aktiviteter på skolen, bl. a. har en gruppe læ
rere indgående arbejdet med mulighederne for at lave tværfag
lige undervisningsprojekter og forskellige former for forsøgs
undervisning.
Der er fra ministeriet kommet opfordring til gymnasiesko
lerne om at iværksætte forskellige former for forsøg, der dels
kan inddrage det nære samfund i skolens daglige liv, dels bringe
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skolen og erhvervslivet i nærmere kontakt med hinanden. Aa
benraa Statsskole har forsøgt at få et samarbejde med erhvervs
livet i stand. Vi har nu nedsat en arbejdsgruppe, bestående af
såvel repræsentanter fra erhvervslivet som lærere fra skolen, der
arbejder videre med problemerne.

ALUMNATET
Der er til Aabenraa Statsskole knyttet en kostafdeling (i daglig
tale kaldet alumnatet) med plads til 60 elever. Den er fortrins
vis beregnet til elever, hvis bopæl ligger fjernt fra en gymnasie
skole, enten fordi de bor i egne af landet, hvor der ikke findes
gymnasier, eller fordi de har deres hjem i udlandet, men også
andre elever kan optages, hvis sociale og familiemæssige forhold
taler derfor. Det er direktøren for gymnasieskolerne og HF, der
i samråd med kostskolernes rektorer afgør, hvilke elever der op
tages (ansøgningsfristen er 20/3). Eleverne får fuld forplejning
på skolen. Hver kostelev har eget værelse og mulighed for at
bruge fællesfaciliteterne, tekøkken, opholdsstuen, værksted, sy
stue etc. Opholdsafgiften reguleres efter forsørgerens skatteplig
tige indtægt.
Kostelevernes tilværelse adskiller sig på væsentlige punkter
fra en dagelevs. Der er i det daglige ingen forældre til at vej
lede, give gode råd og sætte forbud op; til gengæld spiller kam
meratskabsgrupperne en stor rolle. Der er altid nogen at snakke
med, der er altid nogen, der kan hjælpe med lektier - men der
er også altid nogen, der er parat til at sludre, dyrke sport etc.
Selvfølgelig må der være visse »færdselsregler«, når så mange
bor samme sted, men det er skolens holdning, at der på kost
afdelingen ikke skal være flere forbud eller strengere regler, end
der er i de fleste danske hjem.
Det er en tilværelse, der stiller store krav til eleverne, men
som også modner dem på en særlig måde. Til kostafdelingen er
knyttet 2-3 kostinspektører.
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FORÆLDREFOND
Aabenraa Statsskole ejes som navnet siger af staten. Alle de
penge vi skal bruge, skal bevilges over finansloven. (Amtet re
funderer en del af dette til staten). De budgetter en statsskole
kører med er imidlertid yderst stramme. Det mærkes især, når
vi skal arrangere fællestimer, ekskursioner, rejser og lign. Sko
len har ikke - som enkelte meget gamle skoler - testamentariske
gaver el. lign, midler at tage af. Vi har derfor besluttet at op
rette et forældrefond, hvortil forældre og andre interesserede
kan bidrage - det er naturligvis frivilligt, om man vil bidrage,
ligesom man også selv fastsætter beløbets størrelse.
Pengene administreres af skolens samarbejdsudvalg (rektor,
4 lærere og 4 elever (både gymnasiet og HF er repræsenteret)).

BYGNINGER

Siden genforeningen i 1920 har der været gymnasium i Aaben
raa. Skolen fik dengang til huse i bygninger, der havde huset
tyske skoler; bygningerne er siden — sidste gang i 1950’erne blevet noget moderniseret, og der blev ved den lejlighed opført
en ny klassefløj. I dag er bygningerne ikke velegnede til den
undervisning, der skal finde sted i dem - de er for små og for
dårligt indrettede.
Heldigvis har såvel undervisningsministeriet som Sønderjyl
lands amtskommune indset, at en modernisering af skolen er
nødvendig. Der er i de sidste to skoleår blevet arbejdet energisk
med planerne for byggeriet, som nu er ved at finde sin endelige
form. Det er meningen, at byggeriet skal begynde i 1. kvartal af
1979. Skolen vil efter planerne få en ny fløj med moderne labo
ratoriefaciliteter, nyt bibliotek og 7 nye klasselokaler med dertil
hørende hjælperum og opholdsfaciliteter for eleverne. Klasse
fløjen, hovedbygningen og annekset vil blive moderniseret. Vi
glæder os alle til at få bedre ydre rammer for vort arbejde. For vore handicappede elever og lærere skulle moderniseringen
betyde, at de lettere vil kunne komme rundt i huset (der bliver
elevator). Sportspladsen har efter omlægningen forrige år fået
græs. Den blev taget i brug i august 77, endnu mangler asfalt
banerne, men de er lovet færdige dette år.
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ST.

Skitse af den projekterede nye fløj; facade mod øst; Forstallé er til venstre,
hvor den nuværende hovedbygning rager op

FRA SKOLENS DAGBOG

Det, der omtales i denne dagbog, er først og fremmest begiven
heder lidt ud over det sædvanlige; de har været med til at sætte
kolorit på det daglige arbejde - timerne hver dag, hvor der
arbejdes hårdt med fag og stof.
8 . 8.

8 .-15. 8.

11. 8.-3. 9.
23. 8.
26. 8.

1.9 .

5. -21. 9.

5. 9.

15. 9.
21. 9.
29. 9.

begyndte skolen igen kl. 9; efter et fællesmøde
for alle elever og lærere i aulaen var der et par
timers introduktion for de nye elever med bl. a.
små gruppeopgaver og fælles frokost; fra kl. 12
var der folkedans i aulaen.
var 3ss med Brøgger Sørensen og Bjerregaard
Jessen på ekskursion til København og Born
holm, hvor man bl. a. studerede regionplanlæg
ning.
deltog alle nye klasser som led i introduktionen
i lejrskole på Barsø, hver klasse i to dage og
sammen med to lærere.
fejredes skolens fødselsdag fra kl. 11 med folke
dans, lanciers, kemiforsøg og eksperimenter med
skolens datamat.
fotograferedes hele skolen, elever og lærere, og
om aftenen afholdtes kombineret fødselsdagsog introduktionsfest.
deltog skolen i en håndboldturnering med et
drengehold ved et stævne i Aabenraa, hvor et
fodboldhold desuden vandt over Haderslev Ka
tedralskole; det betød, at holdet gik videre til
semifinalen i Tønder den 8. sept., hvor vi tabte!
afvikledes besøg af alle nye klasser på Lands
biblioteket, hvor eleverne lærte kartoteket, bog
opstillingen og de forskellige låneformer at
kende.
havde skolen besøg af stipendiater fra Norge,
Sverige og Finland, der fulgte undervisningen i
forskellige fag. Samme dag var 2y på ekskur
sion til Moesgård-museet ved Århus sammen
med rektor og Preben Sørensen.
var der regionsstævne i Sønderborg: pigerne del
tog i atletik og volleyball.
havde skolen besøg af den svenske rejselektor.
afsluttedes introduktionen for alle nye klasser
med en diskussion mellem de enkelte klasser og
en del af deres lærere; imens vistes Henning
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4. 10.

5. 10.

12. 10.
14. 10.

24.-29. 10.

31. 10.

7. 11.
14.-18. 11.

16. 11.
22.-25. 11.
13. 12.

Carlsens film »Dilemma« for skolens øvrige
klasser. Samme aften holdtes møde for skolevej
ledere og skoleinspektører fra de folkeskoler,
der sender elever til statsskolen.
var der fællestimearrangement kl. 11-12 med
Dan Turell og hans fænomenale multi-show!
havde skolen besøg af 85 lærerkandidater fra
Vesttyskland, der skulle høre nærmere om det
danske gymnasium.
havde skolen igen tysk besøg: 22 elever og 4
lærere fra Widukind Gymnasium i Enger/Westfalen fulgte undervisningen i 3g.
efterårsferiens start markeredes med en elevfest
om aftenen.
afvikledes følgende ekskursioner:
ugen igennem var Brøgger Sørensen på endagsekskursioner i Sønderjylland med hhv. 2xF, 3sS,
2mF, 2yzF og 2mS, der stiftede nærmere be
kendtskab med landsdelens geologi;
24. okt. var 3xyzF med Villy Maarbjerg og
Alina Rothenberg i Hamborg for at se plane
tariet og acceleratorer, mens 2u var i Sønder
borg med Ole Stryhn Jørgensen for at se Søn
derborg slot;
25. okt. var 3bcN, 2aN og 2HF tilvalg (form
ning) med Max Ottesen, Krickau og H. W.
Lauesen på Nolde-museet, mens 2b tog til Lø
gumkloster med Ernst Pedersen;
28. okt. var 3y og ly med rektor og Preben Sø
rensen ved Dannevirke og Hedeby.
afvikledes et fællestime-arrangement om region
planlægning i Sønderjyllands amt; en tekniker
fra amtet fortalte og viste lysbilleder.
deltog et drenge-fodboldhold i en turnering i
Kolding.
var 2a, 2bN og 2c med Birte Rosenkjær, Henrik
Fangel og Leif Schou Jensen på ekskursion til
København, hvor man bl. a. besøgte Pompeiiudstillingen på Louisiana, Folketinget, den sorte
firkant på Nørrebro og Nationalmuseets klun
kehjem.
afholdtes en vise-hygge-aften på skolen.
var 3g til terminsprøve.
deltog et drengehold i baskettball-turneringen i
Kolding.
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16. 12.
19. 12.

20. 12.

5. 1.
10. og 11. 1.
16. 1.

19. 1.

23. 1.
27. 1.
7. 2.
8. 2.

9. 2.

12.-17.2.
16. og 17. 2.

16. 2.

17. 2.
20. 2.
2. 3.
2. og 3. 3.

opførte 3g og 2HF årets julerevy, der efterfulg
tes af bal med lanciers.
medvirkede skolens kor ved en julekoncert i Set.
Jørgens kirke.
meddeltes det, at Niels Rosenkjær er udnævnt
til rektor for Århus Akademi fra 1. februar.
første dag efter juleferien meddeltes det, at Sø
gård Larsen er udnævnt til rektor for Viborg
Katedralskole fra 1. marts.
afholdtes forældrekonsultation.
afholdtes orienteringsmøde for alle aspiranter
til lg og 1HF. I forbindelse hermed var der
»Åbent hus«, og en række af skolens lærere
holdt demonstrationstimer i deres fag.
deltog et pigehold i et volleyball-stævne i Kol
ding.
vandt yngste drengehold regionsstævnet i vol
leyball og fortsætter i semifinalen den 7. marts,
afholdtes elevfest på skolen.
var der fællestime-arrangement, hvor alle elever
så filmen »Hærværk«.
deltog et pigehold i gymnasieskolernes landstur
nering i basketball i Kolding og kvalificerede
sig derved til deltagelse i semifinalen.
var der studentervejledning for 2g og 3g samt
2HF om formiddagen, mens lg og 1HF havde
gren- og tilvalgsorientering fra kl. 12.
skrev 2HF deres 2.-årsopgave.
diskuteredes regionplanlægning i alle Ig og 2g
samt 1HF klasser; 3sS havde planlagt sammen
med Brøgger Sørensen og Bjerregaard Jessen.
Debat-dagene afsluttedes med paneldiskussion
med deltagelse af to kommunalpolitikere og to
amtsrådsmedlemmer.
afvikledes et volleyball-stævne i Aabenraa for
de sønderjyske gymnasier, arrangeret af elever
ne selv.
holdt eleverne karnevalsfest på skolen.
orienterede erhvervene, i aulaen paneldiskussion
og i kantinen individuel vejledning af forskel
lige erhverv.
i semifinalestævnet i baskettball i Århus vandt
et pigehold en kamp og tabte to.
opførte 2g og 1HF årets skolekomedie, Steen Albrectsen og Jesper Jensen: Gøngehøvdingen, en
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7. 3.
13. 3.
14. 3.

14.-16. 3.

14.-17. 3.
16. 3.

17. 3.
11. -14. 4.
20. 4.

27.4.
2. 5.
3. 5.
16. 6.

folkekomedie efter Carit Etlars historiske ro
man. Instruktør var Steen Klausen, mens H. W.
Lauesen assisteret af Torben Rosenquist og Karl
Peder Larsen stod for kulisser og andet udstyr,
tabte skolens hold ved semifinalen i volleyball i
Vejle.
var 2uxF og 1c på geologisk ekskursion i Søn
derjylland med Torben Fårup.
afholdtes et møde på skolen med repræsentanter
for erhvervslivet om kontakt mellem skolen og
erhvervslivet.
medvirkede skolens kor sammen med de øvrige
sydjyske gymnasiekor ved Sønderjyllands Sym
foniorkesters opførelse af Haydns Årstiderne i
Sønderborg, Kolding og Tønder.
var 2z med Niels Dahl og Steen Klausen på eks
kursion til København, hvor man bl. a. besøgte
den sorte firkant på Nørrebro og Folketinget,
var 2y med Engsig-Karup og Ole Stryhn Jør
gensen i Esbjerg, hvor man så bladet Vestkysten
og Esbjerg Kemikaliefabrik.
var la og Ib på geologisk rundtur i Sønderjyl
land med Torben Fårup.
afholdtes terminsprøve for 3g.
afvikledes den obligatoriske forårskoncert ved
et fællestimearrangement kl. 11-12.
var det sidste skoledag for 2HF.
begyndte eksamensperioden med skriftlig eks
amen i dansk for 2HF.
var det sidste skoledag for 3g.
afholdes dimission kl. 17.30 med efterfølgende
fest i skolens kantine for dimittenderne og deres
lærere.
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AFSKEDSFEST FOR TO REKTORER
Ved afskedsfesten for de nyudnævnte rektorer Ole Søgård Lar
sen og Niels Rosenkjær fredag den 27. januar 1978 blev der af
lærerrådsformanden Niels Dahl holdt følgende tale:

Det er lidt beklemt, men også med nogen selvfølelse og ret
smigret, at man deltager i denne sammenkomst, det er jo ikke
hver dag, man spiser sammen med tre rektorer på én gang, og
når vi nu bagefter skal prale af det, behøver vi jo ikke at sige,
at deres samlede anciennitet som rektorer er ca. 2V2 år.
I den senere tid har vi jo været vant til at omgås rektorer en
masse, men vi må nu indstille os på en hurtig nedtrapning: Om
få dage forlader Rosenkjær os, og så — snart efter - Søgård
Larsen.
Ved en sådan lejlighed forventes det jo, at man siger noget
pænt - det har jeg aldrig haft særlig let ved.
Men nu forstår jeg på Rosenkjær, at det er kutyme, at man i
rektoransøgningen skriver en masse selvros. Så det havde jo
været noget nemmere, hvis jeg kunne have læst lidt op af dem.
I stedet kan jeg jo så prøve at gætte.

Ole Søgaard Larsen
ansat ved skolen 1. 8. 1968—1. 3. 1978

I Søgård Larsens ansøgning har der stået noget om lærerråds
arbejde. Måske noget i retning af følgende:
Igennem 4 år er det lykkedes at holde styr på lærerrådet og
på møderne.
Det er en præstation, jeg jo i hvert fald kan vurdere værdien
af. Da Søgård Larsen blev formand for lærerrådet, var lærer
rådsbestemmelserne endnu ret nye, og kollegiet havde langt fra
vænnet sig til, at man — i hvert fald på nogle områder — skulle
træffe beslutninger.
I løbet af de 4 år lykkedes det Søgård Larsen at få møderne
lagt i faste rammer.
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Jeg vil ikke her opremse en lang liste over de forbedringer,
der blev opnået, men hellere sige lidt om, hvordan.
Jeg har ofte haft lejlighed til at følge arbejdet på nært hold.
Og det står mig nu klart, at resultaterne ikke blev rystet ud af
ærmet, men måske tværtimod vredet ud. Hermed er jeg nået til
en af de egenskaber, som bør have haft en central placering i
ansøgningen, nemlig den helt enorme alvor og pligtfølelse, der
lå bag forberedelserne til møderne. Det har således altid været
en fornøjelse at deltage i møder med Søgård Larsen. Man kunne
nemlig altid regne med, at der så var i hvert fald én, der vidste,
hvad der skulle foregå.
Endnu en egenskab vil jeg gerne trække frem, jeg har vanske
ligt ved at karakterisere den med et enkelt ord. Nogle vil kalde
det en manglende hårdhed, andre stor omtanke og omhu for
ikke at træde nogen for nær. Det er en egenskab, som - når du
nu som rektor skal træffe beslutninger, som ikke altid er beha
gelige - sikkert vil volde dig selv en masse besvær, men til gen
gæld være til stor fordel for dine nye kolleger.

Niels Rosenkjær
ansat ved skolen 1. 8. 1970-1. 8. 1971 og
1.8. 1972-1.2. 1978

Når jeg herefter »kigger« lidt i Rosenkjærs ansøgning, står
der nok følgende:
Har gennem IV2 år irriteret kollegiet ved som inspektor
aldrig at have begået en fejl eller have glemt noget.
Selv om det er rart, at tingene fungerer, kunne det jo være
sjovt engang imellem at finde en lille fejl.
Nå, tilbage til ansøgningen:
Har gennem de samme P/2 år været en uvurderlig støtte for
en urutineret lærerrådsformand. Her tænker jeg dels på kon
tante oplysninger, dels på mange udbytterige diskussioner. Det
kunne godt ske, at der af og til blev talt med store bogstaver,
undertiden endog ganske store. Men altid var det sådan, at sin
dene hurtigt faldt til ro igen.
14

I ansøgningen må der også have stået noget om en enorm ar
bejdsevne. Det er meget vanskeligt at forestille sig aktiviteter
på skolen, hvor du, Rosenkjær, ikke har været med.
Det har ikke været helt let at få denne sammenkomst arran
geret - det hænger måske sammen med, at vi, der bliver tilbage,
ikke har let ved at se, at der er noget at fejre. I den kaotiske tid
omkring jul, hvor udnævnelserne regnede ned over os, var det
en almindelig reaktion: Vil de virkelig være bekendt at lade os i
stikken? — Der er ingen tvivl om, at der opstår nogle huller,
som det bliver meget vanskeligt at udfylde. Alligevel vil jeg på
kollegiets vegne ønske jer til lykke - og held med det frem
tidige virke.
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Nogle regler vi lever efter
EKSAMEN OG KARAKTERER
Gymnasiet
Gymnasiaster skal til studentereksamen i 4 skriftlige fag og 6
mundtlige; af de mundtlige vil som regel 1, ofte 2 falde inden
for de fag, der afsluttes efter 1. eller 2. g, således at man i 3. g
kun skal op i 4, højst 5 fag.
Da det er ubehageligt at begynde studentereksamen i 3. g
med et 00 eller et 03 fra 1. eller 2. g’s studentereksamen, har
ministeriet bestemt, at:
1. elever, som ved den afsluttende prøve til studentereks
amen efter 1. eller 2. g har 5 eller derover i årskarakter,
men til eksamen får 00 eller 03, har ret til at komme op
til ny prøve i faget i august/september.
2. elever, som i et fag, der afsluttes efter 1. eller 2. g, har
fået 00 eller 03 i årskarakter, har ret til, hvis faget ikke er
udtaget til prøve til studentereksamen, at blive under
kastet prøve i faget i august/september.

Årsprøve
I gymnasiet afholdes der desuden efter 1. og 2. g en årsprøve,
skriftligt og mundtligt. Eleverne bestemmer selv i samråd med
deres forældre, om de vil rykke op i næste klasse, eller om de
har bedre af at gå klassen om et år. Lærerforsamlingen er kun
rådgivende, hvad dette angår. Derfor har vi på skolen de senere
år ladet den enkelte elev selv bestemme, hvad han/hun vil op i
til mundtlig årsprøve. Dog således at alle er oppe i 4 fag incl.
evt. studentereksamensfag.

Karakterer
Som det fremgår af ovenstående, skal gymnasieelever ved hvert
skoleårs slutning have en årskarakter i næsten alle fag. Denne
karakter betegner standpunktet i faget ved årets udgang. Des
uden plejer vi, for at eleverne kan vide, hvor de står, at give
karakterer også i december og i marts. Karakterbogen skal un
derskrives af ens forældre (eller værge) eller, hvis man er fyldt
18 år, af en selv.

HF
HF kursister skal til eksamen i alle fag, i nogle fag efter 1. år
andre efter 2. år. Kursister, der til eksamen efter 1HF får ka
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raktererne 00 eller 03 (i matematik er det gennemsnittet af den
skriftlige og mundtlige karakter, der tæller), kan indstille sig til
reeksamen i august. Kursister, der efter 2HF er dumpet eller på
grund af sygdom ikke har kunnet fuldføre eksamen, kan kom
me op i august; forbedringer af en bestået eksamen kan først
finde sted næste sommer.
Man kan indstille sig til eksamen i et fag 3 gange. HF-kursister har hverken årsprøve eller årskarakterer; man kan dog
altid henvende sig til faglæreren og få sit standpunkt at vide.

MØDEPLIGT - FORSØMMELSER - KONTAKTBØGER

Gymnasieelever og HF-kursister skal følge undervisningen efter
de gældende bestemmelser, dvs. at der er mødepligt, da eks
amensbetingelserne er sådan, at eleverne kun skal op i en del af
det læste stof.
Skolen har pligt til at føre kontrol med elevernes forsømmel
ser. Elever, der har forsømt undervisningen, skal give skriftlig
meddelelse fra hjemmet om, hvornår og hvorfor de har for
sømt. Elever, der er fyldt 18 år, kan dog selv underskrive med
delelsen. Her på skolen får alle elever udleveret en kontaktbog,
hvori meddelelser om forsømmelser skal noteres. Kontaktbogen
afleveres på hylden uden for kontoret, så snart eleven kommer
i skole igen efter forsømmelsen.
For gymnasieelever kan for mange forsømmelser få konse
kvenser for indstilling til eksamen. Eleven vil få mundtligt og
skriftligt varsel, før der sker indberetning til direktoratet.
For HFernes vedkommende gives der i første omgang en
mundtlig advarsel. Sker der ikke en nedgang i forsømmelserne,
gives der en skriftlig advarsel, og hjælper dette heller ikke, skal
skolen indberette sagen til direktoratet, som kan bortvise kur
sisten. Der vil dog være mulighed for at gå op til eksamen som
selvstuderende, men i så fald i udvidet pensum.
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ORDENSREGLER
vedtaget aj Samarbejdsudvalget
Formålet med disse ordensregler er at gøre opholdet på skolen
så behageligt og skolens arbejde så udbytterigt som muligt.
la Skolen kan ikke påtage sig noget ansvar for elever, som for
lader skolen i frikvarterer eller i fritimer.
Hvis en elev, f. eks. på grund af sygdom, ønsker at forlade
skolen inden skoletidens ophør, må han give meddelelse her
om ved at aflevere kontaktbogen til kontoret (læreren kan
attestere).
b Efter udeblivelse fra skolen skal elever fremlægge skriftlig
meddelelse fra hjemmet om udeblivelsens årsag og varighed
i kontaktbogen; dog kan elever, der er fyldt 18 år i henhold
til ministeriets cirkulære af 20. juli 1967 selv underskrive
nævnte meddelelse.
c Fritagelse for gymnastik kan gives for en uge ad gangen
efter skriftlig meddelelse fra hjemmet i kontaktbogen, højst
4 uger i træk. Elever, der er over 18 år, kan selv under
skrive disse meddelelser. Fritagelse ud over 4 uger kan kun
gives efter lægeattest, og blanket hertil fås hos gymnastik
læreren.
2a Eleverne må opholde sig i klasseværelserne i frikvartererne
under forudsætning af, at der bliver udluftet; undtaget fra
denne regel er faglokalerne.
I mellemtimer og i frikvarterer har elever og lærere adgang
til spisekælderen.
b Biblioteket kan benyttes som læselokale, når det ikke bruges
til undervisning. Tobaksrygning og spisning er ikke tilladt i
biblioteket.
c Overtøj bedes placeret i garderoberne.
d Klasserne træffer selv foranstaltning til lokalernes udluft
ning og tavlens rengøring.
e Tobaksrygning er kun tilladt i forhallen, spisekælderen og
skolegården; det er således ikke tilladt nogen at ryge på vej
til, fra eller i undervisningslokalerne.
Rygning er tilladt i festsalen, med mindre »rygning forbudt
skiltet« er oppe.
3 Biler skal parkeres på parkeringspladsen bag skolen eller
foran alumnatet, ikke i Forstallé.
Knallerter og motorcykler skal parkeres på parkeringsplad
sen ved annekset og cykler i cykelskuret.
4 Skolen påtager sig intet ansvar for glemte eller bortkomne
ting eller for de parkerede køretøjer. I tilfælde af regulært
tyveri skal der forhandles med rektor.
5 Tandlægeordning følger kommunale regler.
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Lidt om at gå i gymnasiet
og på HF
STUDIEVEJLEDNING PÄ HF
Studievejlederen er til rådighed for HF-kursisterne, som vej
lederen i enhver henseende skal stå bi med råd og dåd.
Fra kursets start, ved selve optagelsesproceduren og intro
duktionsarrangementerne, skal studievejlederen tage del i kur
sisternes problemer.
I forbindelse med studie- og erhvervsvalget yder vejlederen
de nødvendige oplysninger eller anviser, hvor sådanne oplys
ninger kan søges. Tilvalgsorienteringen forestås ligeledes af stu
dievejlederen, der orienterer om, hvilken kompetence de for
skellige tilvalg indebærer. Undervisning i studieteknik, der kan
lette elevens indlæring, påhviler også studievejlederen.
Den vigtigste arbejdsform er den personlige samtale, hvor
alle forhold, der ønskes drøftet af eleven, kan behandles.
Økonomiske problemer for kursisten er her et almindeligt
emne. Studievejlederen kan undertiden ved henvendelse til of
fentlige institutioner formidle en løsning af kursistens penge
problem. Bistandskontoret, Statens Uddannelsesstøtte og amts
instanser har udvist stor samarbejdsvilje over for vejlederen, og
institutionerne har ofte hurtigt og kontant besvaret vore hen
vendelser.
Vanskeligheder med at tilpasse sig skolens eller hjemmets
krav er et andet vigtigt emne, der jævnligt berøres under sam
talen. Løsningen vil undertiden være økonomisk hjælp eller
måske et kollegieværelse. Undertiden er løsningerne mindre
simple og findes muligvis først efter kontakter til læger eller
institutioner. Vejlederen tager dog naturligvis aldrig kontakt
med andre om kursistens problemer, medmindre kursisten selv
ytrer ønske herom.
Faglige problemer, vanskeligheder i enkelte fag, eller måske
blot usikkerheden om kursistens eget standpunkt kan også lede
ind på vejlederkontoret, hvor sagen kan drøftes, og problemet
evt. kan løses.
Det hænder desværre, at problemet løses ved, at kursisten
forlader kursus. Normalt er vejen ud da gået forbi studievej
lederen, med hvem planerne og mulighederne uden for kursus
har været drøftet.
De mangeartede problemer til trods, ligger studievejlednin
gens største værdi måske blot i den kendsgerning, at kursisterne
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ved, at de på vejlederkontoret på fastsatte tidspunkter kan
finde en lærer, der har tid og lyst til at drøfte alle problemer og som er uden nogen kompetence til blot at foreslå en afbry
delse eller en ændring af kursusforløbet udenom kursistens eget
ønske.
Kell Porsfelt
STUDIEVEJLEDNING I GYMNASIET

Gymnasieeleverne kan søge råd og vejledning hos deres studie
vejleder om stort set alle problemer - problemer forbundet med
skolegangen, hjemlige problemer, økonomiske og sociale for
hold, valg af fremtidigt erhverv eller studium, personlige pro
blemer osv.
Vejledningen vil ske både gennem orientering i klasserne og
ved, at den enkelte elev kommer og taler med sin studievejleder.
Vi vil i de enkelte klasser drøfte uddannelsesforhold, og i Ig
bliver der orienteret om de grene, der skal vælges imellem, men
hovedvægten bliver lagt på den personlige samtale med den
enkelte elev. Studievejlederne har faste træffetider i et vejleder
lokale, og der kan gymnasieeleverne søge vejledning, når pro
blemerne melder sig, af hvad art de end er.
Der er grænser for, hvor meget vejlederne kan vide, men der
er næsten ingen grænser for, hvad de kan undersøge ved at hen
vende sig til andre instanser. Problemer er løst gennem vej
ledernes kontakt til uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser,
kollegier og offentlige kontorer. Oplysninger, som vejlederen
får, kan ikke bruges mod eleven, studievejlederen har tavsheds
pligt og er elevens støtte. Blot må det betones, at det er op til
den enkelte elev at søge vejledning.
Jan Bjerregaard Jessen
LIDT OM FYSIKUNDERVISNINGEN
Når du læser dette, har du formentlig truffet dit valg og af
gjort, om du vil være sproglig eller matematiker i gymnasiet.
Det har givetvis været et svært valg. For hvorledes kan man
vælge, når man ikke kender noget til valgmulighederne? Men
dit valg er truffet, og det er godt sådan.
Ligegyldigt, om du valgte det ene eller det andet, vil jeg bede
dig om at læse videre. Hvis du er sproglig, kan det være fornuf
tigt at vide noget om, hvad dine matematiske kammerater be
skæftiger sig med. Og hvis du er matematiker, er du sikkert
interesseret i at se, hvad undervisning i naturvidenskab er og ikke mindst - hvad den ikke er.
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Mytologisk forestilling om universets opbygning fra Ægypten, 970 f. Kr.
Læg mærke til, at naturvidenskab og religiøse forestillinger smelter sammen
og udgør et hele. Himmelgudinden Nut står på hænder og fødder og om
slutter hele universet. Den liggende figur forestiller jordguden Qub. I mere
end en forstand ligger der verdener imellem dette billede og vor moderne
opfattelse af universet.

Det sker nemlig ofte, at elever i Ig får, hvad jeg kalder til
pasningsvanskeligheder. Årsagen er mange gange, at gymnasiets
virkelighed ikke svarer til deres forventninger.
Hvis du som ny elev i gymnasiet blev spurgt om, hvad du
venter dig af fysik- og kemiundervisningen, ville du sikkert
svare, at det må være noget med atomkraft, rumraketter, satel
litter, Wankelmotoren og »sådan noget«.
Men intet heraf er fysik. Så er det sagt. Det er teknik, og
teknik forholder sig til naturvidenskab på nogenlunde den sam
me måde, som en boksekamp forholder sig til boksesportens reg
ler: Teknikken bruger naturlovene og beskæftiger sig ikke med,
hvordan man har båret sig ad med at finde naturlovene.
Det, der står i forgrunden i gymnasiets undervisning i natur
videnskab, er naturen og dens opførsel. Ganske vist skeler vi
ofte til de anvendelser, mennesket har gjort af sin viden om
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naturens måde at opføre sig på. Og ganske vist bruger vi en hel
masse teknisk udstyr i undervisningen. Men det, der er under
visningens mål, er naturens love og de arbejdsmetoder, man an
vender for at finde frem til disse love.
Og det er slet ikke så tosset. For du vil sikkert gerne have en
viden, der ikke bliver forældet lige med det samme. Og du vil
sikkert gerne vide, hvordan man tilrettelægger et arbejde, så det
kan gennemføres systematisk og med sandsynlighed for at give
resultat. Det er sådanne ting, der er målene for undervisningen
i begge gymnasiets linier. Blot anvender vi i den matematiske
linie nogle andre midler for at nå disse mål, end man gør på
den sproglige linie.

Billedet her viser, hvorledes Otto v. Guericke o. 1650 udpumpede en kob
berkugle. Afstanden mellem dette billede og den moderne videnskab er
meget mindre end mellem dette billede og ægypternes mytologiske opfattelse
af universet, v. Guerickes opfattelser hviler på eksperimenter, altså omhyg
geligt planlagte forsøg. Hans naturopfattelse er konkret-materialistisk, me
dens ægypternes var symbolsk og gav udtryk for en ganske anden opfattelse
af virkeligheden.
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Naturvidenskabsmænd og -kvinder har fundet ud af, at na
turen plejer at opføre sig på samme måde, hver gang vi bringer
den i en ganske bestemt situation. Et ganske simpelt eksempel:
Hvis man tager en bordtennisbold og holder den under vand,
vil den stige op til vandoverfladen, når man slipper den. Det
kan man godt kalde for en naturlov.
Imidlertid er de fleste situationer, man kan bringe naturen i,
mere komplicerede end den, jeg netop har nævnt (med bordten
nisbolden). Og derfor er de fleste naturlove mere komplicerede
end den, vi just formulerede.
Det betyder, at vi må finde et sprog, der på bedre måde end
normalt dansk tillader os at udtrykke komplicerede sammen
hænge, så de bliver lette at forstå og simple at overskue. Man
har fundet ud af, at matematik er et velegnet sprog til dette
formål. Derfor gør vi i fysikundervisningen udstrakt brug af
matematik og symboler, og det kan i begyndelsen godt virke
forvirrende på mange elever. Du behøver dog ikke at blive ner
vøs, hvis du synes, at det er underligt. De allerfleste elever væn
ner sig i løbet af nogle måneder til vor brug af matematiske
symboler, så det bliver en ganske naturlig ting for dem.
F. eks. kan du her nedenunder se et udsnit af en rapport, som
en 3g for nogle år siden skrev om »luftmodstandens afhængig
hed af hastigheden«. Eleverne havde valgt dette emne som spe
ciale og gik på med krum hals. Det var også nødvendigt, for
deres lærer vidste ikke mere om det end de selv. Problemet blev
løst, men det krævede langvarige beregninger, simulationer på
skolens dataanlæg og komplicerede målinger på forskellige bi
ler, der rullede ned ad bakker.

Vi sammenholder (24) og (42). Man faar saa
(43)
1 - exp(-2 C x ? =
1 + exp(-2ylFC t)
Vi fjerner kvadratrodstegnet, traekker 1 fra paa begge sider af lighedsteg
net og skifter fortegn:

(M
Man faar da
(45)

x ) = 1 -

2-C-x = - In A - 0 - exp(-2fir? t)\Z 1
\1 + exp(-2l/B

k

d t) /

/

Til slut faar vi

Hvad får elever ud af sådan noget? Jeg vil tro, at det er en
hel del. De lærer, hvorledes teori og forsøg samarbejder med
hinanden. De lærer, hvorledes man bruger en rigtig datama
skine. De lærer at arbejde under eget ansvar og en hel mængde
mere. Og så synes de fleste, at det er sjovt.
Jens Chr. Ingwersen
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OVERGANGEN FRA FOLKESKOLEN TIL GYMNASIET
Man kan komme ud for mange problemer, når man går fra fol
keskolen til gymnasiet, men ingen af disse problemer er dog
større, end at de kan overvindes - og bliver det af de fleste.
Det første problem kan komme, straks efter at man har valgt
at gå i gymnasiet, mens man endnu går i folkeskolen: Det er
nemlig kammeraternes reaktion på ens valg. Folkeskolens lærere
har fortalt om, at det kræver meget arbejde at gå i gymnasiet,
og at det kan være svært, derfor bliver det let sådan, at kamme
raterne anser dem, der har valgt gymnasiet, for nogle »kloge
hoveder« (hvad de altså ikke behøver at være) og driller dem
med det. Der er ikke andet at gøre end at lade som ingenting
over for drillerierne og så prøve til gengæld at interessere sig
virkeligt for, hvad kammeraterne skal efter skolen - for derved
at vise, at man stadig hører sammen med dem trods forskellen
i valget.
Når man så først er kommet på gymnasiet, træffer man en
masse nye ansigter i sin nye klasse. Det kan være, at man ken
der et par af ansigterne fra sin gamle klasse eller fra en anden
klasse på sin gamle skole, og det er naturligvis en hjælp - for
det er svært pludselig at møde så mange nye mennesker; man
ved jo, at dem skal man gå i klasse med de næste tre år, og man
skulle gerne have noget godt ud af det. — Man må huske, at alle
de andre er i samme situation som en selv, de er også generte og
nervøse for ikke at gøre et godt indtryk den første dag. Man
må prøve at være åben og positiv, selv vise interesse for de
andre, og man må ikke være for kritisk eller dømme for hurtigt.
En anden ting, man må være forberedt på i den nye klasse,
er klassekvotienten - antallet af elever pr. klasse — det er ofte
højere end i folkeskolen, men man vænner sig hurtigt til det.
Der kan også være en stor aldersforskel i samme klasse, alt efter
om man er gået ud efter 9. eller 10. klassetrin.
Noget, som også kan være et problem, er mængden af hjem
mearbejde. Man har af sine lærere i folkeskolen fået at vide, at
der er meget hjemmearbejde, og det er der også, selv om det
selvfølgelig er forskelligt fra en til en anden; men hvis man
sørger for at tilrettelægge sit arbejde ordentligt, er det en stor
hjælp. Hvis man er søvnig, når man kommer hjem fra skole,
kan man f. eks unde sig selv at slappe af eller sove en times tid
eller lignende, før man læser sine lektier, det er bedre end at
sidde og sove over lektierne. Det er heller ikke godt at læse
lektier til eller fra skole i en bus eller et tog — der må man hel
lere tale med kammerater, sove eller lignende. Det kan være
nødvendigt at læse lidt om aftenen også, men så skal det være
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først på aftenen. I det hele taget er det godt at læse på faste
tider - at have et fast arbejdsprogram; og så må man huske, at
det at blive stillet overfor et større arbejdskrav også kan være
en udfordring, det kan sætte skub i en igen.
Efterhånden som man kommer lidt hen i arbejdet med de
enkelte fag, opdager man, at nogle af dem har andet indhold,
end de havde i folkeskolen. Man opdager også, at der i gym
nasiet bliver lagt vægt på, at man har en kritisk holdning til
tingene. »Kritisk holdning« betyder ikke, at man er negativt
indstillet, men at man selv tager stilling.
Når man så er kommet dertil, at man skal have sin første
karakterbog med hjem, må man ofte se i øjnene, at man er gået
ned i karakter fra folkeskolen - dette har ens tidligere lærere
nok også forberedt en på. Det skal man tage ganske roligt, alle
går jo ned, og det kan da dårligt være andet, når kravene er
blevet større; man må så give sig selv tid til langsomt at vokse
med kravene.
Hvis man skal have et godt resultat af sine år i gymnasiet, er
det meget vigtigt, at ens omgivelser forstår, at det er et arbejde
at gå i skole og læse lektier, og at det kræver sin tid som alt
andet arbejde. Det er også et stort plus for en, hvis ens forældre
interesserer sig for ens skolegang, kammerater, lærere osv. Så
er der nogen at komme hjem og fortælle til.
Alt i alt er der meget at tænke på ved overgangen fra folke
skolen til gymnasiet, men man må huske, at der altid vil være
problemer, når man skal skifte arbejdsplads - hvad en skole jo
er - og så er det ligegyldigt, om man skal på gymnasiet, han
delsskole eller i en læreplads. Men det at skifte arbejdsplads er
også at skifte miljø, og et miljøskift er ofte vældig sundt, det
sætter meget nyt i gang i en.
Kirsten Sebbelov Møller
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Nogle oplysninger til praktisk brug
SKOLENS ADMINISTRATION
Rektor Eva Nielsen (EN): træffetid: som regel ma, on og to
12.15-13.00 (og efter aftale) tlf. tid: som regel 8.15-8.30.
Inspektor: lektor Hans Pind (Pi). Træffetid efter aftale.
Tlf. tid 7.00-7.15 på nr. 66 36 82.
Boginspektor: lektor Rolf Thorup (RT).
Indre inspektor: adjunkt Leif Schon Jensen (SJ).
Studievejledere for gymnasiet: adjunkt Jan Bjerregaard Jessen
(JB) og adjunkt Kirsten Sebbelov Møller (SM): træffetid:
iflg. opslag.
Studievejleder for HF: adjunkt Kell Porsfelt (Po):
træffetid: daglig iflg. opslag;
tlf. tid: ti og to 19-20.
Bibliotekar: lektor Aage Laursen (Ln).
Tilsyn med fysiksamlingen: lektor Hans Pind (Pi).
Tilsyn med kemisamlingen: adjunkt Karl P. Larsen (KL).
Tilsyn med biologi- og geografisamlingen: lektor Poul Dragsbo
(PD) og adjunkt Peter Brøgger Sørensen (BS).
Skemalægger: adjunkt Niels Chr. Dahl (DA).
Skolesekretærer: Tove Brink (TB) og Karen Surlyk (KS):
træffetid 9.00—11.30 og 12.15—14.00.
Kostafdelingen (alumnatet):
Økonomiinspektør: lektor Hans Pind (Pi).
Kostinspektører: adjunkt Leif Schou Jensen (SJ) og
adjunkt Kell Porsfelt (Po).
Økonoma: Rita Schrøder.
Skolens pedel: Karl Heinz Calender (HC).
Pedelmedhjælper: Niels Peter Frank (NF).
FORTEGNELSE OVER SKOLENS PERSONALE 1.5.1978
Inger Albinus-Jørgensen (AJ), adjunkt, cand. mag., engelsk,
Kirkebakken 1, tlf. 62 49 16, bedst 17-18.
Jens Bertelsen (BE), timelærer, cand. mag., dansk, Toften 201th.
Tove Brink (TB), sekretær, Tøndervej 113, tlf. 62 50 73.
Carl Heinz Calender (HC), pedel, Callesensgade 26, tlf.
62 26 11.
Niels Chr. Dahl (DA), adjunkt, cand. scient., matematik, Far
verhus 162, tlf. 62 51 66
Poul Dragsbo (PD), lektor, cand. mag., biologi, Forstallé 29,
tlf. 62 71 53, bedst 18-19.
T. Engsig-Karup (EK), lektor, major, fysik-kemi, Syvmandsskov 5, Felsted, tlf. 68 53 98, bedst 18-19.
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Henrik Fangel (FA), adjunkt, cand, mag., historie og samfundskundskab-latin-oldtidskundskab, Dambjerg 15,
tlf. 62 47 42.
Niels Peter Frank (NF), pedelmedhjælper, Slotsgade 23.
Torben Fårup (TF), timelærer, cand. scient, geografi, Fjord
vejen 21, Brunsnæs, 6310 Broager, tlf. 44 29 50.
Peter Giles (PG), timelærer, cand, phil., engelsk, Forstallé 19,
tlf. 62 20 54.
Edith Gruveman (EG), lektor, cand. mag., engelsk, Sejersholt
22, tlf. 62 19 51, bedst 18-19.
Christel Waltraud Hansen (CH), adjunkt, cand. mag., tysk,
Friedrichstal 38 A, D 239 Flensburg, 00949-461-41714.
Else Harmer (EH), adjunkt, cand. mag., fransk, Uglekær 178,
tlf. 62 15 43.
Jens Chr. Ingwersen, adjunkt, dipl.ing., fysik-kemi, Lindevang
19, tlf. 62 46 19, bedst 17-18.
Gert Jacobsen (GJ), adjunkt, cand. scient., matematik, Høgels
bjerg 76, tlf. 62 49 39, bedst 18-19.
Leif Schou Jensen (SJ), adjunkt, cand. mag., dansk-historie,
Forstallé 19, tlf. 62 20 23.
Jan Bjerregaard Jessen (JB), adjunkt, cand. scient, pol., sam
fundsfag, Farverhus 108, tlf. 62 53 10.
Elin Veibye Johansen (VJ), timelærer, gymnastik, Klosterbak
ken 90, Rødekro, tlf. 66 22 44.
Folmer Bank Jørgensen (FB), adjunkt, cand. scient., matematik
fysik, Grønningen 76, Rødekro, tlf. 66 24 75.
Ole Stryhn Jørgensen (OJ), timelærer, cand. mag., dansk-histo
rie, Forstallé 7, tlf. 62 67 69.
Steen Klausen (SK), adjunkt, cand. mag., musik-samfundsfag,
Stegholt 42, tlf. 62 65 68.
Jørgen Klixbüll (Kx), adjunkt, cand. mag., engelsk, Tværgade 1,
tlf. 62 64 60.
Erich Krichau (Kr), adjunkt, cand. phil., tysk, Skibbrogade 10.
Karl Peder Larsen (KL), adjunkt, lie. scient., kemi-fysik, Hør
gård 14, tlf. 62 68 13.
H. W. Lauesen (HL), adjunkt, kunstmaler, formning, Bodum
pr. Løjt Kirkeby, tlf. 66 72 58, bedst 18-19.
Aage Laursen, studielektor, cand. mag., historie og samfundskundskab-oldtidskundskab-religion, Skinderbro 24,
tlf. 62 39 55, bedst 18-19.
Jørgen Lobedanz (Lo), adjunkt, cand. scient., biologi, Mølle
gade 2, tlf. 62 64 10.
Marianne Lyngkjær (ML), adjunkt, cand. mag., engelsk-gymnastik, Skibbrogade 14, tlf. 62 72 10.
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Karen M. Magnusson (Ma), lektor, cand. mag., fransk-religion,
Brændbjerg 7, tlf. 62 48 84.
Kirsten Sebbelov Møller (SM), adjunkt, cand. mag., dansk-oldtidskundskab, Damms Teglgård 12, tlf. 62 56 99, bedst
17-18.
Ole Møller (OM), timelærer, cand. mag., dansk-historie, Haderslevvej 20.
Mogens Mølskov (MM), timelærer, organist, musik, Kirkegade
10, Hjordkær, tlf. 66 63 80.
Villy Maarbjerg (VM), adjunkt, cand. scient., matematik-fysik,
Møllepold 15, tlf. 62 61 53.
Eva Nielsen (EN), rektor, cand. mag., historie, Dyrhave 72,
tlf. 62 63 63.
Inger Nielsen (IN), adjunkt, cand. mag., engelsk, Sejersholt 18,
tlf. 62 58 82.
Wilhelm Stoksted Nielsen (WN), adjunkt, cand. mag., dansk
gymnastik, Flensborgvej 86.
Max Ottesen (Ot), adjunkt, cand. mag., tysk-engelsk, Mjølsvej 31, 6230 Rødekro, tlf. 66 13 40.
Ernst Pedersen (EP), adjunkt, cand. mag., oldtidskundskab-religion-historie, Nørager 46, 6230 Rødekro, tlf. 66 13 48.
Anne Winther Petersen (AP), timelærer, cand. mag., matema
tik-fysik, Tøndervej 215 b, tlf. 62 61 28.
Bodil Petersen (BP), cand. mag., dansk-engelsk, Forstallé 7, tlf.
62 67 99.
Hans Pind (Pi), lektor, cand. polyt., matematik-fysik, Vingelhøjvej, Hostrupskov, tlf. 66 36 82, bedst 18-19.
Kell Porsfelt (Po), adjunkt, cand. phil., historie og samfunds
kundskab, Forstallé 19, tlf. 62 63 93.
Birte Rosenkjær (BR), adjunkt, cand. phil., dansk, Østerløkke
16, tlf. 62 54 66, bedst 18-19.
Alina Rothenberg (AR), adjunkt, cand. scient., matematik-fysik,
Farverhus 78, tlf. 62 24 99.
Torben Rødsgaard (Rø), seminarielærer, psykologi, Solbakken
14, Rødekro, tlf. 66 22 26.
Lida Schrøder (LS), adjunkt, cand. mag., fransk-dansk, Hovs
lund, Rødekro.
Karen Surlyk (KS), sekretær, Jørgensgård 42, tlf. 62 25 05.
Peter Brøgger Sørensen (BS), adjunkt, cand. scient., geografi,
Møllepold 17, tlf. 62 60 25.
Torben Rosenquist Sørensen (TR), adjunkt, cand. scient., mate
matik-fysik, Uglekær 7, tlf. 62 56 29.
Preben Sørensen (PS), studielektor, cand. mag., historie og sam
fundskundskab-engelsk, Tækkerløkke 34 b, tlf. 62 37 90,
bedst ma-to 18-18.30.
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Ole Techow (TE), adjunkt, cand, scient, gymnastik-biologi,
Højsetvej 4, 6534 Agerskov, tlf. 83 36 64.
Nanna Terkildsen (NT), lektor, cand.mag., engelsk, Syvmandsskov 5, Felsted, tlf. 68 53 98, bedst 18-19.
Rolf Thorup (RT), lektor, cand. mag., russisk-historie og sam
fundskundskab-oldtidskundskab, Slotsgade 20,
tlf. 62 71 95.
Jenni Witte (Wi), adjunkt, cand. mag., fransk-latin, Hørgård
20, tlf. 62 57 80.

EMERITI SCHOLAE
Lektor em., frk. A. Bisgaard,
ansat ved skolen 1. 8. 1932-31. 1. 1961
Borgmester Finks Gade 13, 6200 Aabenraa.

Lektor em., frk. E. Hopff-Andersen,
ansat ved skolen 1. 10. 1921-1. 8. 1962
GI. Kongevej 60, 6200 Aabenraa.

Lektor em. /. W. Klinkby,
ansat ved skolen 1. 8. 1925-31. 3. 1966
Reberbanen 43, 6200 Aabenraa.

Lektor em. P. C. Beck,
ansat ved skolen 1. 8. 1943-1. 4. 1970
Forstallé 33, 6200 Aabenraa.

Gymnastiklærerinde, fru Inga Boli Johansen,
ansat ved skolen 1. 8. 1938 - 1. 8. 1970
Langbjergvej 13, 6200 Aabenraa.

Lektor em. P. F. Hahnemann,
ansat ved skolen 1. 8. 1939-31. 7. 1971
Troldkær 4, 6200 Aabenraa.

Lektor em., frk. /. Lindballe,
ansat ved skolen 1. 8. 1936-31. 7. 1972
Toften 20, 6200 Aabenraa.

Lektor em. Holger Moos,
ansat ved skolen 1. 8. 1935 - 31. 7. 1974
Langløkke 11, 6200 Aabenraa.

Lektor em. Kaj Krogh,
ansat ved skolen 1. 8. 1931-30. 9. 1974
Fladholm 22, 6200 Aabenraa.

Lektor em. P. Gjøng,
ansat ved skolen 15. 8. 1930-31. 7. 1974
Skovfennen 3, 6200 Aabenraa.

Gymnasieoverlærer E. Boil Johansen,
ansat ved skolen 1. 8. 1932-31. 8. 1974
Langbjergvej 13, 6200 Aabenraa.
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Lektor em. G. ]uul-Jørgensen,
ansat ved skolen 1. 8. 1934-31. 7. 1975
Jørgensgård 52, 6200 Aabenraa.

Rektor em. Georg Buchreitz,
ansat ved skolen 1. 8. 1941-31. 10. 1975
Nybro 14, 6200 Aabenraa.

Lektor em. Ingeman Pedersen,
ansat ved skolen 1. 8. 1934 - 31. 7. 1976
Tækkerløkke 32, 6200 Aabenraa.

Lektor em. A. C. Lindgaard,
ansat ved skolen 1. 10. 1938-31. 7. 1977
Farversmøllevej 25, 6200 Aabenraa.

Følgende lærerkandidater har gennemgået kursus i undervis
ningsfærdighed:
I efterårssemestret 1977:
Cand. mag. Ole Møller (dansk og historie).
Cand. mag. Viggo Løppenthin (geografi og historie).
I forårssemestret 1978:
Cand. mag. Bente Bjorholm Petersen (gymnastik).
Cand. phil. Liselotte Förderer (tysk).

Lærerrådets formandsskab: Adjunkt Niels Dahl, adjunkt Hen
rik Fangel, adjunkt Inger Albinus-Jørgensen.
Samarbejdsudvalget: Rektor, Niels Dahl, Leif Schou Jensen,
Torben Rosenquist Sørensen, Karen Margrethe Magnusson,
Valborg Schmidt, Hanne Bayer, Birgit Tygesen, Kirsten
Holm.
Elevrådets formand: Birgit Tygesen.

Elevsamfundets formand: Direktør Carlo Daus-Petersen.
DET NYE SKOLEÅR (1978-79)

Det nye skoleår begynder mandag den 7. august kl. 9,00.
Skolebøger afhentes efter følgende tidstabel:
Torsdag den 3. august kl. 9.00: Igs
Fredag den 4. august kl. 9.00: 1HF
Lørdag den 5. august kl. 9.00: Igm
Der må medbringes kuffert til at have bøgerne i. De vejer så
meget, at mange elever bør have hjælp til hjemtransporten.
Er en elev forhindret i selv at hente bøgerne på det anførte
tidspunkt, må en anden møde i hendes eller hans sted.
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Elever, der skal bo på kostafdelingen, kan vente med at hente
deres bøger til ankomstdagen den 6. august.
Elever i 2g og 3g samt kursister i 2HF får udleveret nye lære
bøger mandag den 7. august og tirsdag den 8. august.
FERIEPLAN 1.6.1978-12.8.1979
1978 Lørdag 17/6 - søndag 6/8: Sommerferie.
Lørdag 14/10 - søndag 22/10: Efterårsferie.
Lørdag 23/12 - søndag 7/1: Juleferie.
1979 Onsdag 28/3: Dronning Ingrids fødselsdag.
Lørdag 7/4 - tirsdag 17/4: Påskeferie.
Tirsdag 5/6: Grundlovsdag.
Lørdag 23/6 - søndag 12/8: Sommerferie.

1. SKOLEDAG EFTER SOMMERFERIEN (7. AUGUST)

Vi møder alle kl. 9 og samles i aulaen til velkomst. Så går de
ældre klasser til skemadiktat og derefter hjem. Ig’er og IHF’er
bliver delt op i klasser og går med klasselæreren, der dikterer
skema og oplyser om praktiske ting som ringetider, SU, trans
port o. 1. Til sidst vil nogle ældre elever vise de nye rundt på
skolen.

For de nye elever vil der i de følgende uger med få dages
mellemrum komme afbrydelser i skoledagen: en fest specielt for
Ig’er og IHF’er, temaarbejde på tværs af klasserne, indføring i
notatteknik og biblioteksbesøg, og endelig skolens fødselsdag:
sportsdag og festaften for hele skolen. Udførligt program med
deles senere.
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AABENRAA STATSSKOLE
Forstallé 14-20, 6200 Aabenraa.
Bankkonto: Sydbanks Aabenraa-afdeling.
Postgirokonto: Nr. 2 04 34 40.
Telefon: Skolens kontor (04) 62 23 11.

AABENRAA STATSSKOLES KOSTAFDELING
Forstallé 19, 6200 Aabenraa.
Telefoner:
Eleverne: Mandag-fredag kl. 16-18 (04) 62 31 95.
Inspektørerne: (04) 62 20 23 eller (04) 62 63 93.
Økonoma: (04) 62 20 41.

