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Velkommen til Tønder Statsskole
Dette hæfte er først og fremmest udformet som et introduktions- 
skrift, der skal kunne fortælle noget om, hvilke muligheder Tøn
der Statsskole kan byde vore nye elever. Det er vort håb, at det 
i nogen grad vil kunne tjene dem som en art håndbog og derved 
lette dem overgangen til den nye arbejdsplads. - Men årsskriftet 
er selvsagt også tilbageskuende i den forstand, at det samtidig 
giver en beretning om nogle af de aktiviteter, der har udfoldet 
sig på skolen i det forløbne år.

Hans Otto Jensen.

Skolens struktur
Tønder Statsskole består af et fuldt udbygget to-sporet kursus til 
Højere Forberedelseseksamen, samt en gymnasieafdeling med 
sproglig og matematisk linie.

Valgmuligheder
I 1. gymnasieklasse kan eleverne vælge mellem en sproglig og 
en matematisk linie. Eleverne på den sidstnævnte linie skal der
til vælge, om de ønsker at læse engelsk eller tysk som andet 
fremmedsprog.

Ved overgangen til 2. gymnasieklasse skal eleverne vælge, om 
de ønsker undervisning i musik/sang eller i formning/kunstfor- 
ståelse. Dertil vil den matematiske linie, når forholdene tillader 
det, og der er elever og lærere til det, kunne deles i en matema- 
tisk-fysisk, en naturfaglig og en samfundsfaglig gren. Den sprog
lige linie kan tilsvarende deles i en nysproglig, en klassisk sprog
lig, en musiksproglig og en samfundssproglig gren.

Tønder Statsskole vil fra august 1978 kunne byde på fem af 
disse grene, idet den sproglige linie er delt i en nysproglig og en 
samfundssproglig gren, mens der på den matematiske linie findes 
en naturfaglig, en matematisk-fysisk og en samfundsmatematisk 
gren.
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Den matematisk-fysiske og den nysproglige gren svarer ret 
nøje til den gamle gymnasieordnings matematiske og nysprog
lige linier. Den naturfaglige, den samfundssproglige og den sam
fundsmatematiske gren er derimod nyskabelser, der for første 
gang er oprettet her ved skolen henholdsvis i 1967, 1974 og 
1975.

Den samfundssproglige gren afviger fra den nysproglige ved, 
at hovedvægten lægges på samfundsfag med særdisciplinerne 
økonomi, sociologi, politologi og international politik, ligesom 
faget geografi fortsætter i 2. og 3. g. Timerne hertil tages hoved
sagelig fra sprogfagene, sådan som det fremgår af nedenstående 
skema over særfagene på de to grene:

nysproglig samfundssprog
gren

2- g 3. g
lig gren

2- g 3. g
Engelsk 4 6 3 51
Tysk 3 5 0 0
Latin 4 0 0 0
Samfundsfag 0 1 5 5
Geografi

1 Eventuelt tysk
0 0 3 2

Den naturfaglige gren afviger fra den matematisk-fysiske ved, 
at hovedvægten lægges på faget: biologi med biokemi, der ind
føres fra 2. g, samt ved, at faget geografi fortsætter op i 3. g, 
sådan som det fremgår af nedenstående skema over timeforde
lingen for de matematisk-naturvidenskabelige fag på de to grene:

matematisk- naturfaglig

Matematik

fysisk gren 
2-g 3.g

5 6

gren
2. g 3. g

3 3
Fysik 3 5 2 2
Geografi 3 0 3 2
Biologi 0 3 3 7

Den samfundsmatematiske gren har samme timetal i sam
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fundsfag og geografi som den samfundssproglige. I matematik 
og fysik har den samme timetal som den naturfaglige, mens den 
i faget biologi følger den matematisk-fysiske. Endelig får de sam
fundsmatematiske elever 2 timer færre i kemi i 2. g sammen
lignet med de to andre matematiske grene.

matematisk- samfunds

Matematik

fysisk gren
2. g 3. g

5 6

matematisk gren
2. g 3. g

3 3
Fysik 3 5 2 2
Kemi 3 0 1 0
Biologi 0 3 0 3
Geografi 3 0 3 2
Samfundsfag 0 1 5 5

Højere Forberedelseseksamen
omfatter en række fag, der er fælles for alle. Disse fællesfag er: 
dansk, religion, historie, biologi, geografi, matematik, engelsk, 
tysk, samfundsfag, musik/formning og idræt.

Ved siden af fællesfagene skal den enkelte efter eget valg ud 
fra evner og interesser sammensætte et antal tilvalgsfag svaren
de til mindst 20 points. Tilvalgsfagene er enten visse af fælles
fagene mere indgående behandlet eller andre fag.

De forskellige fag har følgende pointstal:
udvidet biologi 8, udvidet matematik 12, udvidet engelsk 7, ud
videt tysk 10, udvidet samfundsfag 6, udvidet musik 8, udvidet 
formning 8, udvidet idræt 8, 3. fremmedsprog (fransk) 11, fy
sik 14, kemi 10, psykologi 6.

Inden 1. semester skal eleven vælge, om han ønsker musik el
ler formning som fællesfag. Før 2. semester skal han afgøre, om 
han ønsker nogen af tilvalgsfagene engelsk, fransk og fysik. Un
dervisningen i de øvrige tilvalgsfag begynder i 3. semester.

Eksamensordningen i gymnasiet
Enhver gymnasieelev skal til studentereksamen aflægge 10 prø
ver. På hver gren er der to (skriftlige) prøver, som kun giver én 
medtællende karakter, således at antallet af eksamenskarakterer 
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bliver i alt 9. I de eksamensfag, hvor der ikke afholdes prøve, 
overføres årskarakteren som eksamenskarakter. I faget religion 
gives der én medtællende årskarakter.

Efter 1. gymnasieklasse afholdes der studentereksamen i føl
gende fag:
1. g nysproglig: geografi.
1. g matematisk: engelsk/tysk.

Efter 2. gymnasieklasse afsluttes følgende fag med studenter
eksamen:
2. g nysproglig: latin, oldtidskundskab, matematik.
2. g samfundssproglig: oltidtidskundskab, matematik.
2. g matematisk/fysisk: kemi, oldtidskundskab, geografi.
2. g naturfaglig og 2. g samfundsmatematisk: kemi, oldtidskund

skab.

De øvrige fag afsluttes efter 3. gymnasieklasse.

Det bemærkes dog, at sproglige elever, der har valgt den sam
fundsfaglige gren, vil få årskaraktererne fra 1. g i latin og tysk 
(engelsk) overført som årskarakterer på det endelige studenterek
samensbevis. På den samfundssproglige gren afholdes der ikke 
studentereksamen i disse fag.

Reeksamination
For de fag, der efter 1. eller 2. gymnasieklasse afsluttes med stu
dentereksamen, er der fastsat følgende regler om reeksamination:

En gymnasieelev, der i et fag har opnået årskarakteren 5 eller 
derover, og som ved den afsluttende prøve til studentereksamen 
har fået karakteren 00 eller 03, kan forlange at komme til ny 
prøve i faget i august/september.

Ligeledes kan en gymnasieelev, der har fået årskarakteren 00 
eller 03, forlange at blive underkastet en prøve i faget i august/ 
september, hvis faget ikke er udtaget til prøve til studenter
eksamen. Denne prøve tæller med blandt de 10 prøver, der kræ
ves aflagt, for at man kan bestå studentereksamen.

En elev, der efter de nævnte regler ønsker at gå op til reeksa
mination, skal give skolen meddelelse herom inden eksamenster- 
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minens afslutning. Eksamenskarakteren bliver da den ved re
eksaminationen opnåede.

Sygeeksamen
Bliver en eksaminand på grund af sygdom forhindret i at fuld
føre eksamen, skal han snarest give skolen besked herom og ind
sende ansøgning om sygeeksamen med tilhørende lægeattest på 
en særlig blanket, som udleveres af skolen. Sygeeksamen om
fatter alle de prøver, som eksaminanden ikke har kunnet fuld
føre. Bemærk: en fuldført prøve kan ikke tages om.

Karakterskala og beståkriterier
Ifølge undervisningsministeriets bekendtgørelse af 4. februar 
1963 skal enhver bedømmelse af eleverne i gymnasiet udtryk
kes ved en af følgende karakterer: 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 0.

Om anvendelsen af de enkelte karakterer gælder følgende:

13: Gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præ
station.

11: Gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10. Gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præsta

tion.
9: Gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8: Gives for den middelgode præstation.
7: Gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under 

middel.
6: Gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende 

præstation.
5: Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.
3: Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfreds

stillende præstation.
0: Gives for den helt uantagelige præstation.

For at bestå studentereksamen kræves, at summen af samtlige 
karakterer er mindst 5,5 gange karakterernes antal, og at sum
men af de to laveste karakterer plus gennemsnittet af de øvrige 
karakterer er mindst 13.
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Eksamen er kun bestået, hvis dette krav er opfyldt såvel for 
årskaraktererne som for eksamenskaraktererne.

Oprykning til næste klasse
En elev, der på grund af for mange forsømmelser ikke er blevet 
indstillet til eksamen, kan ikke oprykkes i næste klasse. Det 
samme gælder en elev, der har meldt sig til reeksamination, men 
er udeblevet fra eksamen.

Derudover kan lærerforsamlingen henstille til en elev, at han 
går klassen om. I dette tilfælde træffes den endelige bestem
melse om oprykning af eleven og hans forældre.

N.B. For de elever, der i 1978 bliver optaget i 1. gymnasieklasse, 
vil der af direktoratet blive udarbejdet nye oprykningsregler. 
Disse regler foreligger imidlertid endnu ikke.

Karakterbøger
Der gives karakterer til alle elever i gymnasieafdelingen i decem
ber. Ved skoleårets slutning gives der desuden års- og eksamens
karakterer.

Elever, der er fyldt 18 år, har ret til selv at underskrive deres 
karakterbøger. For elever under 18 år underskriver en af for
ældrene.

Eksamensordningen i HF
Eksamen afholdes i de enkelte fag ved udgangen af det seme 
ster, hvor undervisningen i faget afsluttes. Der er dog ikke eks 
amen i fællesfagene musik, formning og idræt.

Timetallet i HF er som anført i nedenstående skema:

Fællesfag:

Dansk .........................................
Religion ....................................
Historie ....................................
Biologi .........................................
Geografi ....................................

Antallet af ugentlige tinter
1. se 2. se 3. se 4. se

mester mester mester mester
3 3 4 4
0 0 3 3
3 3 3 3
3 2 0 0
3 2 0 0
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Matematik .............. ................ 5 5 0 0
Engelsk ................... ................ 4 3 4 4
Tysk ........................ ................ 3 3 0 0
Samfundsfag .......... ................ 2 2 0 0
Musik/Formning .... ................ 2 2 0 0
Idræt ........................ 2 2 0 0

Tilvalgsfag: Timetal Pointtal
Biologi ..................... . 0 0 4 4 8
Matematik ................ . 0 0 6 6 12
Engelsk ..................... 4 4 7 7 7
Tysk ......................... . 0 0 5 5 10
Samfundsfag ........... . 0 0 3 3 6
Musik ......................... . 0 0 4 4 8
Formning ................ . 0 0 4 4 8
Idræt ......................... . 0 0 4 4 8
3. fremmedsprog...... . 0 3 4 4 11
Fysik ......................... . 0 3 6 5 14
Kemi ......................... . 0 0 5 5 10
Psykologi ................ . 0 0 3 3 6

Hver HF-studerende skal desuden udarbejde en større skriftlig 
opgave i et af de fag, hvori den pågældende bliver undervist i 
2. kursusår (eller i faget geografi!). Eleven får en uge til den en
delige udformning af opgaven.

I denne »specialeuge« suspenderes undervisningen for 2. HF's 
vedkommende. Tidspunktet for specialeugen fastsættes af sko
len inden for perioden fra 1. december til udgangen af februar.

Som forberedelse til speciale-arbejdet skal hver enkelt HF-stu
derende i sidste halvdel af 2. semester udarbejde en større skrift
lig opgave i historie og i begyndelsen af 3. semester en tilsva
rende opgave i dansk. Disse opgaver skal fremvises ved den 
mundtlige prøve i de pågældende fag.

Sygeeksamen, karakterskala og beståkriterier
Reglerne er stort set de samme som ved studentereksamen.
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Reeksamination
En eksaminand, der har aflagt prøve i alle fag, men ikke har 
bestået eksamen, kan indstille sig til prøve i et eller flere fag ved 
den sygeeksamen, der afholdes i august-september.

I øvrigt kan en eksaminand, der ønsker at forbedre sit eksa
mensresultat, som selvstuderende gå op til eksamen i et eller flere 
fag ved den næste ordinære eksamen (maj-juni). Eksamen i de 
fag, der afsluttes efter 2. semester, vil dog kunne tages om i aug. 
-sept., hvis eksaminanden har fået karakteren 00 eller 03 i ved
kommende fag.

Skolens styrelse
Rektor: Hans Otto Jensen. Officiel træffetid: alle skoledage kl. 

13-14, men kan som regel træffes hele skoletiden igennem.
I den daglige administration bistås rektor af følgende:
Rektors stedfortræder, administrativ inspektor og regnskabsfører: 

lektor Kjeld Ejrnæs.
Indvendig inspektor og boginspektor: studielektor Bent Valeur. 
Udvendig inspektor: lektor Ove Quistorff.
Bibliotekar: lektor Hågen Kiil.
Studievejleder ved HF-kurset: adjunkt Karlo Christensen. Kon

tortid: onsdag kl. 13,45-14,45.
Studievejleder ved gymnasieafdelingen: adjunkt Niels Falsig.

Kontortid: onsdag kl. 13,45—14,45.
Erhvervsvejledere: lektor Hågen Kiil, adjunkt Karlo Christensen 

og adjunkt Niels Falsig.
Sekretærer: fru Edith Nielsen og fru Karen Ejrnæs.
Pedel: Laust Andersen.

Lærerforsamlingen
der ledes af rektor, består af samtlige lærere ved skolen. Den be
handler spørgsmål om elevernes forhold set i relation til deres 
standpunkt, herunder spørgsmålet om deres opflytning i en høje
re klasse.

Lærerrådet
består af samtlige fastansatte lærere ved skolen og ledes af en af 
rådet valgt formand. Det tager sig af anskaffelse af undervis
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ningsmidler og inventar inden for de givne bevillingsrammer og 
skal i øvrigt høres ved stillingsopslag, fag- og timefordeling, års
prøvernes omfang, evt. byggesager m.v. Formand: adjunkt Tuk 
Andreasen, næstformand: adjunkt Arne Kirkegaard Nielsen, se
kretær: adjunkt Poul Karlsson.

Samarbejdsudvalget
består af 4 lærere og 4 elevrepræsentanter plus rektor, der er for
mand. For tiden er medlemmerne: Hans Otto Jensen, Niels Falsig, 
Ove Quistorff, Arne Kirkegaard Nielsen, Helge Krüger-Rasmus
sen, samt Søren Kjær Jensen, 3 a, Per Nielsen, 2x, Lars Laursen, 
2p og Ib Nielsen, 2q. Samarbejdsudvalget affatter skolens ordens
reglement og tager sig af spørgsmål vedrørende fællestimer, sko
lekomedie, fritidsaktiviteter m.m. Det kan behandle enkelt-elevers 
forhold, hvis eleven er indforstået med det.
Elevrådet
Der vælges én repræsentant pr. klasse. Formand: Per Nielsen, 2x, 
næstformand Søren Kjær Jensen, 3a, sekretær Pernille Åboe Jen
sen, Iz og Claus Piculell, la, kasserer Ib Nielsen, 2q.

Skolenævnet
består af 4 medlemmer valgt af gymnasieafdelingens forældre
kreds, 2 valgt af lærerrådet, samt rektor, der er formand. Det 
holder møde 1-2 gange om året, diskuterer skoleforhold og fast
sætter dagsordenen for det årlige forældremøde for alle skolens 
forældre. Det nuværende skolenævn består af Forstander Lorenz 
Hansen, fru gårdejer Lise Hansen, dyrlæge Kaj Petersen og stads
dyrlæge V. T. Dagnæs-Hansen, studielektor Bent Valeur, adjunkt 
Niels Falsig, samt rektor.

Statens Uddannelsesstøtte og andre legatmidler
Elever, der er fyldt 18 år, har adgang til at søge om stipendium 
fra Statens Uddannelsesstøtte. Ansøgningsblanketter udleveres på 
skolen. Nye elever søger i begyndelsen af skoleåret, gamle elever 
fortrinsvis i slutningen af det forudgående skoleår. Det er en be
tingelse for tildeling af støtte, at eleven er studieegnet og studie
aktiv. I øvrigt afhænger støtten af forældrenes og ansøgerens 
indkomst og formue. Men alle uddannelsessøgende over 18 år 
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har nu - uden hensyn til deres økonomiske forhold - adgang til 
at optage statsgaranterede lån til almindelig bankrente.

Ansøgninger indleveres til studievejlederne og behandles af et 
stipendienævn bestående af rektor, lektor Kjeld Ejrnæs (formand), 
lektor Hågen Kiil, studielektor Bent Valeur, Per Nielsen, 2x, Søren 
Kjær Jensen, 3a, Ib Nielsen, 2q og Lars Laursen, 2p.

I alt blev der i skoleåret 1977/78 fra SU uddelt 542.799 kr. i 
stipendier og 155.218 kr. som statsgaranterede lån til almindelig 
bankrente.

Forældre til elever under 18 år kan søge den stedlige kommune 
om tildeling af den såkaldte Ungdomsydelse. Støttens størrelse 
afhænger også i dette tilfælde af forældrenes og elevens ind
komst og formue.

Endvidere er der enkelte private legater knyttet til skolen. »Ida 
Maria Henrichsens Mindelegat« kan søges af såvel nuværende 
som tidligere elever ved Tønder Statsskole. Søges på særlig blan
ket, der udleveres på skolen. Opslag i december måned.

»Adjunkt Carl August Sørensens Mindelegat«, »Den sønder- 
jydske Fonds Tønder-Studenterlegat«, »Peter Carl Hansens Min
delegat« og »Tønder Statsskoles Elevforenings legatfond« (særlig 
ansøgningsblanket!) kan alle søges af studerende med afgangs
eksamen fra Tønder Statsskole. Nærmere meddelelser ved opslag 
i maj måned.

Befordringsgodtgørelse
Alle elever, der bor i en afstand af 7 km eller mere fra skolen, 
vil kunne søge amtet om befordringsgodtgørelse, der ydes uanset 
forældrenes indkomst og formue. Nye elever vil få ansøgnings
skemaet tilsendt sammen med optagelsesbeviset, »gamle« elever 
vil få dem udleveret på skolen i løbet af foråret. De udfyldte ske
maer afleveres til rutebilchaufføren, subsidiært til nærmeste DSB- 
station, senest den 1. juli, så man kan få skoleårskortet udleveret 
inden skolens start.

Elever, der bliver udmeldt af skolen, eller som af anden årsag 
(flytning!) mister retten til fribefordring, skal straks tilbagesende 
skoleårskortet til amtets undervisnings- og kulturforvaltning, 
Amtsgården, Flensborgvej 130, 6200 Åbenrå.

I enkelte tilfælde, hvor offentligt trafikmiddel ikke vil kunne 
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benyttes, kan der søges om tilskud til brug af eget befordrings
middel. Ansøgning på særlig blanket, der udleveres og afleveres 
på skolen.

Faciliteter
Frokoststuen er fortrinsvis beregnet til spisning i frokostfrikvar
teret. I perioden ca. 1. september til ca. 15. april er frokoststuen 
»åben«, hvilket vil sige, at der til frokostfrikvarteret er dækket 
op med service og kogende vand til te og pulverkaffe. I øvrigt er 
frokoststuen forsynet med varmdriksautomat.

Frokoststuen vil også kunne bruges til ophold i mellemtimer 
- undtagen i de perioder, hvor den er taget i anvendelse til ter
minsprøver eller skriftlig eksamen. Til daglig er tobaksrygning 
tilladt - undtagen i frokostfrikvarteret, hvor det af hygiejniske 
grunde har vist sig mindre hensigtsmæssigt (opvasken!).

Festsalen vil ligeledes kunne anvendes til ophold i mellemti
merne - forudsat, at den ikke bruges til undervisning (se skiltet 
på indgangsdøren). I den bageste del af lokalet er der anbragt tre 
store runde borde med siddepladser omkring. Imellem bordene er 
der reoler, som vi håber at få fyldt med aviser og tidskrifter - 
når engang de finansielle forhold har bedret sig betydeligt! I 
festsalen er tobaksrygning ikke tilladt.

Endelig kan de virkelig seriøst studerende søge tilflugt i bib
lioteket, hvis dette ikke er optaget til undervisningsformål. Her 
må man - af hensyn til kammeraterne - afholde sig fra forstyr
rende samtale. Rygende og spisende elever henvises til frokost
stuen. Der er fri adgang til benyttelse af håndbøgerne, men in
gen bøger må fjernes fra lokalerne.

Hjemlån og tilbagelevering af bøger fra biblioteket foregår 
hver dag i frikvartererne kl. 9.40 og kl. 11.45, og kun da. I øv
rigt henvises til reglerne på opslagstavlerne.

Opslagstavle og plakatvægge. Skolens opslagstavle findes på 
væggen til højre lige inden for indgangsdøren til hovedbygnin
gen. Den venstre halvdel er beregnet til skolens officielle med
delelser. Man vil her finde opslag om ferier, terminsprøver, 
skriftlige eksaminer, legater, officielle bekendtgørelser og skri
velser fra direktoratet m.v. Den højre halvdel er forbeholdt med
delelser fra elevrådet. Desuden kan man her - efter indhentet 
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tilladelse fra elevrådsformanden - opsætte udklip m.v., som man 
finder har betydning for elevarbejdet og for skolen.

Da antallet af opslag fortsat er i stigen, er det på det sidste 
blevet nødvendigt at anbringe yderligere to »spanske vægge« på 
repos'en i stueetagen til de mere dagaktuelle meddelelser, såsom 
skemaændringer og mødeindkaldelser, - og igen er det tavlen til 
venstre, der er beregnet til de officielle opslag, mens tavlen til 
højre hører under elevrådet.

Derudover råder skolen over to plakatvægge, én i hovedbyg
ningen og én i faglokalefløjen. Her kan man få afløb for sin 
plakatglæde, men til gengæld er det af hensyn til malingen for
budt at ophænge plakater på vægge og døre. Husk at tage pla
kater og opslag ned igen. For gamle sager irriterer kammera
terne !

I øvrigt er det værd at mærke sig, at Tønder Statsskole fortsat 
er indrettet som »hjemmeklasseskole«, men at den alligevel er 
velforsynet med faglokaler. I den i 1961 tilbyggede fløj findes 
der faglokaler til kemi, fysik, geografi og biologi, samt særlige 
øvelseslokaler til biologi og fysik. Desuden råder skolen over 2 
gymnastiksale, og i den i 1962-65 ombyggede hovedfløj er der 
indrettet faglokaler til musik/sang, formning og historie og dertil 
et specielt humanistisk laboratorium i nær tilknytning til biblio
teket.

Størst betydning for elevernes trivsel har det dog nok haft, at 
vi almindeligvis har kunnet byde hver enkelt klasse et lokale, 
som var deres »eget«. På grund af skolens vækst har vi ganske 
vist i de seneste år haft enkelte vandreklasser, men denne ulempe 
vil helt forsvinde, når vi fra august 1978 vil få rådighed over tre 
pavilloner, der vil blive opstillet på »grønne plads«. I forbindelse 
med erhvervelsen af disse pavilloner står vi for øvrigt midt i 
planlægningen af en større ombygning, der forhåbentlig vil give 
os bedre og større faglokaler til musik og formning og bedre 
elevfaciliteter.

Ordensregler
Som i alle de øvrige forhold er de tilgrundliggende regler fast
lagt af de centrale myndigheder, undervisningsministeriet og di- 
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rektoratet, gennem bekendtgørelser, cirkulærer og cirkulærskri
velser.

Det er heri fastslået, at der er mødepligt såvel for eleverne i 
HF-kurset som for gymnasieeleverne. Antager en gymnasieelevs 
forsømmelser et betænkeligt omfang, skal rektor 1) advare ele
ven mundtligt og 2) derefter sende eleven og hjemmet en skrift
lig advarsel. Hvis forsømmelserne alligevel fortsætter, skal 3) 
lærerforsamlingen afgøre, om det skal indstilles til direktoratet, 
at eleven ikke får tilladelse til at gå op til eksamen. En elev, der 
ikke har fået denne tilladelse, vil ikke kunne fortsætte i næste 
klasse.

For HF-afdelingen gælder tilsvarende, omend lidt skarpere reg
ler. I den nye bekendtgørelses § 5 hedder det således: »De stude
rende har pligt til at deltage i kursusundervisningen i fællesfag 
og i de tilvalgsfag, som de har tilmeldt sig, og til at udføre de 
skriftlige arbejder, som forlanges. Tilsidesættelse af denne pligt 
kan medføre bortvisning«.

Sygdom
Straks når en elev møder igen efter en sygeperiode, skal han 
medbringe en sygeseddel, som i første frikvarter afleveres på in
spektors kontor. For elever under 18 år skal sygesedlen udfær- 
diges af en af forældrene. Elever på 18 år og derover kan vælge 
mellem selv at skrive sygeseddel (skolen udleverer blanket) eller 
fortsat at lade forældrene skrive den; men valget er endeligt. 
Man kan ikke skifte fra den ene ordning til den anden. Elever, 
der er kommet for sent, skal samme dag henvende sig på rek
tors kontor og give oplysning om grunden. Hvis en elev på 
grund af pludselig sygdom ønsker at tage hjem i løbet af skole
dagen, må han henvende sig til rektor eller den lærer, han skulle 
have haft, medbringende klasseprotokollen. På tilsvarende måde 
forholder man sig, hvis man ønsker at konsultere læge i skole
tiden.

Fritagelse for gymnastik
En elev vil på grund af sygdom kunne opnå fritagelse for le
gemsøvelser for en uge ad gangen - dog højst i 4 uger. Ønskes 
en sådan fritagelse, må eleven, hvis han er under 18 år, møde 
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med en skriftlig anmodning fra hjemmet. Elever, der er over 18 
år, har ret til selv at udfærdige anmodningen. Fritagelse ud over 
de 4 uger gives kun efter lægeattest. Denne udfærdiges på en 
særlig blanket, der udleveres på inspektionskontoret. Eleven må 
selv betale lægeattesten.

I øvrigt har skolens samarbejdsudvalg den 18. april 1974 udar
bejdet følgende ordensregler, der er gældende specielt for Tønder 
Statsskole:

1. Bortset fra ferier og fridage har skolens elever ubetinget mø
depligt. Lovlig forsømmelsesgrund er kun sygdom.
Elever, der har måttet forsømme skolen p.gr. af sygdom, 
skal, når de igen møder, aflevere en skriftlig meddelelse fra 
hjemmet om udeblivelsens årsag og varighed. Elever, der er 
gift eller fyldt 18 år, kan dog vælge selv at skrive disse syge- 
sedler. Blanketter hertil udleveres på inspektors kontor. Til 
enhver forsømmelse, der ikke skyldes sygdom eller anden 
uforudset, tvingende årsag, må rektors tilladelse indhentes 
senest dagen før, og der må foreligge vægtige grunde, for at 
den kan gives.

2. Eleverne skal møde rettidigt til hver time. Hvis en elev er 
kommet for sent, må han/hun samme dag henvende sig på 
rektors kontor og give oplysning om grunden.

3. Hvis en elev på grund af pludselig sygdom ønsker at forlade 
skolen i løbet af skoledagen, må han/hun henvende sig til 
rektor eller til den lærer, han/hun skulle have haft, for at 
blive noteret i klasseprotokollen.

4. Eleverne har normalt ret til at opholde sig i klasseværelset i 
frikvartererne; - dette må dog ikke blive til hinder for den 
normale og tilstrækkelige udluftning af lokalet.
Det er tilladt eleverne at forlade skolens område i frikvarte
rerne og fritimerne.

5. Har en elev af en eller anden grund ikke kunnet udføre sit 
hjemmearbejde, skal meddelelse herom gives til den pågæl
dende lærer før timens begyndelse.

6. Skolens bøger skal være forsynet med bind og navn (klasse).
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Skolen påtager sig ikke ansvar for glemte eller bortkomne 
sager.

7. Indsamlinger må ikke finde sted uden samarbejdsudvalgets 
tilladelse. Det frarådes at efterlade penge, ure o.lign, i over
tøj eller mapper. Medbragte værdigenstande kan deponeres 
hos en af de inspektionshavende lærere.

8. Forsætlig eller tankeløs beskadigelse af skolens inventar vil 
blive forlangt erstattet.

9. Tobaksrygning er kun tilladt i skolegården og i frokoststuen 
(dog ikke i spisefrikvarteret).

10.1 tilfælde af flytning skal den nye adresse straks meddeles til 
skolens kontor.

Bogordning
Lærebøger, håndbøger m.v. stilles til rådighed for eleverne som 
lån. Eleven er økonomisk ansvarlig for de lånte bøger, og even
tuel mishandling vil medføre erstatningskrav. Da skolens mulig
heder for at forny og supplere bogbestanden selvsagt er begræn
set, skal bøgerne være forsynet med et solidt omslag, og eleven 
skal notere sit navn på titelbladet. Der må derudover ikke note
res eller skrives til uden lærernes udtrykkelige anvisning.

Ved skoleårets begyndelse udleveres til hver elev en pakke 
med stilehæfter, kladdepapir m.v. i et omfang, der skønnes nød
vendigt til dækning af årets forbrug. I forbindelse med prøver o. 
lign, udleveres papirmateriale særskilt. Hvad eleven derudover 
måtte få brug for, indkøbes for egen regning, evt. ved elevrå
dets mellemkomst.

Eleverne
Ved slutningen af forrige års beretning (1. maj 1977) var skolens 
elevtal 293. Efter bestået studentereksamen udgik 65 elever, efter 
bestået HF-eksamen udgik 45 elever. Siden sommerferien har 
skolen modtaget 132 indmeldelser, medens 12 elever har meldt 
sig ud.

Derefter er skolens elevtal (1. maj 1978) 303 (122 drenge og 
181 piger).

Elevernes bopæl fordelt på kommuner 1. maj 1978 fremgår af 
nedenstående oversigt. (1. kolonne betegner antallet af elever i 
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HF-klasserne, 2. kolonne gymnasieklasserne og 3. kolonne det 
samlede elevtal):

Bov 3 3
Bredebro 3 23 27
Gram 1 1
Højer 9 14 23
Lundtoft 1 1
Løgumkloster 10 40 50
N. Rangstrup 4 3 7
Skærbæk 7 7 14
Tinglev 10 26 36
Tønder 33 106 139
Vojens 1 1
Sydslesvig u. ét 1 1
USA 1 1

81 222 303

Hvor intet hjemsted er anført, bor faderen (forsørgeren) i Tønder. 
I de sproglige klasser (a + b) betyder S, at eleven er samfunds
sproglig, N, at eleven er nysproglig. I de matematiske klasser 
(x+y) betyder F, at eleven er matematisk-fysisk, N, at eleven er 
matematisk-naturfaglig, S, at eleven er samfunds-matematisk.

3. gymnasieklasse
3a.

1. Anna Bennetsen, 13.6.59. N.
2. Jan Haugsted Brahm, 6.1.60. S.
3. Else Callesen, 16.1.58 (Møgeltønder). N.
4. Mimi Lund Christiansen, 8.9.59. S. (søster til nr. 4 i Ib).
5. Eva Dahlmann, 2.7.59. S.
6. Aase Hansen, 8.10.58 (Sottrupmark). S.
7. Henrik Haase, 1.8.58. S.
8. Helle Erdmann Jacobsen, 18.10.59. S.
9. Søren Kjær Jensen, 24.1.59. S.

10. Andrea Pedersen, 1.1.60. N.
11. Anette Petersen, 1.8.59 (Løgumkloster). N.
12. Karin Petersen, 23.2.59 (Terkelsbøl). N.
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13. Elsemarie Posselt, 10.2.60. N.
14. Sverre Raffnsøe-Møller, 7.7.59. N. (bror til nr. 10 i Iz).
15. Nina Skovrup Rasmussen, 22.10.58. S.
16. Anne Dorte Riggeisen, 22.4.58. S.
17. Anne Thye-Petersen, 15.8.58. N.
18. Mona Truelsen, 15.4.58 (Lendemark). S.
19. Kirsten Wolf, 5.11.59 (Jejsing). N. (søster til nr. 20 i la).
20. Søren Aalykke, 10.2.60. S.

3x.
1. Lis Hedegård Bastian, 6.3.58 (Skærbæk). N.
2. Jesper Dannow, 20.12.58 (Bylderup). S.
3. Ulla Pink, 31.12.58 (Bjerndrup). N.
4. Flemming Gørschel, 13.6.58 (Løgumkloster). F.
5. Flemming Hansen, 22.9.58 (Løgumgårde). F.
6. Helene Hansen, 4.7.58 (Eggebækmark). F.
7. Keld Balmer Hansen, 19.11.58. S.
8. Søren Holm Hansen, 27.4.58 (Løgumkloster). S.
9. Karen-Bodil Hejlesen, 12.1.60 (St. Jyndevad). S.

10. Susanne Ilium, 25.2.59 (Burkal). N.
11. Grethe Jepsen, 14.7.59 (Bølå). F.
12. Søren Bojsen Jepsen, 25.10.58 (Løgumkloster). S.
13. Kirsten Matthiesen, 28.8.59 (Stade). N.
14. Kirsten Opsal Møller, 17.4.58 (Knivsig). N.
15. Lis Møller, 17.2.58 (Løgumkloster). N.
16. Bent Olsen, 24.5.58 (Toftlund) (bror til nr. 18 i ly). F.
17. Gurli Lund Pedersen, 4.10.58 (Tohede). N.
18. Erik Beyer Petersen, 8.4.58 (Bylderup-Bov). N.
19. Frank Reinhold Petersen, 12.2.58 (Løgumkloster). S.
20. Johanne Annette Petersen, 2.4.59 (Bylderup). F.
21. Kim Thorsted Schultz, 30.11.57. N.

dy.
1. Frederik Dagnæs-Hansen, 1.2.60. N.
2. Hanne Bergishagen Dons, 7.3.58 (Li. Grøngaard). N. (søster 

til nr. 2 i la).
3. Erik Wiuff Hansen, 2.11.57. S.
4. Leif Hansen, 2.2.59 (Bredebro). F.
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5. Karsten Himmelstrup, 3.4.58. S.
6. Eva Wolf Jespersen, 15.10.57. N. (søster til nr. 5 i Iz) (søster 

til nr. 7).
7. Jesper Wolf Jespersen, 24.6.59. F. (bror til nr. 5 i Iz) (bror 

til nr. 6).
8. Ingolf Lindberg, 22.11.57 (Bredebro). F.
9. Jens Elgaard Madsen, 16.7.59. N.

10. Lau Arpe Mortensen, 23.6.59 (Bredebro). F. (bror til nr. 10 
i lx).

11. Ingvart Nissen, 6.2.58 (Bredebro). F.
12. Jørgen Olsen, 1.5.59. S.
13. Thyra Pallesen, 1.6.59. F. (søster til nr. 18 i 2a).
14. Tove Petersen, 7.2.58 (Højer). N. (søster til nr. 16 i lx).
15. Jytte Reuss Schmidt, 6.6.58 (Hybjerg). N.
16. Lisbeth Skarving, 25.12.59. S.
17. Anders Lervad Thomsen, 29.6.59. F.
18. Lars Vinter-Jensen, 5.10.59 (bror til nr. 13 i Iz).

2. gymnasieklasse
2a.

1. Pia Andersen, 17.9.60 (Møgeltønder). N.
2. Karin Dorethe Christensen, 6.4.59. N.
3. Anette Hansen, 28.6.60 (Løgumkloster). S.
4. Hanne Frisk Hansen, 11.8.60. N.
5. Helle Hansen, 31.7.59 (Løgumkloster). S.
6. Hans Jensen, 26.10.59. S.
7. Marianne Irene Jensen, 1.10.59 (Løgumkloster). N.
8. Sussi Jensen, 26.2.60 (Løgumkloster). S.
9. Georg Andreas Jepsen, 10.12.58. N. (bror til nr. 8 i Ib).

10. Gundi Johannsen, 4.6.61. S.
11. Anne Marie Koch, 21.12.60. N.
12. Jens Christian Bak Kristensen, 2.2.60. S.
13. Finn Elkjær Larsen, 9.7.60. N.
14. Anne-Lise Lauritzen, 23.3.59 (Højer). S.
15. Inga Juhl Madsen, 5.5.60 (Løgumkloster). N. (søster til nr. 13 

i2q).
16. Grete Iversen Mamsen, 3.1.60 (Toghale). S.
17. Anni Oksen, 13.2.60 (Jejsing). S,
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18. Anne Bodil Pallesen, 24.11.60. N. (søster til nr. 13 i 3y).
19. Bjørg Hedelykke Pedersen, 3.9.60. N.
20. Marianne Holt Sørensen, 7.4.60. S.
21. Helga Thomsen, 18.5.59 (Rens). N.
22. Eva Vestergaard, 10.12.60 (Sofiedal). S.

2x.
1. Elsebeth Bjerre, 12.2.60 (Visby). S.
2. Johanne Brodersen, 26.5.60 (Døstrup). F.
3. Karin Hagen, 27.5.60 (Visby). F.
4. John Lautrup Hansen, 27.3.60 (Ballum). F.
5. Ole Blomsgård Hansen, 24.12.59 (Højer). F.
6. John Hauerberg, 9.7.60. F.
7. Thomas Iwang, 21.1.59 (Øster Gammelby). N.
8. Marie Jakobsen, 28.10.59 (Randerup). S.
9. Peter Roll Jakobsen, 1.12.59 (Højer). N.

10. Torben Schmidt Jensen, 14.1.59 (Bredebro). S.
11. Lisbeth Johnsen, 8.10.60. F.
12. Frede Jørgensen, 22.6.59 (Højer). N.
13. Holger Kirkegaard, 27.2.59 (Bredebro). F.
14. Jakob Westermann Krog, 1.7.59 (Randerup). F.
15. Helle Vestergaard Laursen, 16.7.60. F.
16. Connie Kjærgaard Madsen, 5.1.59 (Gallehus). F.
17. Christel Tjørnelund Mattesen, 7.12.60. N.
18. Henrik Lundegaard Mortensen, 16.4.59 (Højer). F.
19. Poul Erik Møller, 9.7.59 (Skast). F.
20. Per Nielsen, 13.5.60. F.
21. Marga Nissen, 25.12.58 (Bredebro). N.
22. Lis Roued Pedersen, 13.5.60. F.
23. Niels Rahr Schmidt, 29.12.59 (Westerland). S.
24. Bo Thomsen, 15.9.59 (Bredebro). N.
25. Per Urup, 24.11.59 (Højer). F.

2y.
1. Erik Bladt, 8.9.59 (Alslevkro). F.
2. Karsten Bock, 9.9.59 (Sofiedal). F.
3. Kim Christensen, 19.6.59. S.
4. Edit Christensen, 30.4.59 (Øster Højst). F.
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5. Mette Marie Drøhse, 21.1.59 (Løgumkloster). F.
6. Michael Duus, 7.3.59. F.
7. Birgit Eskildsen, 25.4.59 (Øster Højst). F.
8. Henrik Eskildsen, 20.8.59 (Løgumkloster). F.
9. Birgitte Hansen, 13.12.60 (Døstrup). S.

10. Magda Hansen, 9.11.58 (Løgumkloster). N.
11. Tove Thorup Hansen, 16.2.59 (Løgumkloster). F.
12. Jytte Jensen, 21.7.60 (Nr. Løgum). F.
13. Nina Roust Jensen, 21.2.59. F.
14. Birte Jepsen, 8.5.59 (Løgumgårde). F.
15. Carsten Bo Madsen, 12.12.58. F.
16. Eva Muus, 18.3.60. N.
17. Annette Dyhr Petersen, 23.10.60. S.
18. Erik Peter Petersen, 12.1.60 (Ravsted). F.
19. Klaus Ørsted Petersen, 11.10.60. S.
20. Lise Petersen, 25.12.60 (Arrild). N.
21. Ole Hjort Petersen, 8.7.59. F.
22. Peter Lorenzen Petersen, 26.3.69 (Broderup). F.
23. Johan Poulsen, 8.3.59 (Bylderup-Bov). F.
24. Lillian Rohde, 17.5.59 (Løgumgaarde). N.
25. Christian Spindborg, 3.2.55 (Spindborg). S.
26. Manfred Sørensen, 22.7.59. S.
27Frode Kjems Uhre, 10.2.60. F.

1. gymnasieklasse
la.

1. Pia Kragsig Christensen, 10.7.61 (Løgumkloster).
2. Lisbeth Bergishaven Dons, 9.10.60 (Lydersholm) (søster til 

nr. 2 i 3y).
3. Nis Peter Fey, 27.11.59.
4. Anne Strandgaard Hansen, 23.4.61 (Skærbæk).
5. Hanne Marie Holt, 30.3.61.
6. Christa B. Hørløck, 13.10.61 (Løgumkloster).
7. Trine Fini Jensen, 14.1.62 (Højer).
8. Hans Jørn Møller Jensen, 22.4.60 (Løgumkloster).
9. Torben Wiuff Jørgensen, 15.7.60.

10. Johannes Lausten Lydiksen, 14.3.60.
11. Helle Nolte, 6.9.60 (Løgumkloster).
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12. Corinna Pedersen, 20.4.60.
13. Claus Piculell, 13.1.61 (Skærbæk).
14. Mette Rossen, 6.5.60 (Travsted).
15. Karin Ryborg, 24.5.61.
16. Ingrid Margarethe Schmidt, 30.7.61 (Mjolden).
17. Per Thomsen, 16.6.60.
18. Susanne Thomsen, 6.5.60 (Bredebro).
19. Birgitte Toldam, 24.7.60.
20. Esben Wolf, 18.11.61 (bror til nr. 19 i 3a).
21. Karin Wolgast, 31.7.61.

Ib.
1. Bodil Christensen, 4.1.61 (Midtholm).
2. Lisbeth Christensen, 15.11.59 (Lendemark).
3. Lis Christiansen, 20.1.61.
4. Thea Lund Christiansen, 14.12.61 (søster til nr. 4 i 3a).
5. Linda Ellis, 6.4.60 (Vancouver, Canada).
6. Bodil Vestergaard Hansen, 8.9.61.
7. Joan Birkegaard Jensen, 18.8.60.
8. Peter Bruhn Jepsen, 16.4.60 (bror til nr. 9 i 2a).
9. Mette Laursen, 10.1.61 (søster til nr. 8 i 2p).

10. Jeanette Lorenzen, 5.5.61.
11. Marianne Rostgaard Pedersen, 9.5.60 (Saksborg).

lx.
1. Tove Andersen, 22.9.60 (Øster Gammelby).
2. Jens Peder Bjerg, 12.11.60 (Hostrup).
3. Frank Bjørnholt, 11.4.59 (Bredebro).
4. Birgitte Beier Christiansen, 7.11.60.
5. Jytte Gellert, 24.8.60 (Ballum).
6. Flemming Andresen Gjelstrup, 16.6.60 (Bredebro).
7. Niels Erik Ibsen, 30.3.60 (Gærup).
8. Bjarne Ipsen, 25.9.60.
9. Gerda Lausten, 24.4.60 (Gærup).

10. René Mortensen, 5.1.60 (Bredebro) (bror til nr. 10 i 3y).
11. Karen Margrethe Nielsen, 14.4.61 (Højer).
12. Karsten Kastberg Nielsen, 2.1.62 (Højer).
13. Jan Mølhave Pedersen, 1.7.60.
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14. Lars Frimodt Pedersen, 4.9.60 (Højer) (bror til nr. 15).
15. Mette Frimodt Pedersen, 24.9.61 (Højer) (søster til nr. 14).
16. Helle Petersen, 29.9.61 (Højer) (søster til nr. 14 i 3y).
17. Susanna Petersen, 21.11.60 (Øster Gammelby).
18. Hans Chresten Roost, 5.8.60.
19. Helen Lindholm Schmidt, 1.1.60 (Randerup).
20. Helle Sørensen, 21.3.60 (Højer).
21. Peter Sørensen, 6.7.60 (Bredebro).

ly.
1. Jonna Christensen, 11.1.60 (Øster Højst).
2. Bodil Kragelund Hansen, 13.7.60 (Løgumgaard).
3. Kirsten Hansen, 28.3.60.
4. Elsebeth Jacobsen, 25.9.61 (Sdr. Busholm).
5. Flemming Johannsen, 31.8.61 (Løgumkloster).
6. Henriette Myhlendorf Jørgensen, 10.3.60.
7. Anna Lis Lauridsen, 7.5.61 (Øster Højst).
8. Susanne Linnet, 27.9.60 (Møgeltønder).
9. Michael Lyngø, 6.4.61 (Løgumkloster).

10. Henrik Lüth, 20.9.61 (Løgumkloster).
11. Kim Printz Madsen, 28.4.60.
12. Pia Bech Madsen, 10.4.60 (Løgumgaard).
13. Peter Mamsen, 11.5.60 (Møgeltønder).
14. Inge Michelsen, 2.8.60.
15. Christian Backer Mogensen, 2.8.61 (Løgumkloster).
16. Lene Nørup Nielsen, 29.12.61 (Løgumkloster).
17. Laila Schmidt Nissen, 20.3.60 (Løgumkloster).
18. Dorit Pedersen, 3.2.62 (Løgumkloster).
19. Reimer Olsen, 27.10.60 (Toftlund) (bror til nr. 16 i 3x).
20. Mogens Graversgaard Pedersen, 26.8.61.
21. Jan Junker Petersen, 25.11.60.
22. Isabel Straarup, 21.3.61 (Løgumkloster).
23. Jens Sandahl Sørensen, 22.5.59.

Iz.
1. Mette Christesen, 10.8.61 (Rensmark).
2. Regine Hansen, 24.6.60 (Lendemark).
3. Ulla Oudrup Hansen, 12.10.61.
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4. Pernille Aaboe Jensen, 16.5.62.
5. Jens Wolf Jespersen, 3.9.61 (bror til nr. 6 og 7 i 3y).
6. Anna Lagoni, 27.10.60 (Burkal).
7. Birgitte Lundsberg Madsen, 11.9.61.
8. Jens Nielsen, 19.7.60 (Ravsted).
9. Peter Nissen, 10.12.59 (Bylderup).

10. Morten Raffnsøe-Møller, 30.9.61 (bror til nr. 14 i 3a).
11. Bjarne Riis, 8.7.61.
12. Karen Valeur, 8.10.61.
13. Jette Vinter-Jensen, 27.5.61 (søster til nr. 18 i 3y).

„ HF-klasserne
2p.

1. Doris Andersen, 25.2.59 (Bredebro).
2. Solveig Andersen, 5.12.59 (Travsted).
3. Anne-Marie Andresen, 27.2.58 (Skærbæk).
4. Lars Christensen, 17.1.60 (Tinglev).
5. Kurt Faudel, 5.2.58 (Tinglev).
6. Palle Hansen, 27.1.59 (Højer).
7. Ellen Bisgaard Jørgensen, 25.5.54 (Branderup).
8. Lars Laursen, 9.4.59 (bror til nr. 9 i Ib).
9. Karl Thyssen Linnet, 6.2.58.

10. Conny Lund Madsen, 21.4.57.
11. Flemming Michaelsen, 20.1.57.
12. Poul Erik Mundbjerg, 25.2.59.
13. Brian Ravn Møller, 22.1.60 (Agerskov).
14. Jens Christian Nielsen, 27.11.57 (Højer).
15. Pia Pawlowski, 11.3.59 (Tinglev).
16. Jørn Petersen, 22.7.59.
17. Karin Petersen, 28.11.59 (Tinglev).
18. Karen Eli Sonne, 11.5.59 (Rens).
19. Vivian Speck, 1.4.59 (Løgumkloster).

2q.
1. Helga Marie Andersen, 5.9.59 (Mosbøl)
2. Henning Andersen, 7.11.58
3. Erna Borg, 29.5.59 (Bredebro)
4. Børge Bossen, 5.8.59 (Skærbæk)
5. Ulla Brink, 22.6.57
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6. Susanne Christensen, 12.12.58
7. Gitte Popp Dideriksen, 19.7.58.
8. Heidi Gehrt, 14.5.59 (Rens).
9. Susanne Hansen, 26.9.59 (Rens).

10. Ellen Margrethe Jensen, 8.12.59 (Skærbæk).
11. Lisbeth Thorup Jensen, 18.1.59.
12. Hannah Johansson, 14.6.59 (Østerby).
13. Kaj Juhl Madsen, 27.8.54 (Løgumkloster) (bror til nr. 15 i 2a)
14. Henny Møller, 21.4.58.
15. Ib Nielsen, 29.3.59.
16. Jan Pedersen, 9.1.58.
17. Bjarne Petersen, 2.4.59 (Lund).
18. Lenhard Dalberg Vodder, 27.4.52.
19. Heidi Wilhelmsen, 4.2.59 (Løgumkloster).
20. Ulla Wind, 23.8.59 (Højer).

lp.
1. Maria Bentin, 14.11.60 (Koldby).
2. Bent Christensen, 27.9.60 (Skærbæk).
3. Bodil Christensen, 19.4.59 (Løgumkloster).
4. Brian Tagmose Christensen, 14.1.60.
5. Ruth Eskildsen, 8.3.58 (Bedsted Lø).
6. Jonna Jessen, 29.3.60 (Sæd).
7. Helle Johannsen, 11.11.60 (Højer).
8. Liselotte Klint, 1.4.58.
9. Charlotte Ausum Knæhus, 1.2.61 (Rejsby).

10. Bent Lassen, 17.2.60 (Frifelt).
11. Lisbeth Nørgaard Lauritzen, 14.7.57 (Padborg).
12. Evald Lorenzen, 21.1.59.
13. Lena Martensen, 19.6.60 (Sæd).
14. Jan Aagaard Nielsen, 5.10.60.
15. Lone Outzen, 27.6.60 (V. Gammelby).
16. Connie Petersen, 21.10.60 (Rens).
17. Laila Petersen, 26.1.59 (Skærbæk).
18. Kirsten Posselt, 17.9.58 (Møgeltønder).
19. Birgitte Poulsen, 10.1.59.
20. Jette Schulze, 23.3.55.
21. Laila Tønder, 17.12.56 (Ellum).
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lq.
1. Anna Abildgaard, 29.12.58 (Nustrup).
2. Peter Bergmann, 10.3.56.
3. Rita Christiansen, 1.1.61 (Døstrup).
4. Elisabeth Ejlerskov, 9.8.57.
5. Matina Eriksen, 20.10.58 (Højer).
6. Dorte Ehlert Falch, 27.10.59.
7. Frank Gerlach, 16.12.59.
8. Britta Hansen, 29.7.60 (Roost).
9. Susanne Hansen, 28.10.59.

10. Conni Jessen, 10.7.60 (Lendemark).
11. Ester Knudsen, 30.3.60 (Alslev).
12. Helle Løbner, 29.4.60 (Løgumkloster).
13. Hanne Lønborg, 3.7.60 (Østerby).
14. Alfred Lindholm Raun, 15.5.57 (Lund).
15. Kaja Schrøder, 12.6.59 (Bønderby).
16. Jesper Steenholdt, 29.12.60.
17. Arne Sørensen, 16.12.60.
18. Bjarne Rask Sørensen, 4.8.56.
19. Birgitte Kaae Trige, 27.4.60 (Øster Højst).
20. Anna Marie Weber, 1.2.60 (Kruså).
21. Christel Volquartzen, 5.7.60 (Møgeltønder).

Skolens lærere og fagfordeling
Adjunkt, cand. mag. Tuk Andreasen: samfundsfag i 3axyS, lp, 

historie i ly, 3x, 3y, lp, 2p.
Adjunkt, cand. mag. Bente Bjorholm-Petersen: dansk i lx, lbz, 

gymnastik i 3x, lp, Iq.
Lektor, cand. mag. Finn Christensen: geografi i la, Ib, 2xF, 2yF, 

3xyN, biologi i 2xyN.
Lektor Jutta Christensen: kemi i lx, ly, Iz, 2xFN, 2yFN, 2xyS, 

2PQ.
Adjunkt Karlo Christensen: matematik i la, Ib, lp, musik i 2a, 

2yF, 3axy, lx, Iq.
Adjunkt, cand. scient. Detlef Dohrn: matematik i ly, 2xF, Iq, 

fysik i 3xyS, 1PQ.
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Lektor, cand. mag. Kjeld Ejrnæs: matematik i lx, 2xyNS, 3xyF.
Cand. mag. Jens Erik Ellingsøe: engelsk i Iz, lq, 2p.
Adjunkt, cand. scient. Niels Falsig: matematik i lz, 2yF, 3xyN, 

3xyS.
Adjunkt, cand. mag. Kjeld Sten Hansen: samfundsfag i 2axyS, 

lq, 2p, dansk i 2y, 2p.
Adjunkt, cand. mag. Marianne Højen: dansk i la, ly, lq, musik 

i la, ly, lz, 2xyNS.
Rektor, cand. mag. Hans Otto Jensen: historie i la, Ix.
Adjunkt, cand. mag. Poul Karlsson: dansk i 2a, 3x, 3y, historie 

i lz, lq, 2q.
Lektor, cand. mag. Hågen Kiil: tysk i 2aN, 3aNS, lp, lq, dansk 

i 3a.
Lektor, cand. mag. Inger Kiil: oldtidskundskab i la, Ix, ly, Ibz, 

2a, 2x, 2y, engelsk i Ib, 2aS, latin i 2aN.
Adjunkt, cand. pæd. Jørgen Schøtt Kristensen: engelsk i 2aN, Ix, 

ly, 2q.
Adjunkt, cand. mag. Helge Krüger-Rasmussen: historie i 2a, 2x, 

2y, 3a, legemsøvelser i lax, Ibyz, 2ax, 2y, 3ay, Ipq, 2PQ.
Timelærer Ulla Lange: legemsøvelser (piger) lax, Ibyz, 2ax, 2y, 

3ay.
Adjunkt, cand. scient. Henning Larsen: matematik i 2a, fysik i 

2xF, 2xyNS, 3xyF, 3xyN, 2PQ.
Adjunkt, cand. scient. Arne Kirkegaard Nielsen: fysik i Ix, ly, 

lz, 2yF, matematik i 2PQ.
Lektor, cand. theol. Christian Kastberg Nielsen: religion i 2a, 3a, 

2x, 2y, 3x, 3y, 2p, 2q, latin i Ib.
Lektor, cand. mag. Kirsten Kastberg Nielsen: fransk i 2a, 3a, ly, 

2x.
Adjunkt, cand. mag. Else Marie Bjerg Pedersen: tysk i la, Ib, 

2PQ, engelsk i IPQ.
Lektor, cand. mag. Ove Quistorff: fransk i la, lx, 2PQ, engelsk 

i 3aN, lp.
Timelærer Lilly Refslund: formning i 2ayF, 2xyNS, 3axy, lp, 

Ipq.
Lektor, cand. mag. Edith Simonsen: latin i la, fransk i Ibz, 2y, 

3x, 3y.
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Adjunkt, fil. mag. et art. Hilkka Søndergaard: engelsk i la, 3aS, 
2PQ.

Studielektor, cand. mag. Bent Valeur: geografi i 2aS, 3aS, 2xyNS, 
3xyS, lp, Iq, biologi i 3a, psykologi i 2PQ.

Årsvikar, cand. mag. Frederik Vest-Hansen: dansk i 2x, 1p, 2q.
Timelærer Bjarne Østerlund: legemsøvelser (drenge) i 3x.
Adjunkt, cand. scient: Susanne Østerlund: biologi i 3xyN, 3xyFS, 

lp, Iq, 2PQ.

Adjunkt Tuk Andreasen 
Hjejlen 80, 6270 Tønder 
Tlf. 72 35 77

Adjunkt Bente Bjorholm- 
Petersen, Nørrevej 2A, 
Abild, 6270 Tønder 
Tlf. 72 43 98

Lektor Finn Christensen 
Alexandrinevej 3, 
6270 Tønder
Tlf. 7218 00

Lektor Jutta Christensen 
Alexandrinevej 3, 
6270 Tønder
Tlf. 72 18 00

Adjunkt
Karlo Christensen
Nygade 13, 6270 Tønder
Tlf. 72 27 78

Adjunkt Detlef Dohrn
Værftvej 20, 
6270 Tønder
Tlf. 72 31 63
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Lektor Kjeld Ejrnæs
Krumom 12, 
6270 Tønder
Tlf. 72 19 52

Cand. mag.
Jens Erik Ellingsøe, 
Marskkollegiet, Konge
vej 19, 6270 Tønder 
Tlf. 72 34 99

Adjunkt Niels Falsig 
Hjejlen 96, 6270 Tønder
Tlf. 72 30 15

Adjunkt
Kjeld Sten Hansen 
Østergade 36, 
6270 Tønder
Tlf. 72 40 75

Adjunkt Marianne Højen 
Leosalle 28, 
6270 Tønder
Tlf. 72 39 12

Rektor
Hans Otto Jensen 
Digevej 16, 
6270 Tønder
Tlf. 72 29 49

Adjunkt Poul Karlsson 
Leosalle 28, 
6270 Tønder
Tlf. 72 3912

Lektor Hågen Kiil 
Frigrunden 7, 
6270 Tønder 
Tlf. 721317
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Lektor Inger Kiil 
Frigrunden 7, 
6270 Tønder 
Tlf. 72 13 17

Adjunkt
Jørgen Schøtt Kristensen 
Spikergade 20, 
6270 Tønder
Tlf. 72 35 47

Adjunkt
Helge Krüger-Rasmussen 
Nørregade 30, 
6270 Tønder
Tlf. 72 40 63

Timelærer Ulla Lange, 
Enghavevej 28, 
6240 Løgumkloster 
Tlf. 74 44 54

Adjunkt
Henning Larsen
Mågen 17, 6270 Tønder
Tlf. 72 40 62

Lektor
Christian Kastberg
Nielsen
Østergade 17, 
6270 Tønder
Tlf. 7210 95

Adjunkt
Arne Kirkegaard Nielsen
Højervej 19, Møgel
tønder, 6270 Tønder 
Tlf. 74 8185

Lektor
Kirsten Kastberg 
Nielsen 
Østergade 17, 
6270 Tønder
Tlf. 72 10 95
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Adjunkt
Else Marie Bjerg 
Pedersen,
Brede Bygade 26, 
6261 Bredebro
Tlf. 7417 67

Lektor
Ove Quistorff
Værftvej 24, 
6270 Tønder
Tlf. 72 25 23

Timelærer 
Lilly Refslund 
Bygade 26, 
6775 Døstrup 
Tlf. 75 44 06

Lektor Edith Simonsen 
Frilandsvej 4, 
6270 Tønder
Tlf. 72 23 09

Studielektor Bent Valeur
Kastaniealle 1, 
6270 Tønder
Tlf. 72 24 01

Årsvikar, cand. mag. 
Frederik Vest-Hansen 
Nørremarksvej 30, 2. tv., 
6270 Tønder
Tlf. 72 40 73

Adjunkt
Susanne Østerlund 
Ellum Bygade, 
6240 Løgumkloster 
Tlf. 74 45 40
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Sekretær Karen Ejrnæs
Krumom 12, 
6270 Tønder
Tlf. 72 19 52

Ændringer i lærerkollegiet i årets løb
Pr. 1. august 1977 blev cand. mag. Marianne Breaum Højen og 
cand. mag. Bente Bjorholm-Petersen ansat som overenskomst
lønnede adjunkter. Som timelærere ansattes cand. mag. Frederik 
Vest-Hansen, cand. mag. Jens Erik Ellingsøe, lærer Ulla Lange 
og lærer Bjarne Østerlund.

Under adjunkt Susanne Østerlunds barselsorlov fra 23. februar 
til 31. maj vikarierede cand scient. Mogens Kjær Poulsen.

Øvrige aktiviteter

Fællestimer
Under den nye gymnasieordning kan der for gymnasiet og HF 
arrangeres en række fællestimer med oplæsning, koncerter, fore
drag om aktuelle problemer samt orientering om nye perspektiver 
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inden for videnskab, kunst og politik (jfr. § 24 i undervisnings
ministeriets bekendtgørelse af 16. juni 1971 om undervisningen 
i gymnasiet). Formålet med disse timer er at meddele eleverne en 
alsidig orientering under friere former, end det er muligt i den 
øvrige, mere pensabundne undervisning, og samtidig styrke ele
vernes fornemmelse af, at skolen er en helhed - til trods for alle 
delinger i linier, grene og klasser.

Fællestimerne kan dels anvendes til fællesarrangementer for 
samtlige elever, dels til arbejde af studiekredsagtig karakter. 
Medens elevernes deltagelse i fællesarrangementerne er obliga
torisk, er deres deltagelse i gruppearbejdet frivillig, idet de dog 
er forpligtede til at følge arbejdet i den eller de studiekredse, de 
har tilmeldt sig. Gruppearbejdet tilrettelægges i serier, der stræk
ker sig over 6—20 timer, og det står principielt åbent for alle 
elever. Dog kræves det, at mindst 10 elever har tilmeldt sig, for 
at en gruppe kan etableres.

Kor
Koret har i år bestået af ca. 20 elever, der har haft en ugentlig 
prøveaften. Ved juletid opførtes rockkantaten »The Creation« 
(David Bobrowitz), og i marts måned var koret med ved tre op
førelser af Haydn's oratorium »Årstiderne« sammen med de øv
rige syd- og sønderjyske gymnasier og Sønderjyllands symfoni
orkester under ledelse af Carl August Vogt, Baden-Baden.

KC + Højen

Skolefester m.v.
Den 25. august er det skolens fødselsdag. Den plejer at blive 
markeret ved et arrangement i festsalen, efterfulgt af forskellige 
muntre konkurrencer. Eftermiddagen er helliget diverse sports
kampe mellem skoleholdet og tidligere elever, og dagen slutter 
med bal. Et udvalg bestående af lige dele elevrådsrepræsentanter 
og lærere tilrettelægger programmet for fødselsdagen, der i år af 
praktiske grunde er henlagt til fredag den 1. september.

Skolekomedien med tilhørende skolebal plejer at løbe af stabe
len kort før jul. Almindeligvis er det 2. g og 2. HF, der har stået 
for arrangementet. På grund af praktiske vanskeligheder med 
arrangementet blev skolekomedien i dette skoleår først opført 
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den 24. februar. 2. g's og 2. HF's elever opførte Kent Anderssons 
og Bengt Bratts skuespil »Her bor de gale« i adjunkt Poul Karls
sons instruktion.

2 Hp Studie- og erhvervsorientering

Kort indføring i aim. studietekniske principper og arbejdsmeto
der. Gennemgang af tilvalgsproblematikken. Studieorientering, 
individuel og kollektiv, bl.a. med besøg på forskellige uddannel
sesinstitutioner. Desuden har der som sædvanlig været en studie
orienteringsdag med studentervejledere fra universiteter og højere 
læreanstalter samt byens erhvervsleder. KC

Gymnasiet
1 . g: I løbet af september og oktober har hver klasse haft studie
teknik i 6-7 timer.

Med henblik på grenvalget har der været afholdt et oriente
rende aftenmøde, og i hver af klasserne har der i december og 
januar fundet orientering sted i 3—4 timer.

2 .-3. g: Spredt over hele skoleåret har hver klasse haft erhvervs
orientering i 2-6 timer fulgt op af individuel vejledning.

Desuden har elever fra 2.-3. g og 1.-2. HF deltaget i nogle 
arrangementer på og uden for skolen:
1. Studieorienterende samtaler i 3 timer i skoletiden med stu

derende fra Aarhus, Odense og København.
2. En lørdagsekskursion til Aarhus Universitet med orientering 

om studierne datalogi, fysik og biologi.
3. En eftermiddagsekskursion til Esbjerg med besøg på Den so

ciale Højskole og på Børnehave- og Fritidspædagogseminariet.
Ki & NF.

Tønder Statsskoles Hjælpefond
har i år modtaget bidrag fra forældrekredsen, Tønder kommune, 
Bredebro kommune, Løgumkloster kommune, Højer kommune, 
Skærbæk kommune samt byens pengeinstitutter.

Vi er taknemlige for de modtagne beløb, som sætter os i stand 
til at gøre deltagelsen i ekskursioner, fællesarrangementer og 
sang- og sportsstævner økonomisk overkommelig for hjemmene.
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»Tohu wa Bohu«
»Tohu wa Bohu« er et skoleblad for elever og lærere ved TS. 1 
kraft af dette skulle det være et forum for debat og meningstil
kendegivelse i den forstand, at det skulle koordinere debatind
læg fra skolens elever. I realiteten bliver det dog ofte (altid?) til, 
at redaktionsstaben skriver næsten hele bladet — og det er jo lidt 
ensartet og trist både for redaktionsmedlemmer og læsere. Kort 
sagt bliver det ofte »tohu wa bohu«, der er hebraisk for tomt og 
øde.

En tilstand af »tohu wa bohu« (tomhed) oversættes ofte med 
ordet »kaos«, og sidste års redaktion kan garantere, at tomhed 
osse kan være en slags kaos. Men det ville jo unægteligt være en 
mere udfordrende og kreativ form for kaos, hvis den opstod fordi 
alle (eller i det mindste så mange som muligt) skolens elever fat
tede papir og pen og nedskrev det, hvis noget faldt dem for 
hjertet.

Indtil dette sker, må vi håbe på, at dette års redaktion trods 
alle forhindringer vil præstere at skabe nogle interessante skole
blade (sidste år blev det desværre kun til 4). I den forbindelse vil 
jeg til slut på den gamle redaktions vegne opfordre alle, såvel 
nye/gamle elever som nye/gamle lærere, til at bidrage til at skole
bladet i år får gode betingelser for at udkomme jævnligt og med 
varieret stof dels ved at melde sig ind i redaktionen og dels ved 
at forfatte indlæg. Jan Brahm.

»Falden«
Fakkelbestyrelsen besluttede ved generalforsamlingen i begyndel
sen af skoleåret at undlade at vælge en formand, næstformand 
etc., og i stedet styre elevforeningen kollektivt. Der kan vel næp
pe være tvivl om at denne styringsform har været særdeles effek
tiv. Faklen har stået som arrangør til ikke mindre end 7 arran
gementer: fester, film, møder m. m.

Der har i år været taget initiativer til helt specielle og utradi
tionelle arrangementer, som f.eks. det første arrangement der var 
en jam-session, hvor lokale musikere og grupper var grundlag 
for aftenens musik. De fleste musikarter var repræsenteret, der 
var både klassisk, folke- og beatmusik - en fornøjelig aften. Beat
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musikken, i år repræsenteret ved Ny Dag og Ache, var de arran
gementer som absolut samlede flest mennesker og ligeledes blev 
modtaget bedst.

Faklen arrangerede, som før nævnt, ikke kun fester, men stod 
bl.a. også som arrangør for et KSF møde, hvor en foredragshol
der kom med oplægget til en diskussion. Man har også forsøgt 
sig som filmarrangør, hvor den svenske film »Æblekrigen« blev 
vist.

Alt i alt må man sige, at der har været blus i faklen både øko
nomisk og arrangementmæssig set. Faklens startkapital var ved 
årets begyndelse ca. 600 kr., og her ved årets slutning regner man 
med at kunne aflevere et regnskab, der viser et overskud på 
3000-4000 kr., så mulighederne for at få nogle gode arrange
menter næste år, skulle være til stede.

I skrivende stund har vi planlagt endnu en beat-koncert med 
gruppen Delta 2000 den 7. april. Det bliver den sidste gang, der 
er blus i faklen i år, da eksamen står for døren.

Den afgående »hårde kerne« i faklen håber, at de fremtidige 
1. g'ere vil tage aktivt del i arbejdet i det forestående år.

Faklen.

Elevrådet
Elevrådet på Tønder Statsskole består af en repræsentant fra hver 
gymnasie- og HF-klasse, samt én ekstra repræsentant fra hver 
HF-årgang. Elevrådet er et organ, der varetager elevernes inter
esser. Dette sker både udadtil og indadtil gennem henholdsvis 
forskellige udvalg og elevernes egne faglige organisationer, DGS 
(Danske Gymnasieelevers Sammenslutning) og LAK (Landssam
menslutningen Af Kursusstuderende). Af udvalgene skal specielt 
samarbejdsudvalget nævnes, da det er det udvalg, som har størst 
kompetence. (Samarbejdsudvalget består af 4 lærere, 4 elever og 
rektor som formand). Dette udvalg nedsætter som regel forskel
lige underudvalg, som skal tage sig af specielle områder, som 
f.eks. temadage, introduktion, byggesager m.m.

I disse udvalg er eleverne også repræsenteret, og herigennem 
får flere af skolens elever kendskab til det arbejde, som foregår 
på skolen udenfor undervisningstiden.

Elevrådet har i det forløbne år arbejdet hårdt på at få HF- og 
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gymnasieeleverne meldt ind i deres faglige organisationer, da de 
seneste uddannelsespolitiske beslutninger har været af en sådan 
karakter, at det er nødvendigt for vor fremtid. Derfor har elev
rådet også arbejdet aktivt indenfor de faglige organisationer for 
herigennem at styrke dem.

Der har i det forløbne år været afholdt elevrådsmøder en gang 
om ugen, og elevrådet har bl.a. arbejdet på følgende: Oprettelsen 
af DUS-Tønder (De Uddannelsessøgendes Samarbejdsudvalg i 
Tønder), SU-aktioner, fælles papirindkøb, temadage, forbedring 
af buskørselsordninger, samt at få en gymnasie- eller HF-elev 
indvalgt i amtscentralen for undervisningsmidler, m.m.

Til slut skal det nævnes, at det er nødvendigt, at der hvert år 
inddrages nye elever i elevrådsarbejdet, hvis elevrådet skal op
retholdes og vedligeholde dets funktioner. Derfor skal der lyde en 
kraftig opfordring til et talrigt opmøde på elevrådsmøderne.

Per Nielsen.

Af skolens dagbog
1977:
7. -7. maj: 2xy på studierejse til Holland under ledelse af studie
lektor Bent Valeur og adjunkt Poul Karlsson.

10. maj: Formningsholdene i 2axy på ekskursion til Nolde- 
museet under ledelse af fru Lilly Refslund.

18. maj: Skolens håndboldhold til stævne i Niebøl under ledelse 
af adjunkt Krüger-Rasmussen. Vi nåede frem til en 2.-plads.

17. juni: Translokation i festsalen. Rektor talte om »Arbejds
løshedens generation«.

8. -10. august: Skolen begynder igen. Introduktionsdage for de 
nye elever.

9— 11. august: 3xyN på lejrskole i Sejs ved Silkeborg under 
ledelse af adjunkt Susanne Østerlund.

19. august: Fællesarrangement i festsalen med underholdning 
af forfatteren Dan Tureil. I eftermiddagens fodboldkamp mellem 
tidligere og nuværende elever sejrede de nuværende med 3-1, 
mens de »gamle« som sædvanlig tog revanche i håndbodkampen, 
som de vandt med cifrene 17-11. Dagen sluttede med et vel
besøgt bal i skolens festsal, hvor »Ny Dag« spillede. Fødselsdags- 
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arrangementet var i år tilrettelagt af et udvalg bestående af 
adjunkterne Susanne Østerlund, Krüger-Rasmussen og Henning 
Larsen, samt elevrepræsentanterne Per Nielsen, Søren Holm Han
sen og Karen-Bodil Hejlesen.

2. september: Indledende boldkampe i Åbenrå til regionsstæv
net i Sønderborg. I begge kampene vandt Tønder Statsskole over 
Deutsche Gymnasium, fodbold 3-1, håndbold 13-12.

7. september: Fortsatte indledende kampe til regionsstævnet. Vi 
havde besøg af Åbenrå Statsskole og Haderslev Katedralskole og 
var ubeskedne nok til at besejre dem begge. I håndbold vandt vi 
med 14-12 over Åbenrå. I fodboldkampen med Haderslev endte 
den ordinære kamp 2-2, i omkampen blev det 0-0, og endelig 
vandt vi i straffesparkkonkurrencen med 4-3.

15. september: Regionsstævne i Sønderborg. I drengeatletik 
blev vi nr. 3 i gruppe I og nr. 5 i gruppe II. I pigeatletik blev 
skolen nr. 6. Derudover var vi med i finalen i såvel håndbold 
som fodbold, - i begge tilfælde var modstanderen Sønderborg 
Statsskole. Det blev til en sejr til hver side. I håndbold vandt vi 
med 14—13, mens vi tabte fodboldkampen med 0—2.

19. september: Rejselektor Svante Lidbaum gav lektioner i 
svensk (»aktuela svenska trubadurer«).

14. oktober: 24 elever fra Skærbæk Kommuneskole på er
hvervspraktikbesøg på Tønder Statsskole. Orientering om gym
nasiet og HF. Besøg i klasserne.

14. -22. oktober: 3a på studierejse til Sovjetunionen under le
delse af adjunkt Helge Krüger-Rasmussen.

9. november: 3g til filmforevisning i festsalen. Sartres »Les 
jeux sont faits«.

10. november: ly og lp på ekskursion til Dannevirke og Hede
by under ledelse af adjunkt Tuk Andreasen.

10. november: Klasseforældremøde i Ibz.
15. november: Fællesarrangement. Filmen »De 141 Dage« fo

revistes for hele skolen.
18. november: Lektor Rosenkjærs mindelegat tildeltes i år før

stelærer K. Schmidt Nielsen og fru Erika Schmidt Nielsen, Visby. 
Der var blomster ved mindetavlen fra fru rektor Randrup.

21. november: Klasseforældremøde i la.
22. november: Klasseforældremøde i lx.
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22.-25. november: 3axyS på studierejse til København under 
ledelse af adjunkt Tuk Andreasen.

23. november: Skolens håndboldhold til stævne i Ribe under 
ledelse af adjunkt Krüger-Rasmussen. Vi vandt.

23. -25. november: Temadage for hele skolen. I denne forbin
delse afvikledes flg. fællesarrangementer: Forfatteren Ellen Brun: 
Forbrugersamfund og U-landsproblemer. Oplysningssekretær i 
S.I.D. John Mølgaard: Fagbevægelsens syn på fremtidig vækst i 
Danmark. Debat om A-kraft ved direktør J. Oksen, EASV og 
oplysningssekretær i OOA Henning Refsgaard og Mogens Jen
sen.

28. november: Ved en højtidelighed på Gråsten Landbrugs
skole fik Asta Nielsen (HF-eksamen fra Tønder Statsskole 1977) 
overrakt Ingrid-Fondets rejsestipendium.

1. december: Klasseforældremøde i ly.
12. december: Skolens basketball-hold deltog i en turnering i 

Varde under ledelse af adjunkt Helge Krüger-Rasmussen.
16. december: Skolens håndboldhold deltog i en turnering i 

Randers under ledelse af adjunkt Helge Krüger-Rasmussen. Vi 
blev nr. 3.

20. december: Pige-håndboldholdet deltog i en turnering i 
Tinglev under ledelse af fru Ulla Lange.

22. december: Juleafslutning i festsalen. Rektor læste op. Sko
lens kor og orkester underholdt med en rock-kantate »The 
Creation« af Dawid Bobrowitz. Fru rektor Randrups legat tildeltes 
elev i 2HF Kaj Juhl Madsen, mens Sverre Raffnsøe-Møller, 3a, fik 
Alliance Fran^aise's bogpræmie.

1978:
18. januar: »Grenvalgsmøde« for 1. gymnasieklasses elever og 
deres forældre. Rektor redegjorde for grenvalgsproblematikken. 
Derefter havde forsamlingen lejlighed til at stille spørgsmål til et 
panel bestående af ældre elever, og til slut var der individuel kon
sultation vedr. grenvalget hos nogle af skolens elever og lærere.

23. januar: Skolens volleyball-hold (drenge) deltog i et stævne 
i Kolding under ledelse af adjunkt Krüger-Rasmussen.

Samme dag deltog pigeholdene i et stævne i Tønderhallen un
der ledelse af adjunkt Bente Bjorholm-Petersen.
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25. januar: Orienteringsmøde i festsalen for aspiranter til 
1.-gymnasieklasse samt deres forældre. Ca. 200 var mødt. Rektor 
gennemgik de nye optagelsesregler. Derefter havde forsamlingen 
lejlighed til at stille spørgsmål til et panel bestående af ældre og 
yngre gymnasieelever. Sidste del af mødet var henlagt til frokost
stuen, hvor der var stor spørgelyst ved de fem borde, hvor lærere 
og elever stod til rådighed med individuel vejledning.

8. februar: Studieorientering for HF, samt 2. og 3.g under med
virken af et hold studerende udsendt af arbejdsdirektoratet, samt 
erhvervsvejleder fru Hammershøi og skolens egne studievejledere 
Karlo Christensen, Niels Falsig og Hågen Kiil.

13. februar: Møde i frokoststuen for HF-aspiranterne og deres 
forældre. På mødet redegjorde studievejleder, adjunkt Karlo Chri
stensen for optagelsesbetingelserne, for de forskellige valgmulig
heder under HF-studiet, samt for de rettigheder, denne eksamen 
giver, mens rektor tog sig af de økonomiske støttemuligheder. 
Bagefter havde aspiranter og forældre lejlighed til at søge indi- 
duel vejledning hos nogle af skolens lærere og elever.

18. februar: Skolens volleyball-hold deltog i et stævne i Åben
rå med de øvrige syd- og sønderjyske gymnasieskoler. Pigeholdet 
blev nr. 3, drengeholdet nr. 1.

23. februar: Fællesarrangement. Forfatteren Hans Scherfig talte 
om sine egne værker.

24. februar: Skolefest på Tønderhus med bal og skolekomedie. 
2.g's og 2.HF's elever opførte Kent Anderssons og Bengt Bratts 
skuespil »Her bor de gale« i adjunkt Paul Karlssons instruktion.

11. marts: 17 elever til studieorientering i Århus vedr. fagene 
biologi, datalogi og fysik under ledelse af adjunkt Niels Falsig.

14. marts: Skolens kor deltog i Frihedshallen i Sønderborg i 
opførelsen af Haydns »Årstiderne« i samarbejde med de øvrige 
syd- og sønderjyske gymnasiekor og Sønderjyllands Symfoni
orkester. Dirigent: Carl August Vogt.

15. marts: »Årstiderne« opførtes i Kongreshallen i Kolding.
15. marts: Fællesarrangement. Jytte Rex' film »Veronicas 

Svededug«.
16. marts: »Årstiderne« opførtes i Tønderhallen.
17. marts: Ved en ekstraforestilling opførtes »Her bor de gale« 

for eleverne i Deutsches Gymnasium, Åbenrå.
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12 . april: Ca. 25 elever fra HF og 2.-3.g til studieorientering på 
Børnehaveseminariet og Den sociale Højskole i Esbjerg under le
delse af adjunkt Niels Falsig.

13 .-16. april: ly på ekskursion til København under ledelse af 
adjunkt Tuk Andreasen.

1— 5. maj: 2xy på ekskursion til Skåne under ledelse af studie
lektor Bent Valeur og adjunkt Helge Krüger-Rasmussen.

I skoleårets løb har flg. fagkonsulenter besøgt skolen: lektor Kurt 
Fredsgård (samfundsfag) og lektor Poul Arndal (engelsk). Des
uden har skolen haft besøg af rejselektor Sigrid Pudelka i tysk.

De mundtlige prøver ved de afsluttende eksaminer og årsprø
verne er offentlige. Til at overvære disse samt translokationen, 
som afholdes fredag den 16. juni kl. 10,00, indbydes forældre og 
andre, der har interesse for skolen.

Til translokationen møder eleverne kl. 9,40.

Det nye skoleår begynder mandag den 7. august. Elever i 2.HF, 
2.g og 3.g møder kl. 9,00. Nye elever (l.HF og l.g) møder kl. 
10,00.

Tønder Statsskole og HF-kursus, den 4. maj 1978.

Hans Otto Jensen.
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Ferier og fridage
Efter sommerferien begynder skolen mandag den 7. august. 
»Gamle« elever møder kl. 9,00, nye elever (l.g og l.HF) kl. 10,00. 
I øvrigt er der for skoleåret 1978/79 fastsat følgende fridage og 
ferier (de nævnte dage er medregnet):

1978
Mandag den 16. oktober til fredag den 20. oktober: Efterårsferie. 
Onsdag den 27. december til fredag den 5. januar: Juleferie.

1979
Onsdag den 28. marts: Dronning Ingrids fødselsdag.
Mandag den 9. april til tirsdag den 17. april: Påskeferie.
Tirsdag den 5. juni: Grundlovsdag.
Mandag den 25. juni til fredag den 10. august: Sommerferie.
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