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Velkommen til de nye elever
Mens skolens årsskrift tidligere fortrinsvis har givet en oversigt 
over det forløbne års arbejde, er dette hæfte indrettet som et in
troduktionsskrift, der forhåbentlig skulle kunne tjene som en 
nyttig håndbog for elever og lærere og navnlig give de nye elever 
oplysninger, som vil kunne lette dem overgangen til den nye 
arbejdsplads.

Hans Otto Jensen

Skolens struktur
Tønder Statsskole består i skoleåret 1975/76 af et fuldt udbygget 
to-sporet kursus til Højere Forberedelseseksamen, samt en gym
nasieafdeling med sproglig og matematisk linie. I gymnasieafde
lingen er den matematiske linie og 2. og 3. g sproglig i to spor.

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 1975 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.

Den matematisk-fysiske og den nysproglige gren svarer ret 
nøje til den gamle gymnasieordnings matematiske og nysprog
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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.
1. Eventuelt tysk

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 lig gren

2- g 3. g 2-8 3. g
Engelsk 4 6 3 51
Tysk 3 5 0 0
Latin 4 0 0 0
Samfundsfag 0 1 5 5
Geografi 0 0

1 Eventuelt tysk
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
fysisk gren gren
2-g 3. g 2- g 3. g

Matematik 5 6 3 3
Fysik 3 5 2 2
Geografi 3 0 3 2
Biologi 0 3 3 7

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

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 
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: oldtidskundskab, matematik.
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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
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.
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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.

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

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 ....................................
Elistorie ....................................
Biologi ....................................
Geografi ....................................
Matematik ...............................
Engelsk ....................................
Tysk .........................................
Samfundsfag ...........................
Musik/Formning ......................
Idræt .........................................

Antallet af ugentlige timer
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
5 5 0 0
4 3 4 4
3 3 0 0
2 2 0 0
2 2 0 0
2 2 0 0

Tilvalgsfag:
Biologi ........................ ........... 0 0 4 4
Matematik ................... ........... 0 0 6 6
Engelsk ........................ ........... 0 1 3 3
Tysk ............................ ........... 0 0 5 5
Samfundsfag .............. ........... 0 0 3 3
Musik ............................ ........... 0 0 4 4
Formning ................... ........... 0 0 4 4
Idræt ............................ ........... 0 0 4 4
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3. fremmedsprog...................... 0 3 4 4
Fysik ......................................... 0 3 6 5
Kemi ......................................... 0 0 5 5
Psykologi ................................ 0 0 3 3

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.

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).

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 og skriftlig inspektor: lektor Otto Høyer.
Skolens regnskabsfører: lektor Kjeld Ejrnæs.
Indvendig inspektor, inspektion med tilrejsende elever og bog

inspektor: lektor Bent Valeur.
Udvendig inspektor: lektor Ove Quistorff.
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Bibliotekar: lektor Hågen Kiil.
Studievejleder ved HF-kurset: adjunkt Karlo Christensen. Kon

tortid: onsdag kl. 14—15,00.
Erhvervsvejledere: lektor Hågen Kiil, adjunkt Karlo Christensen 

og adjunkt Niels Falsig.
Sekretærer: fru Edith Nielsen og fru Karen Ejrnæs. 
Tilsynsførende med botanisk have: fhv. lektor Johan Larsen. 
Fedel: Laust Andersen.

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

Lærerrådet
består af samtlige fastansatte lærere ved skolen og ledes af en 
af rådet valgt formand. Det tager sig af anskaffelse af undervis
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: lektor Otto 
Høyer, næstformand: adjunkt Niels Falsig, sekretær: adjunkt 
Poul Karlsson.

Samarbejdsudvalget
består af 4 lærere og 4 elevrepræsentanter plus rektor, der er 
formand. For tiden er medlemmerne: Hans Otto Jensen, Otto 
Høyer, Ove Quistorff, Tuk Andreasen, Arne Kirkegaard Nielsen, 
samt Torben Rugbjerg Rasmussen, 2a, Orla Johannsen, 2y, Sten 
Scheller Jensen, Ix, og Carl Viggo Frej Petersen, 2p. Samarbejds
udvalget affatter skolens ordensreglement og tager sig af spørgs
mål vedrørende fællestimer, skolekomedie, skovtur, fritidsaktivi
teter m.v. Det kan behandle enkelt-elevers forhold, hvis eleven 
er indforstået med det.

Elevrådet
Der vælges én repræsentant pr. klasse. Formand: Torben Rug
bjerg Rasmussen, 2a, næstformand: Holger Klintholm, 2x, se
kretær: Per Christiansen, ly (se side 34).
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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 Rud. 
Arendt, fru gårdejer Inger Demant, konsulent H. C. Hansen, hus
mand Hans Bork, lektor Otto Høyer, lektor Kjeld Ejrnæs, samt 
rektor.

Statens Uddannelsesstøtte og andre legatmidler
Blanketter til ansøgning om Statens Uddannelsesstøtte udleveres 
på skolen. Nye elever søger i begyndelsen af skoleåret, gamle 
elever fortrinsvis i slutningen af det forudgående skoleår. Det er 
en betingelse for tildeling af støtte, at eleven er studieegnet og 
studieaktiv. I øvrigt afhænger støtten af forældrenes og ansø
gerens indkomst og formue. Men alle uddannelsessøgende over 
18 år har nu — uden hensyn til deres økonomiske forhold — ad
gang til at optage statsgaranterede lån til almindelig bankrente.

Ansøgninger indleveres til kontoret og behandles af et stipen- 
dienævn bestående af rektor, lektor Otto Høyer (formand), lek
tor Kjeld Ejrnæs, lektor Christian Kastberg Nielsen, Torben Rug
bjerg Rasmussen, 2a, Orla Johannsen, 2y, Sten Scheller Jensen, 
Ix, og Carl Viggo Frej Petersen, 2p.

I alt blev der i skoleåret 1974/75 fra SU uddelt 643,305 kr. 
som stipendier, 70,468 kr. som egentlige statslån (rentefri i stu
dietiden - kun til elever på 20 år og derover) og 91,068 kr. som 
statsgaranterede lån til almindelig bankrente.

Endvidere råder skolen over følgende legatmidler: »Adjunkt 
Carl August Sørensens Mindelegat«, Den sønderjydske Fonds 
Tønder-Studenterlegat« og »Tønder Statsskoles Elevforenings 
legatfond« (søges på særlig blanket, der udleveres på skolen).

De nævnte legater vil kunne søges af studerende med af
gangseksamen fra Tønder Statsskole. Nærmere meddelelse 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. Ansøgnings
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skemaer udleveres på skolen og afleveres til rutebilchaufføren, 
subsidiært til nærmeste DSB-station.

I enkelte tilfælde, hvor offentligt trafikmiddel ikke vil kunne 
benyttes, kan der søges om tilskud til brug af eget befordrings
middel.

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.

Da pladsforholdene desværre er ret trange, vil hver enkelt 
elev blive anvist plads ved et bestemt bord. Hvert bord vælger 
sin egen bordformand, der modtager bestilling på og betaling 
for mælk, samt påser, at det brugte service stilles på bakke. - 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 mellem
timerne - 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 tidsskrifter - 
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 øvrigt 
henvises til reglerne på opslagstavlerne.

Opslagstavle og plakatvægge. Skolens opslagstavle findes på 
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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 
tilladelse fra elevrådsformanden - opsætte udklip m.v., som man 
finder har betydning for elevarbejdet og for skolen.

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 kammeraterne!

*

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 hidtil har kunnet byde hver enkelt klasse et særligt hjemme- 
klasselokale. Om dette vil kunne vare ved, er imidlertid tvivl
somt. Hvis den hidtidige stigning i elevtilgangen fortsætter, må 
vi utvivlsomt affinde os med, at vi også her på stedet vil få 
enkelte vandreklasser.

Ordensregler
Som i alle de øvrige forhold er de tilgrundliggende regler fast
lagt af de centrale myndigheder, undervisningsministeriet og di
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
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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 
regler. I den nye bekendtgørelses § 5 hedder det således: »De 
studerende har pligt til at deltage i kursusundervisningen i fæl
lesfag 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 
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 sær
lig blanket, der udleveres af skolen (lektor Høyer). Eleven må 
selv betale lægeattesten.
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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 for
lade 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). 
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
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blive forlangt erstattet.
9. Tobaksrygning er kun tilladt i skolegården og i frokoststuen 

(dog ikke i spisefrikvarteret).
10. I 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. Papir
varer stilles til rådighed efter skolens og faglærernes skøn.

Eleverne
Ved slutningen af forrige års beretning (1. maj 1974) var skolens 
elevtal 278. Efter bestået studentereksamen udgik 62 elever, efter 
bestået HF-eksamen udgik 44 elever. Siden sommerferien har 
skolen modtaget 128 indmeldelser, medens 17 elever har meldt 
sig ud.

Derefter er skolens elevtal (1. maj 1975) 283, (121 drenge og 
162 piger).

Elevernes bopæl fordelt på kommuner 1. maj 1975 fremgår af 
nedenstående oversigt. (1. kolonne betegner antallet af elever i 
HF-klasserne, 2. kolonne gymnasieklasserne og 3. kolonne det 
samlede elevtal):

Bredebro 6 11 17
Broager 1 0 1
Egtved 2 0 2
Gråsten 1 0 1
Haderslev 1 0 1
Holstebro 0 1 1
Højer 12 15 27
Lundtoft 0 1 1
Løgumkloster 15 34 49
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Nr. Rangstrup 5 7 12
Randers 0 1 1
Ribe 1 0 1
Skærbæk 15 7 22
Sydals 1 0 1
Sydslesvig under ét 2 2 4
Tinglev 9 25 34
Tønder 29 78 107
Varde 1 0 1
I alt 101 182 283

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.

3. gymnasieklasse
3a

1. Birthe Andersen, 8.3.55 (Bjerndrup) N.
2. Jytte Andreasen, 20.10.55 (Møgeltønder) N.
3. Michael Berg, 16.12.56 (Løgumkloster, bror til nr. 3 i 

3x og nr. 1 i lb) N.
4. Asta Marie Bork, 15.7.56 (Travsted) N.
5. Karen Bundgaard, 10.12.56 (Højer) N.
6. Hanne Christensen, 12.2.55. N.
7. Jonna Rahbek Christensen, 15.9.56. N.
8. Ane Vestergaard Hansen, 7.11.55 (søster til nr. 1 i 

la) N.
9. Nils Gunder Hansen, 2.7.56. N.

10. Hilda Høeg, 24.2.56 (Duborg, Højer) N.
11. Elin Jensen, 22.1.56 (Nr. Løgum) N.
12. John Thorup Jensen, 20.4.55. N.
13. Inge Seedorff Uldall Juhl, 29.4.55 (Emmerlev) N.
14. Niels Christian Lasota, 29.4.56 (Løgumkloster) N.
15. Lis Nielsen, 1.10.55 (Arrild) N.
16. Carsten Pallesen, 23.5.56. N.
17. Amy Reinhold Petersen, 19.4.55 (Løgumkloster) N.
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18. Annemarie Stokbæk, 24.10.55 (Emmerlev) N.
19. Petra Marie Sørensen, 19.11.55 (Nr. Vollum) N.
20. Ria Wind, 13.2.55 (Højer) N.

3x.
1. Ann Andersen, 25.11.54. F.
2. Baltser Andersen, 3.1.56 (Løgumkloster) N.
3. Marianne Berg, 15.5.55 (Løgumkloster, søster til nr. 3 

i 3a og nr. 1 i lb) N.
4. Jens Birkegaard, 24.1.55 (Daler) F.
5. Hans Jørgen Hansen, 15.6.54. F.
6. Lis Hansen, 31.3.55 (Løgumgårde, søster til nr. 2 i 

2x) F.
7. Harald Johannsen, 24.2.55.F.
8. Erling Løbner, 8.10.55 (Fogderup) F.
9. Lis Kühnel Madsen, 19.4.56 (søster til nr. 9 i la) F.

10. Andreas Marcussen, 28.3.55 (Sønderby, Møgel
tønder) F.

11. Jørn Marcussen, 15.2.55. F.
12. Jes Michelsen, 10.7.56 (Jejsing) F.
13. Anders Nicolaisen, 21.4.56 (Løgumkloster) F.
14. Kevin Nielsen, 9.11.56 (Løgumkloster) N.
15. Leif Hansen Nielsen, 4.2.55 (Mjolden) N.
16. Mogens Nielsen, 30.4.55 (Bredebro) F.
17. Otto Nissen, 18.6.55 (Nr. Skærbæk) F.
18. Jan Nørby, 6.5.56 (Løgumkloster) F.
19. Jens Hedelykke Pedersen, 26.8.56. N.
20. Susanne Pedersen, 16.6.56 (Højer, søster til nr. 15

i 1 y) N.
21. Inga Stein, 12.12.56 (Løgumkloster, søster til nr. 18

i lx) F.

3y.
1. Arne Bock, 6.11.55 (Sofiedal) F.
2. Johannes Christensen, 11.12.56 (Overby Vester

mark) N.
3. Lars Højsted Hansen, 27.9.54 (Randers) F.
4. Johannes Jessen, 4.9.55 (Lovtrup) F.
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5. Yrsa Jørgensen, 22.10.55 (Bylderup-Bov) N.
6. Helge Leonhardt, 31.7.56. F.
7. Astrid Mamsen, 30.10.56 (Møgeltønder) N.
8. Birthe Nielsen, 22.10.55 (Roost, søster til nr. 14 

i lx) N.
9. Per Nielsen, 28.8.55 (Tinglev) F.

10. Lene Borg Pedersen, 5.12.56 (Flolstebro) N.
11. Sara Petersen, 27.12.55 (Terkelsbøl) N.

2. gymnasieklasse
2a.

1. Vibeke Birkvad, 18.4.57. S.
2. Eva Maria Borg, 7.6.57. S.
3. Birthe Christensen, 24.5.57. S.
4. Britta Rühlmann Høgh, 4.7.57 (Rens) N.
5. Inger Dons Hørliick, 29.4.57 (Toftlund) S.
6. Mette Lüth, 25.3.57 (Løgumkloster, søster til nr. 12 

i Ix) S.
7. Birgit Matthiesen, 2.12.56 (Toftlund) N.
8. Nanett Mosumgaard, 10.9.57 (Toftlund) N.
9. Thomas Quistorff, 5.3.57. N.

10. Torben Rugberg Rasmussen, 28.5.57. N.
11. Bjarne Schmidt, 19.9.57. S.
12. Bodil Vestergård, 3.10.57 (Sofiedal) N.

2b.
1. Gitte Andersen, 28.10.57 (Højer) N.
2. Christian Arendt, 24.7.57 (Løgumkloster) S.
3. Lilian Bjørn, 6.10.56 (Nolde Mark) N.
4. Jørgen Sønnich Brodersen, 13.8.56 (Bredebro) N.
5. Cecilie Lund Ehmsen, 12.3.56 (Ballum) N.
6. Michael Ehlert Falch, 16.9.56. S.
7. Connie Enghave Jensen, 29.1.56 (Tyvse) N.
8. Povl Gåsvig Kristensen, 30.6.57 (Aventoft) N.
9. Bodil Westermann Krog, 22.4.56 (Randerup) N.

10. Dorthe Tauber Lassen, 12.11.57. S.
11. Karin Madsen, 10.3.58. N.
12. Pia Bache Mikkelsen, 22.7.55. S.
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13. Dorit Jul Nielsen, 14.6.57. S.
14. Leif Fredensborg Nielsen, 2.4.56 (Bredebro) N.

2x.
1. Dora Kristine Callesen, 5.5.57 (Heds) F.
2. Mette Marie Hansen, 13.8.56 (Løgumgårde, søster til 

nr. 6 i 3x) F.
3. Poul Erik Hansen, 23.2.56 (Løgumgårde) F.
4. Niels Jensen, 11.9.57. N.
5. Birthe Fuglsang Jessen, 30.5.56 (Vester Terp) F.
6. Edith Johannsen, 26.5.56 (Gåsblok) F.
7. Vibeke Karsbæk, 16.12.56 (Møgeltønder) F.
8. Connie Lauridsen, 24.3.56 (Fogderup, søster til 

nr. 9) N.
9. Winnie Lauridsen, 4.7.57 (Fogderup, søster til nr. 8) F.

10. Bent Juhl Madsen, 25.3.56 (Landeby) F.
11. Peter Hansen Matzen, 26.9.55 (Løjtved) F.
12. Holger Klintholm Nielsen, 1.10.57. N.
13. Hans Andreas Beyer Petersen, 18.10.55 (Bylderup- 

Bov) N.
14. Jørn Peter Storck, 2.10.56. F.

2y-
1. Finn Autzen, 24.2.56. N.
2. Peter Dines Bergmann, 6.9.56 (Højer) F.
3. Andreas Chr. Boyschau, 5.5.56 (Højer) F.
4. Jutta Hansen, 20.9.56 (Bredebro) F.
5. Tinne Hansen, 1.2.58 (Nørby, søster til nr. 9 i lp) N.
6. Lone Langgaard Jacobsen, 30.4.57. N.
7. Gert Kjærgaard Jensen, 21.5.56. F.
8. Frank Johannsen, 4.8.56. N.
9. Orla Johannsen, 11.2.56. N.

10. Willy Johnsen, 4.12.57. F.
11. Bjarke Lund, 15.1.57. N.
12. Leif Lund, 14.12.56. F.
13. Jens Kristian Madsen, 26.3.57 (Metaslund) F.
14. Jette Elkjær Madsen, 26.1.58 (Løgumkloster) N.
15. Christa Nielsen, 27.4.56 (Ballum) N.
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16. Torben Nørup Nielsen, 15.7.57 (Løgumkloster) F.
17. Marie-Louise Nissen, 17.2.55 (St. Jyndevad) N.
18. Per Tiedemann Nyhuus, 30.3.58 (Bylderup-Bov) N.
19. Flemming Petersen, 9.8.57. N.

1. gymnasieklasse
la.

1. Lisbet Vestergaard Hansen, 12.12.58 (søster til 
nr. 8 i 3a).

2. Jens Jørgen Iversen, 22.2.58 (Jejsing).
3. Åse Holm Jacobsen, 25.1.58 (Siider Liigum).
4. Astrid Irene Jensen, 18.10.58 (Lund).
5. Jytte Birgitte Jensen, 28.4.58 (Travsted, søster til nr. 6).
6. Marianne Jensen, 28.4.58 (Travsted, søster til nr. 5).
7. Elisabeth Hørliick Jessen, 8.8.57 (Kjærgaard).
8. Anette Leth, 6.12.58.
9. Jette Kühnel Madsen, 13.5.58 (søster til nr. 9 i 3x).

10. Susanne Tjørnelund Mattesen, 5.3.58.
11. Astrid Elisabeth Olesen, 29.1.59 (Overby).
12. Anne-Lene Petersen, 2.5.57 (Bov).
13. Jens Erik Posselt, 30.7.57.
14. Anne Dorte Riggelsen, 22.4.58.
15. Anne Rosenvold, 8.3.59.
16. Gurli Marie Søndergård, 27.2.57 (Skærbæk).
17. Anne Lone Toldam, 27.1.58.
18. Lene Vinter-Jensen, 20.3.58.

lb.
1. Irmgard Berg, 19.11.58 (Løgumkloster, søster til nr. 3 

i 3a og nr. 3 i 3x).
2. Else Byriel, 9.1.58 (Jejsing).
3. Birgit Christensen, 1.8.58 (Daler).
4. Jørgen Demant, 28.4.57 (Søvang).
5. Lone Friis, 7.10.57 (Løgumkloster).
6. Annette Godskesen, 18.9.57 (Ulstrup).
7. Lis Brødsgaard Jacobsen, 24.2.57 (Vester Terp).
8. Lone Marie Jensen, 31.10.57 (Højer).
9. Maiken Slater Johannsen, 4.2.59.
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10. Hella Lützen, 2.2.57 (Jejsing).
11. Birgit Nissen, 1.4.57 (Sølsted, søster til nr. 20 i 2p).
12. Mette Oksen, 2.11.57 (Jejsing).
13. Lis Poulsen, 11.6.58 (Løgumkloster).
14. Lone Thude, 18.12.57 (Løgumkloster).

Ix.
1. Dorthe Andersen, 2.6.58 (Ellehus).
2. Lis Bastian, 6.3.58 (Normsted).
3. Halvor Bogh, 13.2.57 (Bredebro).
4. Charlotte Dagnæs-Hansen, 9.4.58.
5. Berit Brask Haarby, 1.4.58.
6. Karsten Himmelstrup, 3.4.58.
7. Jens Christian Jensen, 21.1.57 (Øster Højst).
8. Sten Scheller Jensen, 18.8.56.
9. Erling Johannsen, 19.9.57 (Arndrup).

10. Ejvind Jørgensen, 18.9.58 (Kirkeby).
11. Marianne Haahr Lund, 6.6.58.
12. Klaus Lüth, 27.9.58 (Løgumkloster, bror til nr. 6 i 2a).
13. Aage Lindberg Maybom, 23.12.57 (Bredebro).
14. Marianne Nielsen, 4.3.58 (Roost, søster til nr. 8 i 3y).
15. Peter Petersen, 26.11.56 (Gallehus).
16. Birgitte Rodenberg, 16.7.57 (V. Terp).
17. Hanne Sinding, 13.2.59.
18. Hans-Henrik Stein, 17.4.58 (St. Åved, bror til nr. 21

i 3x).
19. Torbjørn Ydegaard, 12.7.58.

ly-
1. Anders Andersen, 18.6.57 (Travsted).
2. Esther Bucka, 26.6.58 (Burkal).
3. Ulla Callesen, 3.3.58 (Terkelsbøl).
4. Per Christiansen, 26.12.57.
5. Steen Hansen, 8.8.57 (Rudbøl).
6. Angela Hattesen, 28.4.57 (Jejsing).
7. Freddy Hehr, 3.6.57.
8. Anders Lund Hejlesen, 16.12.57 (St. Jyndevad).
9. Kirsten Henningsen, 8.10.58 (Stemmild).
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10. Finn Rasmussen Jensen, 28.12.57.
11. Jette Jensen, 23.4.57 (Stade).
12. Anette Madsen, 16.11.58 (Højer).
13. Bent Nyholm Ommen, 15.2.57.
14. Birthe Pedersen, 2.12.57 (Korup).
15. Lone Frimodt Pedersen, 29.5.58 (Højer, søster til nr. 20 

i 3x).
16. Palle Graversgaard Pedersen, 3.1.57.
17. Bjarne Rasmussen, 8.10.56.
18. Birger Reuss Schmidt, 13.7.58 (Burkal).
19. Conni Schmidt, 29.1.58 (Bredevad).
20. Knud Gaard Sørensen, 29.7. 57.

HF-klasserne
2p.

1. Bent Andersen, 5.10.56 (Aventoft). MA., Ff., KE., FY.
2. Birgit Bindzus, 12.11.55 (Tinglev). EN., PS., TY., LE.
3. Vera Callesen, 2.11.56 (Løgumkloster). EN., TY., LE.
4. Kaj Christensen, 4.8.56 (Skærbæk). MA., Ff., FY.
5. Otto Skytte Christensen, 25.5.54. EN„ KE., Ff., LE.
6. Torben Fogedgård Christensen, 28.3.55. EN., PS., SF. 

(bror til nr. 5 i Ip).
7. Catharina Maria Damgaard, 29.4.56 (Tinglev). FR., 

PS., SF.
8. Kirsten Hansen, 13.2.56 (Randerup). EN., MA., TY.
9. Anna Marie Jensen, 2.6.55 (Egtved). EN., KE., Ff.

10. Carsten Møller Jensen, 18.4.56 (Løgumkloster). EN., 
KE., Ff., FO.

11. Helle Jensen, 16.7.55. FR., KE., Ff.
12. Johnny Max Jensen, 20.4.54. MA., SF., LE.
13. Inge Kirk Jepsen, 23.7.55 (Tinglev). EN., PS., SF.
14. Kirsten Marie Jessen, 8.5.56. EN., MA.
15. Asbjørn Klitholm, 9.9.55 (Weddelbrook, Tyskland).

MA., Ff„ FY.
16. Torben Kristensen, 2.10.56 (Jejsing). MA., Ff., KE., FY.
17. Britt Langmaack, 17.6.47. PS., SF., FO., TY.
18. Lars Teglskov Nielsen, 5.1.57 (Møgeltønder). EN., 

MA., LE.
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19. Mette Nielsen, 25.5.56. EN., FO.
20. Irene Nissen, 10.8.55. KE., Ff., FY., FO. (søster til 

nr. 11 i lb).
21. Margit Nissen, 4.1.57 (Rens). MA., Ff., KE., FY.
22. Marianne Eskildsen Nørgaard, 3.5.54 (Skærbæk).

EN., LE.
23. Paul Warming Ottsen, 7.4.55 (Nr. Rangstrup). PS., 

MA., TY.
24. Christian Holdt Pedersen, 4.12.55 (Skærbæk). EN., 

PS., LE., SF.
25. Carl Viggo Frej Petersen, 27.9.55 (Haderslev). EN., 

TY., SF.
26. Steen Qvist, 22.8.55 (Løgumkloster). EN., Ff., FO.

2Q.
1. Kaj Andersen, 26.9.55 (Nr. Hede). MA., FO., PS.
2. Arne Lorenzen Bruhn, 8.3.53. EN., SF., TY.
3. Gerhard Burgwald, 17.5.56. EN., PS., TY.
4. Preben Callesen, 30.6.56 (Tinglev). PS., TY., LE., FO.
5. Johannes Carstensen, 4.3.57. EN., MA.
6. Niels Høvring Hansen, 4.10.54. EN., PS., SF.
7. Karen Iversen, 29.11.54 (Nr. Busholm). MA., Ff., 

KE., LE.
8. Lars Outzen Jensen, 5.11.56 (Løgumkloster). EN., FO.
9. Laila Helene Jørgensen, 11.1.56. EN., FR., TY.

10. Frank Muusmann Lassen, 6.4.55 (Tinglev). EN., 
PS., LE.

11. Jytte Kjerstine Lorenzen, 16.4.55 (Højer). EN., TY.
12. Marie Lydiksen, 29.12.56 (Højer). EN., PS., LE.
13. Eva Marcussen, 8.5.56 (Møgeltønder). EN., MA.
14. Erik Nielsen, 1.5.56 (Skærbæk). EN., PS., LE.
15. Anette Outzen, 23.5.56 (Højer). MA., Ff., KE., LE.
16. Leif Pedersen, 1.4.55 (Ribe). EN., LE.
17. Peter Petersen, 21.3.55 (Skærbæk). EN., PS., LE.
18. Jan Storkehave, 12.5.56. MA., Ff., KE., FY.
19. Eva Sørensen, 22.4.56 (Gråsten). EN., FR.
20. Irene Sørensen, 9.7.56 (Skærbæk). EN., PS., TY.
21. Bjarne Thomsen, 2.7.54 (Bredebro). EN., PS., LE.
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22. Hans Peter Utoft, 20.3.56 (Egtved). MA., PS., LE.
23. Grethe Tastesen Wangsgaard, 10.3.56 (Broager). PS., 

FO., SF., LE.

lp.
1. Flemming Andersen, 5.3.57 (Mjolden).
2. Erling Bjerre, 23.9.56 (Visby).
3. Tove Brink, 26.2.56 (Trælborg).
4. Peter Carl, 18.10.57 (Skærbæk).
5. Gitte Fogedgaard Christensen, 28.7.57 (søster til 

nr. 6 i 2p).
6. Marianne Christensen, 2.6.57 (Sønderby).
7. Tove Clausen, 19.4.57 (Skærbæk).
8. Tove Eskildsen, 29.12.56 (Skærbæk).
9. Jane Hansen, 18.6.56 (Nørby, søster til nr. 5 i 2y).

10. Marielouise Hansen, 2.3.57 (Sdr. Sejerslev).
11. Mona Engel Hansen, 30.1.57 (Døstrup).
12. Anni Jørgensen, 18.2.56 (Skærbæk).
13. Jørn Lorenzen, 3.9.56.
14. Birgitte Madsen, 7.7.56 (Bylderup).
15. Evald Møller, 7.4.57 (Tohede).
16. Lilly Nissen, 13.4.57 (Alslevkro).
17. Lis Nissen, 23.9.57 (Harres).
18. Ib Nygaard, 15.5.56 (Lydersholm, bror til nr. 19).
19. Niels Nygaard, 14.4.51 (Lydersholm, bror til nr. 18).
20. Dora Petersen, 9.9.57 (Bevtoft).
21. Per Dedenroth Pedersen, 15.11.57 (Arnaa).
22. Otto Schmidt, 2.9.56 (Randerup).
23. Elisabeth Skov, 2.11.57 (Emmerlev).
24. Evan Straarup, 19.2.53 (Løgumkloster, bror til

nr. 21 i Iq).
25. Eva Stuckert, 12.1.57.
26. Ellen Sørensen, 26.3.57 (Sdr. Sejerslev).
27. Lone Sørensen, 12.7.56 (Østerby).
28. Kirsten Kaae Trige, 29.7.57 (Øster Højst).

Iq.
1. Elsebeth Bonde, 21.7.56 (Tirslund).
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2. Tove Caspersen, 30.3.55 (Tandslet).
3. Margit Christensen, 25.2.52.
4. Marianne Clausen, 28.10.57 (Sdr. Sejerslev).
5. Marianne Hansen, 16.1.57.
6. Petra Høeg, 8.3.57 (Lendemark).
7. Minna Grunnet Jensen, 26.4.57 (Abild).
8. Anne Grethe Hjortskov Larsen, 11.5.57 (Døstrup).
9. Ingolf Betzer Larsen, 5.11.57.

10. Krista Lebeck, 6.5.57 (Tirslund).
11. Johanne Lund, 25.3.57 (Poppenbøl).
12. Aase Lydiksen, 4.12.56 (Gærup).
13. Lis Løbner, 14.2.57 (Løgumkloster).
14. Karl Christian Martinussen, 20.10.57 (Holm).
15. Ketty Monska, 6.7.57 (Højer).
16. Claus Lopdrup Møller, 26.1.57.
17. Ebbe Holm Nielsen, 28.6.56 (Randers).
18. Jonna Olsen, 23.3.56 (Løgumkloster).
19. Mikael Grinda Rasmussen, 20.4.57 (Lendemark).
20. Hanne Schmidt, 5.8.57.
21. Vivian Straarup, 11.4.56 (Løgumkloster, søster til 

nr. 24 i lp).
22. Anne Høg Sørensen, 26.5.57.
23. Agnete Roust Thysen, 26.4.56 (Lundgaard).
24. Luise Vodder, 14.1.57 (Mjolden).

Skolens lærere og fagfordeling
Adjunkt, cand. mag. Tuk Andreasen: historie i 2q, 2a, 2y, Ib, ly, 

lp; samfundsfag i 2PQ, lp, Iq, 2abS 28 timer
Lektor, cand. mag. Finn Christensen: biologi i 3xyN, 3xyF, lp; 

geografi i 2xyN, 2q, Ib, Iq 22 timer
Lektor Jutta Christensen: kemi i 2xyF, 2xyN, Ix, ly; fysik i 

3xyF, 1PQ 18 timer
Adjunkt Karlo Christensen: matematik i 2a, 2b, 2p; musik i 3g, 

2g, Ig, Ipq 20 timer
Pastor, cand. mag. Paul Dahl: historie i 2p 3 timer
Adjunkt, cand. scient. Detlef Dohrn: matematik i 2xyN,

la, Ib, ly 12 timer
Lektor, cand. mag. Kjeld Ejrnæs: matematik i 3xyF,
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2PQ, lx 17 timer
Adjunkt, cand. mag. Bo Elbrønd-Bek: dansk i lx, 

ly, lq 10 timer
Seminarieadjunkt Henning Enoksen: gymnastik i 2PQ 3 timer 
Adjunkt, cand, scient. Niels Falsig: matematik i 2xyN, 2xyF, 

2q, lp; fysik i 2PQ 21 timer
Studielektor, cand. mag. Otto Høyer: historie i 3a, 3y, lx, lq; 

drengegymnastik i 3y, 2a, 2x, lb, ly 17 timer
Cand. pæd. Arne Iversen: fysik i 3xyN, 2xyN 4 timer
Rektor, cand. mag. Hans Otto Jensen: historie i 2x, la 5 timer 
Øvelsesskolelærer Karl Henning Jensen: drengegymnastik i 3a, 

3x, 2b, 2y, la, lx, lp, lq 8 timer
Lærer, B. A. Jane Johannsen: engelsk i lx, lp 8 timer
Adjunkt, cand. mag. Poul Karlsson: dansk i 3y, 2y, la, lp;

historie 3x, 2b 21 timer
Lektor, cand. mag. Hågen Kiil: tysk i 3aN, 2abN, lb, 2PQ;

dansk i 3aN 18 timer
Lektor, cand. mag. Inger Kiil: engelsk i 2Q, la; oldtidskundskab 

i 2x, lb, ly; latin i lb 19 timer
Adjunkt, cand. pæd. Jørgen Schøtt Kristensen: engelsk i 2pq, 

lq, lb, ly 15 timer
Øvelsesskolelærer Karin Lodberg: pigegymnastik i

lp, lq 4 timer
Lektor, cand. mag. Anders Madsen: dansk i 2a, 2x, 

lb, 2q 15 timer
Adjunkt, cand, scient. Arne Kirkegaard Nielsen: fysik i 2xyF, lx, 

ly; matematik i lq 14 timer
Lektor, cand, theol. Chr. Kastberg Nielsen: religion i 3s, 3 x, 3y, 

2a, 2b, 2x, 2y; oldtidskundskab i 2a, 2b, 2y, la, lx; 
latin i 2abN 22 timer

Lektor, cand. mag. Kirsten Kastberg Nielsen: fransk i 3s, 2b, 2x, 
ly, 1PQ 17 timer

Adjunkt, cand. mag. Else Marie Bjerg Pedersen: tysk i la, ly, 
lp, lq 14 timer

Adjunkt, cand. mag. Teddy Petersen: dansk i 3x, 
2b, 2p 13 timer

Lektor, cand. mag. Ove Quistorff: fransk i 2y, la, lx;
engelsk i 3aN, 2abS 22 timer
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Timelærer Lilly Refslund: formning i 3g, 2g, 2PQ, 
lp, lq 15 timer

Lektor, cand. mag. Edith Simonsen: fransk i 3x, 3y, 2a, Ib,
2PQ; latin i la 21 timer

Timelærer Else Tandrup Skarving: pigegymnastik i 3g,
2g, lg 10 timer

Adjunkt, fil. mag. et art. Hilkka Søndergaard: engelsk i 2abN,
2P, 1PQ 15 timer

Lektor, cand. mag. Bent Valeur: geografi i 2xyN, 2q, Ib, lq;
biologi i 3aN, 2xyN, lq 23 timer

Udnævnelser og afskedigelser i årets løb
Ved kongelig resolution fik lektor, fru Carmen Sørensen efter 
ansøgning bevilget afsked pr. 31. juli 1974.

Pr. 1. august 1974 blev flg. ansat som overenskomstlønnede 
adjunkter: cand. scient. Arne Kirkegaard Nielsen, cand. scient. 
Detlef Dohrn, cand. mag. Else Marie Bjerg Pedersen, cand. mag. 
Teddy Petersen og cand. mag. Bo Elbrønd-Bek, mens cand. pæd. 
Jørgen Schøtt Kristensen blev udnævnt til tjenestemandsansat 
adjunkt.

Ligeledes pr. 1. august 1974 blev overenskomstansat adjunkt, 
fru Inger Heggen Kiil udævnt til lektor.

Under adjunkt, fru Hilkka Søndergaards barselsorlov fra den 
10. marts 1975 er hendes timer blevet læst af cand. mag., fru 
Jytte Dickinson.

-i
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LEKTOR, FRK. IDA MARIA HENRICHSEN
Den 7. november 1974 blev fhv. lektor ved Tønder Statsskole, 
frk. Ida Maria Henrichsen dræbt ved en flyveulykke i Sønder
borg. Ved en højtidelighed i skolens festsal den følgende dag 
mindedes rektor frk. Ida Maria Henrichsen med flg. ord:

I går eftermiddags modtog vi det triste budskab, at lektor, frk. 
Ida Henrichsen var omkommet ved en flyveulykke, en ulykke, 
der synes dobbelt meningsløs, idet hun netop var på vej til Tøn
der og havde glædet sig overordentligt til at komme hjem og tage 
fat på genoptræningen efter en meget alvorlig sygdom.

Lektor, frk. Henrichsen blev cand. mag. fra Københavns Uni
versitet i 1938. Det var i den allervanskeligste periode med en 
endog meget betydelig akademikerarbejdsløshed — noget lignende 
som den tid, vi beklageligvis igen ser ud til at gå imøde - og 
først i 1945 fik hun sin blivende ansættelse her i Tønder, hvor 
hun da også kom til at udføre sin livsgerning. Igennem 27 år 
underviste hun ved Tønder Statsskole i historie, gymnastik og 
fransk, helst i historie og allerhelst, når det var noget, der havde 
med hendes kære Italien og med italiensk kunst at gøre. Italien 
var også det absolut foretrukne mål for hendes mange studie
rejser.

I 1972 blev frk. Henrichsen ramt af en sygdom, som hun vel 
ikke selv betragtede som noget særligt, men som efterhånden 
udviklede sig i en virkelig alvorlig retning, og i 1973 måtte hun 
tage sin afsked fra skolen. Set fra en ydre synsvinkel må hendes 
otiums-tid synes så ulykkelig som overhovedet mulig. Hun 
måtte igennem svære operationer og mistede til sidst sin førlig
hed, men netop her viste det sig, hvor lunefuldt det mærkelige 
begreb er, som man kalder lykke. Ret beset afhænger den vel 
ikke så meget af de ydre omstændigheder som af menneskets 
eget indre, det sind, man har. Frk. Henrichsen forstod at tage 
skæbnens hårde slag - ikke som vi andre ville have gjort det, 
med resignation eller med trods — men med et roligt og lige
vægtigt humør, der viste, at hendes glæde over livet var oprigtig 
og ægte.
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Vi ved Tønder Statsskole vil mindes lektor, frk. Henrichsen 
som en elskværdig, pligtopfyldende og loyal kollega, et menne
ske, der med et ligevægtigt sind forstod at møde, hvad livet har 
at byde os af tilskikkelser.

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 
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 
elevernes 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.

Korsang
For første gang lykkedes det ikke at få et kontinuerligt kor
arbejde i gang. Transportforholdenes forværring var en stærkt 
medvirkende årsag.

Enkelte elever deltog i koncertrækken med de øvrige syd- og 
sønderjyske kor og Sønderjyllands Symfoniorkester, der i Tønder, 
Sønderborg og Kolding opførte Honeggers »Kong David« under 
Alf Sjøens ledelse.
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Skolefester m.v.
Den 25. august er det skolens fødselsdag. Den plejer at blive 
markeret ved en kort højtidelighed i festsalen, efterfulgt af for
skellige muntre konkurrencer. Eftermiddagen er helliget diverse 
sportskampe mellem skoleholdet og tidligere elever, og dagen 
slutter med bal på Tønderhus. Et udvalg bestående af lige dele 
elevrådsrepræsentanter og lærere tilrettelægger programmet for 
fødselsdagen, der i år af praktiske grunde er henlagt til fredag 
den 22. august.

Selv om elevernes aldersfordeling er blevet grundigt ændret 
ved afskaffelsen af realafdelingen og indførelsen af HF, har man 
hidtil ønsket at bibeholde den årlige skoleskovtur, der finder sted 
i løbet af september måned. Et udvalg, der er sammensat på til
svarende måde som fødselsdagsudvalget, står for tilrettelæggel
sen. Man har hidtil lagt vægt på at skabe en fornuftig balance 
mellem de kundskabsmæssige oplevelser (ekskursion) og mor
skaben (kamplege eller terrænløb). Det bemærkes, at skovturs
dagen er en almindelig skoledag med sædvanlig mødepligt.

Skolekomedien med tilhørende skolebal plejer at løbe af stabe
len kort før jul. Hidtil har det været 2. g og 1. HF, der har stået 
for opførelsen, men da 2. HF's december-eksamen nu er afskaffet 
(afholdtes sidste gang i 1974), er det tanken, at man i fremtiden 
vil lade 2. g og 2. HF stå for arrangementet.

På grund af vanskeligheder med leje af sal m.v. blev skole
komedien i dette skoleår først opført den 24. januar. 1. HF's og 
2. g's elever opførte Shakespeares komedie »Helligtrekongers 
aften« i adjunkt Poul Karlssons instruktion.

Studie- og erhvervsorientering
1 .-2. HF
Kort indføring i aim. studietekniske principper og arbejdsmeto
der. Gennemgang af tilvalgsproblematikken. Specialevejledning. 
Studieorientering, individuelt og kollektivt, bl.a. med besøg på 
Tønder Statsseminarium. Desuden har der som sædvanligt været 
en studieorienteringsdag med studentervejledere fra universite
terne og de højere læreanstalter samt byens erhvervsvejleder.

KC
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Gymnasiet (Falsig og Kiil)
1. g.: I efterårssemestret .6 timers vejledning i studieteknik i hver 
klasse. I forårssemestret 2 timers vejledning i hver klasse med 
henblik på grenvalget. Desuden orienterende aftenmøde om gren
valget (se dagbogen).

2. og 3. g.: Alle klasser har i februar deltaget i studieoriente
rende samtaler med studerende fra Arhus, Odense og København 
(se dagbogen). Denne studieorientering er forberedt med 1 å 2 
timer i hver af 2g klasserne og fulgt op af individuel vejledning 
efter behov. - 30 elever har deltaget i et studieorienterende ar
rangement i Århus vedrørende de naturvidenskabelige fag på 
Århus Universitet, og ca. 20 har fulgt en indbydelse til et orien
terende besøg på Sønderborg Handelshøjskole.

Idrætsstævner
Skolens fødselsdag afholdtes 23. august 1974: Fodbold med gam
le elever: 4-3. Håndbold: gi. elever - skolen 17-13. Indledende 
kampe til regionsstævnet den 17. september 1974: Fodbold: Tøn- 
der-Sønderborg: 3-5 efter forlænget spilletid. Håndbold: Tønder- 
Sønderborg: 10-8.

Regionsstævnet på Duborg-Skolen den 19. september 1974: 
Vi deltog i Volleyball: Tønder-Duborg: 1-2. Håndboldfinalen: 
Tønder-Ribe Katedralskole: 12-13.

I atletik deltog vi i gruppe I og II og blev nr. 6.

Tønder Statsskoles Hjælpefond
har i år modtaget bidrag fra forældrekredsen, Tønder kommune, 
Bredebro kommune, Løgumkloster kommune, Tinglev kommune, 
Højer 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.

»Tohu Wa Bohu«
Skolebladet, Tohu Wa Bohu, har i det forløbne år haft alle betin
gelser for at udkomme regelmæssigt og spækket med godt stof. 
De problemer vi har stridt med gennem flere år, blev nemlig løst 
i 1974: vor økonomi, der til stadighed har været vaklende, fik 
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takket være vore annoncepigers energiske indsats endelig fast 
grund under fødderne, og den altfor lille medarbejder-stab blev 
fordoblet ind imod jul.

Det kom til at gå anderledes end ventet. Vi fik udsendt et par 
hæderlige numre før jul, men på redaktionsmødet i december 
viste der sig at være store splittelser indenfor redaktionen. Uenig
heden drejede sig om bladets ydre form. Det blev dog besluttet 
at nedsætte et »lay-out udvalg« i det nye år, men det kom aldrig 
så vidt. En kollektiv resignation tog i begyndelsen af 1975 magten 
fra redaktionen, og elever og lærere har endnu ikke set skyggen 
af et TWB i år, ligesom det i skrivende stund er tvivlsomt, hvor
vidt den årlige sportsturnering »Silver Cup« bliver til noget. Her
med vor uforbeholdne undskyldning overfor læserskaren. TWB 
må traditionen tro håbe på bedre tider i det nye skoleår.

1. april 1975. Nils G. Hansen.
»Faklen«

Den 25.9.1974 afholdtes generalforsamling med meget få inter
esserede. Ved det første bestyrelsesmøde fandt man vedtæg
terne modne til revision, og efter restaureringen af disse, blev 
det besluttet at afholde en »ryste-sammen-fest« på Tønderhus d. 
25.10. med spillemandsorkestret Bix Bearnaise, som efterhånden 
blev Faklens husorkester. Festen blev en succes både stemnings- 
og kassemæssigt. Deltagerantal ca. 120.

Dette arrangement efterfulgtes af en musikalsk komsammen 
i festsalen (den eneste fest der blev afholdt på skolen!!!). De op
trædende var: Anthony Stevenson, en englænder der har slået 
sig ned i Tønder, lokale kræfter, samt nogle af skolens elever. 
Bestyrelsen havde sørget godt for proviant i form af håndmad
der og øl. Arrangementet, der blev afholdt den 8.11. blev den 
største succes i denne Fakkelbestyrelsesperiode.

Næste arrangement, der løb af stablen 12.12., var en nyska
belse indenfor Faklens historie: en paneldiskussion. Deltagerne: 
sem.adj. Peer Sibast, der repræsenterede den marxistiske front, 
vor egen Karlo Christensen, der repræsenterede den borgerlige 
fløj, og pastor Søren Krarup, der, som han vist selv udtrykker 
det, står på evangeliet, og er imod enhver form for ideologi, dis
kuterede det aktuelle emne »Indoktrinering i skole og samfund«. 
Debatten blev særdeles underholdende og varieret, da den svin
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gede mellem sagen og periferiske synspunkter. De tre debattører 
stod godt til hinanden og havde fortjent adskilligt flere tilhørere 
end de ca. 70 fremmødte.

Den 21.12. blev det julebalstid. Musikken blev leveret af Bix 
Bearnaise i den af bestyrelsen pyntede »Sluse«. I arrangementet 
indgik et julelotteri, som vakte stor jubel blandt de deltagende. 
I det hele taget var det en meget vellykket fest med ca. 120 del
tagere.

Faklens indtil videre sidste arrangement var en fest den 14.2., 
der blev afholdt på Tønderhus med Mainact (m. Andrew John). 
Festen var vellykket m.h.t. stemning, men hvad deltagerantal 
(ca. 70) og dermed økonomien angår, var det en fiasko af rang, 
da næsten hele Faklens kassebeholdning forsvandt i det grådige 
orkesters lommer.

26. marts 1975.
Asta Bork, sekretær Rikke Riggeisen, sekretær

Elevrådet
Elevrådet består af en elev fra hver af skolens klasser.

Dets fornemste virke har elevrådet i samarbedsudvalget, hvis 
opgave det er gennem gensidig information og forhandlinger at 
fremme samarbejdet mellem lærere og elever, fremskynde sagers 
løsning og samordne læreres og elevers bestræbelser. Fra sam
arbejdsudvalget udgår andre udvalg, der beskæftiger sig med 
fællesarrangementer, introduktionsuge o.s.v.

I disse udvalg er både lærere og elever repræsenteret.
Elevrådsarbejdet har (i erkendelse af de begrænsede beføjelser) 

stået i resignationens tegn, hvorved aktiviteterne i årets løb har 
været begrænsede.

Fra gymnasieafdelingen har der været repræsentanter ved 
DGS- og GLO-landsmøder, fra HF-afdelingen ved LAK-lands- 
møde.

Endvidere kan det nævnes, at skolen er medlem af fælles
elevrådet for byens skoler og den stedlige DUS organisation, 
organisationer hvis existensberettigelse er tvivlsom.

Elevrådet har fungeret på et bevidst upolitisk plan, uden mar
kant politisk observans, uden væsentlig stillingtagen til uddan
nelsespolitiske problemer. Torben Rasmussen.
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Af skolens dagbog
1974:

21. juni: Ved translokationen talte rektor om »Mennesket i 
overflodssamfundet«.

12. august: Skolen begyndte igen efter sommerferien. For at 
lette »begynderklasserne« overgangen til den nye arbejdsplads 
startede skolen med nogle introduktionsdage. De nye klasser fik 
skolen forevist af klasselæreren og nogle ældre elever. I nogle 
»generelle« introduktionstimer blev eleverne instrueret om de 
forskellige støttemuligheder (befordringsgodtgørelse og Statens 
Uddannelsesstøtte), om skolens struktur, styrelse og ordensreg
ler, samt om diverse »ekstraaktiviteter« (skolekor, idrætsstævner, 
skolekomedie, foreninger, skoleblad m.v.), mens de nye elever i 
de såkaldte faglige introduktionstimer selv kunne vælge, hvilke 
fag de ønskede at høre nærmere om. Endelig sluttede man af med 
en særdeles vellykket time i folkedans på »grønne plads« ledet af 
fru lektor Valeur.

23. august: Skolens fødselsdag fejredes med de traditionelle 
konkurrencer og boldkampe, i år iscenesat af et udvalg bestående 
af lærerrepræsentanterne lektor Kiil, adjunkt Dohrn og fru Lilly 
Refslund, samt elevrepræsentanterne Lars Højsted Hansen, 3y, 
Carsten Pallesen, 3a og Torben Rugbjerg Rasmussen, 2a. I hånd
boldkampen mellem tidligere og nuværende elever sejrede »de 
gamle« med 17-13, mens »skolen« vandt fodboldkampen med 
4-3. Dagen sluttede med et velbesøgt bal på Tønderhus isprængt 
forskellige fornøjelige arrangementer.

2. september: Skoleskovtur til Bommerlund plantage, hvor rek
tor redegjorde for hærvejens historie. Derefter var der arrangeret 
et vellykket terrænløb med tilhørende »skattejagt« i plantagen. 
Skovturen var tilrettelagt af et udvalg bestående af adjunkterne 
Niels Falsig, Poul Karlsson og Teddy Petersen, samt elevrepræ
sentanterne Lis Kühnel Madsen, Ann Andersen og Holger Klint
holm.

17. september: Indledende boldkampe til regionsstævnet. I 
fodbold tabte vi til Sønderborg Statsskole med 5—3 efter for
længet spilletid. Den ordinære kamp sluttede 2-2. I håndbold 
vandt vi med 10-8.

19. september: De sønderjyske gymnasieskolers regionsstævne 
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afholdtes i Flensborg. I volleyball tabte vore piger med sættene 
2-1 til Duborg-Skolen. I drenge-atletik blev Tønder Statsskole 
nr. 6 i såvel gruppe I som II, men vi havde dog den tilfredsstil
lelse, at vi vandt to individuelle sejre (100 m løb og 1500 m løb). 
I håndboldfinalen tabte vi - efter en meget spændende kamp — 
til Ribe Katedralskole med cifrene 13-12.

8. oktober: Ib og lp på ekskursion til Slesvig Domkirke, 
Gottorp Museum, Dannevirke og Halvkredsvolden ved Hedeby 
under ledelse af adjunkt Tuk Andreasen.

9. -16. oktober: 3a på studierejse til Paris under ledelse af 
lektor Chr. Kastberg Nielsen og lektor, fru Kirsten Kastberg 
Nielsen.

10. oktober: 17 elever fra Skærbæk Kommuneskole på er
hvervspraktik-besøg på Tønder Statsskole. Adjunkt Niels Falsig 
gav en orientering om gymnasiet, mens adjunkt Karlo Christen
sen tog sig af HF-problemerne.

24. oktober: Ophængning af 12 værker af nyere dansk kunst 
(Kai Führer) udlånt af Gymnasiernes Vandreudstilling.

1. november. 2g samfundssproglig på lejrskole i Rise under 
ledelse af adjunkt Tuk Andreasen.

4. november: Møde for eleverne i 1. gymnasieklasse og deres 
forældre. Rektor redegjorde for kravene til eleverne i skolens 
forskellige afdelinger, samt for de foreliggende valgmuligheder 
i gymnasiet. Bagefter havde mødedeltagerne lejlighed til at søge 
individuel vejledning vedrørende grenvalget hos nogle af skolens 
lærere og elever.

18. november: Lektor Rosenkjærs mindelegat tildeltes i år 
lærer Knud Hansen og tekstilingeniør Anders Bossen, begge 
Højer. Der var blomster ved mindepladen fra fru rektor Ran- 
drup.

25. november: Gruppe fra Altes Gymnasium, Flensborg, på 
studiebesøg under ledelse af Oberstudienrat Eckhard Bodenstein. 
Lektor Hågen Kiil fortalte om den danske skolestruktur og spe
cielt om gymnasiets forhold.

2. december: Fællestime. Den engelske folkesanger Andrew 
John underholdt med sang og spil.

20. december: Juleafslutning. Pastor Thorbjørn Heick holdt 
juletalen. Skolens »lille kor« sang julesange under ledelse af 
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adjunkt Karlo Christensen.
14. januar: Skolens håndboldhold deltog i Deutsches Gym

nasiums stævne i Tinglevhallen - og var ubeskedent nok til at 
løbe af med førstepladsen og pokalen.

24. januar: Skolefest på Tønderhus med bal og skolekomedie. 
IHF's og 2g's elever opførte Shakespeares »Helligtrekongers 
aften« i adjunkt Poul Karlssons instruktion.

30. januar: Orienterende møde for aspiranterne til 1. gym
nasieklasse, samt deres forældre. Ca. 130 var mødt. Rektor gen
nemgik optagelsesproceduren efter gymnasieloven af 1958 og 
den ministerielle bekendtgørelse af 15. december 1966 og rede
gjorde for liniedeling og grenvalg, samt for de kriterier, der må 
lægges til grund ved udvælgelsen af elever til 1. gymnasieklasse. 
Bagefter havde aspiranter og forældre lejlighed til at søge indi
viduel vejledning hos nogle af skolens lærere og elever.

13. februar: Møde i festsalen for HF-aspiranterne og deres for
ældre. Ca. 100 var mødt. På mødet redegjorde studievejleder, 
adjunkt Karlo Christensen for optagelsesbetingelserne, for de 
forskellige valgmuligheder under HF-studiet, samt for de rettig
heder, denne eksamen giver. Bagefter havde aspiranter og for
ældre lejlighed til at søge individuel vejledning hos nogle af 
skolens lærere og elever.

19. februar: Studieorientering for HF, samt for 2. og 3.g under 
medvirken af et hold studerende fra Århus udsendt fra arbejds
direktoratet, samt erhvervsvejleder, fru Hammershøj, lektor 
Hågen Kiil og adjunkterne Karlo Christensen og Niels Falsig.

27. februar: Det årlige møde for hele skolens forældrekreds. 
Adjunkt Ib Fischer Hansen, Herlufsholm, talte om faget dansk 
efter de nyeste læseplaner. Efter foredraget aflagde lektor Kjeld 
Ejrnæs regnskab for Statsskolens Hjælpefond, mens rektor gjorde 
rede for Statsskolens øjeblikkelige situation.

4. marts: Skolens kor deltog i Tønderhallen i opførelsen af 
Honeggers »Kong David« i samarbejde med de øvrige syd- og 
synderjyske gymnasiekor og Sønderjyllands Symfoniorkester.

5. marts: »Kong David« opførtes i Sønderborg.
6. marts: »Kong David« opførtes i Kolding.
7. marts: Fællestime. Med udgangspunkt i egne værker cause

rede forfatteren Hans Scherfig over forholdet mellem digter og 
læser.
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14. marts: Fællestime. Svantes viser ved forfatteren Benny 
Andersen og sangeren Povl Dissing.

9. april: Elever fra afgangsklasserne til studieorientering på 
Sønderborg Handelshøjskole under ledelse af lektor Kiil og ad
junkt Karlo Christensen.

5.—10. maj: 2x + y på studierejse til Holland under ledelse af 
lektor Bent Valeur og adjunkterne Poul Karlsson og Tuk An
dreasen.

I skoleårets løb har flg. fagkonsulenter besøgt skolen: lektor 
Tage Østergård (fransk) og lektor Jørgen Olsen (historie).

De mundtlige prøver ved de afsluttende eksaminer og årsprø
verne er offentlige. Til at overvære disse samt translokationen, 
som afholdes fredag den 20. juni kl. 10, indbydes forældre og an
dre, der har interesse for skolen. Til translokationen møder ele
verne kl. 9,40.

Det nye skoleår begynder mandag den 11. august kl. 10. 
Skolesangbogen medbringes.

Tønder Statsskole, den 4. maj 1975.
Hans Otto Jensen
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Ferier og fridage
Efter sommerferien begynder skolen mandag den 11. august kl. 
10. I øvrigt er der for skoleåret 1975/76 fastsat følgende fri
dage og ferier (de nævnte dage medregnet):

1975
Mandag den 20. oktober til fredag den 24. oktober: Efterårsferie.
Mandag den 22. december til fredag den 2. januar: Juleferie.

1976
Mandag den 12. april til tirsdag den 20. april: Påskeferie.
Mandag den 21. juni til fredag den 6. august: Sommerferie.
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