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Esbjerg statsskole 
med HF* kursus



Introduktion til 
Esbjerg statsskole
Med dette lille hæfte , der er udarbejdet af en 
gruppe elever og lærere ved Esbjerg statsskole 
og HF-kursus , bydes du velkommen til din nye 
skole .

hår du begynder på skolen , vil du kort tid før 
have modtaget en skrivelse om den introduktion, 
du vil få i de første dage af skoleåret , og 
der vil du kunne få svar på en del af de spørgs
mål , som der ikke har været plads til i dette 
hæfte .

Esbjerg statsskole og HF-kursus er beliggende 
Svendsgade 19-21 ( mellem Torvegade og Kirke
gade ) .

15 Skolens kontor har åbent alle skoledage 9-14 . 
Rektors træffetid er 12-12^ .
Skolens telefon er (05)124454 .
Studievejleder og administrativ inspektor kan 
også træffes på telefon (05)127770 .

Skolen kan i HF tilbyde tilvalg i de fleste fag. 
Gymnasiet har matematisk linie med grendeling 
i fysisk , biologisk og samfundsfaglig gren ; 
og sproglig linie med grendeling i nysproglig , 
samfundsfaglig og muligvis klassisk gren . 
Eleverne kan vælge mellem fransk og russisk .



Adresseliste for lærere 
og administration

telefon

K rektor Birger Kledal,Jyllandsgade 143
PB adj. Peter Bak,Karl Andersensvej 49 150156
IB adj. Inger Buchard,Slotsvangen 6

Varde 223463
B pastor Frede Bøss,Skovvej 2 128702
C adj. Ellen Husted Christensen,

Mølledammen 52, Varde 222489
D adj. Line Dam,Cederlunden 33 140117
Eb tim. Leslie Elbo,Skolegade 2,Bramming 174389 
ME adj. Marianne Eldrup,Bjarkesgade 15 124456
KE adj. Kirsten Elvig,Baldursgade 37 129348
Eg adj. Aage Elvig,Baldursgade 37 129348
DF adj. Dorte Fisker,Skoleparken 7 133475
H lek. Bent Hanskov,Ringkøbingvej 26

Varde 223857 
AH lek. Arne Harritsø,Nygårdsvej 83 129520
FH adj. linn Nøhr Henriksen,

Grøndahlsvej 16 , Kolding 536257
Ho gymn.as. Else Howlet,Sjællandsgade 48 121976 
BH adj. BentHovmand-Olsen,Liljevænget 4 116459 
Iv adj. Bent Iversen,Baldursgade 10 127595
PJ adj. Peter Jeppesen,Mimersalle 8 142589
NJ lek. E.Normann Jespersen,Primulavejl4 151638 
SJ adj. J.P. Sinding Jørgensen,Jagtvænget 108B



telefon
Jø adj. Ole Jørner,Kystparken 79 I5379O
Ki organist Erik Kiørby,Guldbergsalle 13 I5IO28
KK tim. Karen Krarup,Egealle 50 152565
TL adj. Tommi Larsen,Gabelsparken 81,Bramming
EL tim. E. Laursen,Torvegade 12 122182
JM adj. M. Juul Madsen,Lindevej 14,Nordby 162437
AM lek. Ellen A.Madsen,Kirkegade 92 I2494O
M lek. Erik Madsen,Kirkegade 92 I2494O
HM adj. Hanne Madsen,Tulipanvej 18 I42OO9
OM gym. Ove Madsen H.Drachmansalle 7 127938
Ma gymnastikl. Ingrid Karkussen,

Rosenvænget 62 , Varde 221269
No lek. N.Chr.Norup,Kirkegade 126 125847
U.N adj. Ulla Nyland,Kongeåvænget 39 153262
0 lek. Ole Olesen, Gabelsparken 127,

Bramming 174455
EP lek. Erik Pedersen,Kirkegade 149 124968
P adj. Viola Pedersen,Skoleparken 43^
SP adj. Steen Piper,Råhede,Ribe
KP adj. Kirsten Pontoppidan,Rosenvængetl5151060
Sc cand.psyk. Aase Schmidt,Bellisvej 2

Ribe 421890
St. adj. Clifford Storkholm,Blomster-

parken 62 150544
S adj. Stig A. Sørensen
Th lek. Tage Thoft,Torvegade I46 120174
W adj. Henny Wad,Grundtvigsalle 68A 132030
Pedel Werner Pedersen,Svendsgade 17 128454
Kontoras. Petra Nielsen,Heimdalsalle 34 142591
Kontoras. Grethe Andersen,Primulavej 3 141330



Grundplaner
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PARTERE (Kælderen)
B: Bogdepot 
E: Elevråd 
F: Formning 
Gp: Gymnastik 

piger
Gd: Gymnastik 

drenge
H: Historie
K: Kantine
P: Pedel
S: Spisesal
Tp: Toilet piger 
Td: Toilet drenge 
V: Varmdriksaut



1. SAL
1-17: Klasse

værelser
B: Bibliotek
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T: Ment-tlf.
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Almindelige oplysninger
Undervisningstid : 

81° _ 855 
qo5 _ q5o 
9^5 -io^° 
1O5°-1P5 
la00-^^ 
1255-13^°

Kun undtagelsesvis har 
gymnasiet timer efter

I HF med de mange til
valg må man regne med , 
at der også kan være 
undervisning i 7. og 8. 
lektion .

Mødepligt :
For både gymnasiet og HF er der mødepligt til 
alle timer . ønsker man undtagelsesvis fritagelse 
for en eller flere timer , skal tilladelse forud 
indhentes hos rektor ( træffes bedst i 3«el«5. frik.) 
Efter fravær på grund af sygdom afleveres en sed
del med begrundelse for fraværet . For elever,der 
er under 18 år underskrives af forældre , er 

man over 18 år underskriver man selv .

Materialer :
Bøger og papir udleveres i rimeligt omfang fra 
bogkælderen . Man lægger selv bind om de udle
verede bøger .
Glemte sager indleveres til pedellen eller på 
kontoret .

Adresseændring :
Skal straks meddeles kontoret .



Karaktergivning m. m. ;
I HF gives ingen standpunktskarakterer eller års- 
karakterer , til gengæld er der eksamen i alle fag. 
I gymnasiet gives der standpunktskarakterer i hen
holdsvis december og marts .
I november holdes et møde for eleverne og deres 
foreeldre . Ved den lejlighed orienteres der også, 
om skolenævnet , der er valgt af og blandt for
ældrene og lærerne .

Økonomisk støtte :
Til de elever , der skønnes at have ret til fri
befordring - mindst 2x?km’s transport dagligt- 
bliver der sendt ansøgningsskema om befordrings
godtgørelse . Andre , der mener at have ret til 
fribefordring , kan henvende sig på kontoret . 
I løbet af den første uge af skoleåret vil der 
blive orienteret om økonomisk støtte . Ungdoms
ydelse til de 16-1? årige , og statens uddannelses
støtte , når man er fyldt 18 . Skolen har enkelte 
små legater .

Orientering ;
Opslagstavlen ved kontoret på 1. sal er skolen 
officielle opslagstavle .
Tobaksrygning er kun tilladt udendørs og i par
terreetagen . Stolene i spisekælderen og i klas
serne hænges op , når lokalet forlades .



Elevaktiviteter

Elevråd ; Dette vælges af og blandt eleverne 
i HF og gymnasiet . Et af rådets vigtigste 
funktioner er at udpege repræsentanter til 
de forskellige udvalg og deriblandt

Samarbejdsudvalget ; bestående af rektor , 
4 lærere valgt af lærerrådet og 4 elever 
valgt af eleverne .
Samarbejdsudvalget har besluttende myndig
hed i en række spørgsmål og har ansvaret 
for en række aktiviteter på skolen .

I de første dage af skoleåret vil der blive 
redegjort nærmere for ovenstående organer 
og for de elevaktiviteter , der derudover 
findes på skolen , bl. a.
Elevforeningen "Neptun" : Dens område er 
at samle eleverne til kulturelle og sel
skabelige arrangementer udenfor skoletiden.

Efterskrift ; I HF kan man altid søge råd 
■og vejledning hos studievejlederne adjunkt 
Mogens Juul Madsen og lektor N. Chr. Norup. 
I gymnasiet har vi endnu ikke studievejle
derordning i 1. og 2. g. , men mail kan altid 
henvende sig til lærerne .


