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ESBJERG STATSSKOLE MEO HF-KORSOS



Introduktion til Esbjerg statsskole

Velkommen til din nye arbejdsplads , hvor du 
skal tilbringe en væsentlig del af din tid i de næste 
to eller tre år .

De første dage på et nyt sted kan virke forvir
rende . Nye omgivelser , mange nye ansigter , nye regler. 
Dette introduktionsskrift er tænkt som en hjælp til , at 
du hurtigt kan føle dig hjemme på din nye skole , en del 
af oplysningerne heri kan også være dig til nytte senere 
på skoleåret .

Vi kan selvfølgelig ikke på de få sider fortælle 
alt om gymnasiet og HF . En del oplysninger vil blive 
givet i løbet af den første uge , andre i løbet af skole
året . løvrigt er du (næsten) altid velkommen på kontoret.

Birger Kledal
rektor

Esbjerg statsskole og HF-kursus er beliggende Svendsgade 
19-21 (mellem Torvegade og Kirkegade).
Skolens kontor har åbent alle skoledage 9-14^^ .

4 sRektors træffetid er 12-12
Skolens telefon er (05)124454 .

Administrativ inspektor er lektor Niels Christian Norup.
Studievejleder i HF er lektor Mogens Juul Madsen og lektor 
N.Chr.Norup , kan træffes på tlf. (05)127770 .
Studievejleder i gymnasiet er adjunkt Aage Elvig , adjunkt 
Bent Iversen og adjunkt Ulla Nyland .

Skolens pedel er Werner Pedersen .

På de følgende sider vil du finde en fortegnelse over de 
ansatte på skolen med lærernes forkortelsessignatur , 
deres undervisningsfag , privatadresse og telefon .



I

adj.Joan Andreasen 
dansk,formning

pastor Frede Bøss(B) 
religion
Skovvej 2

adj.Peter Bak (PB) 
historie,samfundsfag 
Karl Andersensvej 49 
tlf.150156

adj.Inger Buchard(IB) 
tysk,religion 
Slotsvangen 6,Varde 
tlf .223463

tlf.128702

adj.Ellen Husted 
Christensen(C),mat. 
Mølledammen 52,Varde 
tlf.222489

adj.Line Dam (D) 
engelsk latin 
Cederlunden 33 
tlf.140117

adj.Andre Demidoff
musik, historie ,ol<J»

tim.Leslie Elbo(Eb) 
engelsk
Skolegade 2,Bramminge 
tlf.174389 

adj.Marianne Eldrup 
(ME),fransk,russisk 
Jyllandsgade 143 
tlf.132862



adj.Kirsten Elvig(KE) 
fransk,engelsk 
Baldursgade 37 
tlf.129348

adj.Aage Elvig(Eg) 
fransk,engelsk 
Baldursgade 37 
tlf.129348

adj.Dorte Fisker(DF) 
latin,græsk,oId.

2Skoleparken 7
tlf.143465

adj.John Fjord Hansen 
matematik,fysik 

lek.Bent Hanskov(H) 
biologi,geografi 
Ringkøbingvej 26 
Varde,tlf.223857 

lek.Arne Harritsø(AH) 
matematik,fysik 
Nygårdsvej 83 
tlf .129520

adj.Finn Nøhr Henrik
sen (FH) ,musik,dansk 
Grøndalsvej 16,Kolding 
tlf.536257 

gym.as.Else Howlet(Ho) 
gymnastik 
Sjællandsgade 48 
tlf.121976 

adj.Bent Hovmand-Olsen 
(BH),dansk,engelsk 
Liljevænget 4
tlf.116459



adj.Bent Iversen(Iv) 
historie,dansk 
Baldursgade 10 
tlf.127595

adj.Aage Korsgaard
Jensen,engelsk,dansk

adj.Peter Jeppesen(PJ) 
matematik 
Grønlandsparken 8OC 
tlf.153389

lek.E.NormannJespersen 
(NJ),dansk,tysk 
Primulavej 14
tlf.151638 

adj.J.P.Sinding Jør- 
gensen(SJ),form.,hi. 
Jagtvænget 108B 
tlf. 116937 

adj.Ole Jørner (Jø) 
historie 
Kystparken 79 
tlf.153790

organist Erik Kiørby 
(Ki),musik 
Guldbergsalle 13 
tlf.151028 

rektor Birger Kledal(K) 
historie
Jyllandsgade 143
tlf.132862 

adj.Tommy Larsen(TL) 
geografi 
Gabelsparken 81 
Bramminge



lek.Ellen Madsen(AM) 
latin,græsk,old.,rei.
Kirkegade 92
tlf.124940

lek.EriK Madsen(M) 
dansk,fransk,rel. 
Kirkegade 92 
tlf.124940

ad].Hanne Madsen (HM) 
matematik 
Tulipanvej 18 
tlf.142009

lek.M.Juui Madsen(JM) 
tysk
Lindevej 14,Nordby
tlf.162437

gym.uve MadsemoM) 
gymnastik
H.Drachmansalle 7 
tlf.127938 

gym.1.Markussen(Ma) 
gymnastik
Rosenvænget 62,Varde 
tlf . 221 269

lek . N .Chr . N' -i up (No) 
fransk
Kirkegade 126
tlf.125847 

adj.Ulla Nyland(UN) 
fransk,dansk 
Kongeåvænget 39 
tlf.153262

1 e K . u i e u ie s en io) 
fysik,kemi 
Gabelsparken 127 
Bramminge,tlf.174455



iek.Erik Pedersen (EP) 
matematik,fysik 
Kirkegade 149 
tlf.124968

adj.Viola Pedersen (P) 
tysk,engelsk

2 Skoleparken 43
tlf.141251 

adj.Steen Piper (SP) 
dansk,samfundsfag 
Den gi.Kro,Råhede 
tlf.445582

adj.Kirsten Pontoppidan 
(KP), biologi 
Rosenvænget 15 
tlf.151060

c.p.Hans Rank(R) 
geografi 
Forballum,Døstrup 
tlf.04-754442

ad j . C1111 <. i d Storkhol 
(St),fysik,kemi 
Blomsterparken 62 
tlf.150544

c.p.Eva Sø 
religion

adj.Stig Sørensen(S) 
fysik,kemi 
Dadellunden 68 
tlf.143456 

lek.Tage Thoft(Th) 
matematik 
Torvegade 146 
tlf.120174



adj. Henny Wau (W) 
dansk,engelsk 
Bjarkesgade 15 
tlf.124456

Werner Pedersen 
pedel 
Svendsgade 17 
tlf.128454

Grethe Andersen 
kontorassistent 
Primulavej 3 
tlf.141330

Petra Nielsen 
kontorassistent 
Heimdalsalle 34 
tlf.142591

Nina Pedersen 
Kantinebestyrer 
Svendsgade 17 
tlf.128454



Stue

Hoved-indgang

: 2-16 : klasseværelser 2. sal : 3 fysiklokaler
B : Biologi m.m.

G : Geografi

H : Historie

K : Kemi

M : Musik

S : Skrivestue



1. sal

i' A : AV-rum L : Lærerværelse

B : Bibliotek og læsesal M : Musik 2

D : Dametoilet P : Pædagogisk værksted

H : Herretoilet R : Rektor

I : Administrativ inspektor S : Studievejleder

K Kontor T : Mønttelefon

1-17 : Klasseværelser



Kælder

Parterre (kælder) : B : Bogdepot

E : Elevråd

F : Formning

Gp: Gymnastik piger

Gd: Gymnastik drenge

H : Historie

K : Kantinekøkken

P : Pedel

S : Spisesal

Tp: Toilet piger

Td: Toilet drenge

V : Varmdriksautomat



Almindelige oplysninger

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

Undervisningstid :
„lo - a55 Ö o
9o5 _ 95o

Kun undtagelsesvis har gymnasiet 
timer efter 134°.

9^5 -io4° I HF med de mange tilvalg må man
105o-ll35 regne med , at der også kan være
12°°_i245
1255-134°
135o-1435
1445-153°

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. eller 5. frikvarter) .
Efter fravær på grund af sygdom kan man aflevere en seddel 
med begrundelse for fraværet . For elever , der er under 
18 år underskrives af forældrene , er man over 18 år , 
underskriver man selv .

Materialer :

Bøger og papir udleveres fra bogkælderen . Man lægger selv 
bind om de udleverede bøger .
Glemte sager indleveres til pedellen eller på kontoret .

Adresseændring :
Skal straks meddeles kontoret .



Karaktergivning m.m. :

I HF gives ingen standpunktskarakterer eller årskarakterer, 
til gengæld er der eksamen i alle fag .
I gymnasiet gives der standpunktskarakterer i henholdsvis 
december og marts og årskarakterer inden årsprøven .
I november holdes et møde for eleverne i gymnasiet og deres 
forældre . Ved den lejlighed orienterees der også om skole
nævnet , der er valgt af og blandt forældrene og lærerne .

Økonomisk støtte :

Til de elever , der skønnes at have ret til fribefordring
mindst 2x7km's transport daglig - bliver der sendt ansøgnings
skema om befordringsgodtgørelse . Andre , der mener at have 
ret til fribefordring ,kan henvende sig på kontoret .
Først på skoleåret vil der blive orienteret om økonomisk 
støtte . Ungdomsydelse til de 16-17 årige , og statens 
uddannelsesstøtte , når man er fyldt 18 .
Skolen har enkelte mindre legater fra gammel tid , og der 
er lige oprettet et nyt større legat af afdød lektor H.E. 
Petersen .
I årets løb vil der blive gjort opmærksom på ansøgnings
fristerne til disse legater .

Orientering :

Opslagstavlen ved kontoret på l.sal er skolens officielle 
meddelelsestavle , hvor der bl.a. bliver orienteret om 
skemaændringer , ansøgningsfrister m.m.

Tobaksrygning , spisning og drikkelse specielt fra kaffe
automaten må kun ske udendørs og i parterreetagen .
Stolene i spisekælderen og i klasserne hænges op , når 
lokalet forlades



Aktiviteter ud over skolens normale timer .
I direkte tilknytning til undervisningen foretages 
ekskursioner , dog således at hver klasse højst kan 
deltage i 4 eller 5 i et gymnasieforløb ; i HF høst i to.

Desuden er der mulighed for at oprette studiekredse med 
en lønnet leder , hvis et passende antal elever bliver 
enige om at studere et område uden for skolens sædvanlige 
emnekreds lidt mere indgående .

Samarbejdsudvalget bestående af rektor , 4 lærere valgt 
af lærerrådet og 4 elever valgt af eleverne mødes ca. en 
gang om ugen .

Samarbejdsudvalget har besluttende myndighed i 
en række spørgsmål og tilrettelægger bl.a. de såkaldte 
fællestimer , hvor hele skolen i en eller to timer i 
skoletiden overværer en teaterforestilling , et foredrag 
el.l..

Foranstående oplysninger er udarbejdet af nogle 
af skolens lærere . På de følgende sider har et udvalg 
nedsat af eleverne behandlet nogle af de samme emner lidt 
mere udførligt og desuden skrevet lidt om elevaktiviteter



Indledning
Når man som l.g'er træder ind på Esbjerg Statsskoles område, er 

man sandsynligvis i vildrede med dette for én nye sted. Mange ube
svarede spørgsmål angående skolen dukker uvilkårligt op, når man 
befinder sig et sted, hvor man fremover skal tilbringe 3 år og for 
HF'erne 2 år. Hvad forventer jeg af skolen og hvilke krav stiller 
den til mig? Det allerførste man må gøre sig klart er, at dette er 
et gymnasium, ikke en folkeskole. Her eksisterer de såkaldte obs- 
klasser og eftersidningstimer ikke,og daglige reprimander for ikke 
at lave lektier er ligeledes et ubekendt begreb. Den enkelte lærers 
opgave er at undervise, og så er det op til eleven selv, om han vil 
lave hjemmearbejdet eller ej. Mange vil sige, at det er lige sagen, 
for så kan skolen jo bare betragtes som en fritidsinteresse. Det vil 
nu ikke være tilrådeligt, for afleverer man ikke løbende sine skrift
lige opgaver kan det resultere i, at man ikke indstilles til eksamen. 
Dertil skal siges, at specielt ligger ens interesse vel i at delta
ge i det daglige arbejde - i et rimeligt omfang - dog i, at man der
ved vil opnå et betydeligt bedre resultat ved den eksamen, ens gym
nasietid, om man kan lide det eller ej, afsluttes med.

Man er tilsyneladende også ligeglad med, om eleverne pjækker, men 
bliver ens fravær for stort, risikerer men efter en mundtlig og se
nere en skriftlig advarsel at blive nægtet indstilling til eksamen- 
med mindre advarslerne virker. Der er ikke nogen præcise retnings
linier for størrelsen af fraværet, men normalt følger man student
erkursernes regler om 25 dage eller 20% i et enkelt fag.Alternati
vet hertil er at gå en klasse om. Dette krav om at tage sig selv i 
nakken er nok den mest iøjnefaldende forskel på gymnasiet og folke
skolen og hænger i høj grad sammen med begrebet modenhed. Er man op
sat på at få sin eksamen, må man se i øjnene, at det ikke kan lade 
sig gøre uden denne modenhed. Har først forstået dette, vil man og
så indse, at man ikke kommer sovende til eksamen; der kræves et godt



stykke arbejde. Af og til kan det forekomme hårdt, og man får muligvis 
lyst til at opgive. Her kommer en vigtig paragraf ind i billedet; det 
er § 25,der siger, at eleverne har ret til at være medbestemmende om, 
hvad der skal laves i timerne. Indflydelse har man da, hvis man ud
nytter mulighederne, og for øvrigt er lærerne også mennesker. Kniber 
det med at få en skriftlig opgave færdig til tiden kan man som regel 
få den udsat.

Der er naturligvis eksamen, og det er som oftest den, de fleste på 
forhånd frygter. Gymnasieelever afslutter hvert år et eller flere fag 
og trækkes dette/disse fag fri i direktoratet» bliver årskarakteren 
overført på eksamensbeviset.Hvis fagene ikke udtrækkes, skal der af
lægges mundtlig eksamen. Opnår man karaktererne 00 eller 03 ved den 
mundtlige eksamen i 1. eller 2.g, kan man blive reeksamineret i be
gyndelsen af det følgende skoleår. Det samme gælder de l.HF'ere, der 
ligeledes får en dumpekarakter ved deres afsluttende eksaminer efter 
det første år.Til selve eksamen i 3.g er man normalt oppe i 3 skrift
lige fag og 4 mundtlige. I 1. og 2.g afholdes der tillige mundtlige 
årsprøver, som karaktermæssigt ingen betydning har. På både gymnasiet 
og HF gælder 13-reglen; d.v.s. at summen af de to laveste karakterer 
plus gennemsnittet af de resterende skal give 13,og samtidig skal gen
nemsnittet af samtlige karakterer mindst være 5,5. Der gives termins
karakterer i december og marts samt årskarakterer i maj. Dumper man, 
kan man højst gå to år om, dog ikke således, at man går 3 år i l.g. 
Der tillades kun 2 år i en klasse og alt i alt vil det sig, at man 
maximalt må være 5 år om at tage studentereksamen.

I slutningen af l.g skal man vælge gren; er man matematiker kan 
man vælge følgende linjer, som gælder for både 2. og 3.g: matematisk/ 
fysisk, matematisk/biologisk eller matematisk/samfundsfaglig. Sprog
lige elever kan vælge nysproglig, klassisk sproglig eller samfunds
sproglig linje. I HF vælges der omkring juletid linjefag, men alt det
te vil man blive orinteret om gennem studievejledning i god tid forin
den valget.



Elevråd
I vort samfund i dag styres de betydende mekanismer af interesseor

ganisationer d.v.s, grupper af mennesker, der ud fra fælles mål arbej
der sammen for at opnå forbedringer i en given situation.

At gymnasieelever og HF'ere også har et organ til at varetage deres 
interesser på Esbjerg Statsskole, nemlig elevrådet, kan da heller ikke 
overraske nogen. Det er jo klart, at ens indflydelse på sit uddannelses
sted vil være minimal, hvis man står alene.

Hvis nogen i forvejen skulle være desillusionerede, fordi elevrådet 
på den skole, de kom fra, ikke foretog sig andet end at tage sig af o- 
verskuddet fra en kaffeautomat eller lign., kan det straks siges, at 
forholdene er anderledes på et gymnasium. I kraft af en moderne lov
givning har vi elever faktisk en del indflydelse på vores egen situa
tion - hvis vi vel at mærke ønsker at benytte den. I dette tilfælde 
kan og er elevrådet en indflydelsesrig faktor i skolens daglige ledel
se .

Det vigtigste for elevrådet er at være elevernes egen brede organi
sation. Derfor må alle elever være med, og strukturen er da også opbyg
get med henblik derpå. Alle kan møde op til elevrådsmøderne og deltage 
i diskussionen. Hver klasse har dog kun én repræsentant med stemmeret.

De opgaver elevrådet beskæftiger sig med er hovedsageligt varetag
else af den interne debat mellem eleverne og videregivelse af elever
nes synspunkter i de styrende organer d.v.s. væsentligst samarbejds
udvalget. Dette samarbejdsudvalg er vores vigtigste indflydelseskilde, 
da vi har 4 ud af de 9 medlemmer. løvrigt forsøger det altid at opnå 
enighed og dermed undgå afstemninger.

Denne udvidede;medbestemmelse kræver selvfølgelig også ansvarlighed, 
det er jo ikke skæg og ballade det hele. Elevrådsrepræsentanterne må 
også gøre sig deres stilling bevidst og ikke bare tro det er en post, 
man kan vigte sig af.

Det er ikke bare i samarbejdsudvalget, bestemmelserne tages. Desvær
re har vi ikke direkte indflydelse på de rent lærermæssige organer som 
f.eks. lærerrådet, men hvis eleverne føler sig trådt alt for meget over 
tæerne, vil en samlet elevfront kunne få vores interesser igennem. Og
så her har elevrådet en opgave - det skal koordinere arbejdet, altså 
sørge for, at protesten er organiseret og forløber under kontrollerede 
rammer.

Det er selvfølgelig ikke de store problemer, vi kan løse alene. Der
for har vi en interesse i at samarbejde med de andre uddannelsessøgende 
i området. Her kommer en væsentlig organisation ind i billedet nemlig 
UFE: uddannelsessøgendes fællesråd, Esbjerg. Det er en forening af læ
rerstuderende, pædagogs»-uderende, gymnasieelever, HF'ere og lærlinge i 



i Esbjerg og Varde. Esbjerg Statsskole har været med .siden foreningens 
oprettelse i 1974. Udover at være en uddannelsespolitisk forening, va
retager UFE også salget af billige togbilletter og arrangerer kultur- 
arrangementer (sidste år holdtes der f.eks. en "Gnags"-koncert)

Også på landsplan er det naturligvis gavnligt at samarbejde med andr 
i samme situation. Allerede i 1964 dannedes DGS: danske gymnasieelevers 
sammenslutning. Denne organisation har kollektiv indmelding d.v.s. at 
eleverne samlet beslutter om de vil være medlem ud fra den betragtning, 
at det er elevrådene, der er elevernes demokratiske organ. Det må så 
være dem, der skal deltage i arbejdet og ikke nogle få enkeltpersoner. 
I 1974 dannedes dannede udbrydere, der var utilfredse'med DGS ’ s linje, 
en ny organisation (GLO). Denne organisation bygger på individuel med
lemsskab. Det er altså enkeltelever, der kan melde sig ind.

For HF'erne har der i lang tid eksisteret en organisation, der hed
der LAK: landssammenslutningen af kursusstuderende.

Debatten om disse organisationer har kørt i lang tid, og I vil der
for snart høre mere om dem.

Nu har vi givet en del oplysninger om elevrådet,men I er altid vel
komne til at snakke nærmere med en elevrådsrepræsentant eller møde op 
ved et elevrådsmøde. Disse annonceres iøvrigt altid over højtaleran
lægget.

Skoleblad
Vort skoleblad udkommer med ca. en måneds mellemrum hele skoleåret 

gennem. Vi har ikke fundet det nødvendigt at sætte en pris på bladet, 
å du og din klasse vil få det gratis udleveret.
Et skoleblad er først og fremmest et redskab, som eleverne kan bruge 

il at sætte sig i forbindelse med hinanden og udveksle ideer og menin- 
er. Det er også meningen, at lærerne skal benytte bladet og på samme 
åde give udtryk for holdninger og synspunkter, der vedrører skolen og 
ens omgivelser. Skolebladet skal således være et middel til diskussion 
g debat. Et godt oplæg til debat kan altså komme til at angå os alle, 
ed at det udbredes med skolebladet. Alt, hvad du går rundt og tænker 
g ikke behøver at have forbindelse med skolen, og som da mener har be- 
ydning for andre mennesker kan du gøre rede for i et digt eller en ar- 
ikel. Har du lyst til at fortælle folk noget, som du mener, de bør ha- 
e at vide, kan du ligeledes gøre det ved hjælp af skolebladet.
Det er for din skyld, at skolebladet er til. Så brug det flittigt, 

g hvis du er interesseret i at arbejde med bladet er du velkommen.



Neptun
Elevforeningen "Neptun" repræsenterer elevernes interesser med hen

syn til skolefester (undtagen det store skolebal, som jo er 2.g'ernes 
arrangement) og kulturelle arrangementer. Styrelsen af elevforeningen 
foretages af selveste Neptun, som består af formand(Mao), næstformand 
(Bresjnev), en kasserer samt øvrige medhjælpere, der har lige så meget 
indflydelse som de førstnævnte. Neptun er altid et kollektivt styret 
organ, som er modtagelig for nye forslag til, hvordan fester og arran
gementer efter jeres mening skal foregå. Neptun holder ca. 6 fester på 
årsbasis, det er ca. 1 pr. 1^ måned. Dertil kommer så de kulturelle ar
rangementer. For at blive medlem af Neptun kan man blot henvende sig 
til en af de resterende medlemmer fra sidste skoleår; kvalifikations
krav er humor, godt humør og rede til en iderig aktiv indsats. For at 
blive optaget.som Neptunmedlem (hvilket kan være en fordel) betaler 
man 15 kr. for et medlemskort gældende for et år til Neptun. Der er ca. 
5 kr. rabat pr. fest/arrangement for medlemmer af elevforeningen Neptun 
så medlemskortet er tjent ind efter 3 fester/ arrangementer,derefter 
kommer man ind for ca. halv pris (uhyre billigt). Vort mål i år er:

1) At erhverve ølsalget ved samtlige Neptunfester 1
2) en ny scene, den gamle er ved at falde fra hinanden, og der er 

temmelig slidt og lille, samtlige grupper ved Neptunfester har 
måttet afholde sig fra sceneshows af frygt for at falde ud over 
scenen.

3) At få mere kendte grupper til Esbjerg Statsskole, hvis ølsalget 
bliver vort!

4) At få så godt som alle skolens elever som medlemmer af elevfor
eningen (især HF'erne), da man så ikke kan kaste vore krav i pa
pirkurven, fordi alle skolens elever står bag kravene.

Vi i Neptun håber på en god sæson for alle kommende medlemmer af e- 
levforeningen Neptun, og det grundlæggende må naturligvis være en 100 
% opbakning fra skolens elever.


